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Gastronomia e contemporaneidade no Brasil 

 

Ulisses Guedes Stelmastchuk 

 

 

 

 

Resumo  

 
A gastronomia vem se destacando como um fenômeno importante e complexo nas 

sociedades contemporâneas. Suas práticas, para além da dinâmica dos restaurantes, foram 

se transformando, ao longo do tempo, em uma forma de pensar, que não leva em conta 

apenas as maneiras de se propor uma comida, e uma cozinha, mas valores sociais, estéticos 

e históricos, entre outros.  

Lançando um olhar reflexivo para as novas concepções de gastronomia que surgem na 

mesa brasileira, assim como para as narrativas que as acompanham, este trabalho pretende 

analisar as propostas de cozinha de dois importantes personagens da cena gastronômica 

atual: Alex Atala e Nina Horta.  

Para realizar esta tarefa, a pesquisa adota, em um primeiro momento, uma perspectiva 

histórica para tratar do surgimentos de alguns discursos, que, ainda que distantes no tempo, 

são importantes para compreender alguns aspectos da construção do campo gastronômico, 

capazes de estabelecer laços com este novo momento da cena cultural contemporânea. 

Em um segundo momento, a pesquisa percorre as narrativas construídas sobre a cozinha 

brasileira destes dois agentes que, cada um à seu modo, trazem reflexões singulares a 

respeito das formas de comer e de pensar a comida. Para isso, a pesquisa realiza uma 

análise de conteúdo das obras publicadas pelos dois autores, assim como de alguns escritos 

esparsos, e declarações feitas à imprensa. 

 

Palavras-chave: gastronomia; cozinha brasileira; narrativa; Alex Atala; Nina Horta 
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Gastronomy and contemporaneity in Brasil  

 

Ulisses Guedes Stelmastchuk 

 

 

 

 

Abstract 

 
Gastronomy has been standing out as an important and complex phenomenon in the 

contemporary societies. Its actions, beyond the dynamic of restaurants, have been changing, 

over time, in a way of thinking, that not only discusses proposes for a food and a kitchen, 

but also about social, aesthetics and historical values, among others.  

Attempting to the new conceptions of gastronomy appearing on brasilian tables, and also to 

its narratives, this work intends to analise the proposes of kitchen of two main characters of 

the current gastronomic scene: Alex Atala and Nina Horta.   

To realize this assignment, the reasearch adopts, in a first moment, an historical perspective 

to deal with the emergence of some speaches, that, even if distants in time, are important to 

understand some aspects of the construction of the gastronomic area, capable to establish 

links with this new moment of the comtemporary cultural scene.  

In a second moment, the reasearch walks throught the built narratives of brasilian kitchen 

of the two agents, that, in their own ways, bring singular reflexions about the ways of eat 

and think about food. To realize that, the work operates in a content analisis of the works 

published by both authors, as well as some writtens and statments in the press. 

 

Key-words: gastronomy; brasilian kitchen; narrative; Alex Atala; Nina Horta 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Muito aquém dos programas televisivos, dos cursos profissionalizantes, e da dinâmica 

energética do mercado de restaurantes que atinge tanto os grandes centros urbanos, como as 

pequenas cidades, uma rápida flânerie por entre as livrarias do Brasil e do mundo bastaria 

para demonstrar como a gastronomia ocupa um lugar de valor e prestígio cada vez mais 

alto no cenário da vida contemporânea. É recente o espaço dedicado nas prateleiras às obras 

que se ocupam da "gastronomia" enquanto um universo ligado aos modos de cozinhar, de 

comer, de tratar dos ingredientes, de refletir e pensar a comida e os alimentos.  

A partir de uma perspectiva histórica e antropológica, é possível percorrer algumas obras 

culinárias e nelas observar os diversos sentidos de uma sociedade, de uma época e de suas 

respectivas transformações.  

Para não voltar muito no tempo, uma simples comparação com as publicações da segunda 

metade do século XX esclarece as alterações que sofreram os livros de receita frente aos 

novos ritmos de uma sociedade que se desenvolvia tendo como principal fundamento o 

trabalho e o consumo. Desta forma, não apenas um novo vocabulário passa a ser registrado, 

envolvendo valores que se expressam em termos de "praticidade", "conforto", "rapidez" e 

"versatilidade", mas também abandonam-se antigos preceitos: a indicação para um "Jantar 

de Cerimônia" da Enciclopédia de Arte Culinária da Tia Thereza, de 1978, que contava 

com exatos 18 pratos divididos em canapés, tira gostos, cremes e sopas, entradas, pratos 

principais, acompanhamentos e sobremesas, dá lugar a sugestões que valorizam os preparos 

mais fáceis e práticos, não menos saborosos e sofisticados do ponto de vista estético, mas 

que permitem um afrouxamento das tradições e valores historicamente cristalizados.  

Essa mudança é capaz de desestabilizar as antigas formas das publicações culinárias que, a 

partir daí, passam a tratar de cozinha e de gastronomia adotando uma forma muito mais 

intelectualizada do que apenas dedicar-se a cuidar das necessidades urgentes do estômago. 

Isso não quer dizer, porém, que a cozinha tenha sido até então uma atividade autônoma, 

descolada, que se fizesse à revelia de qualquer pensamento. A respeito disso, autores como 

Jean François Revel (1996), Philip e Mary Hyman (1998) e Pinto e Silva (2008) se 
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ocuparam em demonstrar como os cozinheiros e, consecutivamente, as publicações 

culinárias passaram a refletir muito mais sobre a comida nos momentos de profundas 

transformações gerais na ordem do saber.  

Se Revel fala do "cozinheiro pensante", que se propõe a fazer o registro das interpretações 

que faz da realidade, para inventar e reinventar um modo novo de comer, Pinto e Silva traz 

a noção do "cozinheiro-autor", dotado de uma atitude consciente em fixar a realidade tal 

como fizeram os artistas na sociedade de corte do século XVII. Entretanto, se colocadas à 

luz da análise histórica, é fácil verificar que as ideias de autoria e literatura nunca estiveram 

tão presentes nas publicações culinárias como nas atuais.  

Isso significa dizer que tais publicações vão muito além da clássica e simples explanação 

dos "ingredientes & modo de preparo" de uma receita. O que se verifica atualmente é o 

esgotamento de determinadas tradições discursivas que se consolidaram em um longo 

período histórico, e a consequente reinvenção dos livros de receita por parte de cozinheiros 

e chefs de cozinha que, ao tratarem de culinária, comida e alimentação, operam como 

agentes de transformação para, agora, pensar, contextualizar, refletir, explicar e narrar as 

receitas e a gastronomia.  

Este trabalho trata, portanto, da gastronomia, e de seus significados. De algumas de suas 

tantas relações sociais. Como um termo tão presente nos dias atuais, que figura dentro e 

fora do campo da alimentação, a gastronomia possui também uma função narrativa, que 

engloba dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas.  

Este trabalho trata, mais especificamente, da cozinha brasileira, na medida em que se 

dedica a explorar alguns de seus movimentos e atores, assim como suas transformações. 

Trata de contemporaneidade, porquanto privilegia, em sua análise, duas figuras centrais do 

campo gastronômico atual que permitem realizar, a partir de suas narrativas, uma 

compreensão histórico-cultural da cozinha brasileira. 

A perspectiva é a de tentar captar o modo pelo qual se fala de comida, cozinha e 

gastronomia nos dias de hoje, tomando os discursos gastronômicos do chef Alex Atala e da 

cronista Nina Horta sobre a cozinha brasileira. Por isso, preocupa-se menos em dissecar os 

aspectos que constituem a culinária brasileira. 



 12 

Nesse sentido, afasta-se da proposta pioneira de Carlos Alberto Dória (2014) que, em 

Formação da Culinária Brasileira, fixa como objetivo "ampliar a reflexão sobre a cozinha 

brasileira e libertá-la de uma visão estreita, engessada pelo tempo, por ideias feitas e 

preconceitos." (Dória, 2014, pág. 11).  

Também não se busca aqui traçar uma cosmologia alimentar da história do Brasil, 

responsável por criar, retratar e simbolizar um "idioma culinário próprio" a partir dos 

alimentos e modos de comer assimilados de outras culturas, tal como fez Paula Pinto e 

Silva (2005) em Farinha, feijão e carne-seca - um tripé culinário no Brasil colonial. 

Tampouco vai na direção de Cristiana Couto (2015) que, também adotando uma 

perspectiva histórica, demonstrou a dependência da alimentação de considerações oriundas 

da ciência e medicina, norteadoras das normas cultas do comer no Brasil Império e que se 

fizeram fortes correntes de tradição. 

Embora todos estes trabalhos tenham dado uma contribuição fundamental, e gerado uma 

discussão fecunda sobre a cozinha brasileira, esta pesquisa, devedora de todos eles,  

circunscreve-se em outra perspectiva.   

A escolha do nome de Alex Atala, autoridade no campo da alta cozinha dos grandes chefs 

do mundo, como “objeto” desta pesquisa deve-se ao fato de que nele se encontra um novo 

modo de transmitir conhecimentos relacionados à cozinha. Escoffianas Brasileiras, obra 

que funciona como chave-mestra para compreender seu projeto gastronômico, pode ser 

pensada como um  ensaio literário, que mescla as interpretações de Atala sobre o universo 

das panelas, e as principais receitas dos pratos servidos em seu restaurante em São Paulo, o 

D.O.M.. 

O livro é dividido em três momentos, que narram a trajetória do chef, a saber: o primeiro 

deles, o Aprendizado, é composto por um conjunto de capítulos que versam sobre as bases 

alimentares da cozinha praticada por ele no D.O.M., da preparação de caldos e molhos, até 

à descrição detalhada de ervas, hortaliças, e os tipos de seu cozimento.Em seguida vem o 

Sonho, que agrupa uma série de interpretações sobre comida e culinária, conselhos 

metodológicos para cozinhar, inspirações e aspirações. Por último vem a Realidade, que 

mescla ensinamentos financeiros para a gestão de um negócio próprio com a sugestão de 

estratégias para montagem de uma equipe de cozinheiros, a descrição das funções 
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atribuídas ao chef e dono, entre outras coisas. Todos estes ensinamentos e conselhos são 

destinados ao público em geral, atraídos pelo sucesso e fama de Atala, mas, dirigem-se 

sobretudo, aos cozinheiros e aspirantes da alta cozinha.  

É curioso pensar que Atala nasceu em 1968, apenas três anos depois da tradução de Ma 

Cuisine, de Auguste Escoffier, para o inglês como 2000 favourite french récipes que 

causou grande sucesso fora da Europa. Ma Cuisine, publicado em 1934, e Le Guide 

Culinaire, de 1903, são destacados como as grandes obras de Escoffier, chef responsável 

por definir muito dos padrões e operações seguidas até hoje nas cozinhas profissionais do 

mundo inteiro. Suas obras, além de estabelecerem a preponderância da cozinha e dos 

ingredientes franceses sobre todos os outros, cristalizaram a maneira convencional dos 

livros de receita que, hoje, apresentam-se de outra forma. 

Essa mudança de formato e discurso, de Escoffier para Atala, que aponta para as drásticas 

transformações ocorridas durante o século XX (período de formação de muitos chefs que 

hoje lideram a cena gastronômica), não se dá apenas no âmbito literário: uma rápida 

conferida nas receitas apresentadas pelo chef Atala é suficiente para determinar o tom que 

ele confere à sua cozinha, repleta de brasilidade: caranguejo de mangue, espuma de tucupi 

e granizado de tomate; cavalinha confitada e defumada ao pesto de ora-pro-nóbis e 

vinagreira; sopa de cebola, com soro de queijo de coalho, e jaracatiá.  

Nesse sentido, é preciso destacar o sentimento de "orgulho" do produto nacional 

demonstrado abertamente por Atala. Para ele, "Só vamos nos tornar um destino 

gastronômico de fato se tivermos algo novo - e nosso - a oferecer. Ingredientes, temperos, 

cores exuberantes, preparos e receitas não nos faltam para explorar, inspirar e 

reinterpretar." (Atala, 2007, pág. 501).  

Para entender em que medida esta dedicação aos produtos autóctones constitui um 

elemento novo na narrativa gastronômica, bem como para verificar a transformação formal 

desta narrativa, é indispensável um retorno a alguns momentos fundamentais da história da 

gastronomia, verificar seus diversos movimentos, ou o que se buscará tratar por 

"vanguardas gastronômicas", pois, como ficará claro, a gastronomia tem muito a ver com o 

campo da arte. Só a partir daí, espera-se, será possível então compreender a origem dos 
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discursos modernos sobre alimentação, seu formato histórico, as receitas e suas dimensões 

simbólicas, psicológicas e imaginárias.  

Ainda que este breve exercício histórico seja lacunar e, por vezes, impreciso, este trabalho 

elegeu alguns fatores que considera determinantes para o entendimento das tradições 

narrativas que sustentaram o desenvolvimento da gastronomia, e contribuíram para os 

estudos em história da alimentação.  É importante destacar que, longe de tentar escrever 

mais um capítulo da história da alimentação, a primeira parte desta pesquisa buscará apenas 

tratar do aparecimento de alguns discursos gastronômicos encontrados em períodos 

históricos anteriores ao que se convencionou determinar como o século de surgimento da 

gastronomia, a saber, o século XIX. 

Quando Michel Foucault (1999) se debruça sobre a literatura e seu florescimento, vai 

afirmar que, enquanto uma noção tardia, ela só pôde encontrar seu lugar na modernidade 

após transformações gerais na ordem do saber, situadas no final do século XVIII e início do 

XIX. Contudo, é possível retomar textos muito antigos, a exemplo de Homero e Dante, e 

encontrar neles um caráter literário, ainda que não pudessem ser considerados como tal.  

Tal como sucedeu na literatura, é possível voltar na história, e encontrar um certo tom que 

poderia ser chamado de gastronômico nas publicações setecentistas que tratavam de 

cozinha de forma bastante diferenciada dos tratados próprios da Idade Média, ainda que a 

gastronomia, enquanto noção, e assim como a literatura, só seja conceituada no século XIX.  

Ao recuperar publicações e reconstituir o cenário da racionalidade moderna que se 

estabeleceu com a cisão da física aristotélica e início da ciência moderna, este trabalho não 

tem a intenção de reconstruir o exato momento ou encontrar a obra específica que 

determinou o início da gastronomia, mas pensar no que, antes desse período, permitiu o 

início de um movimento que viria a ser, séculos mais tarde, chamado de "gastronomia".  

Para entender melhor essa questão talvez seja sugestivo evocar um texto de Jorge Luiz 

Borges, "Kafka e seus precursores", onde o escritor realiza uma rigorosa leitura das obras 

de Kafka encontrando nelas secretas correspondências com escritos de Aristóteles, 

Kierkegaard e Dunsany. Desta experiência resultou a lição: "cada escritor cria seus 
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precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado, assim como há de 

modificar o futuro."
1
 (Borges, 1985, pág. 130).  

Olhar para o passado, nesse sentido, significa encontrar mais que uma cronologia de 

acontecimentos, mas buscar valores e sentidos de um povo e de uma época. É por essa 

razão que o primeiro capítulo desta pesquisa utiliza a discussão de Foucault sobre a 

epistémê, central em As Palavras e as coisas, como importante referencial teórico.  

Ao voltar para a Idade Média, através de seus tratados culinários, é possível vislumbrar 

uma outra maneira de se produzir e consumir os alimentos, baseada numa lógica de 

pensamento que Foucault denomina epistémê arcaica. Este pensamento antigo, suplantado 

pelo saber racional-moderno, deriva de todo um modo de entender o mundo e a realidade a 

partir de semelhanças e equivalências entre o macro e o microcosmo.  

Também é preciso entender que as considerações de Hipócrates e Galeno sobre os humores, 

a medicina e a dietética, inseridas neste modo arcaico de pensamento, vão servir como 

grandes pilares para a alimentação humana ocidental, determinando o modo de se preparar 

as comidas e combinar os ingredientes durante muitos séculos. 

É somente no final da Idade Média, e muito em virtude do conjunto de pensadores que 

compuseram a chamada Revolução Científica, que a cozinha e suas receitas são libertadas 

do cogito dietético-humoral. Evidentemente não se pode dizer que as convicções da 

antiguidade prevaleceram firmes e inabaláveis durante 1500 anos, sem sofrer modificações 

no período medieval. Ainda que essa questão fuja do foco de análise desta pesquisa, ela 

permanece como uma importante questão residual para os atuais estudos sobre alimentação. 

Contudo, no âmbito formal, este debate só surge com o desenvolvimento das ciências 

enquanto conhecimento estruturado e prático, como observaram Flandrin e Montanari 

(1998).  

Desta maneira, o capítulo inicial deste trabalho reconstitui o momento de formação de um 

pensamento que viria a ser conceituado alguns séculos mais tarde, enquanto entende que 

este fenômeno, que é a própria gastronomia, surge como um movimento discursivo e 

estético de ruptura do pensamento. As comidas passarão a ser pensadas e produzidas muito 

mais por uma questão de sabor e gosto, e assim são apropriadas e valorizadas pelas 

                                                      
1
 O grifo é meu. 
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sociedades. As receitas que antes eram elaboradas levando-se em conta os preceitos do 

pensamento e das antigas formas de se relacionar com o mundo, agora são compostas a 

partir de suas próprias qualidades.  

Enquanto forma discursiva, a gastronomia vem desenhando seus contornos acompanhando 

as ideias das sociedades ao longo da história. Com o advento da modernidade, não apenas 

um novo conjunto de práticas será adotado para mensurar e entender o mundo, mas também 

a cozinha será instrumentalizada por meio das técnicas, do método, e da cientificidade. 

Seus sabores serão controlados, suas apresentações, calculadas.  

Também entram em cena, neste momento, as regras da civilidade e o mundo das cortes. O 

que interessa explorar aqui são os agentes, atores e grupos com interesses próprios agindo 

com parcimônia sobre a história da cozinha. Quando os valores da civilização contaminam 

toda a Europa a partir do reino do Rei Sol, figuras importantes como François Vatel são 

fundamentais para entender o início de uma cozinha civilizada, mais próxima do campo 

artístico e da glutonice como estilo de vida, e menos ligada à cozinha medieval, carregada 

de sabores.  

Para entender como a ideia de pecado vai se distanciando do prazer pela comida, também 

será necessário atentar para o modo como as políticas de civilização das cortes absolutistas 

incorporavam a cozinha para disseminar seus valores - motivo pelo qual Norbert Elias se 

constitui como importante referencial teórico nesta parte da pesquisa. A respeito disso, vale 

destacar a importância da análise elisiana sobre os atuais estudos da alimentação e da 

gastronomia: observar o atual prestígio da culinária francesa no mundo, e verificar como se 

deu o processo de afirmação da França como cozinha-mundo, é voltar ao passado com as 

questões do presente num exercício de "sociogênese".  

Uma análise à luz da metodologia de Elias também termina por revelar outras questões 

residuais: existe uma certa crença de que a Reforma Protestante foi a responsável pelo não 

florescimento de uma cultura hedonista-gastronômica germânica. Contudo, não estaria a 

culinária germânica mais atrelada ao desenvolvimento da ideia de Kultur e unificação do 

Estado alemão? Em que medida a “cultura”, e não a religião, afetou o desenvolvimento das 

cozinhas praticadas na Europa? Seja como for, esse é o momento de nascimento do mito da 
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França como o berço da gastronomia mundial, como vão atestar Camporesi (1996) e Pitte 

(1993).  

Outro fator de importância singular para a compreensão dos discursos gastronômicos é a  

transição dos modos de transmissão do saber oral para o escrito. Quando os cozinheiros se 

tornam também autores, e a Europa recebe as primeiras manifestações do Iluminismo, 

estará consolidada a maneira pelo qual a comunicação gastronômica acontecerá, muito 

pautada pelo fazer científico, mas sem excluir a interpretação do cozinheiro.  

Personagens do século XIX, como Brillat-Savarin, Carême e Auguste Escoffier serão 

singulares neste caminho para demonstrar em que medida os discursos gastronômicos 

bebem nas fontes científicas e acompanham o movimento das sociedades em vias de 

monumentais transformações sociais, arquitetônicas, visuais, literárias.  

Neste contexto, a substancial presença da culinária francesa e seu progresso por meio do 

universo da diplomacia e da hotelaria atinge o Brasil em tempos de independência. As 

primeiras publicações culinárias que chegaram à Colônia valorizavam fortemente os 

valores da civilidade e do bem-viver, e traziam receitas tipicamente francesas para o mundo 

tropical. Foi apenas no final do século que algumas publicações passaram a explorar o 

caráter nacional dos ingredientes, ainda que incorporados ou substituídos em receitas 

francesas.  

Para explorar o desenvolvimento da idéia de "cozinha brasileira" e "culinária nacional", 

expressões freqüentemente empregadas nas publicações gastronômicas atuais, Carlos 

Alberto Dória é imprescindível em seu Formação da Culinária Brasileira - escritos sobre a 

cozinha inzoneira, constituindo verdadeira fonte de pesquisa histórica e sociológica para 

esta pesquisa.  

 

 

Na tarefa de colocar a cozinha brasileira no mapa, o chef Alex Atala é otimista em destacar 

o potencial do Brasil para virar um "destino gastronômico". Para isso, é preciso aprender 

com os que chegaram lá e ter "orgulho" do produto nacional: 
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"... temos universos complexos e riquíssimos por desvendar, como a Floresta 

Amazônica e o Cerrado. Tenho certeza de que há nesses espaços espécies 

maravilhosas, com altíssimo valor gastronômico, esperando para serem 

descobertas. Há ainda os mais diversos preparos e receitas praticados de norte a sul 

do país que precisam ser resgatados, catalogados e registrados. E ingredientes já 

conhecidos, como o coração da flor da banana (cuja parte central pode ser comida), 

a castanha do pequi e a cabaça jovem, chamada de caxi (ou cachi), que precisam 

encontrar suas vocações gastronômicas. Nossa cozinha está muito além da famosa - 

e folclórica - feijoada com caipirinha (que não deixa de ser uma bela mistura). " 

(ATALA, 2008:497).  

 

É preciso destacar que seu projeto de trazer um conceito novo para a gastronomia, que se 

desdobra em recursos no campo da política, da pesquisa, e do consumo, para além dos 

restaurantes, não abandona antigas tradições do mundo das cozinhas, fortemente amparadas 

no desenvolvimento de um método científico ao longo da história. Mesmo que para o chef a 

cozinha possa ter uma dimensão mágica, artística e científica, ali continuará sendo o lugar 

da técnica científica, e da prática exaustiva.  

Por esta razão, o segundo capítulo desta pesquisa será iniciado por um obstinado exercício 

histórico indispensável para o entendimento da cozinha praticada por Alex Atala, e seu 

período de formação enquanto chef de cozinha na Europa.  

Podendo ser entendido como um braço do primeiro capítulo, a análise contextual que se 

buscará empreender terá como referências as obras de Bucchi (2013) e Couto (2015) que 

trabalharão no sentido de tecer um contexto base de surgimento de muitos chefs de cozinha 

que compuseram e compõem, hoje, o cenário da gastronomia mundial, entre eles, Alex 

Atala.  

Mesmo que esse exercício cronológico seja linear e pouco aprofundado, e aqui se resguarda 

o espaço a essa crítica, ele permitirá a apreensão das bases de pensamento e de constituição 

do campo gastronômico contemporâneo. De outra forma, poder-se-ia simplesmente 

perguntar - "quem é Alex Atala?" - e a partir daí, traçar o seu perfil enquanto um agente do 

campo gastronômico. Entretanto para responder essa pergunta com rigor antropológico e 

sociológico essencial ao pensamento crítico, é preciso entender não apenas sua época, mas 
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os mecanismos que estavam em jogo no momento de seu surgimento para o mundo das 

cozinhas.  

É preciso encarar Atala como fruto de acontecimentos importantes para a história da 

alimentação, ocorridos a partir da segunda metade do século XX, período onde vigoravam 

nas cozinhas europeias os preceitos da nouvelle-cuisine, do slow-food e da gastronomia 

molecular. Compreender minimamente essas vanguardas gastronômicas é compreender o 

pensamento de Alex Atala, suas criações e suas publicações. 

Autores como Harvey (2013), Lipovetsky e Serroy (2014) serão preciosos para a 

compreensão do momento histórico atual, bem como para entender em que medida na 

cozinha de Alex Atala figura um novo movimento da gastronomia, e a busca por novas 

experiências. Nesse sentido, é preciso retomar no campo o rol dos grandes chefs e 

cozinheiros e seus discursos, que hoje atingem seu esgotamento.  

Algumas questões se insinuam depois desta reflexão histórica: por que não basta mais aos 

livros de culinária a mera explicação de uma receita, seus ingredientes e modos de preparo? 

Por que hoje é preciso pensar, refletir, contextualizar, segmentar, tecnicizar em cima das 

receitas e dos temas referentes à cozinha? Por que Alex Atala, além de fornecer suas 

receitas escreve ensaisticamente a respeito do tema, tornando um livro de receitas um 

verdadeiro tratado sobre culinária e gastronomia?  

O que se buscará entender aqui também é a ideia de uma cozinha contemporânea, ansiosa 

por novidades que vão além dos ingredientes, compreendendo dimensões territoriais e 

psicológicas: o regional e o particular, o singular e a autenticidade, a intimidade e a 

alteridade serão temas abordados dentro dos livros e das panelas. Estaria hoje o homem 

mais sedento por informações novas e descobertas intelectuais ou esta cozinha reflete 

intensamente a tal hambre del alma de que trata Garcia (2007), com a devida venia pela 

expressão e seus limites?  

Seja como for, os novos discursos da gastronomia que se fazem por vias ensaísticas e 

narrativas também sofrem um processo de cronicidade que, por vezes, vai de embate à 

cozinha tradicional da razão e técnica. É, por exemplo, o que trata a crônica de abertura do 

livro Não é sopa, de Nina Horta:  
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"Comida de alma é aquela que consola, que escorre garganta abaixo quase sem 

precisar ser mastigada, na hora de dor, de depressão, de tristeza pequena. Não é, 

com certeza, um leitão pururuca, nem um menu nouvelle cuisine seguido à risca. 

Dá segurança, enche o estômago, conforta a alma, lembra a infância e o costume. É 

a canja da mãe judia, panacéia sagrada a resolver os problemas de náusea 

existencial. O macarrão cabelo-de-anjo cozido mole e passado na manteiga. São as 

sopas. O leite quente com canela, o arroz-doce, os ovos nevados! a banana cozida 

na casca, as gelatinas, o pudim de leite." (HORTA, 2008:15).  

 

Esta explicação, que continua a tratar das comidas afetivas, serve de um longo preâmbulo 

para as receitas que virão a seguir, como a da "gelatina rosada de Dora" ou a do "nhoque 

romano assado", acompanhadas sempre por conselhos do tipo "ela [a gelatina] vai se 

esparramar um pouco para os lados da forma! mas é assim mesmo" ou, então, "Isso [assar 

até obter um bom tom dourado] só é possível em fornos que tenham um grill. Os 

fabricantes não fazem mais grill, peça tão importante para os gratinados. Reclame quando 

for comprar seu forno novo." (Horta, 2008, pág. 19). Esta crônica pode ser encarada como 

uma tentativa de Nina Horta de consolidar uma cozinha pautada nos sentidos e nas 

experiências sensíveis.   

Na coleção de ensaios e pensamentos sobre comida que recheiam a sua coluna semanal no 

jornal Folha de São Paulo, Horta evoca filmes, viagens, reminiscências, escritores e 

ingredientes. Estes temas, colocados lado a lado com as receitas, concorrem para que o 

universo culinário adquira uma dimensão cultural mais ampla. O tom de prosa e 

informalidade do discurso, que a autora insiste em destacar com parte de sua "deformação 

profissional", permite que se evidencie uma nova interpretação da gastronomia, muito mais 

afetiva e ligada ao exercício da memória.  

O terceiro capítulo desta pesquisa, por conseguinte, irá tratar da cozinha de Nina Horta, 

suas interpretações, seus discursos. Irá tratar também de memória e narração. De sentidos e 

sensações, essenciais ao entendimento deste novo modo de se relacionar com os alimentos. 

Apesar de se dedicar ao trabalho da crônica há muitos anos no jornal, o que garante que os 

discursos de Horta figurem hoje como de notável relevância no campo gastronômico é o 

triunfo do número de edições e reimpressões de Não é sopa, que reúne suas melhores 
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reflexões ao longo dos anos, e também de O frango ensopado da minha mãe, publicado no 

ano de 2015 com enorme sucesso de lançamento, o que demonstra a considerável demanda 

por este tipo de literatura culinária.  

No caminho da prosa-poética, Horta introduz um jeito peculiar de apresentar um 

ingrediente ou uma receita, recorrendo a inúmeros recursos literários que permeiam sua 

narrativa.  

 

"Não sei direito o que é uma jaca. Um rinoceronte, um elefante que virou fruta? Em 

todo o caso, está na cara que veio de longe, do tempo em que tudo era grande e 

forte e não era costume temer a morte. Tem cem anos de solidão. A jaca contém 

perigos. Seu peso mata, seu cheiro pós-maduro mata, jaca com leite mata. Muita 

jaca mata, mesmo sem leite. É exagerada sem ser vulgar. Se fosse vulgar, ao 

amadurecer, se encheria de vermelhos e rosas alaranjados, mas não. Fica bem nas 

cores de monja dourada. Seria exagero dizer que a jaca usa sandálias Birkenstock? 

(...) 

Não se sabe se a jaca é do bem ou do mal, do dia ou da noite. Pode ser os dois. 

Abre-se esplendorosa, só falta cantar para a fome do menino e pesa como uma 

tonelada de náusea no luto de uma mulher. A jaca é orquídea das frutas e está na 

moda. Começou a ser vista em feiras e supermercados quando um sábio 

comerciante percebeu que sua realidade é excessiva. Ninguém compra uma jaca. 

Pode ganhar uma em uma ilha do litoral e ter de ir nadando com ela até o barco, 

pode tudo, menos comprar e levar para casa uma jaca viva." (HORTA, 2015:72).  

 

 O que resta ao leitor de Nina Horta é mais que celebrar os rituais próprios da leitura, mas 

entender os verdadeiros elementos que compõem de fato uma receita, para além de seus 

ingredientes. A condensação das vivências, dos cheiros, dos costumes de um povo, de uma 

casa, de uma cultura, explodem em sua concepção de cozinha, sempre pensada através de 

categorias genuinamente mnemônicas. Pode-se pensar, desta forma, que as publicações de 

Horta destacam-se das clássicas obras que requerem uma compreensão lógica de suas 

considerações.  
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Na última entrevista de Clarice Lispector para a televisão, concedida ao jornalista Julio 

Lerner no Programa Panorama da TV Cultura em 1977, a escritora se questiona sobre o 

sucesso de seus romances, sobretudo de A Paixão Segundo GH., entre um público cada vez 

mais jovem e diverso. O fluxo descontínuo de devaneios e reflexões altamente subjetivas 

do romance não é capaz de afastar todos os seus leitores, uma vez que, para a autora, a obra 

"ou toca ou não toca. Suponho que o entender não é uma questão de inteligência e, sim, de 

sentir, de entrar em contato."
2
(Clarice, 2016).  

Nesta sábia declaração, Clarice sintetiza, por meio da literatura, a discussão que a 

antropologia e a filosofia realizam entre as formas de conhecimento sensível e inteligível. 

Não se pretende, contudo, simplesmente flexibilizar a oposição deste par de operações 

mentais do pensamento humano numa discussão sobre as publicações gastronômicas da 

atualidade, mas apenas destacar que, no caminho para uma nova forma da cozinha, Nina 

Horta escreve obras que para serem entendidas precisam, também, serem sentidas.  

Em que medida a gastronomia estaria diante de uma proposta de reencantamento alimentar, 

é o que se pretende investigar nesta parte da pesquisa. A abordagem eminentemente 

proustiana de Nina Horta e o rigor científico, ainda que “mágico” de Alex Atala sem 

sombra de dúvida nos conduzem nesta direção. 

 Algumas diferenças essenciais deverão ser entendidas para a realização de uma leitura que 

se pretende rigorosa acerca das visões que ambos os autores possuem da cozinha. Enquanto 

o trabalho de Horta adota uma perspectiva predominantemente textual, Atala, por outro 

lado, comunica suas ideias por meio das comidas que desenvolve, e, para expressá-las 

recorre a profissionais para escrever seus livros. Independente disso, e cada um à sua 

maneira, constroem  narrativas diferenciadas e singulares sobre a cozinha brasileira. Daí a 

proposta de este trabalho realizar uma análise interna dos seus textos, que, ainda que se 

aproxime, não tem a pretensão de equiparar-se às análises do discurso próprias das ciências 

da linguagem.   

Ao percorrer os caminhos adotados por dois importantes personagens do universo 

gastronômico, este trabalho pretende encontrar alguns elementos primordiais para a 

                                                      
2
 O grifo é meu. 
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definição da cozinha brasileira atual, bem como verificar suas formas de desenvolvimento, 

tão diversas ao longo do tempo.  

 

Esta pesquisa foi realizada com o auxílio de bolsa PROSUP concedida pela CAPES, sob 

orientação rigorosa da profa. dra. Mariza Martins Furquim Werneck. Utilizou como corpus 

as principais publicações de Alex Atala a respeito da cozinha brasileira, a saber: Por uma 

gastronomia brasileira, Escoffiannas Brasileiras e D.O.M. Redescobrindo ingredientes 

brasileiros - sem esquecer de textos espalhados pelos meios de comunicação em geral. 

Também se ampara nas duas publicações de Nina Horta, Não é Sopa e O frango ensopado 

da minha mãe, além de algumas crônicas publicadas no Jornal Folha de São Paulo que 

mereceram especial atenção.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
 

Falas da cozinha contemporânea: algumas origens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

• A cozinha das semelhanças 

 

"Almôndegas de carneiro  

Limpar-se-ão dois arretéis de carneiro da perna dos nervos e peles e picar-se-ão com 

uma quarta de toucinhos e cheiros; quando estiver picado, deitem-lhe três ovos, um 

miolo de pão ralado, adubos, vinagre e sal; feito isto, pique-se outra vez tudo muito 

bem picado, tenha-se ao fogo uma tigela, coza-se nela as almôndegas em lume 

brando, as quais se farão do tamanho que quiserem; tornem-se a temperar com todos 

os adubos e coalha-se com três gemas de ovos e com suco de limão; ponham-se no 

prato, que estará untado com uma onça de manteiga de vaca, fatias de pão; ponham-

se sobre elas as almôndegas com o caldo grosso e logo por cima canela e limão, e vai 

à mesa.   

Assim também se fazem de galinha." (DOMINGOS RODRIGUES, 2008:64).  

 

Quando a historiografia moderna ampliou as possibilidades de investigação social passando 

a explorar os diversos âmbitos da vida, levou a sério a premissa de que ao campo de coleta 

dos dados não caberiam limites, podendo este se constituir por qualquer elemento ordinário 

da vida humana.   

Muitas pesquisas sobre alimentação destacam a qualidade única dos escritos culinários,  

como importantes materiais de observação para determinados fatos históricos relativos à 

história interna das cozinhas, como por exemplo, suas transformações linguísticas, mas 

também importantes no resgate de preferências alimentares de determinadas classes sociais 

ao longo do tempo, ou nas práticas culinárias, nas relações de poder, religião, sexualidade, 

identidade, etc., constituindo, assim, um corpus para determinação da história de um povo, 

de uma época. São tantas e tão grandes as possibilidades que o registro da comida oferece 

ao fazer histórico, que mesmo a partir uma singela receita portuguesa do século XVII é 

possível iniciar uma profunda reflexão epistemológica que fornecerá as bases para a 

compreensão do tempo presente, seus atores, suas ideias, suas escolhas.  

A receita das Almôndegas de carneiro de Domingos Rodrigues, mais que um preâmbulo 

para esta investigação, pode ser um curioso ponto de partida para se entender as 

transformações sofridas pela cozinha europeia com o advento da modernidade. Além dos 

toucinhos, ovos, miolos de pão, azeite e sal destinados ao tempero da carne de carneiro, os 

cheiros (ervas aromáticas) e os adubos (temperos e especiarias), incentivados a serem 
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usados em sua totalidade na receita, ainda deverão ser acrescentados por uma segunda vez 

enquanto as almôndegas cozinham, onde mais tarde se juntarão a canela e o suco de limão. 

A leitura cuidadosa desta receita seiscentista portuguesa evidencia, portanto, um uso 

excessivo dos ingredientes destinados ao tempero aromático, muito característico das 

receitas repletas de especiarias, próprias da Idade Média. 

Como destaca o historiador francês Jean-Louis Flandrin, em nenhuma outra época da 

história europeia as especiarias tiveram um papel de destaque quanto nos séculos XIV, XV 

e XVI. "Elas nunca foram tão importantes na cozinha, pelo seu número, pela frequência do 

seu emprego e pelas quantidades utilizadas - e isso em todas as cozinhas aristocráticas da 

Europa." (Flandrin, 1998, pág. 478). A investigação feita por Flandrin destaca várias 

hipóteses, cuidadosamente refutadas, que se mostraram insatisfatórias para explicar os 

motivos da predominância excessiva de especiarias nas cozinhas da Idade Média, a 

exemplo das teses sobre a conservação de carnes ou das que observavam as especiarias 

como elemento de distinção social. Entretanto, é no âmbito de suas virtudes dietéticas que o 

autor encontra um caminho promissor. 

Flandrin recupera tratados referentes ao emprego das especiarias e sua relação com o corpo, 

como o Le Régime du corps (1256) de Aldebrandin de Siena e o Le Thresor de santé 

(1607), para demonstrar como num primeiro momento os condimentos foram utilizados 

para fins medicinais, sendo posterior seu uso no tempero dos alimentos. Dessa forma, a 

pimenta-do-reino, por exemplo, "mantém a saúde, conforta o estômago (...), dissipa os 

gases (...). Quando bebida, serve para tosse (...) mastigada com uvas-passas purga o catarro, 

abre o apetite." (Le Thresor de santé APUD Flandrin, 1998, pág.480). A canela, já em o 

Régime du corps, tem o mérito de "reforçar a virtude do fígado e do estômago", fazendo 

com que "a carne tenha um bom cozimento", sendo que na combinação com os cravos-da-

índia, "reforçam a natureza do estômago e do corpo, (...) eliminam a ventosidade e os mau 

humores (...) engendrados pelo frio, e ajudam o cozimento da carne." (Aldebrandin de 

Siena APUD Flandrin, 1998, pág. 481).  

A recuperação de tais livros de cozinha do passado medieval, que se apresentavam como 

verdadeiras obras de dietética prática, constitui um importante recurso para Flandrin 

demonstrar o quanto a alimentação ocupava um lugar de destaque na medicina, sobretudo 

àquela herdeira de uma longa reflexão iniciada na Grécia por Empédocles (490 a.C. - 430 
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a.C.) e Hipócrates (460 a.C. – 377 a.C.), e que persistiu com certo vigor em muitos campos 

do conhecimento até meados do século XVII, sobre a qual vale a pena se debruçar 

brevemente.  

Quando Hipócrates determinou que qualquer perturbação no estado de saúde de um 

indivíduo era decorrente de um desequilíbrio fisiológico no corpo, muito da filosofia pré-

socrática encontrava no conceito de physis a compreensão para as transformações da 

natureza e da realidade. Empédocles é quem inicia uma busca pelos princípios 

fundamentais e arquetípicos que pudessem explicar, por meio da natureza, o universo e o 

comportamento dos seres vivos (Carvalho & Pereira Júnior, 2008). O desenvolvimento da 

Teoria dos Quatro Elementos não só explicava como a Physis (princípio de tudo e todas as 

coisas, origem e fundamento da realidade visível e invisível) realizava-se primordialmente 

em elementos irredutíveis - sendo eles o ar, fogo, terra e água - como também 

fundamentava uma visão cosmológica para o mundo.   

Aos Quatro Elementos primários, por Hipócrates foram vinculados quatro humores - 

sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático - além de suas qualidades, definidas por 

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) alguns anos mais tarde -  seco, quente, úmido, frio (Cf. 

anexo 1). Neste contexto, um panorama de combinações foi formado para compreender 

tudo o que era visível no cosmos: estações do ano, plantas, pedras, astros, signos, 

alimentos, etc. (Cf. anexo 2).   

 

 Da combina  o entre o ar e o fogo se gera a qualidade  quente , que corresponde ao 

humor  sang íneo , característico dos seres em que predomina a atividade do 

cora  o. Da combina  o entre o fogo e a terra, se produz a qualidade  seco , que 

corresponde ao humor  melancólico , típico dos seres em que predomina a atividade 

do ba o. Da combina  o entre a terra e a água se gera a qualidade  frio , relacionada 

ao humor  fleumático , relativo aos seres em que predomina a atividade do cérebro. 

E da combina  o entre o ar e a água se geraria a qualidade   mido , ligada ao humor 

 colérico , típico daqueles em que predomina a atividade do fígado.” (CARVALHO 

E PEREIRA JÚNIOR, 2008).  

 

Se todas as coisas do universo estariam inscritas numa relação de semelhança entre o 

macro e o microcosmo, sendo que os elementos e, consecutivamente, os humores e 
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qualidades características estariam presentes em todos os âmbitos da vida
3
, fazia sentido 

que Hipócrates pensasse o corpo em sua totalidade, inserido também em uma totalidade 

espaço-temporal. Em seu conhecido tratado intitulado Ares, Águas e Lugares, defende que 

uma doença nunca deve ser pensada de forma isolada nos homens, como se fosse algo que 

surgisse independentes dos hábitos de vida, dietas, estações do ano ou idade (Babini, 1985). 

A boa prática da medicina, segundo o filósofo, se daria na investigação inferida pelo 

médico sobre as diferenças entre as estações do ano, as forças dos ventos, os poderes das 

águas e a qualidade das dietas, prezando, dessa forma, a relação entre corpo e ambiente.  

Mesmo que a boa saúde seja resultado, segundo Hipócrates, da combinação equacionada de 

fleuma, sangue, bílis amarela e bílis negra, definindo a harmonia entre os quatro humores, 

ainda assim não deixa de depender dos elementos extrinsecamente mais próximos ao corpo 

humano, com ênfase no clima e na dieta. É dessa forma que podemos compreender a 

famosa sentença do Corpus Hippocraticum
4
, a de “que o teu alimento seja o teu remédio e 

teu remédio seja teu alimento.” (Babini, 1985).  

Esses conceitos e noções impregnaram não só o pensamento grego da época, como 

Ocidente afora. Contudo, somente cinco séculos mais tarde, já na era cristã, pelas mãos de 

Galeno (129 d.C. – 199/217 d.C.) que esse conhecimento passou por uma profunda 

sistematização. De acordo com o filósofo e médico romano, em uma intrínseca relação com 

os alimentos, os humores produzidos no corpo eram os grandes responsáveis pela 

disposição e constituição do organismo, que deveria ter no calor a grande força propulsora 

das ações e dinâmicas da vida (Andrade Lima, 1996). Dessa forma, o predomínio do calor 

não ocasionaria qualquer prejuízo para a saúde. Como destaca Andrade Lima:   

 

"Esta concepção deu origem à sua doutrina dos quatro temperamentos, mais 

psicológica que fisiológica, pela qual as 'faculdades da alma' derivavam dessa 

compleição humoral. Dessa forma, os seres humanos enquadrar-se-iam basicamente 

em quatro tipos: sangüíneo, colérico ou bilioso, fleumático ou pituitoso e 

                                                      
3
Para ter-se a dimensão da vigência dessa teoria por mais de dois mil anos na história ocidental, vale 

acrescentar que até a Bíblia destaca a potencialidade dos 4 elementos. Em sua história oficial, Deus fez Adão 

do barro (água + terra) e soprou-lhe (ar) o fogo da vida. Pelo fato de o homem, possuidor dos elementos 

primordiais,  nascer já adulto, ele é um ser melancólico, temperamento que corresponde a esta fase da vida na 

Teoria dos Humores. 
4
Conjunto de cinquenta a setenta textos atribuídos à Hipócrates, datados,  aproximadamente, de 450 a.C. a 

430 a.C. 
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melancólico ou arbitrário, diferindo entre si pela índole do humor, pela propensão 

diferenciada para as doenças e por suas peculiaridades fisiológicas ou psicológicas." 

(ANDRADE LIMA, 1996).  

 

O conjunto das obras de Galeno exerceu influência pelos próximos 1500 anos, 

condensando e perpetuando a medicina proposta por Hipócrates até o momento em que a 

racionalidade moderna constitui-se como paradigma no Ocidente. É justamente observando 

essa mudança do modo de "ser" das coisas e da forma como estas se apresentam ao "saber" 

que Michel Foucault expressa a epistemologia pré-moderna: "Trata-se, em suma, de uma 

história da semelhança." (Foucault, 1999, pág. XX).  

No que diz respeito à cultura ocidental, a semelhança desempenhou o mais importante 

papel na organização do conhecimento humano. Foucault destaca, em As Palavras e as 

Coisas, que durante os últimos anos do século XVI e até o início do XVIII algumas figuras, 

já pensadas no seu declínio em relação à racionalidade moderna, prescreviam suas 

articulações no saber por meio da semelhança, onde o "mundo enrolava-se sobre si mesmo: 

a terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas e a erva envolvendo nas suas 

hastes os segredos que serviam ao homem." (Foucault, idem, pág. 23). É possível perceber 

no Renascimento o início de  um princípio de ordenação, histórico, dos saberes contidos no 

discurso, que tomava  a linguagem e sua essência última por uma verdadeira coisa (pág.46). 

Segundo Foucault, o saber possui uma unidade de formação que se desdobra em todos os 

tipos de discursos e aos objetos desse discurso. Por ser uma unidade histórica e, 

consequentemente, mutável, vincula os critérios de validação e de cientificidade comuns de 

sua época, conferindo-lhes uma positividade acerca do conhecimento. A essas unidades de 

formação discursiva que se referem a uma ordem do saber, Foucault dá o nome de 

epistémês.  

É ao longo do Renascimento que o filósofo identifica, na linguagem, uma das três 

configurações epistêmicas distintas que decorreram historicamenteda cultura ocidental, a 

saber, a da Idade Clássica e da Modernidade. A linguagem era reconhecida a partir de uma 

materialidade própria assim como os demais elementos do cosmos, todos criados por Deus. 

 

 No século XVI, a linguagem real n o é um conjunto de signos independentes, 
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uniforme e liso, em que as coisas viriam refletir-se como num espelho, para aí 

enunciar, uma a uma, sua verdade singular.   antes coisa opaca, misteriosa, cerrada 

sobre si mesma, massa fragmentada e ponto por ponto enigmática, que se mistura 

aqui e ali com as figuras do mundo e se imbrica com elas  tanto e t o bem que, todas 

juntas, elas formam uma rede de marcas, em que cada uma pode desempenhar, e 

desempenha de fato, em rela  o a todas as outras, o papel de conte do ou de signo, 

de segredo ou de indica  o. No seu ser bruto e histórico do século XVI, a linguagem 

n o é um sistema arbitrário  está depositada no mundo e dele faz parte porque, ao 

mesmo tempo, as próprias coisas escondem e manifestam seu enigma como uma 

linguagem e porque as palavras se prop em aos homens como coisas a decifrar." 

(FOUCAULT, 1999:46).  

 

A grandiosidade da linguagem, e sobretudo a linguagem discursiva, consistia na sua 

enorme capacidade de interpenetrar-se infinitamente no mundo, por meio de sua 

materialidade essencial "cerrada sobre si mesma". Do mesmo modo em que as palavras 

eram coisas a serem decifradas, todas as coisas eram, em certo sentido, palavras, formando 

uma linguagem primordial. 

O "jogo das semelhanças", enquanto categoria de pensamento, aplicava-se a todos os 

domínios da natureza para garantir a relação entre todos os elementos do cosmos. Sobre as 

figuras deconvenientia, aemulatio, analogia e simpatia, é possível perceber como o mundo 

“constitui cadeia consigo mesmo.”. A realidade do mundo era visualizada como uma 

infinita gama de pontos de contato, formando elos que se assemelhariam ao precedente e 

que se assemelhariam ao seguinte  “de círculos em círculos, as similitudes prosseguem 

retendo os extremos na sua dist ncia (Deus e a matéria , aproximando- os, de maneira que a 

vontade do Todo-Poderoso penetre até os recantos mais adormecidos.” (idem, pág. 23).  

Foucault recupera, pertinentemente, pensadores como Paracelso e Crollius nesse momento 

da reflexão para notar o quanto da epistémê arcaica-renascentista, sobre o formato dos seus 

discursos e postulados, operava na adivinhação ou deciframento das marcas e assinalações 

entre os signos inscritos e sua significação macrológica. Ao eleger diversos autores 

quinhentistas europeus, partindo de Paracelso (1493-1541) na suíça até o filósofo italiano 

Tommaso Campanella (1568-1639), Foucault pretende destacar a fusão do saber erudito 

(Eruditio) com a adivinhação (Divinatio), além de diversos outros campos do conhecimento 

daquela época, tal como a feitiçaria, a astrologia, a medicina, etc. Da mesma forma, assim 
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pode ser pensada a gastronomia.   

Retomando a análise de Flandrin sobre o uso dos temperos na antiga Europa, quando o 

autor destaca que "as especiarias usadas para temperar os alimentos contrabalançavam a 

eventual frieza destes" (Flandrin, 1998, pág. 481) é porque a lógica do pensamento 

seiscentista, mas sobretudo o medieval, estava condicionada à epistémê arcaica-

renascentista do qual havia se debruçado Foucault. Logo, faz sentido que o Opusculum de 

sapoibus de Magninus de Milão do século XIV, resgatado por Flandrin, recomenda que o 

boi, uma carne seca, só pode ser cozido, sendo que sua carne, “grosseira e fria, deve ser 

acompanhada de um molho 'quente' que a aqueça e a torna mais delicada - molho de 

pimenta com açafrão, molho de eruga ou alhada branca." (idem, pág. 483)
5
. É interessante 

destacar que a obra de Magninus de Milão descreve as carnes, aves e peixes, elucidando 

suas características "físicas" - calor, frieza, secura, umidade, substância espessa, sutil - e 

indicando a melhor maneira de serem cozidas e quais molhos que melhor lhes convêm.  

Rigorosamente aliados à questão dietética, essas obras, escritos, ensaios, tratados ou 

indicações forneciam as bases alimentares pelas quais os alimentos deveriam ser 

consumidos, ainda que sob a égide da Teoria dos Humores, numa doutrina de semelhanças. 

Como aponta o historiador Henrique Carneiro:  

 

 Em praticamente todas as culturas, os alimentos sempre foram relacionados com a 

sa de, n o apenas porque a sua abund ncia ou escassez colocam em quest o a 

sobreviv ncia humana, mas também porque o tipo de dieta e a explica  o médica 

para a sua utiliza  o sempre influenciaram a atitude diante da comida, considerando 

a sua adequa  o a certas idades, g nero, constitui  es físicas ou enfermidades 

presentes. Daí uma no  o comum de regime para a regulamenta  o do corpo e do 

Estado. O termo derivado do rex latino (rei  denota uma no  o disciplinar, de 

controle, de reg ncia micro e macropolítica das regras alimentares, assim como de 

outras. A concep  o vigente por mais de dois mil anos na cultura ocidental foi (e de 

certa forma, no  mbito da cultura popular ainda é  a da teoria dos humores e da 

correspond ncia universal do micro e do macrocosmos. Em tal concep  o, o corpo 

humano, os vegetais, as estrelas, assim como tudo no universo, possui uma 

correspond ncia íntima e cifrada, que caberia aos homens descobrir. Os estados de 

humor, as esta  es do ano, as temperaturas, as condi  es de secura ou umidade, os 

                                                      
5
 grifo é meu 
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órg os do corpo, as secre  es, os temperamentos humanos s o interligados numa 

estrutura quaternária. Assim, segundo tais idéias hipocráticas e gal nicas, cada 

alimento corresponderia a certo grau de calor e umidade que o tornaria adequado a 

certas pessoas, idades, doen as etc.  (CARNEIRO,2005:73).  

 

• 

 

No segundo volume de A História da Sexualidade, O uso dos Prazeres, Foucault discute 

brevemente alguns tratados dietéticos pertencentes à coleção hipocrática a fim de observar 

o sentido de algumas práticas alimentares na formulação dos corpos. Ao que destaca, o 

regime não deveria ser considerado um conjunto de regras e normas universais e uniformes, 

mas antes "uma espécie de manual para reagir às situações diversas nas quais é possível 

encontrar-se; um tratado para ajustar o comportamento de acordo com as circunstâncias." 

(Foucault, 1998, pág. 97). Desse modo, a dietética constitui para o filósofo uma "técnica de 

existência" (idem, idem).  

Desta forma, é interessante notar como surgem variadas receitas (algumas delas presentes 

até hoje nas cozinhas do mundo inteiro) decorrentes das crenças humorais. Flandrin 

apresenta trechos do Le Thresor de santé, atribuído a um livreiro francês de nome Jean-

Antoine Huguetan, que atenta para as características da carne de ganso: "muito 

excrementosa e de difícil cocção: (...) não havendo pássaro doméstico cuja carne seja tão 

grosseira, nem tão fria, nem tão úmida." (Le Thresor de santé APUD Flandrin, 1998, pág. 

483). Para ele, também a carne de boi se apresenta "fria, seca, cheia de nervos, com um 

suco grosseiro, de digestão lenta, que engendra um humor melancólico." (idem).   

O dietecista Aldebrandin de Siena, já mencionado por Flandrin, recomenda que a carne de 

boi seja comida com "cravos-da-índia, sal e pimenta em pó.", além de dizer que a parte da 

língua "fica entre o quente e o frio" de modo que deve ser consumida temperada de 

"pimenta, canela, gengibre, vinagre e especiarias do mesmo tipo." (Aldebrandin de Siena 

APUD Flandrin, 1998, pág. 483).  

Excessivamente presentes nas cozinhas dessa época, as especiarias encontram sua razão de 

abundância, portanto, na temperança dos alimentos de acordo com os bons estados 

humorais do corpo humano. Por serem tratadas como temperos, estabeleceram a etimologia 
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das noções de temperamento, temperança, temperar e tempero.   

Assim como as especiarias, outros alimentos serviam de ingredientes na composição de 

algumas receitas. O Régime sanitatis, também de autoria de Magninus de Milão, observa 

que para cozinhar vegetais, "o sal e a água não bastam: é necessário óleo ou gordura. Visto 

que os legumes e outras hortaliças são de natureza melancólica e terrestre, é necessário 

temperá-los com alguma coisa gordurosa, que contrabalança esse caráter terrestre, 

tornando-os mais agradáveis e suaves, e, por conseguinte, mais digeríveis e nutritivos." 

(Magninus de Milão APUD Flandrin, 1998, pág. 484). Muitas receitas  desenvolvidas sob 

esta ótica, persistiram ao longo dos séculos, como a conhecida combinação do prato melão 

(úmido e frio) com presunto de Parma (seco e quente) e a do pato (úmido e quente) com 

laranjas.  Contudo, é preciso destacar que essas combinações não eram postulados rígidos e 

universais, mas que também levavam em consideração o gosto e o sabor das comidas (Cf. 

anexo 3).   

Nesse sentido, Flandrin aponta que aos dietecistas o gosto interessava por algumas razões: 

"Em primeiro lugar, porque se digere melhor aquilo que se come com prazer - como 

acreditamos até hoje. Em segundo lugar, porque se uma pessoa gosta de um alimento, é 

sinal, pensavam eles, de que ele era adequado ao seu temperamento. E por fim - o que pra 

nós é estranho - eles acreditavam que mudando o sabor de um alimento mudava-se-lhe a 

natureza." (Flandrin, 1998, pág. 486).   

Ainda que sob os cuidados da dietética, os sabores passaram a se desenvolver ao longo do 

tempo, criando regras e medidas para diversas ocasiões que foram preservadas até os 

tempos atuais como resquícios de um momento onde a arte de temperar assemelhava-se à 

farmacêutica. A exemplo disto notam-se as diversas formas encontradas pela culinária 

antiga e medieval para o consumo de legumes e frutas.   

Alguns métodos revelados por Flandrin consistiam no ordenamento de uma refeição de 

acordo com os tipos de alimentos. Determinados tipos de frutas, por exemplo, deveriam ser 

servidas no começo das refeições, sobretudo as de natureza fria e putrescíveis, como as 

cerejas, ameixas, damascos, pêssegos, figos, amoras, uvas, etc. Outras como as maçãs, 

peras, marmelos e castanhas servidas ao final, uma vez que possuíam certa propriedade de 

impedir que os alimentos voltassem à boca, funcionando como uma espécie de prensa sobre 

o sistema digestivo. Já as frutas cítricas, como limões e laranjas, junto das saladas, como 
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entradas, mas antes dos assados.  

A respeito da pera, o Le Thresor de santé apresenta uma recomendação muito semelhante 

às receitas que encontramos hoje, pois devido ao fato de que as pêras "provocam 

flatulência", deveriam mesmo ser "cozidas em bom vinho tinto, guarnecidas de cravo-da-

índia, açúcar, anis e canela e servidas com bastante manteiga fresca, queijo gordo passado 

no fogareiro, com açúcar por cima." (Le Thresor de santé APUD Flandrin, 1998, pág. 490).   

Além das inúmeras comparações e análises em alguns tratados quinhentistas, Flandrin 

ainda apresenta algumas análises estatísticas sobre as receitas dos livros de cozinha 

franceses publicados entre o XVI e o XVII, verificando a combinação de diversos 

ingredientes e a aplicação de especiarias e ácidos, para concluir que a cozinha realizada 

pelas mãos dos cozinheiros estava, preponderantemente, de acordo com as prescrições 

dietéticas consolidadas. Ao que arremata:  

 

"A gula e o gosto pela ostentação tanto na Idade Média como em todas as outras 

épocas, podiam levar os ricos a consumir alimentos perigosos - frutas, carne de 

animais selvagens, aves aquáticas, lampreias, marsuínos, etc. -, e os higienistas, tanto 

quanto os moralistas, denunciaram esses abusos. Não obstante, esses alimentos 

perigosos eram temperados e cozidos de modo a corrigir seus 'vícios'. É o que 

caracteriza as receitas da Idade Média e do Renascimento: não apenas as que são 

apresentadas pelos tratados de dietética - de cuja aplicação não podemos estar tão 

certos -, mas também as que se encontram nos tratados culinários." (FLANDRIN, 

1998:493).  

 

 

• Dos humores aos sabores 

 

Uma vez estabelecidas as estruturas que compunham o pensamento dietético da Idade 

Média, inerentes a uma forma "arcaica" de pensar a partir das semelhanças que, por sua 

vez, é herdeira de uma longa tradição lógica iniciada na antiguidade grega, é preciso voltar 

à receita de almôndegas de cordeiro de Domingos Rodrigues, inscrevendo-a num momento 

histórico importante para o desenvolvimento da gastronomia, dos discursos gastronômicos 
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e do que se entende, atualmente, acerca do tema.   

Além das consideráveis adições dos "adubos" e "cheiros" ao longo do preparo de 

Rodrigues, o molho também se apresenta de forma muito característica nas concepções 

desse período. De acordo com Montanari e Flandrin (1998), em novo artigo sobre as 

preferências alimentares entre os séculos XVI e XVIII, presente na reunião de artigos 

intitulada História da Alimentação, os molhos medievais exibiam ácidos como o vinagre ou  

o suco de limão como elemento líquido de maior importância e quantidade, estabelecendo 

uma ligação com o pão, ingrediente que também era frequentemente empregado. 

Entretanto, o próprio molho das almôndegas é uma novidade se comparado aos tratados de 

culinária do século anterior: na preparação do prato, o molho surge em decorrência dos 

processos de cocção das almôndegas e também pelo acréscimo de outros elementos, o que 

difere das receitas mais antigas que dividiam a forma de preparo entre o cozimento da carne 

e a elaboração do molho que melhor atenderia aos preceitos dietéticos.  

Outra notável distinção que a receita de Domingos Rodrigues apresenta, se não a mais 

importante, é presença da manteiga. Enquanto as publicações medievalistas nunca 

mencionavam a manteiga em suas receitas, as do século XVII e XVIIIa utilizavam com 

tanta frequência quanto as atuais preparações culinárias. O florescimento rápido da 

manteiga nos livros de cozinha é uma das principais novidades da época, sinalizando 

algumas transformações importantes.(Flandrin& Montanari, 1998, pág. 653). Por mais que 

essas pequenas nuanças de novidades que se apresentam na receita pareçam insignificantes, 

é através delas que podemos compreender o caráter transitório da obra de Rodrigues no 

século XVII.   

Na medida em que a Idade Média se distanciava da Europa, os temperos fortes de 

especiarias, ácidos e aromáticos, davam lugar aos temperos mais gordurosos e açucarados 

que, delicados do ponto de vista do gosto, respeitavam mais o sabor dos alimentos. A 

modernidade acabava de aportar na cozinha.   

 

"Nos séculos XVII e XVIII, com a desculpa de um novo gosto, todas essas 

preocupações higiênicas tendem a desaparecer e todas as referências à antiga 

dietética se apagam. Cozinheiros e gastrônomos só sabem falar de harmonia dos 

sabores e esquecem, de resto, que os sabores eram até então ligados tanto a eles 

como aos médicos; sabiamente classificados do mais frio ao mais quente, eles 
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constituíam uma natureza segura da natureza dos alimentos e sua digestibilidade." 

(FLANDRIN& MONTANARI, 1998:549).  

 

Publicada em 1680 em Lisboa, pelo mestre de cozinha Domingos Rodrigues, e destinado às 

elites das grandes casas de Portugal, a receita de almôndegas presente em Arte de Cozinha 

encontra-se, assim, num período de tempo em que as formas da nova cozinha (e também a 

que se conhece hoje) começam a se esboçar.  

Ostentando o título de primeiro livro de receitas culinárias impresso na língua portuguesa, 

afirma Rodrigues:  

 

"(...) n o escrevo para os que sabem nem para os que só sabem murmurar  mas fa o 

Arte para os que n o sabem, e para os que só sabem aprender  e contudo a 

experi ncia mostrará que a todos há de ser necessária, porque aos mais destros em 

algumas ocasi es sucede acharem-se perplexos, por n o terem um livro em que 

estudarem o que lhes n o lembra  que fiar-se da memória sem estudo é querer perder 

facilmente o que se sabe, sepultando voluntariamente no esquecimento o que 

precisamente se necessita" (Domingo Rodrigues, 2008:54). 

  

Para a antropóloga Paula Pinto e Silva (2008), Rodrigues estava situado em um momento 

onde os cozinheiros buscavam a criação, nos livros e pelos livros, de uma cozinha que 

seguisse as regras da arte, seletiva e erudita (Pinto e Silva, 2008, pág.16). É possível 

observar nesse momento como a construção de sentidos e a produção de publicações 

começava a seguir uma racionalidade outra, que insinuava para um teor discursivo, muito 

semelhante à gastronomia que viria a ser conceituada séculos mais tarde. 

Destacando em letra maiúscula a "Arte", não apenas no título de sua coleção de receitas, 

mas em quaisquer outras passagens onde a palavra é mencionada no livro, Domingos 

Rodrigues insere-se num momento histórico de grande importância para a gastronomia, 

pois é na transição do século XVI para o XVII que odesenvolvimentoda cozinha na Europa 

passa a ser considerado t o importante quanto o da pintura, da escultura, da arquitetura ou 

da m sica, que vinham sendo elevadas   condi  o de prestígio. É possível empreender, 

assim, analogias entre a história da cozinha e a história da arte.  
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Discorrendo sobre o processo de elevação social dos praticantes das artes do desenho no 

século XVII, Guilherme Simões Gomes Jr. (2007) percebe como o surgimento das 

Academias e dos escritos sobre arte sãoessenciais para a mudança da "situação social" das 

próprias artes do desenho, que compreendiam a pintura, a arquitetura e a escultura. 

Identificado como ofícios mecânicos e/ou manuais e submetido ao regulamento corporativo 

das cidades, o trabalho dos artistas só ascenderia a um prestígio social através do interesse 

das Cortes no tratamento das artes. É a partir dessa união e do convívio diário com os 

soberanos que os artistas entrariam em processo de distinção, sendo reconhecidos pelo seu 

talento intelectual e almejados por diferentes reinos (Gomes Jr., 2007, pág. 34).  

 

 O interesse dos artistas coadunou-se, assim, com a vontade dos reis, e a eleva  o 

das artes do desenho   condi  o de Artes Liberais foi a resposta necessária neste 

novo contexto.  

A distin  o entre Artes Liberais e Ofícios Mec nicos era própria de uma 

sociedade na qual o trabalho manual era profundamente desvalorizado, e era uma 

evid ncia para todos os pintores e escultures que trabalhavam com as m os e 

despendiam, muitas vezes, um grande esfor o físico em suas atividades. Já as Artes 

Liberais eram consideradas o resultado do trabalho do espírito e próprias das 

camadas elevadas da sociedade. O enobrecimento das artes do desenho implicou, 

portanto, na amplia  o daquilo que nelas era devido ao espírito,   fun  o intelectual, 

em detrimento de seus aspectos artesanais." (GOMES JR., 2007:34).  

 

É importante notar como o "enobrecimento" das artes, destacado pelo autor, estava atrelado 

à revelação dos recursos intelectuais exigidos no processo de criação, bem como a 

ampliação dos elementos ligados ao "espírito", em oposição ao artesanal uso da mão. 

Estendendo esse processo para os domínios da cozinha, especialmente na França, os 

cozinheiros que antes estavam ligados aos artesãos pelo seu tipo de ofício manual passaram 

a ser entendidos como artistas que empregavam seu intelecto no gerenciamento e criações 

de suas cozinhas.   

Um forte indício dessa passagem pode ser encontrado no próprio livro de Domingos 

Rodrigues, além dos inúmeros outros discursos culinários (modernos) que começavam a 

emergir nesse período. Gomes Jr. Destaca, ainda, que  (...  a afirma  o da pintura como 
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Arte Liberal dependeu de uma nova concep  o do desenho que diminuiu a import ncia da 

habilidade manual e inflou o espírito  o  desenho externo , obra do olho e da m o, passou a 

ser subordinado ao  desenho interno ,   ideia  (idem, pág.    . Dessa forma, mais uma vez 

estabelecendo paralelos com a história da arte, se a comida n o pode ser acumulada, 

evidenciando sua efemeridade física, é por via das receitas, e mais ainda dos livros, que ela 

adquire um discurso sólido. Esses discursos ser o classificados como “modernos” pois, ao 

longo dos séculos, adquirem uma forma cada vez mais aliada à lógica do pensamento 

racional e científico.   

 

 Por isso é possível dizer que os livros de culinária ocupam um lugar interessante  

pretendem-se a uma atividade intelectual, mas dedicam-se  s necessidades urgentes 

do est mago.  , portanto, o cozinheiro-autor - aquele que conhece as regras e as 

práticas da cozinha e os preceitos higi nicos e médicos a ela associados - quem vai 

propor, pelos livros, as novas formas de combinar e de servir os alimentos, 

registrando também o modo pelo qual ele interpreta o mundo em que vive. Há uma 

atitude consciente, por parte do cozinheiro, em fixar n o somente a realidade que ele 

observa, mas a ideia e a interpreta  o que faz dela. A semelhan a entre o cozinheiro-

autor e o artista fica evidente na relação de mecenato que ambos estabelecem com os 

reis das cortes européias." (PINTO E SILVA, 2008:21).  

 

A leitura que Pinto e Silva realiza das receitas encontradas no Arte de Cozinha aponta para 

a falta de preocupação do autor com a indicação de medidas precisas, tanto menos com a 

explicação das técnicas específicas de cocção. Por essa razão, a autora acredita que o livro, 

assim como muitos de sua época, eram destinados aos cozinheiros com certa experiência 

que buscavam aprimoramento de suas técnicas. Também é interessante destacar o uso do 

discurso imperativo - do tipo "coza-se", "ponham-se", "cubram-se" -, que ancora a obra de 

Rodriguesna tradição culinária quinhentista.  

Para destacar, contudo, como os discursos, que pressupõe um cunho gastronômicos, vão 

sofrendo cada vez mais influências da modernidade, ao mesmo tempo em que também a 

constroem, é preciso evidenciar a forma como se apresentam, ou ainda, o formato das 

receitas que apresentam.  
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Ao abordar as transformações das tradições discursivas pelo viés dos tratados de cozinha 

portuguesa do século XV, a linguista Sanderléia Roberta Longhin salienta que as receitas 

desse período não apresentavam a estruturação dos enunciados da forma bipartida, como é 

característico das receitas contemporâneas - segmentadas entre a lista e as quantidades dos 

ingredientes necessários, de forma verticalizada e em primeiro plano; e as instruções para o 

preparo e articulação dos ingredientes, sob forma de texto.  

A própria receita das almôndegas de carneiro de Rodrigues ainda faz menções aos 

ingredientes sem especificar muito as quantidades, o que Longhin classificaria de 

"imprecisões" ou "camuflagem". Também é possível destacar a prevalência de paratáticas 

temporais
6
, onde predominam as construções com e (ex.: pique e jogue na panela e cozinhe 

e sirva),  que tanto cumprem a função de estabelecer uma sequência temporal de ordenação, 

como a de listar os ingredientes. Tais características, segundo a autora, revelam um 

profundo traço de tradição oral, uma vez que 

 

 "esse modo de dizer, com essa ordem de apresentação dos fatos, é uma opção do escrevente 

diante das possibilidades de organização no tempo e diante de suas próprias experiências 

com o tempo. A quebra da ordem linear temporal pode ser interpretada como um traço do 

modo de transmissão oral e como um índice revelador da pessoalidade." (Longhin, 2014, 

pág. 86).  

 

Ainda que preservem resquícios da transmissão de conhecimento oral, o registro formal-

escrito dos novos discursos culinários é o que precisa ser evidenciado. Se antes os tratados 

culinários respondiam a uma teia de significados referida ao que Foucault chama de "jogo 

infinito da natureza", que encontravam sua forma e limitação na relação do microcosmo 

com o macrocosmo, agora, sob os baluartes da modernidade, esses discursos passaram a 

assumir outros sentidos, outras intencionalidades consideravelmente relacionadas com a 

nova ideia de cozinha e comida fomentada na racionalidade moderna. As noções de gosto, 

bom gosto, civilização e prestígio entram na cena histórica desse momento.  

Domingos Rodrigues, de forma conclusiva, é um importante ator para analisar as 

                                                      
6
 Em gramática, a parataxe é a denominação para sequências de frases justapostas, sem conjunção 

coordenativa ou subordinativa, características da linguagem falada. 
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transformações ocorridas na cozinha europeia da era moderna, além de ter garantido seu 

nome na história da gastronomia brasileira, dado que seu livro viajou junto na bagagem da 

Família Real portuguesa para o Brasil, em 1808, influenciando a culinária que se 

estabeleceria regionalmente.   

A leitura das receitas do Arte de Cozinha permite, portanto, reconstruir os significados da 

época de Rodrigues, bem como recompor o quadro social, histórico e linguístico de sua 

produção. Como bem concluiu Longhin, as receitas materializam no texto a derrocada de 

tradições da oralidade e do processo de socialização gerado pela comida, de modo que 

podem convergir para novos sentidos de pessoalidade e de intimidade, não esperados em 

uma receita, mas sinalizadores do seu complexo modo de constituição, além de anteciparem 

alguns índices da receita contemporânea (idem, pág. 90).   

O que confere ao livro de Rodrigues um caráter de transição é justamente o fato de 

apresentar todas as tensões que a cozinha passava no século XVI e XVII. As ruínas da 

oralidade destacadas por Longhin indicam o novo momento, os novos significados que 

emergiam a partir de profundas transformações históricas tanto no âmbito político, quanto 

no da produção de conhecimento.  

A linguista ainda ressalva que "Pensar a experiência do escrevente com o tempo é pensar o 

tempo como prática social, é pensar que, além do tempo cronológico, temos as 

temporalidades, que são produtos de vivências diferentes, vinculadas às ações 

tradicionalmente efetivadas pelo indivíduo no tempo e no espaço." (idem, pág. 86). Logo, 

por mais que a prevalência de parataxes e de juntores típicos do modo de transmissão oral 

(e, então, daí) indicava um diálogo cotidiano e de enunciações faladas que incitavam o 

receptor à maior participação na construção de sentidos
7
, os cozinheiros ainda lutavam para 

a transmissão de um conhecimento com pretensões universais que, com o correr da história, 

vão adquirir um caráter cada vez mais formal, metódico, exato e científico.   

 

                                                      
7
Pinto e Silva destaca que as receitas do livro de Rodrigues pressupõe um conhecimento a priori, sendo então 

o livro voltado para o público dos cozinheiros experientes "capazes de encontrar, pela prática cotidiana, o 

equilíbrio necessário entre os diversos alimentos propostos, criando a famosa medida culinária do „quanto 

baste‟, além de calcular a qualidade de comida para um n mero sempre grande e impreciso de pessoas.” 

(2008, pág.23).  
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"O livro de Domingos Rodrigues situa-se, assim, como que numa região de fronteira: 

entre uma forma de pensar a comida, que é considerada antiga, e outra, chamada de 

moderna por seus sucessores, que privilegia o uso da manteiga, modera os sabores 

ácidos e o uso das especiarias. Nesse processo, enxerga-se também uma mudança na 

idéia de refeição, que de espetáculo de ostentação passa a ser um momento de 

compartilhar e definir o próprio gosto. O serviço à francesa, em que as travessas de 

servir eram colocadas simetricamente umas às outras, permitia uma liberdade de 

escolha muito maior em relação à quantidade das porções individuais e ao que se 

preferia comer. Não era preciso esperar a entrada de um prato por vez à sala para 

servir-se de cada um deles. Colocados todos à mesa ao mesmo tempo, cada 

convidado optava por aquele que mais lhe agradasse." (PINTO E SILVA, 2008:31).   

 

Diante deste processo, é importante destacar alguns pontos levantados por Pinto e Silva a 

respeito das transformações gastronômicas da modernidade. O gosto, como uma capacidade 

historicamente consolidada dos homens para distinguir o comestível do não-comestível, 

sofreu uma notável valorização onde, tratado em sentido figurado, passou a referir-se à 

literatura, pintura, vestuário, etc. Numa dimensão mais próxima da cultura, o gosto opera 

por sobre as categorias de beleza e feiura, formulando a ideia de "homem de gosto" e de 

"bom" ou "mau gosto". A respeito da cozinha, o que se verifica, especialmente na França, é 

que a modernidade do gosto se manifestou tanto na escolha dos alimentos como nos modos 

de sua preparação.  

Outro indispensável ponto levantado por Pinto e Silva diz respeito à introdução do "serviço 

à francesa" nas mesas da Europa seiscentista. Muito além de ser um recurso propício aos 

novos tempos da cozinha moderna, por permitir maior liberdade de escolha dos pratos, 

porções e etc., a presença de uma esfera francesa em todas as disposições regionais da 

cozinha europeia é o que assinala para o significado da cozinha moderna, da forma como se 

constituiu nesse período de tempo e de como passou a se figurar na história, ao longo dos 

séculos.  

Quando se pensa na aliança da cozinha com a modernidade, em grande medida, se pensa 

numa dimensão temporal. Tal como sublinhou Longhin sobre a experiência do autor com o 

tempo e sua importância para compreensão das vivências e práticas sociais, outros autores, 

como o geógrafo francês Jean-Robert Pitte (1991), o historiador italiano Piero Camporesi 

(1990) e os próprio Flandrin e Montanari, enfatizam como a nova cozinha se designou, ou 
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se figurou, a partir das oposições que estabeleceu com o passado, "antigo" e dietético. 

Sobretudo no século XVII, o século cientificamente revolucionário das obras de Galileu, 

Descartes, Newton e Bacon, o século de valorização do gosto e liberação da glutonice,  que 

os novos mestres de cozinha passaram a coexistir tensionadamente com os antigos 

dietecistas, sendo estes últimos tratados por  "antigos médicos" defensores de uma ciência 

ultrapassada. Nesse momento, em que os cozinheiros tornaram-se também autores, a 

cozinha pode ser pensada na valorização das artes liberais em decorrência da emergência 

da Sociedade de Corte, e a cozinha francesa, que permaneceu medieval até então, se 

consolidou na Europa num momento de prestígio político e cultural da França e de seus 

monarcas. Diante de um processo de civilização na cozinha, uma incursão à análise 

sociológica elisiana vale a pena ser feita para demonstrar não apenas os grandes momentos 

da história da gastronomia, mas também o surgimento dos discursos gastronômicos dos 

quais o mundo contemporâneo foi herdeiro por muitos anos. 

 

 

•A cozinha civilizada  

 

Originalmente publicado no ano de 1939, O Processo Civilizador é uma das obras de 

Norbert Elias que mais evidencia a importância da análise histórica, por meio de seus 

processos sociais, para a investigação do presente. Ao observar o desenrolar de forças 

desde o Antigo Regime ao longo do séculos, Elias não só constitui uma coleção de 

situações e códigos sociais da história de determinados grupos sociais, ao qual o 

pesquisador poderá sempre voltar, mas propõe um novo método de investigação social da 

realidade por meio da totalidade, ou ainda, do periférico (o que acaba por favorecer ainda 

mais uma investigação sobre a cozinha européia). E o faz partindo das noções de "cultura" 

e "civilização".  

Em Sociogênese da diferença entre Kultur e Zivilisation no emprego alemão, a introdução 

de O Processo Civilizador, Elias destaca a passagem dos conceitos "kultur" e "civilização" 

no século XX para a ordem de um cotidiano comprometido com outro processo de 

valoração. Em suas palavras, esses termos   



 43 

 

"Tornaram-se palavras da moda, conceitos de emprego comum no linguajar diário de 

uma dada sociedade. Esse fato demostra que não representam apenas necessidades 

individuais, mas coletivas de expressão. A história coletiva neles se cristalizou e 

ressoa. O indivíduo encontra essa cristalização já em suas possibilidades de uso. Não 

se sabe bem por que este significado e esta delimitação estão implicadas nas 

palavras, por que, exatamente, esta nuance e aquela possibilidade delas podem ser 

derivadas. Usa-as porque lhe parece uma coisa natural, porque desde a infância 

aprende a ver o mundo através da lente desses conceitos. O processo social de sua 

gênese talvez tenha sido esquecido há muito. Uma geração transmite a outra sem 

estar consciente do processo como um todo, e os conceitos sobrevivem enquanto esta 

cristalização de experiências passadas e situações retiver um valor existencial, uma 

função na existência concreta da sociedade - isto é, enquanto gerações sucessivas 

puderem identificar suas próprias experiências no significado das palavras." (ELIAS, 

2011:26).  

 

Ao dizer que os conceitos são necessidades coletivas de expressão, Elias situa a "cultura" e 

a "civilização" como palavras-chave de classes ou de povos inteiros que as formularam 

baseando-se em construções linguísticas já disponíveis e atribuindo-lhes novos 

significados. Contudo, “eles lançaram raízes. Estabeleceram-se. Outros os captaram em seu 

novo significado e forma, desenvolvendo-os e polindo-os na fala e na escrita. Foram usados 

repetidamente até se tornarem instrumentos eficientes para expressar o que pessoas 

experimentaram em comum e querem comunicar." (idem). Essa é a razão pela qual anos 

mais tarde, no começo da década de 1960, Elias vai observar que no final do século XVII e 

início do XVIII ambos os termos referiam-se a processos, enquanto no XX representavam 

algo quase absolutamente estático, objetos imutáveis, sugerindo assim um conturbado 

período de transformações sociais.   

Ao digredir para as origens do nacionalismo alemão, Elias destaca como no período atual o 

termo "cultura" pode ser aplicado a qualquer tipo de sociedade, desenvolvida ou não, da 

mesma forma como o de "civilização". Contudo,   

 

"No tempo de Schiller as coisas eram diferentes. Se na Alemanha se falava de 

'cultura' (Kultur) - ou na França de civilité ou civilisation - tinha-se em mente um 
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quadro de referência geral que levava em conta o desenvolvimento da humanidade 

ou de determinadas sociedades de um estágio menos para um mais avançado. Como 

porta-vozes de estratos sociais em ascensão, os intelectuais da classe média desse 

período olhavam com esperança e confiança para um melhor futuro. E como o 

avanço futuro da sociedade era importante para eles, tinham o impulso emocional 

para noticiar e chamar a atenção para avanços que já tinham sido realizados pela 

humanidade no passado. Muitos de seus conceitos, particularmente aquele que, como 

'Kultur' e 'Zivilisation', estavam relacionados com a 'nós imagem', refletiram esse 

caráter dinâmico e profundamente orientado para o desenvolvimento de suas atitudes 

e crenças básicas."(ELIAS, 1997:121). 

 

É no âmbito dessa "intelligentsia da classe média alemã", de educação humanista, que sua 

tradição histórica (oposta a história política) fica conhecida como "história da cultura". A 

autolegitimação desse estrato médio da população enquanto uma classe socialmente única 

passou a tramitar por áreas tradicionais como a religião, arquitetura, filosofia, poesia, etc. 

Além disso, Elias também verifica que no termo "Kultur" estava embutido um caráter não-

político ou, até mesmo, antipolítico, dado o sentimento aparentemente unânime entre as 

elites de classe média de que as decisões políticas e os assuntos de Estado não lhe diziam 

respeito: "representavam a área de sua humilhação e falta de liberdade, ao passo que a 

cultura representava a esfera de sua liberdade e de seu orgulho". (1997, pág. 122)  

A predisposição antipolítica do conceito de cultura estava em direta oposição às políticas de 

civilização das cortes absolutistas. As boas maneiras e o ideal de civilidade da aristocracia, 

com certa reserva em relação à expressão de sentimentos e gestos, se alinhavam 

perfeitamente com as exigências políticas de estratégia diplomática e restrição emocional.  

Tais políticas de civilização das cortes, sobretudo francesa como ficará claro mais à frente, 

certamente incluíam a cozinha, a comida e seus cozinheiros. Não só é possível pensar na 

valorização da gastronomia na corte do ponto de vista artístico, num certo "desligamento" 

com a noção de ofício puramente manual, mas essa valorização também responde a uma 

atitude instrumental da formação do Estado moderno, enquanto organizador dos elementos 

necessários tanto para a formulação de uma identidade nacional, quanto para provocar sua 

expansão e dominação.   

É nesse sentido que se pode compreender o resgate feito por Elias, na segunda parte de O 

Processo Civilizador intitulada A civilização como transformação do comportamento 
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humano, dos tantos manuais, códigos e discursos de comportamento da Idade Média, 

observando o desenvolvimento da noção de civilidade ao longo do tempo, até o século 

XVIII e XIX. O que antes se tratava por "courtois", na era moderna se tratou por "civilité" 

com uma finalidade política muito própria, englobando não apenas os gestos à mesa e o uso 

dos utensílios e talheres, como bem exposto por Elias, e por que não pensar ainda o sabor, 

os alimentos, suas formas de apresentação e seus discursos. 

Uma cozinha civilizada, desta forma, buscaria constituir-se ao longo de todas as cortes 

europeias sob o signo de uma cozinha moderna, tal como se expandiram os valores 

civilizados no campo político. Esse processo é potencializado quando está em jogo a 

unificação ou formação de um Estado-Nação e seu controle.  

Pela esfera da cultura, como vai destacar Elias, os estratos médios alemães iniciavam o 

embate com a "civilidade" politicamente dominante. Essa tensão repercute, mais tarde, no 

desenvolvimento (ou não) de uma gastronomia germânica.  

 

"A retirada para o domínio não-político da cultura possibilitou-lhes manter uma 

atitude de reserva, com freqüência eminentemente crítica, em relação à ordem social 

existente sem se envolverem em qualquer tipo de oposição ativa ao próprio regime e 

sem qualquer conflito aberto com os seus representantes. (...) Qualquer oposição 

determinada e ativa contra esse regime e seus principescos e aristocráticos grupos 

dominantes por parte de grupos da classe média era dificultada - e, com freqüência, 

paralisada - pelo medo de que pudessem por em perigo sua própria e elevada posição 

em relação às ordens inferiores, se abalassem o regime existente através de uma luta 

contra a posição elevada das ordens superiores." (ELIAS, 1997:123). 

 

Nesse pequeno excerto de Os Alemães, Elias conseguiu identificar muito bem o que o 

conceito de "cultura" representava para essa classe média alemã e o uso que faziam dele: 

não era através da força física nem de uma luta de prestígios (própria da Sociedade de 

Corte) que se combatia a aristocracia dominante no poder, mas sim por algo que pudesse 

identificá-los e distinguí-los enquanto um grupo oposto ao hegemônico, ou seja, um grupo 

autônomo e que não fazia parte do "grand monde" civilité, de suas tendências futilmente 

refinadas, do seu requinte suavemente polido e de sua cozinha prazerosamente leve, 
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harmônica, simétrica, imagética. Ao estabelecer essas posições, Elias revela assim uma 

figuração completa do século XVIII, sendo esta o resultado da socialização estabelecida 

pelos sujeitos nas mais diversas esferas da vida. 

Civilização, como  referência a um povo civilizado que se expande ao resto do mundo, e 

Cultura, dos povos que mantêm sua especificidade e característica singular, são termos 

tomados assim porque a condição de poder de um grupo dominante possibilitou a expansão 

de sua identidade a dimensões universais. Dessa forma, Elias destaca o poder como 

mediação principal das figurações: o desenvolvimento de uma Sociedade de Cortes no 

reinado de Luís XIV caminhava em conjunto do processo de centralização e burocratização 

do Estado. E quanto mais surgiam metodologias para integrar a nobreza e aristocracia em 

um cenário único e centralizado, dos quais a cozinha e as comidas faziam parte, maior o 

movimento, em contrapartida, de diferenciação e individualização. Portanto, maior a tensão 

e conflito.  

"L'État c'est moi", dizia o Rei Sol, enquanto institucionalizava uma série de 

comportamentos, códigos e maneiras de se portar, baseando-se na contenção do gesto, no 

limite do corpo e na determinação alimentar do século. Como destaca o geógrafo francês 

Jean-Robert Pitte, é com Luís XIV que a "criação cultural europeia se paramenta com as 

cores da França; em matéria de gastronomia, ela permanecerá assim até os nossos dias." 

(Pitte, 1993, pág. 78).  

Pitte recupera alguns fragmentos de relatos de Montaigne e Sain-Simon onde são 

apreciados o estômago "complacente" e o apetite "prodigioso" de Luís XIV, para notar 

como o rei era de fato um "glutão esclarecido". Toda energia despendida por ele em seu 

reinado para a criação e manutenção de um poder centralizado demandava uma alimentação 

robusta que alçava à França um prestígio de ordem requintada e original. Não é difícil 

entender a razão do autor apresentar o capítulo a partir do título “Luís XIV, promotor da 

alta cozinha”.  

Ao destacar a inserção da China e do Novo Mundo na tradição eurocêntrica do gosto, o 

historiador Piero Camporesi, contudo, distingue a "glutonaria velha", ligada aos banquetes 

medievais de excessos no sabor e apresentação, de uma nova glutonaria, do refinamento 

novo e moderno, à qual, sem sombra de dúvida, Luís XIV fez parte, e que aponta para essa 
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crise no final do século XVI em relação ao sabor e à reforma do gosto (Camporesi, 1996, 

pág. 66).  

• 

 

Em Hedonismo e Exotismo: a arte de viver na época das Luzes, Camporesi inicia um 

curioso estudo sobre as modificações do modo de vida a partir do século XVIII, revelando 

fatos, relatos e algumas receitas da época que apontam para as mesmas conclusões de Pitte: 

foi no reinado de Luís XIV que emergiu uma nova cozinha “  francesa”, da qual tanto é 

possível notar o seu predomínio nas cozinhas ocidentais até, pelo menos, o final do século 

XX, quanto pensar no surgimento da ideia de França como berço da gastronomia, numa 

figuração cozinha-mundo.  

Ainda em Pitte, a ideia de que a cozinha francesa estabeleceu as bases para toda culinária 

ocidental ao longo dos séculos, mais ainda na legitimação do conceito de "alta cozinha" e 

do que se prepara nela, é encontrada quando o autor opõe a preferência de Luís XIV por 

iguarias delicadas e complexas, enquanto sua cunhada, a Madame Palatine, se deliciava 

com muitos chucrutes regados a cerveja, prato tipicamente camponês sobre o qual o rei não 

soubera "exercer sua sutileza". Contudo, vai dizer Pitte: bastava que o monarca apreciasse o 

bucólico preparado de repolhos para que este figurasse nas receitas da alta cozinha até os 

dias de hoje.  

Não apenas muitas mudanças poderiam ser percebidas na mesa, nas comidas e nas bebidas, 

como também nas roupas, nos comportamentos sociais, na arquitetura e nas paisagens, uma 

vez que: "A cozinha de Versalhes é feita à imagem do castelo e dos jardins que o cercam, 

como da França tal como se concebe: radiante de manteiga, envolta em fatias de toucinho 

de academismo, (...)." (Pitte, 1993. pág. 79). Ao lado da manteiga refinada, os novos 

aromas que surgem para caracterizar a França do XVIII substituem progressivamente os da 

Idade Média excessiva em especiarias, como demonstram as publicações culinárias 

francesas do final do seiscentos e inicio do setecentos trazidas por Pitte, que sinalizam o 

aparecimento das chalotas, anchovas, cebolinhas e, a mais luxuosa, trufa negra, em 

detrimento das pimentas, vinagres, gengibres, etc.   

Na época em que as "Belas-Artes" abandonavam as formas pesadas do Barroco, que o 

"bom gosto" ditava as regras do jogo, os resquícios da antiga cozinha medieval vão 
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desaparecendo aos poucos, mas não por completo: "no máximo alguns pratos de carne 

branca ou de caça com ameixas ou geléias de murta, o pato com laranja, as tortas de 

carneiro com açúcar de Pézenas e o pedaço de açúcar acrescentado ao cozimento das 

ervilhas." (idem, pág. 82). A presença de algumas destas receitas e suas preparações nos 

dias de hoje é o que assinala a pertinência da análise histórica na investigação de elementos 

do presente (como o pato com laranjas) cujos resquícios do passado revelam importantes 

descobertas.  

Camporesi também enfatiza o distanciamento com o antigo paradigma humoral ao salientar 

que as intemperanças, constituídas pelo excesso de líquidos quentes, humores viscosos, 

doçuras desmedidas e imoderação de especiarias, âmbar e musgos, tenderam a rarear ao 

longo do século XVIII, afastando-se assim de um passado que ainda lhes era recente. 

Somado a esse processo, destaca-se ainda a queda do fígado para uma "víscera gregária" e a 

ascensão do coração enquanto órgão de centralidade. O destronamento da bílis e do humor 

colérico que marcam a passagem para as Luzes também é um indício para compreender 

como o sistema filosófico iluminista, racional, científico e moderno, construiu e foi 

construído por um novo gosto e um novo discurso “gastronômico”, numa relação entre 

sujeito e objeto que se constituem mutuamente. Aqui, é preciso adiantar que os sentidos 

tomam postos numa luta para definir hierarquias, sendo estabelecida "a cozinha do olho 

setecentista". (Camporesi, 1993. pág. 148).  

 

"Nas mesas do século XVIII domina uma inédita ratio convivalis, a ordem 

geométrica e a razão matemática: a multiplicidade dos pratos subentende a leveza das 

substâncias e a variedade dos sabores é representada pela variação das cores. O olho, 

destronando o nariz, favorece e exalta a policromia do desfile, o minueto das taças, o 

baile das iguarias. Policromia e miniaturização fundem-se no concerto muito bem-

temperado da refeição como uma graciosa frase musical. A tudo dominam o aparato 

geral, a ordem e a disciplina harmônica que presidem à medida da passagem dos 

pratos e à promenade matizada, visivelmente apetecível, elaborada para o exigente 

prazer da vista. O olho torna-se a ponta aguda do gosto mais sutil, a estrutura 

sensível concedida à medida, à avaliação morfológica feita a distância: o olho, menos 

confidencial e menos abandonado dos sentidos, tudo registra fria e impassivelmente, 

nada deixando escapar, enquanto desliza inconstante e imparcial sobre todas as 

superfícies coloridas - sem explorar o intérieur, sem cheirar ou tocar a alma 
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escondida das substâncias." (CAMPORESI, 1996:13).  

 

É sem dúvida muito interessante notar como o gosto do século está aliado às medidas 

iluminadas, impondo certa disciplina à mesa, à cozinha, mas sob a primazia do olhar. Faz 

sentido então Camporesi empreender uma verdadeira "radiografia da mesa" (idem, pág. 

61), esquadrinhando não apenas os alimentos, mas toda a estética do cenário cortês, seus 

jardins simétricos e vastos pomares exuberantes, as bebidas geladas, a confeitaria pomposa, 

o vestuário "efeminado" e os penteados de cabeleireiros-artistas, as mesas e lares, repletos 

de "cristais, porcelanas finíssimas, xícaras, taças para sorvete, cafeteiras, copos, pratarias, 

caixinhas e pires para acompanhar os novos rituais do café, do chá, dos sorvetes, dos 

licores, das pastilhas coloridas, dos biscoitos, dos bolos, das compotas, das conservas de 

rosas e violetas, (...) dos merengues, das bolachas, (...)." (idem, pág. 83) que hoje nos 

parecem tão naturalmente familiares.  

É importante evidenciar nesse momento, como o faz Camporesi, o surgimento das bebidas 

borbulhantes, dos incontáveis tipos de queijos e vinhos; o aparecimento da fauna exótica, 

comestível e apreciável do Novo mundo e o cultivo de diferentes espécies da mesma fruta; 

a chegada do café, da baunilha e do champagne às bocas famintas por novidades, que 

levam o próprio autor a formular a ideia de uma "nouvelle cuisine". Nesse ponto, 

Camporesi revela-se historiador ao mesmo tempo em que apresenta a importância da 

investigação social do passado, que nos termos de Elias apresenta-se como "sociogênese". 

Se hoje o sentido atribuído à noção de nouvelle-cuisine alude à década de 1970, ao 

movimento gastronômico europeu de ênfase na apresentação das receitas e 

desenvolvimento de uma estética majoritariamente imagética da comida, é porque tem 

profundas relações com as transformações culturais do passado. Refletindo sobre o mesmo 

período do século XVIII, Pitte vai de encontro com essa ideia ao proferir: "Por onde se vê 

que a 'nouvelle cuisine', do fim do século XX, de nova tem somente o adjetivo!" (Pitte, 

1993, pág. 83).  

Umas das preocupações de Camporesi enquanto historiador italiano é problematizar as 

transformações da cozinha e da sociedade italiana frente ao desenvolvimento e expansão de 

uma cozinha nova, própria de um “século purgado”. Ainda que sua análise não leve tanto 

em conta a importância da função simbólica no desenvolvimento de uma nova cozinha sob 
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a égide do conceito de civilização, a recuperação de fragmentos de cartas e narrativas dos 

atores sociais do século XVIII, dos acontecimentos históricos e personalidades de destaque, 

de rituais e cerimônias de etiqueta, é o que permite o desenvolvimento de uma metodologia 

de investigação da realidade por meio da totalidade, ou ainda, do periférico. Quando Norbet 

Elias narra a sucessão de cerimônias e regramentos do famoso "lever" de Luís XIV, ou o 

despertar do rei, ele não só observa a meticulosa organização que compõe a Sociedade de 

Corte pela figura do rei, mas constrói o cenário capaz de responder às questões tanto a 

respeito da estrutura da sociedade e forma de governo, como sobre a divisão de poder por 

meio da distinção, prestígio, favorecimento e estratificação que desenham a figuração. É, 

portanto, de preciosa importância tanto o resgate dos fragmentos históricos, que 

transfiguram-se em documentos metodológicos de pesquisa e legitimação das ideias, como 

a análise desses próprios materiais: é nesse sentido que a proposição de uma "radiologia" 

das mesas setecentistas deve funcionar, entendendo-se que:  

 

"Os pratos devem oferecer um belo panorama, uma paisagem variada, delicada, doce, 

suavemente voluptuosa como uma pastoral arcádica, uma festa campesina, um 

passeio galante no jardim. Faz-se necessário pintar e figurar os pratos, oferecer aos 

olhos muitos molhos, muitas cores, muitas figuras e, ao mesmo tempo, muitos nomes 

fingidos e estranhos. O almoço tem que ser leve e cantado como uma cançoneta, 

acariciante como uma ode anacreôntica, gracioso como uma petite poésie, cintilante 

como uma gema ou cinzelado como um camafeu. Os prazeres da imaginação são 

prefigurados e predegustados pelos prazeres elegantes da mesa, a qual, mais que 

satisfazer e saciar, deve predispor à rêverie, à viagem sentimental, ao embarquement 

pour Citère." (CAMPORESI, 1996:128).  

 

Por meio de passagens como esta, que caracterizam e qualificam tão precisamente a 

transição das cozinhas das elites francesas e italianas (entre outras) através dos séculos, 

Camporesi tanto adianta o que se seguirá na cozinha do século XIX e XX, onde a primazia 

do olhar enquanto sentido cognitivo desbanca o gosto e o sabor da comida na sua conversão 

em imagem, como caracteriza e define a própria modernidade: muito antes de revelar a 

apetite por novidade, efemeridade e descartabilidade, tal como do homem moderno, a nova 

cozinha se constrói de forma moderna pois se reconhece como tal. Nesse sentido, nota que 

"Os códigos alimentares da cultura iluminista espelham a acelerada mudança mental de 
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uma sociedade em movimento que se distancia resolutamente do gosto e da cultura das 

gerações anteriores." (Camporesi, op. cit., pág. 82). 

Os atores que fazem e dão nome à cozinha da transição são resgatados por Camporesi na 

tentativa bem sucedida de demonstrar que a arte de viver na época das Luzes consistia, em 

primeiro lugar, em constituir-se em oposição ao passado. São numerosos os autores, 

cientistas, filósofos e pensadores, sobretudo italianos, destacados pelo autor, que deixaram 

registradas suas percepções acerca dos novos tipos de carnes e aromas nas mesas e corpos, 

da disseminação da nova fauna exótica do oriente e do Novo Mundo, dos sorvetes, 

coquetéis, cremes e confeitos, ou seja, de toda "engenhosa invenção do paladar moderno, 

sempre ávido de novidade" (Redi APUD Camporesi, 1993, 69), como observou o biólogo 

Francesco Redi no final do XVII.   

A cozinha das elites europeias, desta maneira, fermenta um profundo desejo de ruptura com 

o passado que trazia em si tradições grosseiras de cozinha e que deveriam ficar nos "velhos 

tempos". Muitos autores contemporâneos pensam no desenvolvimento da noção de 

modernidade a partir da relação dialética entre o antigo e o moderno. Octávio Paz faz notar 

um "estranhamento" entre passado e presente numa ruptura histórica que, ao mesmo tempo 

em que constitui o moderno enquanto descontinuidade, também o constitui enquanto plural, 

heterogêneo, distinto
8
. Da mesma forma que o poeta mexicano, o historiador Reinhart 

Koselleck, depois de empreender uma discussão sobre a alteração das percepções temporais 

após a decadência das previsões apocalípticas no século XVII, declara: "Desde então, o 

homem moderno passou a viver na modernidade, estando ao mesmo tempo consciente de 

estar vivendo nela." (Koselleck, 2011, pág. 31).   

Apesar da afirmação de Koselleck variar conforme as nações e classes ao longo dos séculos 

XVII e XVIII, tal como na cozinha, a constatação de se viver num novo tempo é essencial 

para que as ações tomadas daqui em adiante sejam revestidas de novos sentidos. Acima de 

tudo, assim se caracterizava o processo de civilização. Os novos talheres, ingredientes e 

perfis apresentados por Camporesi constituem, assim, "uma preciosa estampa que retrata 

com clareza as novas manières de table de uma sociedade jovial e elegante que remodela e 

reinventa a si mesma colocando-se numa relação diferente com a anterior." (Camporesi, 

                                                      
8
PAZ, Octavio. Los Hijos del Limo, in La Casa de la Presencia (poesia e histotia). Obras Completas I. 2ª 

edição. México: Editora Fondo de Cultura Económica, 1994, pag. 333 
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1993, pág. 61). Repudiar as tonalidades fortes, os sabores violentos, os aromas densos e os 

gostos amalgamados são as claras expressões de um século que vive um novo momento e 

carece de novos sentidos e novos meios para interpretá-los.   

Camporesi, entendendo assim a angústia do espírito europeu, é certeiro ao conceituar um 

ponto que, mais uma vez, estabelece relações entre a história da gastronomia e a história da 

arte:  

 

"A cozinha monumental das cortes e a cozinha suntuosa, maciça, faustosa, opressora 

e veladamente fúnebre das mesas senhoris, nobres e cardinalícias da antiga sociedade 

já não satisfazem o novo gosto, a necessidade de 'simplicidade elegante': o luxo 

caprichoso e solene do século XVII, a prodigalidade inconsiderada, a abundante 

liberalidade da maneira velha devem agora ajustar contas com um novo e comedido 

gosto de elegância. O século XVIII enfrenta constantemente o século XVII, e mesmo 

para o estilo culinário (como para o literário) abre-se um novo período de reflexão, 

um processo crítico de revisão e de distanciamento do passado. A 'querela dos 

antigos e dos modernos' passa do escritório para a mesa." (CAMPORESI, 1996:45).  

 

Fazendo alusão ao importante movimento protagonizado, entre outros, pelo escritor francês 

Charles Perrault na Academia Francesa, Camporesi abre as portas para compreensão de 

muitos elementos da cozinha ocidental, que inclusive permanecem presentes nos tempos 

contemporâneos. A reivindicação no campo da arte de novas formas de expressão, desde a 

Academia Francesa no início do século XVIII até Baudelaire
9
 no XIX, traz consigo a 

emergência de pressupostos e referências inéditas para um novo mundo a ser refletido.   

É já com Perrault, nas publicações Le Siècle de Louis le Grand (1687) e Parallèle des 

Anciens et des Modernes (1688–1692), que se inicia por meio da literatura (e no seu 

surgimento) uma contestação aos antigos referenciais greco-romanos sobre toda produção 

artística e estética francesa da época. Desta maneira, não é difícil perceber o momento em 

que os discursos culinários brotam sob novas formas de se interpretar a comida, própria dos 

novos tempos. Sobretudo na França, é possível destacar o surgimento de uma verdadeira 

“literatura gastronômica”, iniciada ainda com as publicações da época de Luís XIV.   

                                                      
9
"a modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e 

o imutável”.Cf. BAUDELAIRE, Charles. O pintor da vida moderna. Belo Horizonte, Autêntica, 2010, 152 

pp. 
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É preciso atentar, contudo, que por mais que seja possível destacar alguns pontos gerais 

sobre as cozinhas da Europa ocidental, apreendidos através de coletâneas de receitas e 

tratados, ainda assim é preciso ter em mente que se tratam de noções e conceitos muito 

gerais e superficiais, mas que se referem a determinados povos e classes sociais, aos quais 

essa pesquisa deve respeitar. Contudo, mesmo que a impossibilidade da reconstituição total 

da história se apresente como obstáculo na investigação, tais fragmentos e cacos espaço-

temporais permitem a compreensão de um momento de singular importância no passado, 

no afloramento de uma nova cozinha, novos discursos e novos sentidos, que devem 

responder às inquietações atuais e servir de base para as reflexões a respeito do futuro das 

relações entre homem e comida. Flandrin germina traços dessa questão ao destacar que, 

mesmo que se levantem aspectos de diferenciação das cozinhas europeias entre o o fim da 

Idade Media e meados do século XIX, "a modernização da culinária não é, portanto, um 

processo simples cujo esboço possa ser traçado à escala da Europa inteira: deve-se escrever 

essa história país por país ou, pelo menos, por grupos de países." (Flandrin, 1998, pág. 

640).   

Ao retratar, dessa forma, a cozinha em sua obra, Camporesi pretende também que ela deva 

pensada através das influências de um modo de vida civilizado (ainda que o autor não diga 

diretamente) nas demais nações vizinhas, como é o caso da Itália, Espanha, Portugal. 

Camporesi também problematiza esse tema nos momentos de sua transição, o que permite 

não só contar as novidades dos padrões de vida, estéticos e filosóficos na época das Luzes, 

mas também possibilita, de forma metodológica, a compreensão do sentido de modernidade 

naquela época, realizando assim uma análise muito próxima da investigação sociológica 

proposta na Sociogênese de Elias. 

Ao pensar na comida a partir de sua transformação, Camporesi recheia sua obra, do início 

ao fim, dos mais fascinantes relatos, poesias e reflexões dos mais diversos atores sociais da 

época a respeito do comer. Muito além de constituírem um material bibliográfico, tais 

reminiscências apontam para a ideia sustentada pelo autor de que,   

 

"Para uma sociedade dispéptica e noturna, para a dama que acorda tarde, que se acha 

no centro da comunicação social, para um bel mondo que vive nas conversas e em 

perpetuo giro de visitas, para uma casta nobre que 'estuda o modo de passar suas tão 
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longas vinte e quatro horas', a mesa se torna um local discursivo, de prolongamento 

do ato de conversar. Mais que comido, o alimento é discutido, considerado com 

distanciamento, enquanto as novas bebidas quentes (o café, chocolate) escandem os 

tempos de um cerimonial e de uma etiqueta obrigatórias." (CAMPORESI, 

1996:122).   

 

Podemos destacar essa passagem como uma das grandes conclusões de Camporesi às suas 

indagações sobre a nova cozinha moderna, agora mais que pensada, refletida. Tal ideia é 

também contemplada em outros autores, ao exemplo de Pitte, que percebe como a conversa 

se torna um dos últimos sinais da importância cultural que a arte de bem comer tomou 

sobre Luís XIV: "Não é mais coisa mal vista falar de boa mesa ou cozinheiros." (Pitte, 

1993, pág. 86). Sob um momento de discussão, reflexão e auto-questionamento, num 

momento de emergência da forma literária e da necessidade de transmissão do 

conhecimento sob formas modernas, pragmáticas e racionais e sob um momento de 

desenvolvimento da ciência moderna aos cuidados das Luzes, com suas fórmulas e receitas 

metodológicas, é mais que certo o destino da gastronomia: a comida se transforma em 

discurso, uma vez que a apropriação que a modernidade faz dela responde às formas de se 

destacar, esmiuçar, fazer, apresentar e se relacionar com os alimentos.   

 

• 

 

Deste ponto em diante, a percepção dos discursos gastronômicos que hoje figuram pelo 

cenário brasileiro vai ficando mais aguçada. Herdeiras de um momento único no tempo e 

espaço, as novas formas de realização da cozinha moderna encaminham seu destino ao 

longo dos dois séculos seguintes, ainda que através de profundas transformações e 

amparadas pela literatura, até servirem de base para a nova comunicação gastronômica do 

século XXI.   

Ao compor um acervo das principais publicações culinárias entre os séculos XV e XIX, 

Philip e Mary Hyman (1998) destacam como, por meio de uma ampla difusão social, os 

editores podiam transformar um saber individual em bem coletivo, tornando palpável e 

"eterno" um elemento eminentemente perecível, ainda que inicialmente pouco adaptado à 
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transmissão pela página impressa. É somente quando a análise dos autores recai sobre os 

livros de cozinha do final do século XVII que vai se tornando cada vez mais claro a 

emergência de um gênero literário gastronômico, que será desdobrado a partir de múltiplas 

apropriações.   

É interessante notar como a leitura interna do casal Hyman acerca das obras modernas de 

cozinha revelam as profundas mudanças na sociedade e de quais campos essas obras 

sofrem influências. Ao apresentar o Cuisinier roïal et bourgeois, de Massialot, como o 

ultimo livro do XVII ao trazer as inovações dos novos tempos, destacam tanto a presença 

de plantas de mesa in situ (imagens de mesas desenhadas, decoradas, com as louças e 

utensílios posicionados de acordo com a exigências da época), como sua exibição em 

formato de dicionário. Vale lembrar que o desenvolvimento da ciência moderna se fez 

através de novos princípios de classificação e ordenamento da realidade física e imaterial; 

das novas formas de gerar interpretações e sentidos para o mundo através das explicações 

de causa e efeito, ação e reação; e na criação das normas, leis e regras para a produção das 

atividades da vida, agora entendidas a partir de um cógito cartesiano, racional, químico e 

físico.  

Sem sombra de dúvida, a aproximação da formulação de uma receita com a de uma 

formulação científica tem sua origem nesse período específico. A respeito disso, retomando 

a análise linguística de Longhin, é próprio de um momento de prevalência de uma ordem 

moderna que o movimento de cima para baixo das receitas (ingredientes + modo de 

preparo) se torna mais atrativo e determinante, no sentido de indicar que é da precedência 

dos ingredientes que surgirão as consequências para o modo de preparo.  Dessa maneira, a 

verticalização da lista, a hierarquização dos ingredientes e o modo passo-a-passo de preparo 

constituem-se como traço fundamental da receita atual a partir do século XVIII e XIX.   

Outro importante indicativo nas leituras dos Hyman é a presença de ilustrações, gravuras e 

desenhos já nas obras culinárias do século XVIII. Os autores da primeira metade desse 

século, como Vincent La Chapelle com a coleção Le Cuisinier moderne, Menon com seu 

Nouveau Traité de cuisine e François Marin com os volumes de La Suite des Dons de 

Comus, abordam a cozinha e a caracterizam oficialmente como nova, moderna e atual, onde 

"o Profissional que trabalha com o novo é preferido ao que segue o método antigo." 

(Menon APUD Philip & Mary Hyman, 1998, pág.635). Contudo, tais autores ainda 
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preservavam resquícios da antiga cozinha que, segundo eles, eram necessários para as bases 

da nova. Portanto, se em um primeiro momento a nova cozinha, ainda em transição, resistia 

em preservar alguns traços da antiga, no decorrer da segunda metade do setecentos esta 

evolução já estava consolidada, com a adesão de quase todos à nova causa. 

Do ponto de vista material, os chefs-autores se ocuparam muito mais em concretizar as 

novas formas da cozinha, nas comidas e nos livros: enquanto são mantidos o cerimonial 

requintado e civilizado de Luís XIV nas cortes europeias, onde os próprios monarcas e 

príncipes aprendem a cozinhar (ou apenas fazem de conta) para multiplicar ainda mais o 

prazer dos seus convivas, enquanto o champagne borbulha ao lado da batata de Parmentier, 

dos queijos de Brie e do foie gras de Estrasburgo, as novas publicações gastronômicas são 

recheadas de ilustrações de pranchas desenhadas em tamanhos enormes, ilustrações in texto 

destinadas a facilitar a preparação dos pratos, ilustrações sobre a decoração das receitas, das 

sobremesas, das mesas e dos cenários onde se davam as refeições agora teatralizadas nos 

palácios, estátuas e canteiros florais confeccionados com pastilhas de açúcar.   

 

"A interiorização do prazer é destilada pela miniaturização da paisagem e o 

apequenamento das coisas. O olho tem de ser acariciado por objetos agradáveis, de 

medida justa mas tendentes à bem-temperada graciosidade, seja um 'palaciozinho', 

um 'pavilhão' ou uma estufa que reorganiza em seus interiores controlados mundos 

vegetais exóticos, nascidos sob a insígnia da desordem no caos primordial da 

floresta, maravilhas estrangeiras, essências peregrinas domesticadas e catalogadas. 

Todas as coisas (como as delícias da cozinha) devem ser aprovadas pelo gosto e, ao 

mesmo tempo, encantar os olhos. Assim o quer a 'fresca juventude', a 'brilhante 

jovialidade', assim o querem os refinados princípios do luxo moderno, submetidos 

aos prazeres do olho, à volúpia cromática. Diante das aves, os olhares se comprazem 

com os 'pássaros de parada', com o ouro purpúreo do faisão, com o esmalte da 

galinha-d'angola. Parece que a sua estranha beleza serve quase de estímulo para o 

gosto - a ponto de surgerir que os olhos podem tornar-se antenas do prazer interior, 

os degustadores visuais ligados às cavernas ocultas das vísceras." (CAMPORESI, 

1996:183).   

 

É interessante perceber como a nova cozinha, já num mundo desencantado sob a guarida do 

olhar e da ciência, vai se construindo em aliança com um nacionalismo civilizado, que se 



 57 

pretende universal. O que está em jogo aqui é um certo princípio de alteridade, onde o 

outro tanto é aquele que deve ser atraído para o modo pelo qual a realidade é apresentada 

através da comida, do gesto, da conversa, do espaço, etc., como é o que identifica e, ao 

mesmo tempo, se identifica na redoma da civilização, disseminada através de costumes que 

reúnem os comuns e excluem os "de fora". Essa ideia é muito bem percebida por Elias ao 

analisar os elementos de auto-ordenamento da Sociedade de Corte.  

 

 Considerando uma  boa sociedade  nobre, para chegar a uma imagem clara e 

modelar, vemos logo até que ponto o indivíduo é tributário, aqui, da opini o dos 

outros. N o importa seu título  ele só faz parte de fato da  boa sociedade  enquanto os 

outros acham que faz, ou seja, enquanto o consideram um membro. A opini o social 

tem, em outras palavras, uma import ncia e fun  o bem diferentes das que 

desempenham numa sociedade burguesa mais ampla. Ela funda a exist ncia. Uma 

express o significativa dessa import ncia da opini o social na  boa sociedade  é o 

conceito de 'honra' e seus derivados." (ELIAS, 2001:112).  

 

São incontáveis as passagens em que Elias identifica, em A Sociedade de Corte, a honra 

como princípio de organização social e motivação das atitudes, na França e depois nas 

demais cortes europeias: "A honra é um valor em si, ela glorifica a existência de seu 

detentor e não precisa e nem é passível de nenhuma fundamentação externa." (Elias, 2001, 

pág. 121). É pela honra que se da o ethos de uma elite hegemonicamente cultural em todo o 

continente europeu. É também pela honra civilizadamente exportada das cortes francesas 

para o mundo que a cozinha se orienta até os dias de hoje (como destacará essa pesquisa 

mais adiante) elencando valores postos na relação homem-alimento, chef-comensais, 

restaurante-público, chef-reconhecimento. Nas palavras de Camporesi, atentando para o 

processo de civilização, "A França exportava canhões e ideias." (Camporesi, 1996, pág. 

37).   

O caso talvez mais famoso em relação à honra na cozinha foi o do célebre cozinheiro 

François Vatel, tido como o primeiro chef de cozinha da história, que foi o "extraordinário 

Mestre dos Prazeres e das Festividades" de Louis II de Bourbon, o Grand Condé do Châteu 

de Chantilly.   

Encarregado de promover três dias e três noites de festividades no castelo para Luís XIV e 
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toda sua corte de aproximadamente três mil pessoas em abril de 1671, Vatel realiza o maior 

trabalho de sua vida ao organizar os maiores espetáculos, refeições e entretenimentos, 

revestidos com toda pompa, suntuosidade e pirotecnia. Contudo, de acordo com a versão 

oficial, uma entrega mal-sucedida de um carregamento de peixes frescos, ou um assado 

malfeito, para o almoço do último dia de festividades levou o famoso maître ao suicídio, 

preferindo morrer ao constatar seu fracasso culinário perante ao Rei Sol. Narram os 

acontecimentos que o tal carregamento de frutos do mar havia sofrido apenas um atraso, 

sendo entregue logo após a morte de Vatel, cujo honroso e macabro ato suicida fora 

demasiadamente apreciado pelo rei que aproveitava seu faustoso almoço marítimo 

preparado pelos sucessores do mestre de cozinha no mesmo dia.   

A trágica história de Vatel pode não ter realmente ocorrido da mesma maneira como hoje é 

repetida, mas é essa maneira que a transforma em um dos principais mitos do surgimento 

da cozinha moderna francesa, repleta de valores nacionais tendidos ao universalismo. Dessa 

forma, é possível pensar na apropriação da cozinha, enquanto elemento identitário de um 

povo, para fins políticos num projeto de modernidade. 

Ainda sobre essa questão, Pitte observa como os acontecimentos relacionados à comida nas 

cortes se revestiam de inegável importância política. É nesse sentido que podemos entender 

a função de Vatel e sua cozinha no primeiro estado do Antigo Regime, e a tentativa de Luís 

XIV de tentar adquirir o chef para sua corte num jogo de cartas com o conde. Mais que a 

atenção a uma boa comida, é necessário inserí-la num "grande jogo"
10

 de relações. Dessa 

forma, nas refeições reais, em geral, o rei era o único a comer, "mas ele o faz em público e 

o cerimonial que cerca esse momento constitui um verdadeiro culto prestado à sua pessoa.." 

(Pitte, 1993., pág. 80). Mais uma vez, a honra apresenta-se como elemento constitutivo de 

identidade, sob o manto da polidez, da civilidade e da etiqueta. É dessa forma que Elias 

percebe como a etiqueta consistia o modus operandi da sociedade de corte. Auto-

apresentar-se por meio de um ritual de gestos posicionava o indivíduo em determinado 

lugar de prestígio e poder, mas que eram conferidos pelo outro.  

 

                                                      
10

Elias usa a metáfora do grande jogo, por vezes o xadrez, para ilustrar o movimentar da história. Cf. ELIAS, 

Norbet. A Sociedade de Corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. Rio de 

Janeiro: Zahar Editora, 2001, pag. 36. 
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•A diplomacia do olhar e a gastronomia do discurso 

 

Muito além da França, os valores e significados conferidos à ideia de corte, civilização ou 

boa sociedade no século XVIII, por intermédio de um processo expansionista, tendiam a ser 

os mesmos em toda a Europa, pautando as relações interestatais que ocorriam, sobretudo, 

entre os grupos aristocráticos dominantes.  

Por meio desse processo, assim, tanto o francês constituiu por um bom tempo como a 

língua da diplomacia e da "cultura", como também sua cozinha, esmiuçada por incontáveis 

discursos. Ao traçar uma geografia gastronômica, Pitte preenche sua obra com dados e 

fatos a respeito da hegemonia da culinária francesa no mundo ao longo dos séculos em que 

se consolidou, seja revelando os menus dos banquetes da Rainha Vitória ou da Casa 

Branca, as numerosas obras literárias que prestam referências aos ingredientes franceses ou 

a formação dos mais famosos chefs do mundo nas escolas de arte culinária francesas. Até a 

origem da palavra "gastronomia", destaca o autor, remete às publicações do país no século 

XIX
11

.  

Deve-se atentar para um novo momento onde as oposições regionais da cozinha se 

encontravam numa tensão ainda maior com o predomínio de uma cozinha-mundo, de 

vocação planetária e que buscava inserção nos diversos setores (pelo menos) no Ocidente. 

A constituição da França como berço da gastronomia através da excelência de seus 

produtos, imagens, informações e sentidos fez brotar uma espécie de hipercultura universal 

que, ao transcender as fronteiras e alterar as antigas dicotomias como economia/imaginário 

ou produção/reprodução, reconfigurou não só as formas do comer humano como também 

os seus discursos. Desta maneira, como aponta Pitte, "A chama da gastronomia será 

transmitida sistematicamente até nossos dias e passando por todos os regimes - monarquias, 

impérios, repúblicas - pelos mais altos dignatários do Estado." (Pitte, 1993, pág. 87). Ainda 

que muitas resistências possam ser evidenciadas nesse momento, bem como a 

predominância de tradições que não seguiram os novos rumos da cozinha, o "nascimento de 

                                                      
11

Apesar da palavra ser encontrada  no poema de Arquestrato de Gela (século IV a.C. – 'ca.' 330 a.C), foi 

apropriada por autores e pensadores deste período, à exemplo de Grimod de la Reyniére e  Brillat-Savarin. Cf. 

BRILLAT-SAVARIN, Jean-Anthelme. A Fisiologia do Gosto. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Circa
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um modelo", como sugere o nome do capítulo do autor, se faz por sua produção efêmera e 

digestiva, mas também oficial e literária
12

.   

A importância que a alimentação adquire nesse momento para as relações sociais modernas 

é de tal ordem, que os resquícios de sua funcionalidade no âmbito da mediação perduram 

até os dias de hoje, se se pensar nos mais diferentes níveis de interação do homem com o 

alimento no século XXI. A cozinha civilizada situa-se na origem desse processo, enquanto 

emblema de distinção, identidade, povo, nação e discurso.   

Camporesi vai destacar que após os últimos anos do longo reinado de Luís XIV, a época de 

decoração das mesas e dos cuidados e suntuosidades à cozinha à la monsieur Vatel, que o 

primado gastronômico francês tornou-se inigualável. O autor também resgata, de um século 

mais tarde, alguns aforismos do chef Antonin Carême para demonstrar a ligação entre 

comida e diplomacia. Tido pela história oficial como o "cozinheiro dos reis e rei dos 

cozinheiros”, Carême nasce no burburinho pré-revolucionário de Paris em 1783 e alça a 

cozinha francesa à condição de haute em uma série de codificações que desenvolve por 

toda Europa. Sobre o império de Napoleão, o chef francês destaca: "É o único país do 

mundo para a melhor carne." (Carême APUD Camporesi, op. cit., pág. 39). 

Carême ganha fama após a Revolução por suas pièces montées (Cf. anexo 4) exibidas na 

vitrine de uma pequena pastelaria no centro de Paris. Essas peças altas, usadas como 

arranjos de centro de mesa, num momento onde a mesa já começava a figurar a todo vapor 

e ser decorada nas casas burguesas do XIX, eram compostas por massas de açúcar e 

marzipã e moldadas no formato de templos, pirâmides, ruínas antigas, panteões, etc., que o 

chef observava nos livros de arquitetura histórica da Biblioteca Nacional.   

Nesse momento, é necessário chamar a atenção para o que os séculos anteriores já haviam 

preconizado para a cozinha: a preeminência do olhar sobre a refeição. O século XIX é o 

                                                      
12

Note como a soberania da gastronomia francesa se faz através de discursos que vão além das publicações 

literárias  “Com muita freq  ncia me perguntam por que razões os cozinheiros franceses são superiores aos 

dos outros países. A resposta me parece simples: basta se dar conta de que o solo francês tem o privilégio de 

produzir naturalmente e em abundância os melhores legumes, os melhores frutos e os melhores vinhos que 

existem no mundo. A França possui também as mais finas aves,mas carnes mais macias, as caças mais 

variadas e mais delicadas. A sua situação marítima lhe favorece os mais belos peixes e crustáceos. Portanto, é 

de forma bem natural que o francês se torne ao mesmo tempo gourmand e bom cozinheiro." ESCOFFIER, 

1985. Cf. ESCOFFIER, Auguste. Souvenir Inédits. Marselha: Jeanne Laffite, 1985, pág. 191. (A tradução 

deste trecho foi realizada por Carlota Gomes) 
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século por excelência onde o olhar, enquanto sentido cognitivo, atinge seu ápice na 

mediação homem-conhecimento. 

 Quando Napoleão III fundou o Segundo Império em 1851, ao proclamar-se imperador da 

França, nomeou o Barão Georges-Eugène Haussmann como prefeito de Paris. Ao longo de 

17 anos, com o auxílio de engenheiros e arquitetos franceses renomados, o "artista 

demolidor", como ficou conhecido, tratou de cuidar do planejamento da nova Paris. A 

cidade agora contaria com novos parques, boulevares, vitrines e cafés, configurando, assim, 

a feliz expressão de Walter Benjamin: a capital do século XIX.   

Se a revitalização urbana significou um massivo processo de gentrificação em favor da 

ordem e do capital em uma era industrial, isso tornou-se tema para as análises do espaço e 

das cidades. Contudo, um dos grandes destaques da nova Paris do século XIX, sobre a qual 

se debruçaram escritores e artistas, foi a criação de um sistema de iluminação a gás, 

possibilitando o desenrolar da vida noturna e da "colonização da noite", como bem pensado 

por A. Alvarez
13

. Da vida noturna emergem também os pontos de encontro e toda uma 

infraestrutura necessária para comportar as pessoas na rua, da qual os primeiros 

restaurantes da história fazem parte
14

. 

É preciso apontar que essa nova sociedade, moderna, revolucionária e burguesa, configura 

um modelo sensorial por meio das experiências dos indivíduos frente à nova realidade. Sob 

o pressuposto da codificação civilizada inculcada em todo o ocidente, e que culmina na 

grande Paris do século XIX, é que entendemos a proposta de Camporesi de realizar uma 

radiografia da culinária europeia das Luzes e a ideia de que a comida precisava ser mais 

vista que degustada, mais lida que provada.  

As criações arquitetônicas de Carême inserem-se assim num contexto muito singular, onde 

a experiência visual operou de forma imperativa no campo do conhecimento e do 

estômago. Homem próprio do século XIX, Carême é o personagem chave para a elucidação 

de um tempo em que não só a cidade e a vida passaram a ser lidas, como também a comida, 

e a visão tornou-se um sentido privilegiado. 

                                                      
13

Cf. ALVAREZ, A. Noite. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
14

 Cf. SPANG, Rebeca. A invenção do restaurante. São Paulo: editora Record, 2003. 
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Trata-se não apenas de um novo momento para a gastronomia, mas, muito mais do que isso 

- são as novas formas da comida que alteram o relacionamento do homem com seu 

alimento. A potência da imprensa para as publicações tanto de livros, como de jornais e, 

consecutivamente, de crônicas, deve ser refletida numa discussão que pretende, no 

presente, evidenciar os sentidos e valores acerca do tema. As próprias sentenças e preceitos 

de Antonin Carême reunidos em seu famoso Aphorismes, pensées et maximes, de 1834, são 

os indícios de como essas novas formas gastronômicas correspondiam à codificação da 

cozinha, ainda sobre a intencionalidade dos modos de civilização, que em um primeiro 

momento encontravam-se na transição da transmissão de conhecimento oral para a escrita 

moderna, sendo que agora operavam na instituição de uma ideia geral de cozinha, elevada a 

uma escala pensada em níveis globais.  

Para pensar essa questão, é interessante observar a conexão entre a comida e as relações 

sociais pensada por Carême, ao destacar que não apenas "os diplomatas são finos 

apreciadores de uma boa refeição", como também "a arte culinária serve de escolta à 

diplomacia europeia." (Carême APUD CAMPORESI, 1996 pág. 40). Não obstante, por seu 

conhecimento de arquitetura combinado com culinária, Carême chama a atenção de 

importantes figuras na Europa, como o próprio Napoleão Bonaparte, de quem vem a ser 

chef depois de ter trabalhado para o príncipe e diplomata francês Charles Maurice de 

Talleyrand-Périgord, amante dos quitutes. O que se deve notar aqui é que a referência a 

uma arte culinária feita pelo chef não se restringe apenas à cultura culinária francesa, mas 

àquela que deve ser construída de forma hegemônica, segundo as bases (materiais e 

imateriais) da França, onde recaia o prestígio do desenvolvimento das melhores técnicas e 

produtos. Isso resulta tanto no desenvolvimento no imaginário ocidental da ideia de França 

como a melhor cozinha do mundo, ou a cozinha-mundo, como na expansão de seus valores 

(materiais e discursivos) sob o manto da civilidade ao longo do tempo. 

 Não é incomum, portanto, encontrar referências francesas em cozinhas do mundo inteiro, 

sobretudo a partir do século XVIII e, mais ainda, no XIX. Um forte exemplo de como esse 

processo perpassa todo o ocidente influenciando as cozinhas até do Novo Mundo e, 

consequentemente, seu discursos gastronômicos, encontra-se nas primeiras publicações 

culinárias no Brasil logo após a independência.   

Após a morte de Maria Leopoldina, Pedro I casa-se com a princesa Amélia em     , e a 
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língua francesa é disseminada pela Corte e pelas províncias, onde, de professores a 

alfaiates, passando pelos cozinheiros e livreiros, todos imergiam em ares franceses. Além 

dos hábitos e dos costumes, ingredientes e livros para uma nova classe social rica e distinta, 

que se formava no Império, eram importados de Paris. É nesse amálgama cultural que se 

encontram os livros publicados pela recém-criada imprensa brasileira, que copiavam e 

traduziam outros livros e receitas de fora, à exemplo do Cozinheiro Imperial, de 1840.   

A expansão gastronômica, muitas vezes protagonizada pelos próprios atores envolvidos na 

cena gastronômica, também contou com a participação dos novos discursos alimentares. 

Após a queda de Napoleão, junto de Carême viajaram pela Europa suas anotações, 

rascunhos e ensinamentos que serviriam de base para os chefs que estavam por vir, 

passando, assim, pelas cozinhas de Londres, com o príncipe-regente George IV, São 

Petesburgo, com o Czar Alexandre I, e Frankfurt, com o banqueiro Rothschild. Através do 

chef francês, é possível materializar a fala de Elias ao perceber como a comunicação entre 

as elites europeias operava entre moldes civilizados, de língua, de gestos, de vestuário e 

também de comida.   

Contudo, como atenta Pitte, "nem por isso os hábitos antigos e sobretudo os costumes 

locais desaparecem de repente, com a difusão das receitas que estão na moda." (Pitte, 1993, 

pág. 81). Ainda que o geógrafo não aprofunde, essa questão residual é um importante 

caminho para se pensar a tensão entre as particularidades regionais frente um modelo 

abrangente e expansivo de cozinha-mundo, e sobretudo em como essa tensão influencia as 

novas formas que adquire a comida na modernidade, seus discursos e as próprias cozinhas 

que se estabelecerão no Brasil e no mundo.  

Neste ponto, é preciso abrir um parênteses para se pensar numa questão surgida no decorrer 

desta singela análise histórica. Às resistências encontradas ao processo civilizador, Norbet 

Elias ( 006  apresenta a no  o de “lutas de elimina  o” para trazer o embate ocorrido entre 

uma nobreza cortesã, que se comunicava em língua francesa enquanto comia trufas e foie 

gras, e um estrato médio da população que, pela idéia de Kultur, pretendia construir a 

identidade do verdadeiro folk alemão. 

Ao longo dos séculos XIX e XX, a cozinha francesa foi destacada por sua excelência em 

sabor, técnica e produtos, estabelecendo uma supremacia internacional em detrimento dos 

demais países. Quando o diplomata francês Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord fugiu 
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para os Estados Unidos após a execução de Luís XVI na guilhotina, conseguiu sintetizar a 

culinária americana aparentemente puritana em uma célebre sentença gastronômica: "A 

maior diferença entre a França e os Estados Unidos é que a França tem centenas de tipos de 

queijos e uma só religião; os Estados Unidos têm só um tipo de queijo e centenas de 

religiões."
15

. O mesmo vale para a Inglaterra, já muito pensada a partir da reforma religiosa, 

de sua "cozinha insossa" e pouco dedicada ao sensualismo da glutonaria.   

É fato recorrente na historiografia pensar a Reforma Protestante como o grande obstáculo 

para o desenvolvimento de uma cultura hedonista no Ocidente. A repulsa aos sentidos, a 

condenação do prazer, o trabalho, a moral ascética e a existência racionalizada protestante 

já foram essenciais para a compreensão de diversos eventos no mundo, seja por suas 

"afinidades eletivas"
16

  para com o surgimento do capitalismo, seja para fomentar a questão 

de um não florescimento (ou florescimento tardio) de uma gastronomia germânica, que só 

na contemporaneidade se faz notar, ainda que de forma estereotipada e "estática". Contudo, 

é preciso perceber como o embate entre a noção de "cultura" e de "civilização" está muito 

mais no âmbito dessa questão enquanto concepções que formam identidades e nações.   

Nesse sentido, é importante perceber como a cultura se desenvolve como uma reação à 

ideia de civilização que tomava várias instâncias do poder na Alemanha, sobretudo no 

Estado, num processo onde a cozinha era uma importante ferramenta simbólica. 

 

"Agora, já não estava entre 'cultura' (Kultur) como um símbolo representativo para 

aqueles campos em que as pessoas educadas da classe média podiam encontrar seu 

próprio sentido de realização, e 'civilização' (Zivilisation) como símbolo do mundo 

de príncipes, das cortes e das classes altas dominantes. Era antes entre 'cultura', ainda 

como uma reserva das classes médias educadas com ideais humanistas, e o Estado, o 

qual, em suas regiões mais elevadas, continuava sendo a reserva das classes altas 

aristocráticas, hábeis em estratégia política, diplomacia e boas maneiras, as quais aos 

olhos dos homens das elites humanistas da classe média, faltava freqüentemente a 

verdadeira 'cultura'."(ELIAS, 1998:28) 

                                                      
15

 Sentença costumeiramente creditada ao diplomata. 
16

- Termo que Max Weber resgata do romance de Goethe, As Afinidades Eletivas (1809). Cf. WEBER, 

Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
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 Elias, desta forma, possibilita pensar que muito além dos princípios puritanos que 

regulamentaram o desenvolvimento de uma cozinha germânica e protestante, a cozinha foi 

apropriada como elemento de constituição identitária, política e de autonomia de classes e 

povos, o que legitima, assim, todo e qualquer estudo a seu respeito sob os cuidados de uma 

importante análise da história.   

É também a partir desta perspectiva analítica que se percebe o desenrolar do processo de 

civilização na cozinha a partir de seus autores que, na passagem do século XVIII para o 

XIX, ampliam seu público leitor para o âmbito internacional das classes burguesas. Nesse 

momento, o valor de civilidade permanece como ideal para a elite europeia, ainda que 

operando sob novas simbologias: a cozinha burguesa, já presente na proposta de Carême 

para as cozinhas da elite europeia, nasce pela cisão da clássica estrutura básica do sistema 

alimentar ocidental, a saber, a cozinha popular e a cozinha nobre. Enquanto discursos, esses 

preceitos são reproduzidos e transportados cada vez mais para o mundo, influenciando a 

reflexão sobre o que se come, mais ainda em um Novo Mundo colonizado e dependente do 

velho Ocidente.   

 

 

•Brasil, continente a caminhar 

 

Longe de pensar que a difusão dos códigos diplomáticos implicaria uma imediata anulação 

dos sentidos "nativos" para a alimentação que se constituiu no Brasil colonial, o 

desenvolvimento de uma "cozinha nacional", pensada a partir da produção dos discursos 

gastronômicos próprios que emergiam lentamente após o surgimento da imprensa no Brasil 

no começo do século XIX, buscava um diálogo cada vez maior com os elementos 

autóctones, ainda que seguindo, em um primeiro momento, a matriz cultural francesa 

alimentar.   

Essa tensão foi percebida pela historiadora Cristiana Loureiro Couto (2015) desde as 

crescentes publicações gastronômicas portuguesas no século XIX, onde ainda traziam 
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resquícios de um princípio dietético e higiênico como organizador na reunião de 

ingredientes. Essa penetração da culinária francesa por toda a Europa não só atravessa o 

Atlântico juntos com os livros de cozinha portugueses, a exemplo do Arte de Cozinha de 

Domingos Rodrigues, como também atravessa sua forma e seus sentidos, condicionando o 

que viria a ser uma cozinha brasileira, pensada por seus discursos.   

É por essa razão que Couto faz uma profunda incursão no primeiro receituário impresso no 

Brasil império, publicado em 1839, o Cozinheiro Imperial. De autoria de um certo R. C. 

M., o livro realiza uma significativa compilação de receitas de outras duas publicações 

portuguesas, sendo elas o próprio Arte de Cozinha (1680) e o Cozinheiro Moderno de 

Lucas Rigaud (1780), como demonstra a autora ao realizar uma investigação quantitativa 

acerca da questão. Ainda assim, a obra pode ser pensada, como propõe Carlos Alberto 

Dória (2008), como um primeiro "esforço de nacionalização do saber culinário", tornando-

se um "marco de formação de um pensamento autóctone sobre o comer entre a elite agrária 

e os nascentes setores urbanos do país." (Dória, 2008, pág. 8).   

Dória, sociólogo e autor de Formação da Culinária Brasileira - Escritos sobre a cozinha 

inzoneira (2014), traz a proposição teórica mais atual e, talvez a mais revolucionária, para 

recente tentativa de compreensão de uma cozinha brasileira. Pensar na contramão 

historicamente consolidada das interpretações de uma cozinha nacional, como faz o 

sociólogo, permite revelar não só toda uma nova geografia da cultura culinária, como 

também demonstrar o quão distantes as análises acadêmicas sobre a gastronomia e os 

sistemas alimentares brasileiros ficaram da história do conhecimento, uma vez que só 

atualmente é possível superar dentro da cozinha questões que há muito a antropologia e a 

sociologia já superaram.   

Um dos primeiros passos dado por Dória para a elucidação do que ele chama de "mito da 

cozinha brasileira", passa pelo registro da influência francesa no Brasil do século XIX, 

percebendo como este é um fator que determinou a culinária seguinte. Vai destacar que foi 

após um período de retração da herança portuguesa que o francês pode se instalar entre as 

elites locais logo após à Independência; e recupera um relato de Debret para demonstrar o 

quanto   

"(...) o hábito de se falar francês na corte disseminou-se pelas províncias, para onde 

foram professores dessa língua, governantas, cabeleireiros, dentistas, alfaiates, 
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modistas, barbeiros, livreiros e toda a sorte de profissionais que permitissem respirar 

um pouco de Paris. Mesmo nas cidades mais tacanhas como São Paulo, o 

francesismo já havia se estabelecido, pelo ano de 1860, com a inauguração da Casa 

Garraux, um misto de livraria, tipografia, loja de vinhos, entreposto de objetos 

pessoais, objetos de arte, etc. Era ali que se fazia a assinatura de jornais e revistas 

franceses, como a Revue des Deux Mondes e L'Illustration, que eram as mais 

procuradas. É então que se difunde a influência para as fazendas de café. 

Simultaneamente, os jornais cariocas publicavam anúncios de procura e oferta de 

cozinheiros franceses, aptos a realizar cardápios domésticos referenciados naquela 

tradição. Do mesmo modo, em cafés, pensões, hotéis e restaurantes era frequente a 

citação culinária francesa como garantia de excelência." (DÓRIA, 2014:30).   

 

Segundo o autor, este cenário francês nos trópicos vai implicar não apenas no surgimento 

da chamada "cozinha internacional", uma forma de comer "despersonalizada" dos grandes 

centros urbanos como um desdobramento da cozinha burguesa diplomática emergida no 

final do século XVIII, mas também em um período anterior, de "sistematização da cozinha 

brasileira em vertente culta" (Dória, 2014, pág. 27). A grande prova desde processo é 

oferecida por Couto ao analisar o Cozinheiro Imperial e perceber como "o intuito da obra 

foi oferecer ao Brasil um manual da ci ncia culinária, que equiparasse o país  s na  es 

europeias e que preenchesse a lacuna até ent o deixada por uma ou duas compila  es 

portuguesas, que n o mais atendiam aos desejos dos brasileiros."
17

 (Couto, 2015, pág. 

148).   

O sucesso que parece ter feito o livro entre a recente sociedade brasileira constituída advém 

do grande número de edições que sofreu, inclusive no século XX. Foi pelas brechas e 

detalhes entre as edições que se atentou Couto para evidenciar como as modificações que a 

obra ia sofrendo representavam o início de um pensamento gastronômico propriamente 

interno ao, por exemplo, suprimir ou acrescentar receitas, substituir ou alterar a quantidade 

de ingredientes, recalcular o tempo de preparo dos pratos, etc., e assim operar na tensão 

entre uma herança tradicionalmente europeia e a necessidade de um investimento em 

caráter nacional, ainda que prematuro.   

De fato, essa tensão é tão presente neste primeiro momento discursivo da gastronomia no 

Brasil que, além das principais obras que compõem o corpus do receituário do Cozinheiro 
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 O grifo é meu 
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Imperial - originarias da cozinha civilizada francesa-, Couto vai mais fundo na investigação 

e passa a observar como outras obras portuguesas que "emprestam" receitas ao livro 

brasileiro também tomaram de empréstimo suas receitas de grandes clássicos franceses, 

como fez o português Cozinheiro Completo com o francês La Cuisinière bourgeoise. Dessa 

forma, quando o Cozinheiro Imperial não bebia direto das obras francesas do setecentos, 

como fez com o Le Cuisinier royal, bebia das obras portuguesas que se formaram sob um 

cógito culinário francês, quando não o reproduziam total ou parcialmente. 

  

•A geléia geral brasileira 

 

Este início de uma literatura gastronômica do lado de cá do Atlântico também demonstra 

como certos princípios de uma "química dos alimentos" entram na ordem cotidiana das 

casas. Couto revela esse processo ao destacar autores que, aos poucos, desenvolveram uma 

esfera científica e medicinal através de discursos alimentares, ao mesmo tempo em que 

fortificaram a superioridade do molde francês em explicações químicas, científicas e 

racionais (Couto, 2015, pág. 165). Contudo, é preciso evidenciar, ainda que para 

demonstrar a tensão, o florescimento de alguns ingredientes e receitas completas com 

cunho "nativo", mesmo que em número reduzido frente às de tradição importada.   

Apesar de começarem a figurar a farinha de milho, o feijão, a mandioca, azeite de dendê, 

cará, quiabo, camarão, palmito, etc., e receitas que reivindicavam uma identidade nacional 

na edição do Cozinheiro Imperial de 1877, como o angu à brasileira, a carne de porco à 

brasileira, camarões com caju à brasileira, etc, essa singularidade nativa só será pensada 

anos mais tarde, no final do século XIX, com a publicação do Cozinheiro Nacional, numa 

tentativa de superação e ruptura com a estrutura francesa consolidada, ainda que através de 

uma lógica de substituição de ingredientes, mas que não podia abandonar o formalismo 

civilizado a qual se fixavam todas as bases do saber gastronômico brasileiro. É importante 

pensar que enquanto discurso, a gastronomia foi um processo que vem se desenvolvendo 

desde o século XVI, numa operação de diálogo entre todo o conjunto dos saberes e modos 

de produzir e pensar os alimentos de uma sociedade, ou seja, seu aspecto culinário.   

Em um artigo para introdução da contemporânea reedição do livro Cozinheiro Nacional 

(2008), Dória apresenta a grande importância da obra para o pensamento brasileiro quanto 



 69 

sua capacidade de "liquidar a hierarquia entre o comer daqui e de além-mar, numa época 

em que - desde Carême e até pelo menos a nouvelle cuisine - se acreditava na excelência da 

alta cozinha francesa acima de tudo à excelência e exclusividade de suas matérias-primas." 

(Dória, 2008, pág. 12). Surgido por volta de 1874 e 1888, sem precisão, o Cozinheiro 

Nacional de autoria anônima
18

 deve ser pensando como um grande momento teórico da 

cozinha no Brasil, justamente pela tentativa que faz de classificá-la sob categorias de fauna 

e flora: os capítulos são divididos entre sopas, vaca, vitela, carneiro, porco, aves 

domésticas, caças de pelo, animais silvestres, peixes de água doce e salgada, crustáceos, 

legumes, saladas, verduras, frutas, etc. Desta maneira é preciso destacar a narrativa do 

próprio Cozinheiro Nacional, quanto à valorização dos elementos internos: 

 

"É tempo que este país se emancipe da tutela européia debaixo da qual tem vivido até 

hoje; é tempo que ele se apresente com seu caráter natural, livre e independente de 

influências estrangeiras, guisando a seu modo os inúmeros produtos de sua 

importante flora, as esquisitas e delicadas carnes de sua tão variada fauna, acabando 

por uma vez com este anacronismo de acomodar-se com os livros estrangeiros, que 

ensinam a preparação de substâncias que não se encontram no país; ou só 

custosamente podem ser alcançadas." (COZINHEIRO NACIONAL, 2008:34).   

 

Com isso, o autor do livro ainda apresenta uma extensa tabela (Cf. anexo 5) onde traça 

correspondências entre ingredientes europeus que se assemelhavam aos produtos do solo 

nacional, como o exemplo da alcachofra que poderia ser substituída por umbigo de 

bananeira ou palmito gariroba, das castanhas por pinhões, do nabo por jerumbeba, da 

escarola por serralha.   

Diante deste movimento de substituição de matérias-primas, Dória emprega o termo 

"transliteração", embora reconhecendo o grande potencial político de formador identitário 

de uma cozinha nacional: "Firmou-se entre nós a convicção de que os ingredientes 

nacionais foram assimilados às técnicas europeias (portuguesas), gerando algo original, mas 

subordinado à lógica dessa cozinha." (idem). 
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Atribuído também à Paulo Salles (origem desconhecida). 
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De volta para Formação da Culinária Brasileira, Dória é preciso em pensar como "nosso 

modo atual de organizar a culinária brasileira mantém, tecnicamente, a lógica ocidental-

francesa, mas a ela acrescentou os interesses nacionalistas e regionalistas, além do registro 

das grandes rubricas étnicas - indígena, africana e portuguesa -, como nas obras dos 

seguidores de Câmara Cascudo." (Dória, 2014, pág. 115). As provocações do sociólogo a 

respeito da atual produção culinária brasileira voltam-se para o conhecimento ou 

"expertise" do cozinheiro em saber preparar feijoada, moqueca, farofa, entre outros pratos 

"síntese" do Brasil, somados com todos os clássicos da cozinha estruturada francesa.  

Pode se pensar, então, que no final do século XIX e ao longo de alguns momentos do XX a 

gastronomia brasileira se reduziu a um conjunto de receitas e saberes culinários dispostos 

pelo território, o qual deveria ser agregado à técnica mãe da cozinha francesa. Como 

destaca Dória, embora o Cozinheiro Nacional empregue fartamente referências à 

especificidades locais do país, ainda existe uma carência teórica sobre todo aquele cenário 

que já vinha sendo destacado pela literatura gastronômica brasileira.  

Aquém de todas essas tensões está o cozinheiro moderno atual, um ator social da cozinheira 

brasileira que ainda não consegue superar o condicionamento civilizado-francês. Para 

Dória, ele raramente "conseguirá superar o plano empírico, atingindo algum princípio 

organizativo próprio, capaz de atravessar essa constelação de elementos." (idem, idem). A 

importância de uma formação crítica para um profissional de cozinha está justamente no 

fato de que o atual privilégio da técnica sobre a teoria não possibilita, de fato, a 

emancipação ou o esclarecimento sobre o quão condicionadas estão as produções da 

chamada "cozinha brasileira".   

Por abrir as possibilidades ao futuro gastronômico de um pensamento próprio sobre si, o 

Cozinheiro Nacional insere-se em um momento de transição entre séculos, marcado por 

uma angústia e inquietação intelectual no crescente desejo de elaborar teorias acerca da 

formação de um Brasil pós Império, pós abolição e recente República e Nação. "Isso fez 

com que o achamento de nossa expressão se alargasse como diretriz prática de procura em 

todos os setores da cultura - a música, a literatura, as artes plásticas - e chegasse também ao 

campo da culinária, que permanecia, até então, distante dessa especulação." (idem, pág. 

35).   

O próximo passo para uma cozinha em busca de identidade foi atentar para o próprio 
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momento histórico em que vivia, entre pensadores e produções literárias e artísticas que 

buscavam superar o estatuto de "ninguendade" de um povo composto aparentemente de 

estrangeiros em sua própria terra. Se em um primeiro momento a vanguarda modernista foi 

a responsável por sacralizar, através da noção de antropofagia, o grande amálgama cultural 

como ideia para se pensar um Brasil para o séculos que viriam, foi Gilberto Freyre, mais 

tarde em 1933 com Casa-grande & Senzala, quem desdobra a questão para o âmbito 

racial.  

Dória é feliz em recuperar um trecho do famoso Manifesto Regionalista de Freyre, de 1926, 

para observar como ele "equilibra os componentes do mito de origem - o índio, o negro, e o 

branco -, suprimindo exatamente a hierarquia real que houve entre eles, e as contribuições 

de cada etnia são tomadas como equivalentes, sem reterem a história da opressão que 

marcou o colonialismo e, portanto, o poder seletivo que o colonizador exerceu sobre os 

colonizados." (idem, pág. 37). Nascia, assim, não apenas a primeira noção formal do povo 

brasileiro, sob a receita de uma geléia geral produzida a partir da miscigenação racial, mas 

também o mito de origem da cozinha brasileira: uma antologia organizada a partir das 

"contribuições" das três raças formadoras do Brasil que preenche o imaginário do século 

XX.   

A cozinha tri-racial, dessa forma, vai encontrando espaço no campo das discussões 

sustentadas pela questão miscigenista, ao mesmo tempo em que estabelece pontos 

culinários em diversas regiões do território a partir da predominância de influências étnicas 

estabelecidas no local. Portanto, se hoje é associada à região Sul do país a cozinha 

portuguesa, e ao Nordeste a cozinha de influências negras, é porque antes os modelos de 

ordenamento dos respectivos elementos culturais operavam em cima da presença inicial e, 

por vezes, estereotipada, desses elementos de formação. Contudo, como argumenta Dória, 

essa modalidade de regionalismo culinário se revela ineficaz para a tentativa de 

compreensão da cozinha brasileira. É preciso pensar nos ingredientes.    

A noção de uma cozinha brasileira miscigenada ganha força com os precursores das ideias 

culinárias de Freyre, sendo o principal deles Luís da Câmara Cascudo, autor de História da 

alimentação no Brasil. Publicada em 1963, a obra é fruto de uma pesquisa de mais de vinte 

anos sobre o que de fato compunha o que Cascudo chama de "ementa portuguesa", 

"cardápio indígena" e "dieta africana", os arautos da cozinha nacional. 
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 A busca do historiador e folclorista pelos elementos que constituem, em sua visão, o tripé 

racial-culinário da cozinha brasileira se concentrou em documentos, relatos, folclores e 

obras históricas de um Brasil passado, que começava a formular suas produções 

alimentares a partir do século XVI. É nesse momento em que a construção do sistema 

alimentar de Cascudo começa a se distanciar de Freyre, uma vez que enquanto o primeiro 

operava por meio do vislumbre de características locais e autênticas para constituir uma 

figuração das diversidades e costumes brasileiros, o segundo adotava uma perspectiva 

regionalista de um passado histórico de autenticidade culinária para estabelecer um 

contraponto aos processos de modernização que atravessavam os hábitos da região 

Nordeste
19

. 

Além dos inúmeros legados deixados por Câmara Cascudo para o estudo da cozinha 

nacional, entre eles a possibilidade de pensar antropologicamente a comida como elemento 

identitário de um povo, é preciso destacar que nesse momento do século XX a formação e o 

desenvolvimento da cozinha no Brasil estão sendo pensados a partir de um processo de 

agregamento de elementos, ingredientes, ideias, contribuições. A importância de evidenciar 

essa questão está não apenas no fato de poder observar como a cozinha é pensada desta 

forma até os dias atuais, mas também em perceber como essa ideia influencia a 

gastronomia brasileira e suas produções.  

Uma das grandes obras gastronômicas que tem seu lugar marcado na história da 

alimentação no Brasil surge em 1940, numa tentativa de sistematizar um conjunto de 

receitas realizadas no cotidiano do país. É assim que o Dona Benta: comer bem deve ser 

contextualizado, à semelhança do Cozinheiro Nacional, na proposição de fundar um caráter 

nacional a partir das produções internas cotidianas, mas que ainda estavam vinculadas ao 

velho molde francês de cozinha. Dória revela a curiosa história sobre a criação do livro: 

"Rubens de Barros Lima, diretor da Companhia Editora Nacional, solicitou aos demais 

diretores e funcionários que saíssem à cata dos cadernos de receita de suas mães, avós e 

tias, além daqueles de conhecidas quituteiras. O nome da seleção de receitas foi tomado de 

empréstimo à personagem de Monteiro Lobato, proprietário da editora." (idem, pág. 41).   

A partir das considerações estabelecidas por Dória sobre a breve literatura gastronômica 
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A respeito das contradições nas representações da culinária brasileira do começo do século XX, Cf. DÓRIA, 

Carlos Alberto. Formação da culinária brasileira: escritos sobre a cozinha inzoneira. São Paulo: Editora Três 

Estrelas, 2014, págs. 147-167. 
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brasileira, é possível pensar o quão distantes as pesquisas sobre a cozinha no Brasil ficaram 

de uma teoria crítica. Muito além de um interesse político, desenvolver e pensar a ideia de 

uma formação "harmônica" e agregadora dos processos culinários que culminam na noção 

de uma cozinha cordial, é característica de um programa conservador e violento, há muito 

tempo superado pelas Ciências Sociais, mas que só agora, a partir das proposições do 

sociólogo, é visto no âmbito gastronômico.  

A "lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade" que fala Sérgio Buarque de Holanda 

(2013, pág. 146) sobre o caráter brasileiro foram trazidas para dentro da cozinha e 

reproduzidas de maneira acrítica por inúmeros autores e pensadores, tomando como base 

uma corrente de pensamento que encontrava na miscigenação um conforto ideológico:  

 

Ela supera as tensões do escravismo colonial, ao conferir ao negro uma 

personalidade cultural forte e determinante; incorpora a história indígena não como 

um processo dramático de aniquilação, mas, sim, com a verdadeira trajetória de 

adaptação às novas terras descobertas; finalmente, apresenta como verdadeira a 

herança europeia como plástica e assimiladora, dando conformação moderna a tudo 

que, visto de modo isolado, pareceria impróprio para fundamentar uma civilização 

nos trópicos." (DÓRIA, 2014:43).   

 

Para Dória, a ideia de que o Brasil é "mestiço no prato" ainda é conveniente nos dias de 

hoje, apesar de grande parte de pratos e receitas populares não figurarem em mesas cultas e 

distintas. "É trabalhando com essas heranças, atenuando seus aspectos mais estranhos, que 

vamos construindo uma nova cozinha brasileira; afinal, precisamos cada vez mais desse 

mito num ambiente internacionalizado e competitivo, pois, sem ele, o que seríamos, 

comparativamente?".   

A partir desse momento, inicia-se o ciclo de críticas de Dória, uma tentativa bem sucedida 

de desmontar as teses da cozinha racial, que atinge seu ápice ao constatar: 

"(...), um componente necessário para o desenvolvimento de uma culinária é 

liberdade: a produção ampla de ingredientes, a escolha, a experimentação e a 

formação do gosto. A culinária está ligada à abundância, não à fome. Além disso, é 

incompatível com a condição de 'coisa' em que foram mantidos os negros pela 

escravidão, sendo discutível a ideia de que a presença de negras escravas nas 
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cozinhas das casas-grandes tenha sido condição suficiente para que elas dotassem o 

comer nacional de elementos tão idílicos como os que Gilberto Freyre lhes atribui." 

(DÓRIA, 2014:71).   

 

É preciso atentar, portanto, para os diferentes momentos históricos da cozinha no Brasil, 

onde diferentes valores eram colocados sobre a figura do negro e do índio. Somente 

elencando tais sentidos é que se pode perceber o quão significativas foram ou não a 

presença de culinárias específicas na formação da gastronomia brasileira, que ora opera 

numa esfera mitológica, ora suprime as origens de ingredientes, pratos e costumes tão 

presentes nos dias atuais, sobretudo, em regiões à margem da grande história oficial.  

Pensar as "influências" das culinárias raciais, para o sociólogo, é pensar sobre a brutalidade 

do processo de civilização sobre os povos indígenas; pensar sobre como esse processo de 

civilização, chegando sob a forma de uma culinária portuguesa, acentua o desenvolvimento 

de uma cozinha em moldes franceses no Novo Mundo; e, em como tal situação suprime o 

florescimento de uma "contribuição dos escravos" para a culinária no Império, que só 

ocorrerá no início do século XX nas cozinhas populares da Bahia com o negro "livre". É 

nesse caminho que Dória desenvolve as bases para um novo pensamento acerca da comida 

e da geografia alimentar.   

 

   

 

Na justificativa para este extensivo exercício histórico, é preciso entender, por conseguinte, 

que a história da formação de uma cozinha legitimamente brasileira é longa e complexa. 

Quando Nobert Elias destaca que os processos sociais, resultados das figurações 

estabelecidas entre os homens, têm de serem vistos em sua longa duração, é porque 

somente desta maneira se pode compreender as transformações históricas a partir dos novos 

processos de significação que vão sendo atribuídos à realidade. A noção de história elisiana 
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passa, portanto, sobre a compreensão dos sentidos e valores elencados pelas sociedades ao 

longo do tempo.  

Neste sentido, as mudanças dos discursos gastronômicos acompanham todas as 

transformações históricas da sociedade. Voltando às análises de Longhin acerca das 

Tradições Discursivas, percebe-se como a História é elemento central para as mutações e 

desenvolvimento das formas de comunicação do homem. A situação de contato, por 

exemplo, é um forte elemento que situa o discurso num espaço de instabilidades, uma vez 

que é neste momento de alteridade que muitos deles podem sofrer alterações no conteúdo 

temático e nos vários aspectos de sua composicionalidade, podendo também tanto 

desaparecer frente ao esgotamento de práticas sociais, como emergir sob novas formas.   

Analisar as transformações das receitas culinárias a partir do século XV, é a tentativa de 

Longhin de demonstrar a instabilidade de uma tradição discursiva no tempo, e onde se pode 

perceber como questão de permanência ou sucessão de tradições, histórias ou costumes 

cercam as fronteiras da gastronomia. "As receitas culinárias de ontem e de hoje, pelas 

práticas discursivo-tradicionais que mobilizam, possibilitam vislumbrar os modos de fazer 

do cotidiano." (Longhin, 2014, pág. 94). Colocadas sob a perspectiva histórica, as 

mudanças nos discursos gastronômicos não cessam.  

Sem tomar contato com a dimensão política que reveste o processo de formação da cozinha 

brasileira, a autora também atenta para a dimensão doméstica, que foi oficializada pela 

historiografia e sociologia da alimentação, e sua transformação nos dias atuais:  

"Décadas atrás, na sociedade brasileira, cozinhar era uma atividade das mulheres, 

especialmente das donas de casa ou daquelas que dependiam dessa atividade para seu 

sustento. Nas receitas da primeira metade do século XX, registradas nos cadernos 

que passavam de mãe para filha, veiculadas nos livros, jornais e revistas, e nas 

embalagens de produtos, estavam lá, devidamente separados, a lista vertical dos 

ingredientes e o modo de fazer. Hoje, no século XXI, cozinhar é moda e ganhou 

muito em sofisticação. São comuns programas televisivos conduzidos por chefs 

famosos ou por celebridades do mundo artístico, ao mesmo tempo em que 

presenciamos um resgate da tradição dos cadernos de receitas, com reedições de 

livros clássicos, e a proliferação de cursos de gastronomia e de concursos 

gastronômicos locais e regionais." (LONGHIN, 2014:92).   
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Este breve trecho da análise da autora é muito curioso não apenas por sustentar uma visão 

mitológica da cozinha cordial e agregadora dos diversos elementos de composição, como 

também abre espaço para situar o Dona Benta: comer bem como uma das principais obras 

modernas brasileiras que sistematizam a forma clássica de transmitir os conhecimentos 

gastronômicos que vigorou durante todo o século XX.   

A composição em forma de diálogo, cuja intenção do autor é indicar, ou ainda, 

"aconselhar" o leitor sobre as refeições; a exposição de receitas sob um formato clássico e 

racional, dividido binariamente entre a listagem dos ingredientes e a explicação dos modos 

de preparo; a junção de elementos distintos das culinárias de diferentes regiões do mesmo 

país, ou ainda, a colocação de receitas e/ou ingredientes internacionais sob a insígnia do 

estereótipo deste ou daquele país (frango à húngara, lagosta à Macedônia, batatas à turca, 

salada russa, omelete alemão
20

); títulos que fazem referência ao contexto familiar, 

doméstico, feminino, cotidiano: características presentes nos discursos gastronômicos do 

século XX, que equilibravam tensões entre o mundo do trabalho e o mundo da casa, entre 

trabalho e lazer, questões de gênero, recepções formais e refeições populares no cotidiano, 

etc.   

Contudo, as transformações percebidas por Longhin nas formas discursivas apontam o 

encontro destas formas consolidadas de abordar o alimento com importantes momentos da 

gastronomia na segunda metade do século XX. Por volta da década de 1970, uma nova 

geração de chefs, formados na escola culinária francesa, iniciaram um movimento pala 

valorização de cozinhas e elementos nacionais dos países onde se estabeleceram, 

configurando assim a chamada nouvelle cuisine.   

Deste momento em diante, muitos outros sentidos serão evocados pela gastronomia 

contemporânea. As obras dos dias atuais buscam uma superação, cada vez mais bem 

sucedida, das formulações colocadas pala "cozinha brasileira" no século XX, concentrando 

suas reflexões em elementos que se desdobram num campo simbólico para além da 

materialidade: a técnica, em um primeiro o momento, o ingrediente, depois. É importante 

notar como este movimento, desde o seu surgimento no mundo moderno, acontece pela 

negação da tradição, numa dialética-digestiva perene. 

                                                      
20

 Enciclopédia de arte culinária da tia Thereza, vol. III. São Paulo: editora Egéria, 1978. 



 77 

Através de autores, atores e obras do século XXI, um significativo momento da 

gastronomia no Brasil pode ser vislumbrado, uma vez que as categorias constantemente 

propostas ao pensamento sobre a alimentação encontram-se, hoje, tanto na iluminação de 

sistemas culturais e seus sentidos autênticos, como também em seu esgotamento frente ao 

mundo da produção.   

As permanentes transformações no campo da alimentação permitem que os pratos sejam 

compostos por novas histórias e informações a cada dia, as quais a investigação 

antropológica deverá digerir, além de se fartar na esperança das contribuições para uma 

comida sempre mais plural, sempre mais consciente.  
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CAPÍTULO II – Alex Atala 

 

Ciência, arte e magia: Propostas para uma nova cozinha 

brasileira 
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• A ciência na cozinha 

 

No ano de 1889 Jean-Marc Côte e uma série de célebres artistas franceses deram início a 

uma sequência de ilustrações que tentavam projetar como seria a vida no século XXI. 

Popularmente conhecidas por En L'an 2000, as imagens que deveriam ser veiculadas em 

caixas de charuto e cigarro tinham como destino a Exposição Universal de Paris de 1900, 

no formato de cartões postais. Entretanto, por dificuldades financeiras, os postais de Côté 

jamais foram, de fato, distribuídos ao público, e só vieram a ganhar notoriedade após serem 

adquiridos e publicados pelo pesquisador de ficção científica Isaac Asimov em sua obra 

Futuredays: A Nineteenth Century Vision of the Year 2000 (1986)
21

. 

Da série produzida pelos mais diversos artistas franceses, 89 ilustrações ganharam amplo 

reconhecimento por reproduzir o imaginário oitocentista acerca do futuro de sua sociedade, 

repleto de instrumentos automatizados, criados para dispensar a força de trabalho humana 

nas tarefas de casa, e em diversos âmbitos profissionais, e uma frota de parafernálias 

voadoras: tomar o céu mostrava-se ser a verdadeira fascinação no início do século XX. 

Dentre todas as imagens, uma delas ganha destaque por apresentar uma situação ordinária, 

mas desenvolvida em cenário inusitado: intitulada "model kitchen" (Cf. anexo 6), a 

ilustração apresenta três personagens, sendo um jovem aprendiz e dois experientes mestres, 

vestidos tipicamente como cozinheiros de avental e toque blanche, manipulando diversos 

instrumentos laboratoriais como erlenmeyers,  agitadores, manivelas e condensadores, afim 

de obter alguma preparação química de resultado comestível. Todos os elementos 

característicos de uma cozinha convencional, como fogão, geladeira, pratos e copos, deram 

lugar  a vidrarias e equipamentos de laboratórios químicos e físicos. Nas paredes não há 

relógios, mas termômetros e alarmes de fábrica. Nas bancadas, o bico de bünsen substitui o 

fogão, havendo também provetas, balões volumétricos e pinças. Não há ingredientes, mas 

líquidos desconhecidos armazenados em frascos e beckers prontos para serem manipulados, 

analisados, mensurados. Todos esses elementos se reúnem no clássico cenário da cozinha 

                                                      
21
Cf. A série En L‟an  000 integralmente in ASIMOV, Isaac. A Nineteenth Century Vision of the Year  000. 

Nova York: Henry Holt and Company, 1986. 
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amarela, com mesa de apoio, grandes janelas e boa iluminação, fundamental para o 

entendimento de que ali ainda se faz comida, ainda que sob amplo domínio racional nas 

mãos dos chefs-cientistas. 

De fato, não é incomum para o imaginário europeu do final do século XIX refletir sobre a 

entrada da ciência no âmbito culinário. Em um mundo saturado há séculos de ciência, os 

processos de modernização atingiram os variados setores da vida cotidiana, tanto sob o 

formato de ideias, quanto de tecnologias.  

Para o sociólogo italiano Massimiano Bucchi, a ciência moderna utiliza-se de duas formas 

de estratégia para legitimar e ressaltar sua importância nas sociedades contemporâneas: a 

primeira, ligada à utilidade, onde a ciência justifica seu próprio papel na sociedade através 

dos benefícios e aplicações de seus métodos, sobretudo no campo tecnológico; e a segunda, 

onde ela enfatiza sua import ncia cultural  “A ciência se torna, assim, fonte de 

enriquecimento cultural, de prazer estético e até mesmo de entretenimento.” (Bucchi, 2015, 

pág. 15). 

 Essa perspectiva é capaz de explicar o grande sucesso das demonstrações públicas da 

ciência, que nos séculos passados impressionavam os visitantes das feiras e exposições com 

o que havia de tecnologicamente novo, curioso e inusitado, e que ainda hoje continua a 

atrair grande audiência, em novo formato
22

. 

Nesse sentido, Bucchi encara a entrada da ciência na cozinha como a grande alegoria 

moderna da dominação científica sobre a vida cotidiana, pois "ao invés de oferecer o 

maravilhoso e o extraordinário, a ciência se insinua na experiência de todos os dias, 

explicando-nos os mecanismos que governam as filas dos supermercados, os segredos 

físico-matemáticos do jogo de futebol e o motivo pelo qual a maionese 'acerta o ponto' ou 

'desanda'." (Bucchi, 2015, pág 15). Isso revela, segundo o sociólogo, um violento e 

perverso caráter do pensamento racional na medida em que este não se apresenta 

claramente na antítese do senso comum, nem com ele busca travar uma luta de valores e 

interpretações sobre a realidade. Adotando uma estratégia mais sutil, a ciência se estabelece 

                                                      
22

A exemplo de programas televisivos, como o clássico americano The Mith Busters (Os caçadores de Mitos), 

que busca “derrubar” mitos e crendices populares por via da conhecimento científico empírico; revistas de 

curiosidades (Superinteressante); cursos de formação e capacitação profissional e tecnológica em 

gastronomia; etc. 
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ao lado do senso comum, “ridicularizando-o” ao mesmo tempo que pretende retirá-lo de 

sua condição de inferioridade, como se se tratasse de um conjunto de rituais inconscientes, 

quando não beirando a magia, para elevá-lo às práticas e métodos modernamente 

consolidados.  

Trata-se de uma abordagem mais ou menos nova, um processo de civilização do 

conhecimento com um toque iluminista e paternalista de ênfase totalitária sobre as formas 

de percepção da realidade. Vale lembrar que a origem deste processo é longa, remetendo ao 

arcabouço teórico aristotélico, que partiu do senso comum para ser aplicado às ciências, e 

que dominou o pensamento ocidental ao longo de dois mil anos, até encontrar seu descanso 

no crepúsculo dos deuses. É no ano de 1638, com a publicação dos famosos Discorsi e 

dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienzede Galileu Galilei, que a 

historiografia oficial põe fim a Física Aristotélica e decreta o início da Ciência Moderna.  

No capítulo anterior, esta pesquisa destacou como a anunciação da gastronomia, enquanto  

movimento literário, discursivo e intelectual, estava ligado a nova era que se colocava 

diante da humanidade, pautada no desenvolvimento da razão, da ciência e da técnica.  

Ao longo do tempo, o universo mítico e o mundo orgânico deram lugar à máquina do 

mundo. Novas descobertas na física, na química e na astronomia provocaram uma 

verdadeira Revolução Científica no mundo, onde Atenas e Dioniso  deram lugar  a Galileu 

e Descartes: "O homem, exaltando-se até ao titanismo, conquista para si próprio a sua 

civilização, e força os deuses a fazerem aliança com ele, porque graças à ciência, que é sua, 

tem nas mãos a existência dos deuses e até o limite do poder deles." (Nietzsche 1972, pág. 

83).  

A passagem da magia para a razão foi iniciada por um conjunto de importantes figuras e 

movimentos que, na Europa do século XVII, fomentaram um revolucionário paradigma, 

estendido por séculos, compreendendo nomes como Descartes, Bacon e Newton. Todo este 

movimento que já anunciava um novo Século das Luzes foi acompanhado por diversas 

esferas da vida social, entre elas, a cozinha.   

Ao analisar as apropriações da culinária pelo âmbito científico, Bucchi elenca um acervo de 

obras e autores que, desde o século XVII, estabeleciam uma conexão entre comida e 
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habilidades técnico-científicas
23

. Entre eles, destacam-se: a dissecação do frango de G. 

Rose em A Perfect School of Instructions for the Officers of the Mouth (1682); as 

competências físicas e culinárias das donas de casa de G. Markham na revista inglesa The 

English Hus-Wife Contayning (1615); e, ainda, as concepções de Tommaso Garzoni sobre 

as semelhanças do ofício de açougueiro e anatomista, no seu tratado sobre as artes das 

profissões intitulado La Piazza Universale di tutte le professioni del mondo (1585). Desta 

forma, para Bucchi 

 

"A ciência estende, assim, a própria autoridade e as próprias modalidades de 

análise a setores da vida e da prática, como a culinária e os cuidados com a casa, 

tradicionalmente orientados pelo senso comum, acompanhando o homem da rua 

nesse novo processo de conscientização, com um toque até mesmo paternalista, 

quase como se ele fosse um selvagem que deixa finalmente a superstição." 

(BUCCHI, 2015:16).  

 

 

• Racionalidade moderna e a constituição de uma cozinha da razão  

 

Da mesma forma que crenças e estudos que não obedeciam às novas metodologias e 

proposições cartesianas eram taxados de "antigos" pelos fiéis iluministas, assim aconteceu 

na cozinha. Como demostra Bucchi, a cozinha do século XVIII acompanhou o 

desenvolvimento das ciências naturais que floresciam à revelia da visão medieval de 

mundo, ainda que condicionadas a uma relação cotidiana e de senso comum, dos quais esta 

ciência buscava se distanciar.  

"Será que da cozinha o agradável odor / As ciências têm horror?" pergunta-se o médico e 

poeta italiano Lorenzo Pignotti (1739-1812) no poema La Crema Battuta, onde as 

propriedades de um creme de confeiteiro são discutidas por um metafísico, um teólogo e 

um físico. Já para Lancelot Sturgeon, no clássico Essays, Moral, Philosophical, and 

                                                      
23

Para melhor entendimento destas obras, Cf. BUCCHI, Massimiano. O frango de Newton – A ciência na 

cozinha. Campinas: Editora UNICAMP, tradução de Regina Célia da Silva, 2015, páginas 18 à 37. 
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Stomachical on the Important Science Good Living(1822), "um cozinheiro, para se 

especializar completamente, não deve apenas ser versado nos arcanos da cozinha, mas 

deveria possuir um conhecimento íntimo de ictiologia, de zoologia, de anatomia, de 

botânica e de química." (Sturgeon APUD Bucchi, 2015., pág. 20).  

A respeito da química, Bucchi recupera uma série de autores como Friedrich Accum 

(1821), Hermmann Klencke (1857), Mary Peabody Mann (1859), Albert J. Bellows (1867), 

que   escreveram verdadeiros manuais para demonstrar como a cozinha era, de fato, um 

verdadeiro laboratório de experiências
24

. Além do conteúdo discursivo, é preciso atentar 

para a grande pretensão deste conjunto literário: "levar a revolução científica à cozinha, 

substituindo práticas obsoletas e incongruentes, assim como a ciência tinha feito para a 

alquimia, e fazer brilhar entre os fornos a mesma precisão e regularidade de processos que a 

ciência descobriu na física e na astronomia." (idem, pág. 24). A ciência, portanto, não 

deveria hesitar em manipular facas e frigideiras, sistematizando no plano teórico e 

experimental um conhecimento já difundido, articulando cientistas e donas de casa. 

Bucchi também faz referência ao momento oportuno de aplicação das técnicas de análise da 

ciência, cristalizada como instituição entre os séculos XVII e XVIII, logo em seguida da era 

dos grandes descobrimentos e, posteriormente, da expansão colonial e mercantil, que 

difundiu uma gama de "produtos exóticos" pela Europa iluminista. As ideias geradas sobre 

                                                      
24

A entrada da ciência na cozinha aconteceu de maneira tão profunda, que até a forma culinária discursiva 

mudou durante o século XIX. Ella Ervilla Kellogg destaca em seu Science in the Kitchen:  

 

"É um fato singular e deplorável, que a preparação da comida, embora envolva 

processos físicos e químicos, tenha desfrutado menos dos processos das pesquisas 

modernas no campo da química e da física do que qualquer outro setor da indústria 

humana (...) a arte da culinária permaneceu pelo menos um século atrás na marcha 

do progresso científico. A dona da cozinha ainda trabalha duramente, longe, entre 

as incertezas de métodos medievais, e todos os dias lamenta os tristes resultados do 

"fazer a olho". A química da culinária é pouco conhecida pela dona de casa média e 

a tentativa de cozinhar comida genuína, apetitosa e nutritiva com os métodos 

tradicionais raramente tem mais sucesso do que as tentativas dos esconjurados 

alquimistas que tentavam extrair prata e ouro de chumbo e bronze. A nova culinária 

põe ordem na confusão de massas e mixórdias, muitas vezes, desproporcionais e 

incompatíveis, que rodeia o cozinheiro médio, ilustrando os princípios que regem 

as ações da culinária com a mesma certeza com que a lei da gravidade governa os 

planetas." (KELLOGG APUD BUCCHI, 2015:23). 

 

Alguns anos mais tarde, seu marido inventaria o cereal de milho, marco da cozinha americana moderna: o 

desejo de absorver a práxis científica foi absoluto nos sistemas alimentares de grande parte do ocidente.  
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as "Delícias do Descobrimento"
25

, tanto em relação  a sua utilização cotidiana, quanto a sua 

preparação e comercialização, contribuíram para legitimar e desenvolver o papel social dos 

homens de ciência. 

Sem dúvida alguma, um verdadeiro homem de ciência que, em sua época, trabalhou na 

articulação entre paladar e ciência foi o magistrado e apaixonado por química e medicina 

Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826). Enquanto a Europa ainda se encontrava no 

Século das Luzes, alguns filósofos e pensadores assumiram a tarefa de buscar entender em 

que medida o conhecimento do mundo e da realidade partia do sentidos. É com Fisiologia 

do Gosto (1825), publicada alguns meses antes da morte de seu autor, que se encontra uma 

das primeiras explorações de fato dedicadas ao gosto, e sua relação com a gastronomia.  

Para o autor de aforismos tão paradigmáticos quanto àqueles contemporâneos aos seus, 

geridos em meio a uma efervescência revolucionária, os sentidos possuíam uma dupla 

função: a conservação do indivíduo e a duração da espécie. O indivíduo, aquilo que o autor 

designa como o "eu-sensitivo", seria composto por um dinâmica sinestésica, que tinha a 

alma como a centralidade. Se no primórdio da existência as sensações eram puramente 

diretas - olhar sem precisão, ouvir com confusão, comer sem saborear -, à medida que o 

processo de perfectibilidade da alma caminhava, essas sensações passaram a se refletir e se 

relacionar entre si,  visando um bem estar maior: 

 

"Assim, o tato retificou os erros da visão; o som, por meio da palavra articulada, 

tornou-se o intérprete de todos os sentimentos; o gosto buscou auxílio na visão e no 

olfato; a audição comparou os sons, apreciou as distâncias; e o genésico invadiu os 

órgãos de todos os sentidos. O caudal dos séculos, rolando sobre  a espécie 

humana, não cessou de trazer novos aperfeiçoamentos, cuja causa sempre ativa 

embora quase imperceptível, se acha nas reivindicações de nossos sentidos que, a 

toda hora e sempre, desejam estar agradavelmente ocupados." (BRILLAT-

SAVARIN, 2012:41).  

 

                                                      
25

Cf. HUE, Sheila Moura. Delícias do Descobrimento – A Gastronomia brasileira no século XVI. Rio de 

Janeiro: Editora Zahar, 2008.  

A obra traz em formato de verbetes o uso culinário e a descrição de plantas e animais registrados pelos 

autores, cronistas e missionários que passaram pelo Brasil na época do “descobrimento”.  
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Para o fisiologista, além dos cinco sentidos amplamente conhecidos, existiria um sexto, 

denominado de "genésico", inscrito no homem por seu criador para servir de norte ao 

prazer. Visto que os sentidos agiriam para a manutenção do homem, o prazer circundaria 

tanto o ato sexual, como a alimentação. Portanto, essa finalidade humana, entranhada no 

mais íntimo do ser, era atendida pelo prazer. Ainda que não tenha desenvolvido a tese, o 

glutão francês abriu, dessa forma, um espaço para a contestação do pensamento religioso, 

uma vez que a gula e o sexo prazerosos daquele tempo nada mais eram do que atos 

contrários às leis eternas.  

Como aponta Couto (2015), a obra de Brillat-Savarin se destaca por abusar das referências 

científicas presentes em sua época, sendo composta por aproximadamente um terço de 

reflexões acerca da química e da fisiologia, sendo o restante uma combinação de aforismos, 

anedotas e memórias (Couto, 2015, pág. 122). Para a historiadora, ainda que os 

desenvolvimentos científicos da obra sejam pontuais e limitados, o autor pretendeu 

transformar o gosto num verdadeiro objeto de análise científica, operando como um 

mediador entre as últimas novidades científicas publicadas sob um formato intelectualizado 

e um público não-especializado ao qual se destinava o livro
26

. 

Num momento onde o gosto se tonava um parâmetro ético e um definidor comportamental, 

por meio da ciência, o paladar se tornaria um instrumento cognitivo. Desta maneira, é 

possível perceber como Brillat-Savarin depositava fé na capacidade da ciência de tornar-se,  

por meio da cozinha, um modelo institucional em termos de objetos e de modo de 

circulação do saber a nível geral, atingindo diversas camadas da sociedade. Da mesma 

forma, o fisiologista reivindicava para a gastronomia e para os seus agentes um caráter 

puramente científico: um cozinheiro habilidoso certamente poder ser um "cientista pela 

teoria (e) sempre tal na prática, colocando-se pela natureza das suas funções (...) entre o 

químico e o físico." (Brillat-Savarin, 2012 pág. 118). 

 Na segunda metade do século XIX, a literatura cotidiana começou a encontrar sucesso na 

publicação das famosas "fisiologias", termo que ultrapassou o uso próprio, tornando-se um 

                                                      
26

Para melhor entendimento da argumentação e do conteúdo da obra, cf. COUTO, Cristiana Loureiro de M. 

Alimentação no Brasil Imperial. São Paulo: Editora EDUC, 2015, páginas 120 à 138; BUCCHI, op. cit., 2015, 

páginas, 117 à 124. . 



 86 

jargão científico da moda e que  servia de título para inúmeros tratados sobre os mais 

variados temas, impressos em milhares de cópias, com muitas edições. 

 

"Tendo já credibilidade nos planos institucional e público, a ciência se torna 

recurso  e elemento para legitimação para outras práticas. Ser 'cientifico', para 

descrever de forma talvez um pouco simplista esse movimento, está muito na moda 

entre os séculos XIX e XX e é chique menciona-lo também em âmbito 

gastronômico." (BUCCHI, 2015:26). 

 

O fato é que a obra de Brillat-Savarin se estabelece como um marco para a literatura 

gastronômica do século XIX e início do XX, não somente pelo estilo, repleto de memórias 

e anedotas, mas também das mais altas referências científicas relacionadas aos 

conhecimentos da química, da física e da medicina da época, que irão invadir textos, 

dicionários e as publicações gastronômicas, como nota Couto (2015, pág. 132). 

 

 

• A alta cozinha e a linhagem dos grandes chefs 

 

Os caminhos de uma cozinha contemporânea passaram, necessariamente, por uma 

racionalização e uma reestruturação dos métodos e práticas fundamentais para operar com 

as novas realidades e agentes sociais dos novos tempos. Como já foi verificado 

anteriormente, foi durante o século XIX e início do XX que as relações entre Estados 

cristalizaram-se sob a forma civilizada da diplomacia. Neste momento, foi necessária a 

criação de uma organizada infraestrutura capaz de atender às exigências de um novo século 

pautado nas relações de poder estabelecidas no passado colonial. Essa infraestrutura, que 

tanto determinará o sistema alimentar no século XX, remete aos grandes pilares da alta 

cozinha, no que toca seus principais agentes.  

A famosa aliança entre a hotelaria e a gastronomia, que marca os dois campos na primeira 

metade do século XX, é fruto deste momento específico, onde a reelaboração da 
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experiência do cozinhar definia os rumos da gastronomia moderna num ambiente favorável 

para a difusão de ideias e sentidos: lugares de passagem por excelência, os hotéis atendiam 

às necessidades de um mundo que, agora, conhecia o mundo. 

Auguste Escoffier (1846-1935), famoso chef da alta cozinha no final do século XIX, foi um 

dos agentes responsáveis por iniciar uma padronização dos modos de pensar e praticar a 

gastronomia, estritamente pautada nas considerações racionais da ciência de seu século. Le 

guide culinaire, seu mais famoso trabalho, publicado em 1903, é uma reunião de suas 

experiências em Londres à frente da cozinha dos hotéis de César Ritz, como o Savoy, o 

Carlton, e o Ritz.  

As mais de cinco mil receitas reunidas em sua obra cristalizaram a forma mais racional de 

transmissão do conhecimento culinário para o séculos XX e XXI, uma vez que o livro é 

reimpresso e utilizado até nos dias atuais por públicos diversos, ainda seguindo a lógica 

científica dos protocolos experimentais da química e biologia
27

. Vale também destacar um 

dos principais legados da cozinha de Escoffier:  impondo a disciplina e o rigor 

metodológico, o chef francês foi o responsável pela clássica organização das cozinhas 

contemporâneas, divididas  por meio do sistema de brigadas, onde cada uma das sessões era 

gerenciada por um chef de partie. A sóbria hierarquização da cozinha moderna 

acompanhou, dessa forma, o que se colocou como tarefa para o século das Luzes: ao 

estabelecer as bases metodológicas para a obtenção e análise de objetos, a ciência, enquanto 

conhecimento, foi se especificando cada vez mais, segmentando suas áreas de estudo e 

limitando os campos de atuação sob fronteiras periciais.  

 

"Em tempos de pressão crescente pela atenção do público, a ciência não pode 

limitar-se a olhar o senso comum de cima para baixo. Portanto, a questão não é 

mais escolher uma opção (a ciência) e destacar a outra (a culinária), mas muito 

mais inserir a ciência em outro âmbito, incorporando áreas do senso comum pela 

perspectiva científica. A culinária se torna, assim, uma subcategoria da ciência. 

Essa é uma forma de expansão dos próprios limites, muito comum para a ciência 

contemporânea - se se considerar, por exemplo, como algumas áreas da biologia ou 

outras constituídas mais recentemente, como as neurociências, estenderam-se ou 

                                                      
27

Ver capítulo 1, as considerações sobre a transmissão do conhecimento oral para a forma escrita, depois para 

a forma escrita racional: ingredientes + modos de preparo. 
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avançaram a própria competência sobre aspectos que, tradicionalmente, eram 

apanágio da reflexão filosófica, da fé religiosa ou do debate político." (BUCCHI, 

2015:48).  

 

Personagens como Antonin Carême e Brillat-Savarin permitem a compreensão de um 

movimento duplo na relação entre ciência e cozinha. Enquanto a gastronomia reivindicava 

um lugar próprio entre as outras ciências que se estabeleciam à sua volta, ainda que 

elencando elementos referentes às questões nutricionais e sociais, essas mesmas ciências, 

"suas irmãs", lutavam pela derrocada dos mitos e superstições folclóricas próprias do senso 

comum na tentativa de elevar a cozinha a um nível mais consciente. Nesse sentido, 

Escoffier  torna-se o importante catalisador da gastronomia que se seguiu no século XX, 

clássica e francesa até a primeira metade.  

Uma importante vanguarda da cozinha europeia analisada por Bucchi, foi a Cozinha  

Futurista, encabeçada pelo italiano Filippo Tommaso Marinetti em 1930 na Itália. Em seu 

manifesto, publicado na Gazzetts del Popolo, faz um convite claro à química e à  física da 

época "para o dever de dar rapidamente ao corpo as calorias necessárias mediante 

equivalentes gratuitos de Estado, em pós solúveis ou pílulas, compostos albuminóides, 

gorduras sintéticas ou vitaminas." (Marinnetti APUD Bucchi, 2015, pág., 133).  Repleto de 

referências à modernização e civilização da culinária pela desmaterialização da comida a 

partir dos adventos tecnológicos, os glutões futuristas defendiam a adoção de "instrumentos 

científicos na cozinha", essenciais para a transformação da comida e sistematização de 

práticas e medidas, tais como zoniadores, lâmpadas para emissão de raios ultravioleta, 

eletrolisadores, moinhos coloidais, etc. Pode-se sugerir, a partir daí, que as previsões de 

Jean-Marc Cotê e dos ilustradores franceses que projetaram em suas imagens o ano 2000 

não estariam tão distantes da realidade contemporânea. 

Para a vanguarda da cozinha futurista, até a massa, "alimento que se engole, não se 

mastiga", sinônimo de uma sociedade técnica antiquada, de "lentos teares e sonolentos 

veleiros" (idem, pág. 132), deveria ceder às transformações do futuro: 
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"Quando a massa, estorvante e soporífera for banida das mesas da península, 

quando a cozinha não for mais o reino de donas de casa ineptas e de cozinheiros 

ignorantes e envenenadores, e se tornar uma fusão de sapientes combinações 

químicas e de sensações estéticas, quando se conseguir criar e difundir uma 

alimentação que saiba conciliar na menor quantidade o máximo de poder nutritivo, 

explosivo, dinâmico, só então a potência da vontade, a vivacidade, a fantasia, o 

gênio criador da raça terão desenvolvimento pleno." (MARINNETTI APUD 

BUCCHI, 2015:135).  

 

Como é fácil de prever, um manifesto contrário à massa na Itália dificilmente teria amplo 

sucesso e sairia livre das reações controversas. Contudo, o Manifesto da Cozinha Futurista 

não só serviu de inspiração para as próximas gerações de chefs de cozinha, além de 

variados artistas pintores que se dedicaram à cena gastronômica
28

, como também, por 

valorizar a estética, serviu de base para a compreensão de uma nova vanguarda que estaria 

por vir na segunda metade do século XX.  

 

 

• Nouvelle cuisine e a modernização das cozinhas  

 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, os processos de industrialização da vida tomaram 

conta do cenário ocidental, sobretudo no que diz respeito à comida. A abolição das 

fronteiras geográficas e a minimalização dos limites colocados pelas estações do ano 

proporcionaram o florescimento de novos sentidos para o sistema alimentar.  

Com a transição do modo de produção fordista para a acumulação flexível de capital, a 

partir de 1960, os usos e significados do tempo e espaço sofreram profundas alterações. 

Para David Harvey, no final da guerra, o indivíduo moderno começou a sentir uma 

compressão do tempo-espaço enquanto passou a ter de lidar com novos valores, impostos 

pela sociedade do consumo. "No domínio da produção de mercadorias, o efeito primário foi 

a ênfase nos valores e virtudes da instantaneidade (alimentos e refeições instantâneas e 

                                                      
28

Entre eles, destacam-se Enrico Prampolini (1894 – 1956), Fillía (Luigi Colombo) (1904 – 1936) e, 

Caviglioni (1887 – 1977). 



 90 

rápidas e outras comodidades) e da descartabilidade (xícaras, pratos, talheres, embalagens, 

guardanapos, roupas, etc.)." (Harvey, 2013, pág. 258).  

No momento onde o capital se deslocava para a dimensão da cultura e a aceleração no 

tempo de giro das mercadorias, aliadas ao ritmo crescente do trabalho, desenvolvia um 

campo de consumo baseado no fornecimento de bens de serviço mais efêmeros, foi 

necessária uma profunda reflexão dos modelos alimentares que já não atendiam mais  às 

necessidades de um mundo contemporâneo, internacionalizado e fragmentado.  Vale 

lembrar, esse é o contexto de nascimento dos Fast-Foods - uma forma de distribuição 

prática de alimentos cozinhados industrialmente, organizados de maneira taylorista, 

compostos de carboidratos simples e gorduras saturadas, que agilizam a absorção pelo 

organismo humano, e condicionados em embalagens práticas, quando não "para a viagem", 

fáceis de serem descartadas. 

Como consequência desse processo de adaptação das necessidades básicas do homem à 

rotina do trabalho, uma parte da cultura alimentar ocidental seguiu um caminho cada vez 

mais fluido, enquanto a gastronomia, assumida pela alta cozinha, se propôs a repensar suas 

bases de atuação e modos de lidar com os alimentos, diversificando-se ainda mais.  

Segundo Flandrin e Montanari (1998), não é possível precisar datas e acontecimentos, mas 

apenas apontar alguns fatos e ideias que serviram de base para compreender este novo 

movimento da gastronomia, moldado entre as décadas de 1960 e 1970.  

Neste período, um grupo de chefs franceses, entre eles Paul Bocuse (1926), Jean (1929) e 

Pierre Troigros (1928), Alain Chapel (1937-1990) e Roger Vergéis (1930-2015), entraram 

em contradição com a clássica cozinha francesa, que ainda ocupava o mais alto posto do 

que se entendia por gastronomia. Esse embate aconteceu não porque a alta cozinha seguia 

os padrões modernos, bem ao contrário disso, era chegada a hora de romper as fronteiras da 

tradição, sobretudo pela criatividade de cozinheiros em combinar elementos pouco usuais, 

afim de obter novas sensações e harmonias.  

Tal como toda vanguarda artística, que se estabelece em oposição e na negação da 

vanguarda anterior, a gastronomia permite, mais uma vez, estabelecer paralelos com o 

campo da arte, uma vez que tais chefs passaram a propor a utilização de produtos frescos 

(legumes e ervas), defendendo o cozimento mais rápido e prático, por levarem em conta os 
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mais recentes preceitos de conservação das vitaminas e nutrientes. Esta aliança entre 

racionalidade e criatividade, que tanto propunha a elaboração de molhos mais leves, como 

negava os molhos clássicos da cozinha francesa , mais densos e muito elaborados, permitiu 

revelar uma segunda “nouvelle cuisine” através de um movimento dialético de digestão do 

conhecimento.  

 Em 1972 , oficialmente, dois jornalistas franceses especializados em gastronomia 

cunharam o termo "nouvelle" para designar um momento onde se pregava uma cozinha de 

sabores mais reais, mais próximos dos ingredientes utilizados, repleta de novas formas de 

corte, e novas maneiras de apresentação de uma receita, tal como ocorreu, no século XVIII, 

nas transformações da antiga para a nova cozinha, abordadas na primeira parte deste 

trabalho. Sobre este novo momento, afirma o linguista Fabiano Dalla Bona:  

 

"Segundo esses novos princípios, a cozinha deve respeitar a sazonalidade e o 

frescor dos produtos, adequar-se ao mercado e aos novos ritmos da vida reduzindo, 

ao mínimo, as elaborações e as super-estruturas tais como temperos fortes e molhos 

pesados. Em antítese à cozinha clássica, a nouvelle cuisine afirma-se através do 

respeito  à simplicidade dos sabores,  à exaltação do gosto e das cores originais dos 

ingredientes utilizados. Decorre de tudo isso uma valorização da identidade 

sensorial dos ingredientes, fazendo chegar ao palato as diferenças naturais das 

matérias-primas utilizadas." (BONA, 2007:57).  

 

É possível perceber, assim, a transformação dos discursos gastronômicos à medida em que 

as exigências do mundo moderno impõem novas condições de vida, agora estritamente 

ligadas à mercadoria. Portanto, é preciso compreender a nouvelle cuisine também como 

uma reinterpretação dos valores legitimados com a proposta de uma nova estética, de 

formatação do prato individual, mas sem abandonar a tradição científica que impera por 

sobre as panelas durante séculos.  

Com a nouvelle, o prato pôde finalmente consolidar-se como finalidade única para a 

gastronomia, um produto quase com alma, que sozinho ganha a cena, tornando-se um 
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sujeito, um protagonista
29

. A partir desde momento, os discursos gastronômicos sofreram 

uma significativa transformação na medida em que representações imagéticas eram 

evocadas para falar da experiência de comer, persistindo até os dias atuais em qualquer 

publicação culinária: as imagens e ilustrações fazem, hoje, parte de uma receita.  

 Este momento singular da história da gastronomia é crucial para se entender as origens de 

muitos chefs que, hoje, estruturam e determinam os rumos da cozinha, cada vez mais 

internacional, bem como as experiências gustativas do mundo.  

Esta cena gastronômica, que começou a  desenhar-se nas décadas de 1960 e 1970, mas que 

só vai ganhar o mundo (e o Brasil) a partir anos 1980, sob a égide da racionalidade 

combinada com a forte tradição científica presente nas cozinhas de todo o mundo
30

, além 

das influências mercadológicas nos novos tempos da produção, vai se aliar a uma  nova 

vanguarda alimentar, esboçada nos últimos anos do século XX, sob um forte apelo à 

necessidade do uso de mais ciência na criação de novas experiências na cozinha.  

 

 

• Gastronomia molecular  

 

Após acompanhar o marido em um congresso de física em 1988, a culinarista inglesa 

Elizabeth Cawdry Thomas desenvolveu uma ampla rede de contatos no campo científico 

para discutir a pouca atenção dada aos fundamentos científicos na preparação de alimentos. 

Junto do físico da Universidade de Bolonha, Ugo Valdrè, e do professor de física da 

Universidade de Oxford e membro da Royal Society, Nicholas Kurti, Thomas levou adiante 

a ideia de um encontro sobre "ciência e gastronomia".  

Em 1992, na cidade de Erice, aconteceu o primeiro Internacional Workshop on Molecular 

and Physical Gastronomy, que contou com a presença de grandes químicos e físicos de 

                                                      
29

Um exemplo importante desta dinâmica pode ser encontrado no icônico prato dos irmãos Troigros, 

composto de um lombo de salmão porcionado antes do breve cozimento e servido no centro de um prato 

individual, com um leve molho e algumas azedinhas (planta comestível não convencional, que até então era 

tida como rústica), criado no restaurante de Pierre e Jean Rouanne. Este prato é considerado como o 

“arquétipo” da Nouvelle Cuisine. 
30

Para melhor compreensão sobre a tradição científica na alimentação do Brasil, Cf. COUTO, op. cit., 2015.  
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todas as partes, entre eles, Harold MacGee, Hervé This, Arnold Burgen, Patrick Etiévant e 

Pierre-Gilles de Genne, além de especialistas em alta gastronomia, como Raymond Blanc e 

Guy Savoy. O Workshop tinha como objetivo lançar questões para serem debatidas sobre as 

reais interpretações da ciência que estaria na base dos processos culinários, seus métodos, 

seus ingredientes e modos de expansão. Pode se encontrar, assim, a matriz de um 

movimento culinário que complexifica alguns conceitos da nouvelle cuisine, sobretudo 

quanto aos modos de preparo e de apresentação de um prato, que agora são mensurados 

minuciosamente, fracionados em dezenas de porções expostas de maneira minimalista e 

impactante.  

Nas palavras de McGee, as edições do workshop de Erice, que passaram a acontecer com 

frequência bienal, atraindo cada vez mais público,  

 

"(...) não aprofundavam a culinária molecular no sentido da biologia molecular. E a 

ênfase não era sobre a inovação. O tema central eram as preparações culinárias 

tradicionais, como funcionavam e como podiam ser melhoradas por meio da 

compreensão da física e da química básica que estavam implicadas nelas. A ideia 

de que esses encontros pudessem marcar o nascimento de uma nova disciplina 

científica nunca foi abordada em nossas discussões." (MCGEE APUD BUCCHI, 

2015:142).  

 

Já para Hervé This, a gastronomia molecular poderia sim ser definida como "uma nova 

ciência, na qual o tema 'molecular' tem a mesma definição que na biologia molecular. A 

semelhança é intencional, pois a física e a química estão no centro dessa disciplina” (This 

APUD Bucchi, 2015, pág. 143). 

 Sob a forma de um grande movimento, a gastronomia molecular dominou as discussões 

sobre comida até o começo dos anos 2000, cristalizando valores até hoje empregados pelos 

agentes sociais do campo gastronômico. Se o movimento anterior projetou uma reflexão 

acerca dos modelos pré-estabelecidos para se pensar ou fazer comida, numa época em que a 

racionalidade do capital avançava para o âmbito da cultura na transição do consumo de 
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bens para o consumo de serviços
31

, agora, o circuito molecular dá um passo adiante. Tudo 

passa como, se para responder às exigências de um novo momento do consumo (repleto de 

serviços, estilos de vida, novidades, efemeridades e obsolescências)a cozinha precisasse 

recorrer à única dimensão capaz de lhe fornecer tantas respostas e de atender a tantas 

necessidades de forma precisa, selando, então, um pacto fáustico com a mesma ciência 

moderna que a colocou neste cenário.  

Sob a forma de novas técnicas elaboradas, tais como a cocção em baixas temperaturas, 

esferificação, congelamento rápido por hidrogênio líquido, geleificação, etc., a gastronomia 

molecular pôde ditar as novas regras do jogo, alterando sensações e limites estéticos. Como 

observa Bucchi: 

 

 "Não é difícil a esta altura ver uma linha de continuidade entre o programa da 

gastronomia molecular e a longa tradição que vai de Brillat-Savarin à copiosa 

produção de manuais sobre a ciência e a física da culinária, entre o século XIX e o 

início do XX, até a própria culinária futurista: levar a ciência para a cozinha e 

atualizar a preparação de alimentos com o ritmo do novo conhecimento científico e 

desenvolvimento tecnológico." (BUCCHI, 2015:144) 

 

Mas qual seria este novo conhecimento que se desenvolve abarcando as esferas em um 

ritmo cada vez mais veloz? Para o filósofo Gilles Lipovetsky e para o professor Jean Serroy 

(2011), é possível distinguir três grandes eras das relações da cultura com o todo social, 

cuja elucidação é essencial para se compreender este novo regime de cultura que segue em 

curso na transformação do mundo.  

A primeira, e mais longa historicamente, compreendeu o momento em que a cultura 

aparecia juntos das relações clânicas, políticas, religiosas, mágicas e parentais, constituindo 

                                                      
31

Como destaca David Harvey, o desenvolvimento da arena de consumo a partir da acumulação flexível de 

capital contempla tanto a mobilização da moda em mercados de massa, que permitiu a proliferação de uma 

ampla gama de estilos de vida e atividades de lazer, como também o desenvolvimento de uma indústria de 

serviços pessoais, comerciais, educacionais e de saúde, além dos de diversão, espetáculos, eventos e 

distrações, dos quais a alimentação não pode ser excluída. Para o autor, "o 'tempo de vida' desses serviços 

(uma vista a um museu, ir a um show de rock ou ao cinema, assistir a palestras ou frequentar clubes), embora 

difícil de estimar, é bem menor do que o de um automóvel ou de uma máquina de lavar. Como há limites para 

a acumulação e para o giro de bens físicos (...), faz sentido que os capitalistas se voltem para o fornecimento 

de serviços bastante efêmeros em termos de consumo." (Harvey, 2013, pág. 258). 



 95 

um certo "modelo puro" de cultura. A segunda era, que se deu a partir do advento da 

democracia moderna, constituiu um período revolucionarista, onde a modernidade 

ocasionou em toda parte uma dinâmica de secularização da cultura, sendo esta política, 

jurídica, ética, cotidiana, literária ou artística, desenvolvendo cada uma destas dimensões de 

acordo com suas necessidades e dinâmicas próprias. Já a terceira era, majoritariamente 

analisada na obra de Lipovetsky e Serroy, se estabeleceu na segunda metade do século XX 

e início do XXI, determinando os horizontes das sociedades contemporâneas num cenário 

de globalização: "a supervalorização do futuro cedeu passagem ao superinvestimento no 

presente e a curto prazo.”  (Lipovetsky & Serroy, 2011, pág. 13). A “hipermodernidade”, 

termo cunhado pelos autores, designa um momento de reabilitação do passado, de culto dos 

valores de autenticidade e de remobilização das memórias identitárias, que se dá num 

espaço de consumo e individualismo.  

Para ambos os autores, foi no momento em que o capitalismo avançou para os domínios da 

cultura que a esfera comercial pôde tornar-se hegemônica, de forma que as forças do 

mercado invadiram avassaladoramente diversos aspectos da existência humana. 

"Convivência, comunicação, viagens, artes, atividades lúdicas, cozinha, música, tempo 

livre, patrimônio: depois do capitalismo industrial, impõe-se um capitalismo cultural, 

transformando áreas inteiras da vida em experiências mercantilizadas." (idem, pág. 111).  

Ainda que seja uma leitura particular e atual de um novo tempo ao qual o mundo está 

submetido, - e aqui se resguardam os possíveis questionamentos -, a obra de Lipovestky e 

Serroy permite a compreensão do exato momento em que algumas áreas da vida moderna 

precisaram pleitear autonomia e assumir uma notável presença perante o mundo, entre elas, 

a cozinha.  

Sobretudo pela via da ciência, a gastronomia veio desenhando seus contornos enquanto 

disciplina, pelo menos, nos últimos dois séculos, elencando aspectos identitários e 

consagrando-se como um elemento cultural da contemporaneidade.  

Assim encontramos a necessidade de um método, formatado a cada vanguarda 

gastronômica, como uma certa tentativa de definir as fronteiras de um campo em processo 

de formação e legitimação perene no mundo da vida mundo da vida. 
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A atual cozinha praticada por inúmeros atores sociais, a cozinha metodológica, 

consolidada, técnica e estabelecida, não deixa de compreender uma etapa do programa 

racional da modernidade em adentrar ainda mais nas áreas montanhosas e resistentes do 

senso comum enquanto forma de conhecimento, como num jogo onde ambas as partes se 

constroem mutuamente. Nesse sentido, é preciso notar que não só a ciência atinge seus 

objetivos ao colonizar os mais variados territórios do senso comum, mas este também é um 

processo onde a culinária se destaca como importante área social.  

Desta forma, compreender as reflexões propostas por um prato de comida ou os sentidos 

expressados por um chef de cozinha é compreender um longo processo de lutas e 

valorações na história, de modo que tais pensadores e chefs que hoje compõem a cena 

gastronômica do mundo são frutos destes processos históricos, de tentativas subsequentes 

da cozinha de reivindicar um status próprio, legalidades e condições para existência 

próprias. Incontáveis são as causas e os agentes sociais que  fizeram parte deste processo, 

mas sempre resguardados pela história, como figuras de importância ímpar para o presente 

da cozinha hoje praticada no mundo e no Brasil.  

 

 

• A atualidade da cozinha: a tradição científica  

 

O  exercício de reflexão histórica proposto até este momento, que se pretende rigoroso, 

encontra sua justificativa na medida em que, para mergulhar na cozinha de criações e 

sentidos do chef Alex Atala, é imprescindível encarar tais atos e valores como as 

interpretações e maneiras de se posicionar frente ao mundo de um agente social que é fruto 

de profundos acontecimentos ocorridos em períodos remotos da cozinha no Ocidente. 

Herdeiro de uma longa linha sucessiva de chefs e pensadores que moldaram a alta cozinha, 

como também de uma vasta tradição de conhecimentos estabelecidos sob pressupostos 

científicos, Atala deve ser encarado como um homem que opera com os elementos de seu 

tempo, construindo, ao mesmo tempo em que foi construído, uma prática peculiar da 

cozinha, quase como um dogma.  
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Ao abrir Escoffianas Brasileiras, livro onde reúne incontáveis observações e uma série de 

receitas do seu restaurante (D.O.M.), Alex Atala logo profere os "dez mandamentos para 

executar uma receita", deixando claro que aquilo que  define sua cozinha é a técnica e a 

racionalidade no processo. Estes mandamentos podem ser pensados como um cogito 

culinário,  de caráter universal: 

 

 

“ - Antes de começar a fazer qualquer coisa, leia a receita inteira. E, se possível, mais de 

uma vez. 

 

2- Confira se os equipamentos que você tem são compatíveis para a execução da receita e 

para o número de convidados que você pretende servir naquela data. 

 

3- Escolha ingredientes de altíssima qualidade. 

 

4- Se você pretende alcançar resultados altos, exercite a receita algumas vezes antes de 

torná-la pública. 

 

5- A louça e a apresentação de um prato são muito importantes, mas o fundamental é o 

sabor. 

 

6- Compreenda bem a receita e execute os passos possíveis com antecedência. Ou seja, não 

deixe para picar os legumes quando começar a fritar a carne. Tenha método, seja 

organizado. 

 

7- Quando estiver preparando a receita, esteja inteiramente na cozinha, não divida sua 

atenção com televisão, música, telefone. 
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8- Muito cuidado com a substituição de ingredientes, ainda que sejam simples ervas. Antes 

de chegar à sua mão, aquela receita foi pensada e testada à exaustão. Sucedâneos podem 

gerar frustração. 

 

9- Quem cozinha é o fogo/temperatura, não a sua mão. Contenha a ansiedade e nunca mexa 

demais um ingrediente ou uma panela se a receita não pedir. 

 

10- Trabalhe sempre com fogo moderado, podendo aumentar ou diminuir a temperatura 

durante qualquer momento do cozimento se a receita pedir." (ATALA, 2008:27). 

 

É interessante perceber como, dentro desse contexto, a receita adquire uma força 

tremendamente presente. Como uma fórmula científica, é ela que fornece o caminho para o 

sucesso ou n o, uma vez que para Atala “Bons cozinheiros n o fazem milagres. Eles 

trabalham a favor da receita. Para isso, é preciso exercitar exaustivamente, ser minucioso, 

estar atento a todos os detalhes. Perfeição não existe, mas é obrigação de um bom 

cozinheiro chegar muito perto, a milímetros dela" (Atala, 2008, pág. 385).  

Pierre Blot, conhecido como um dos primeiros "chefs" de cozinha norte-americanos da 

história, escreve em seu famoso Handbook of Pratical Cookery for Ladies and professional 

Cooks que "um livro de culinária é como um livro de química: não pode ser usado de forma 

proveitosa se a teoria não se misturar com a prática." (Blot APUD Bucchi, 2015, pág. 22). 

Mesmo que a obra de Blot, reconhecida até hoje, se refira a uma cozinha oitocentista, é 

importante notar como tradição científica na cozinha, de fato, operou também no plano 

teórico das criações gastronômicas. Como aponta Bucchi: 

 

"No plano estritamente formal, não é difícil perceber uma certa semelhança entre as 

receitas gastronômicas mais sofisticadas e alguns protocolos experimentais da 

biologia contemporânea. Em ambos, após a descrição dos 'ingredientes' (materiais e 

instrumentos), vem uma série de instruções, as vezes relacionadas a indicações 

precisas de quantidade (centrifugar/3min/200g), mas não raramente confiadas à 

experiência, ao 'olho' e à sensibilidade manual do experimentador." (Bucchi, 2015, 

pág. 30). 
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Tal como uma fórmula científica, a receita, aplicada sobre o rigor do método e da técnica, é 

uma categoria única no pensamento de Alex Atala que se mistura com a dedicação. Um 

exemplo desta dinâmica é dado por ele ao analisar os quiosques de praia: não importa o 

quão numerosos são os quiosques a vender comidas pelas orlas das praias, sempre haverá 

um cujo peixe frito será o mais bem saboreado e escolhido dos banhistas. Essa clara 

preferência, para o chef, se deve ao fato de que alguém daquele estabelecimento foi o 

responsável por levantar cedo e escolher os melhores peixes, limpá-los de maneira correta, 

temperá-los e prepará-los de acordo com a receita que, pela exaustiva prática, mostrou-se o 

meio de levar aquele ingrediente ao seu momento ímpar. Essa sucessão de fatos 

interpretados por ele evidencia sua concepção de todo o aspecto cultural da alimentação, 

pois "Isto é gastronomia: compreender bem o ingrediente, fazer uma boa compra, prepará-

lo da maneira correta, entregá-lo com rapidez para ser saboreado. Em outras palavras, levar 

o ingrediente a seu melhor momento - para a alegria e o prazer de outra pessoa"(idem, pág. 

384). 

 

 

• A cozinha de Alex Atala 

 

Milad Alexandre Mack Atala nasceu em junho de 1968, em uma família de classe média, 

no bairro da Mooca, São Paulo. Passou toda a infância na cidade de São Bernardo do 

Campo. Ao completar 14 anos de idade, deixa a casa dos pais e volta para São Paulo, 

influenciado pelo estilo punk-rock da época, que o leva a lançar-se como DJ nas famosas 

casas noturnas Rose Bom Bom e Dancing. 

Atala, já com 18 anos de idade, parte como mochileiro para a Europa. Na Bélgica,  realiza 

seu primeiro curso profissionalizante de gastronomia, o que o capacita, um pouco mais 

tarde, a trabalhar em restaurantes na própria Bélgica, Itália e França. Vale lembrar que, 

durante este período, deu-se a consolidação e desenvolvimento do movimento molecular na 

cozinha europeia, que permaneceu marcada pelo espírito nouvelle desde seu surgimento.  
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Como destaca o jornalista João Gabriel de Lima, autor de uma biografia assinada pelo 

próprio Alex Atala, existem três tipos de viajantes no mundo: os que preferem excursões 

planejadas, rotas traçadas e pontos turísticos; os que preferem desbravar os lugares por si 

próprios, como flâneurs; e os que preferem impregnar-se do local em que estão. A esses 

últimos,  

 

"Não basta degustar, é preciso lambuzar-se. Encher o caderno de e-mails não é 

suficiente. É importante se aproximar das pessoas, participar de seu cotidiano, 

sentir como vivem. Alex Atala é um viajante desse terceiro tipo. Se a melhor 

maneira de conhecer um lugar e sua cultura é aproximar-se das pessoas, Alex sabe, 

talvez até por desvio profissional, que a melhor aproximação é a que se dá quando 

se senta a mesa com elas. A intimidade que comer junto propicia talvez só seja 

superada pela experiência de cozinhar junto. Alex busca as duas coisas." (LIMA, 

2003:16).  

 

O retorno ao Brasil também foi marcado por grandes restaurantes paulistanos: passou pelo 

Sushi Pasta e o Filomena. É importante destacar que foi também no final da década de 

1980 e início dos anos 1990 que a culinária oriental expandiu-se de forma inédita na cidade 

de São Paulo, e no Brasil. A presença de diferentes experiências culinárias é um importante 

elemento de formação para a atual cozinha de Alex Atala, pois, um de seus primeiros 

grandes sucessos e reconhecimentos deu-se na elaboração de um novo cardápio para o 

restaurante Filomena, onde apresentou pratos que viriam legitimar seu nome nas críticas 

gastronômicas, como a entrada de alho assado e a manga grelhada com pimenta branca e 

molho de maracujá, um clássico no conjunto de suas receitas. 

A cozinha do restaurante 72 e do Namesa também contaram com o comando de Atala, no 

final da década de 1990. Mas foi em 1999 que, em conjunto com dois sócios, o restaurante 

D.O.M. (acrônimo da locução beneditina "Dominus Optimus Maximus") foi inaugurado. A 

partir de então, os primeiros anos do novo século vieram carregados de premiações e 

reconhecimento para Alex Atala. O D.O.M., cujo projeto arquitetônico é de Ruy Braga, ao 

longo da primeira década de 2000 foi conquistando um lugar cada vez mais exclusivo em 

todas as listas de melhores restaurantes da cidade de São Paulo, e do país.  
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A cozinha, classificada de "contemporânea", de Atala  rendeu-lhe o título de melhor chef 

em 2006 pelo Guia Quatro Rodas, referência no campo das publicações gastronômicas, e 

colocou o D.O.M., em 2012, na 4ª posição entres melhores restaurantes do mundo, pela 

clássica revista inglesa Restaurant. No ano seguinte veio o título de melhor restaurante da 

América Latina. Quando o Guide Michelin passou a avaliar estabelecimentos da América 

Latina, o D.O.M. foi contemplado com duas das famosas estrelas, que ele carrega até os 

dias atuais. 

Em 2003, o chef Atala lança seu primeiro livro, Alex Atala - Por uma Gastronomia 

Brasileira, divido em dois volumes, Para Ler e Para Ver. Com texto do jornalista João 

Gabriel de Lima em um tomo e fotografias de Eduardo Simões no outro, o livro 

compreende uma espécie de biografia do chef, tomada a partir das experiências adquiridas 

em suas viagens, pelo Brasil, e pelo mundo.  

O tomo Para Ler pode ser dividido  nas  receitas, apresentadas com suas respectivas 

imagens, e na narrativa de Lima sobre a visão de mundo de Atala, suas interpretações e 

ideias acerca da comida, contando inclusive com citações e um capítulo inteiro escrito pelo 

próprio chef. Em perspectiva, o livro pode ser considerado como a primeira tentativa de 

Atala de sistematizar as bases de sua cozinha, seus aprendizados e influências - 

sistematização essa que encontrará seu amadurecimento cinco anos mais tarde na 

publicação de Escoffianas Brasileiras. 

Mas foi com Por uma gastronomia brasileira que Atala começa a construir uma ideia de 

cozinha brasileira, segundo ele, tão pormenorizada cotidianamente, uma vez que "No 

Brasil, o ingrediente da terra nunca chegou à mesa da gastronomia pela porta da frente." 

(Atala APUD Lima, 2003, pág. 47).  

De acordo com ele, falta ousadia e humildade para que os chefs se embrenhem no interior 

do país para buscar, na ordem do cotidiano, como se dá sua alimentação: falta ao Brasil 

"valorizar seu ingrediente" (idem, idem), tal como fizeram tantos outros países ao redor do 

globo.  

Num diálogo reproduzido por Lima entre Atala e Ferran Adrià, o chef espanhol chama a 

atenção para as inúmeras "contribuições gastronômicas" de todos os cantos do mundo. 
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"A china e o Japão mandaram as algas, o shoyu e o gengibre. A Índia enviou as 

especiarias. A Rússia, a vodca e o caviar. O mediterrâneo, as azeitonas e os azeites. 

A Europa, as caças, as ervas, as trufas. Existe, no entanto, um lugar intocado: a 

Amazônia. Vocês têm ervas, peixes, frutas, uma infinidade de sabores." (Lima, 

2003, pág. 46).  

 

Ainda que de maneira superficial e estereotipada, uma vez que tais elementos não podem, 

de fato, representar nem genericamente uma cultura e seus modos peculiares de 

relacionamento com os alimentos, tais países (e muito em dimensão continental) são 

evocados para exemplificar a necessidade de exploração de uma região, até então, intocada 

pelas chamas, panelas e discursos da gastronomia. Dessa forma, faz sentido que a metáfora 

do viajante desbravador seja aplicada à Atala, ilustrando sua busca pelos sabores 

inexplorados na tentativa de consolidar uma cozinha genuinamente brasileira.A 

gastronomia assume, nesse momento, o papel de oficializar os discursos, elegendos 

ingredientes e pontos de vista. 

É importante notar, neste momento, como a busca pela autenticidade do gosto começa a ser 

traçada por Atala em seu projeto gastronômico. Pode-se entender este movimento como um 

notável esforço de superação de uma condição de inferioridade gastronômica por meio da 

formulação de uma noção de cozinha brasileira, ainda que inscrita sob determinados 

postulados e ordenamentos, que será amadurecida alguns anos mais tarde com seus 

posteriores trabalhos e publicações. 

O que fica claro ao leitor de Por uma gastronomia brasileira é que, por mais que Alex 

Atala seja supervalorizado em todas as atividades apresentadas no livro (até suas 

experiências de "fracasso" são ressignificadas com sinal positivo), o aprendizado culinário 

maior de um chef de cozinha só pode vir das experiências vividas ao longo do tempo, em 

diversos lugares. As viagens pela Europa, pela reserva tapirapé no alto do Araguaia
32

e por 

                                                      
32

 Um fato curioso dessa viagem é o sequestro sofrido por Atala pelos índios da Reserva Tapirapé. Na 
ocasião, um âncora de um programa televisivo que acompanhou Atala na viagem havia presenteado os 
indígenas com um motor de popa para agradecer a acolhida. Contudo, a notícia do presente se espalhou por 
outras tribos, enciumadas pelo regalo, que resolveram sequestrar Atala e seu companheiro de viagem. 
Como exigência pela liberdade, a tribo dos Carajás soltou Atala para que fosse buscar um outro motor de 
popa na cidade mais próxima, que seria trocado pelo seu amigo que havia ficado na tribo, em posse dos 
indígenas.  
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todas as regiões do país, as lições de caça aprendidas com o avô, os anos como DJ e a 

influência da música de Villa-Lobos, Lupicínio Rodrigues e Cartola, e muitos outros 

episódios da vida do jovem Atala encontram lugar na obra para demonstrar o caráter 

metodológico do seu ato de cozinhar, pensado a partir destas experiências. Entretanto, tal 

ensinamento possui uma contradição estrutural.  

Por um lado, Atala entende que é preciso que o chef de cozinha se lance ao mundo e a seus 

mais singulares locais e experiências para "aprender com quem cozinha e lida com os 

ingredientes no dia-a-dia” (idem, pág. 4  . Contudo, tais aprendizados são, aparentemente, 

deixados de lado, uma vez que, por outro lado, Atala só reconhece a existência de uma 

única técnica de cozinha.  

 

"Assim como só existe uma técnica musical - a européia -, só existe também uma 

técnica culinária. As cozinhas nacionais são variações dessa mesma técnica, em 

função de ingredientes locais e dados culturais. Alex Atala teve o primeiro contato 

com os procedimentos clássicos na escola de Namour, na Bélgica. Aperfeiçoou-a 

quando, ainda no início da carreira, foi convidado para trabalhar num restaurante de 

três estrelas, cotação máxima do guia Michelin: o Bruneau, em Bruxelas. Lá, Alex 

aprendeu os princípios básicos da culinária francesa, ops, belga. 'A técnica culinária 

varia pouco de país para país e, quando se fala em França e Bélgica, as diferenças 

são realmente pequenas', explica Atala." (LIMA, 2003:43).  

 

É curioso perceber, desta maneira, como seu projeto de cozinha brasileira pouco conta com 

as técnicas culinárias autóctones, uma vez que a formação gastronômica de um chef está 

ligada a métodos e procedimentos historicamente cristalizados, muito próximos do método 

científico, como ficou claro no início deste capítulo. Exemplo disso, um episódio na 

biografia de Atala é elencado para demonstrar sua capacidade de “alterar” hábitos 

alimentares de um povo indígena no Brasil através de sua técnica. Em viagem à aldeia dos 

tapirapés, no Parque Nacional do Araguaia - TO, Atala acompanhou uma caçada atrás de 

capivaras, animais pouco consumidos pela tradição dos índios, por julgarem sua carne 

malcheirosa e dura para mastigar. Entretanto, Atala cozinha um picadinho
33

 com o filet-

                                                      
33

Prato tipicamente feito de carne bovina, cortada em cubos, refogada e cozida junto de batatas, alho e cebola.  
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mignon da capivara e alguns temperos locais, o que provoca grande  “deslumbramento” nos 

tapirapés, seguido de  pedidos para que o chef os ensinasse a localização da peça de filet-

mignon(inclusive sua denominação) no corpo da capivara, bem como os modos de preparo.  

 Alex Atala sintetiza esta breve passagem entre os indígenas do Araguaia com o seguinte 

comentário sobre  sua noção de história: "Como acontece em quase todo processo cultural, 

o primitivo foi eliminado pelo moderno" (idem, pág. 62). Entendendo a evolução da 

gastronomia pela separação de sabores, a compreensão de tempo de cozimento de cada 

ingrediente e a preocupação estética, o chef destaca a influência da história na cozinha que 

pratica, ainda que esta dimensão seja recontexualizada para um ambiente totalmente 

técnico, moderno e metódico, próprio da cozinha que se desenvolveu margeando a ciência 

moderna.  

 

"Num menu degustação do D.O.M., uso o máximo de tecnologia - sirvo gelatinas e 

sorbets salgados, algumas vezes espumas - e depois caminho para pratos da 

cozinha moderna, até chegar a receitas tão antigas quanto peças assadas inteiras, 

fatiadas à mesa pelo maître. Minha cozinha, assim, bebe de várias fontes, mantendo 

bases clássicas e algumas características bem específicas. Uma delas: uso com 

parcimônia manteiga e creme de leite e abuso de óleos e azeites. Outra: faço 

molhos bastante simples. Valho-me de 60% de bons ingredientes e 40% de método 

e técnica - apoio-me, sem dúvida, mais em preparação que em execução. Minhas 

receitas usam poucos ingredientes, com sabores bem realçados pela técnica. A 

apresentação, claro, é um recurso importante, mas nunca prevalece sobre o sabor." 

(Atala, 2003:63). 

 

É valioso notar a referência permanente a tantos recursos técnicos e científicos presente em 

seu discurso. Apesar de  apresentar sua cozinha como uma combinação de ciência e arte, 

"com toques de magia", Lima deixa claro que o processo de cozinhar do chef "parece uma 

aula de química. Para Alex Atala, a cozinha se resume a princípios científicos, a um 

conjunto de variáveis. Como a equação tempo X temperatura. O cozinheiro tem que saber 

relacionar a duração da exposição ao forno com a quantidade de calor a que o alimento é 

exposto" (pág, 36), além de compreender a relação entre a profundidade das panelas e o 

grau de cozimento, bem como o seu raio equacionado com os processos de evaporação e 
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redução de vinhos e molhos. É fato que Atala busca tanto a base do conhecimento, como a 

terminologia da física e da química para descrever cada processo de cozimento.  

"Gosto de desmontar os ingredientes. Eu desmonto a mandioca, desmonto a caça, desmonto 

o peixe. Gosto de saber como tudo funciona por dentro." (Atala APUD Lima, 2003, pág. 

36). Tornando a anatomia uma alegoria, Atala aplica este mecanismo de conhecimento 

sobre as especificidades nativas de um povo ou de uma cultura, elevando-as a um novo 

status. Esta cozinha, que busca correspondência majoritariamente na ciência, mas também 

na arte e na magia, é amadurecida alguns anos mais tarde em sua próxima publicação, 

capaz de revelar muito acerca do seu entendimento da gastronomia: "Ciência, porque 

pressupõe o conhecimento de diversos processos químicos e físicos. Arte, porque é possível 

se expressar por meio dela. Magia, porque é algo que visa, em certa medida, encantar e 

seduzir." (Lima, 2003, pág. 45).  

 

 

• De Villa-Lobos aos fogões: Escoffianas Brasileiras 

 

Em 2007, o chef Atala lança seu segundo livro: Escoffianas Brasileiras
34

, um Larousse que 

sistematiza o vasto conhecimento de um chef de cozinha com anos de trabalho, dono de seu 

próprio restaurante e cozinheiro por excelência. O projeto da obra que levou dois anos para 

ser concluída, contou com a parceria da escritora Carolina Chagas, responsável por toda 

elaboração textual e organização metodológica do livro. 

 

"Eu acho o Escoffianas um livro muito feliz. Porque ele é voltado ao jovem chef. 

Àquele que está entrando na profissão. Alex ressalta ali a importância do exercício 

constante das receitas e das boas bases. Dá receitas simples de caldos, sorvetes e 

outras bases que servem para a vida toda de um cozinheiro. O trabalho do Alex 

andou bastante depois de Escoffianas. Mas o registro que está ali segue valendo. 

Acho um livro legal e ainda relevante" (Chagas, 2014). 

                                                      
34

O título do livro faz referência a um dos mais famosos trabalhos do compositor brasileiro Heitor Villa-

Lobos (1887-1959), a série Bachianas Brasileiras, e ao nome do chef francês Auguste Escoffier. 
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De fato, as experiências e os conselhos narrados por Atala em Escoffianas Brasileiras 

destinam-se à todos os curiosos do campo das altas cozinhas, mas sobretudo são ideias 

apresentadas de  forma pertinente àqueles que se encaminham para obter o conhecimento 

de maneira utilitária. O livro é dividido em três momentos, que apresentam as emoções e o 

estado de espírito de Alex Atala em sua trajetória: 

1) o Aprendizado, uma reunião de capítulos a respeito das bases alimentares da cozinha 

praticada por ele no D.O.M., da preparação de caldos e molhos até o detalhamento de ervas, 

hortaliças, e tipos de cozimento; 

2)o Sonho, que agrupa uma série de interpretações sobre comida e culinária, conselhos 

metodológicos para cozinhar, inspirações e um pouco de aspirações; 

3) a Realidade, que mescla ensinamentos financeiros para a gestão de um negócio próprio, 

bem como estratégias para montagem de uma equipe de cozinheiros, funções atribuídas ao 

chef e proprietário, etc. 

O livro é interpenetrado de receitas ilustradas por fotos (Cássio Vasconcelos), apresentadas, 

na maioria das vezes, de maneira aleatória em relação ao capítulo ao qual estão vinculadas. 

As receitas também se repetem num livro anexo e, vez ou outra, são precedidas por 

comentários sobre sua origem. A despeito disso, é fundamental notar a importância que 

Atala atribui ao conhecimento, seja de todos os elementos da cozinha, que o cozinheiro 

deve ter: 

 

"Só há uma maneira de conhecer bem as cenouras, batatas e todos os outros 

ingredientes do mundo dos hortifrúti: tendo contato com eles. Conversando com o 

seu feirante, querendo saber as diferenças daquele ingrediente, perguntando como 

ele prepara, para que usa. Em seguida, em sua cozinha, teste o ingrediente. Veja se 

consegue os mesmos resultados ou não. Não existe outra maneira de conhecer esses 

ingredientes. É fundamental conhecê-los. Por que uma cebola roxa? Por que uma 

cebola branca? Quando colocar um dente de alho? (...) As respostas de todas essas 

dúvidas significam grandes diferenças no resultado. Daí a necessidade e a 

importância de conhecer bem o universo dos hortifrúti" (ATALA, 2008:84). 
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Nesse sentido, o conhecimento totalé uma categoria primordial para Atala, que não se 

restringe apenas aos ingredientes, mas "Sempre que estiver diante de uma técnica nova, 

faça tudo para compreendê-la da melhor forma possível" (Atala, 2008, pág. 289), uma vez 

que "Compreender é fundamental para conseguir utilizar (e combinar) técnicas" (pág. 106). 

Do mesmo modo, "Conheça bem o seu fogão" (idem, pág. 103), pois "Conhecendo bem os 

processos de preparo e os limites de seu equipamento, você fará uma comida mais gostosa, 

mais rica de sabor e mais fácil de ser digerida” (pág.  06 . Ao chef de cozinha, assim, cabe 

uma função básica: tornar suas receitas executáveis por quaisquer indivíduos, sendo que, 

para isso, "ele tem de conhecer bem o seu universo, saber o tamanho de sua equipe, quais 

as habilidades e fraquezas de cada um, quais os limites de seu equipamento e de seu 

espaço" (idem, pág. 156). 

Diante disso, uma passagem das Escoffianas Brasileiras parece bastante explicativa: 

"Conhecendo todos os passos de dentro e de fora da cozinha será mais fácil incorporar um 

olhar externo e julgar com rigor o seu produto" (idem, pág. 163). É nesse momento que 

podemos visualizar uma metodologia própria gerindo as ações de Alex Atala frente à 

cozinha e ao restaurante, ligada à tradição científica que imperou na cozinha moderna.  

Não é preciso voltar até Descartes e observar como o processo de atomização do mundo 

pautou as experiências do homem com a realidade à sua volta, para entender o porquê de 

essa forma racional de interpretar a vida não ter ficado aquém do campo da cozinha. Muito 

mais que o formalismo de uma receita culinária, a estruturação de um prato obedece a 

certos princípios, no limite, estabelecidos pela ciência e pela racionalidade moderna. Tal é a 

prova, que vai lembrar Lévi-Strauss (2012), após recolher variados relatos etnográficos ao 

redor do globo, a maneira singular de algumas culturas, que floresceram às margens da 

civilização, de organizarem a realidade obedecendo a princípios alternativos: organização 

esta que também inclui a alimentação
35

.  

Para o antropólogo, o pensamento científico sensível e selvagem dos povos ditos primitivos 

encontra seu par de oposição na forma inteligível de conceber o mundo, herdeira de um 

                                                      
35

Cf. os relatos etnográficos reunidos por Lévi-Strauss em Ciência do Concreto in O Pensamento Selvagem. 

Campinas: Editora Papirus, 2012. 
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processo histórico que sempre privilegiou a razão. Este processo que marca a forma de 

pensar ocidental se baseia na fração do mito. Em outras palavras, para Adorno e 

Horkheimer, "o mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera objetividade." 

(Adorno & Horkheimer, 2006, pág. 21).  

De volta à cozinha, por conseguinte, não é estranho a Atala o processo de compreensão 

total da realidade alimentar, visto que, para ele, esse é o único caminho da prevalência de 

um chef em sua cozinha. Pode-se aqui retomar a observação de Adorno e Horkheimer, de 

que "O esclarecimento é totalitário" ( 2006, pág.19), para aplicá-la no exemplo do molho 

béarnaise de Escoffianas Brasileiras.:. 

 

"As emulsões de ovo são outra maneira de ligar o molho. Bom exemplo da 

aplicação dessa escola é a família da hollandaise, da maionese, de béarnaise e todas 

as versões de molhos cozidos ou ligados a partir de ovos. O único cuidado na 

aplicação dessa técnica é com a temperatura. Muitos cozinheiros novatos tendem a 

ter ojeriza de preparar uma béarnaise. Eles ainda não sabem controlar o fogo. Se a 

temperatura for mal controlada, o ovo cozinha e talha a béarnaise, daí o medo dos 

inexperientes. Uma vez compreendida a quantidade certa de calor a ser fornecida à 

panela, e a necessidade de se estabilizar aquela temperatura (ela não pode se 

alterar), dá-se o pulo-do-gato do molho béarnaise e da hollandaise. Ele deixam de 

ser um mistério e tornam-se uma conquista" (Atala, 2008:57). 

 

A cozinha, para o chef Alex Atala, é o campo onde os mistérios podem ser derrubados pela 

técnica. É, por excelência, o local onde o método racional se apropria do alimento, visto 

que "Para dominar uma receita, temos de fazê-la tantas vezes que acabamos por conhecer 

cada passo que ela deve ter - e também os que ela não pode ter" diz ele, "E para isso é 

preciso repetir, repetir, repetir" (idem, págs. 31/32) a receita até à exaustão. 

 Para Adorno e Horkheimer "O programa do esclarecimento era o desencantamento do 

mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber" (Adorno & 

Horkheimer, 2006, pág. 17). Se em algum momento a comida obedeceu aos princípios do 

encantamento, e esta pesquisa demonstrou esse momento no capítulo anterior, hoje, sua 
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dimensão mágica e mitológica foi perdida. É este fato que marca o início de um discurso 

moderno sobre a comida, que é a gastronomia.  

Diante disso, faz sentido que autores como Bucchi enxerguem uma conexão profunda entre 

as práticas culinárias atuais e o programa da gastronomia desde, pelo menos, Brillat-

Savarin. Ao encerrar sua grande obra com a "Mensagem aos gastrônomos dos dois 

mundos", o fisiologista conclui: "Trabalhai, Excelências, trabalhei em favor da ciência 

culinária; digeri bem em vosso interesse particular, e se, no curso de vossos trabalhos, 

vierdes a fazer alguma descoberta importante, concordai em comunicá-la ao mais humilde 

de vossos servos", assina o "autor das meditações gastronômicas" (Brillat-Savarin, 2009, 

pág. 379).   

A mensagem clara de Savarin, própria de seu tempo, e muito bem absorvida pelos chefs 

herdeiros da tradição racional na cozinha, destaca que só através do trabalho árduo, munido 

de técnica e conhecimento especializado, que as grandes descobertas de um campo são 

feitas
36

. Desta maneira, é possível entender que os valores propostos na Fisiologia do Gosto 

consolidam a práxis de Atala em reprisar a receita até seu limite.  

A realidade desse universo culinário deve ser entendida aqui através do paradigma 

cartesiano, que toma a ciência como uma referência metodológica: "Uma das características 

dessa cozinha são pratos realizados em várias etapas, as quais, isoladamente, não são 

complicadas. O que gera dificuldade é a soma de todas elas - e tudo o que deve ser 

observado durante o processo" (Atala, 2008:347). O processo é racional porque as 

experiências apresentadas em Escoffianas Brasileiras tem o objetivo de fixarem-se na 

mente do leitor, esse é o papel de Atala: "Minha obrigação de profissional mais experiente 

não é destruir seu castelo de areia, mas lhe oferecer elementos para que você entre mais 

consciente nessa deliciosa aventura" (idem, pág. 254)
37

. A aventura de cozinhar pode ser 

deliciosa, mas para o cozinheiro "Sua bússola será a técnica e o céu, seu ingrediente" (pág. 

213). 

Ao evidenciar os benefícios profissionais de um cozinheiro em dar aulas, Atala também 

atenta para o processo lógico, quando observa que a explicação do método utilizado na 

                                                      
36

Vale destacar o aforismo IX de Brillat-Savarin: "A descoberta de um novo manjar causa mais felicidade ao 

gênero humano que a descoberta de uma estrela." 
37

O grifo é meu. 
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preparação dos alimentos é uma explicação que fixa o conhecimento e o traz para o 

consciente junto com informações que são incorporadas ao cotidiano, mas que são 

realizadas mecanicamente. Essa sistematização de procedimentos, vai dizer, é um exercício 

de organização que aprimora a técnica (idem, pág. 460). E justamente a prática e a 

repetição dessa técnica são as responsáveis pela formação de um “bom profissional”, que 

em sua concepção é o que tem domínio “total” de um assunto, de uma área. 

Se a posição de Alex Atala diante da gastronomia busca ser a mais lógica possível, é de se 

entender as apropriações que ele faz dela: "A cozinha experimental pode não ser um fim, 

mas certamente um meio, e deixará grandes legados para a gastronomia." (idem, pág. 289). 

A ideia de meios utilitariamente usados para atingir finalidades pré-determinadas percorre 

diversos capítulos da obra. Muitas vezes, é possível encontrar referências de alimentos ou 

de técnicas de cozimentos comparadas à ideia de ferramentas - elementos-chaves que 

possibilitam ao cozinheiro o desenvolvimento de uma prática focada nos objetivos últimos. 

 

"Das ciências exatas, a cozinha tem a prática exaustiva. É do exercício infinito de 

uma receita que você vai chegar à perfeição, à precisão, ao método, à incorporação 

daquele gestual de fazer a comida. A cozinha tem também muito das aulas de 

ciências. Para bem combinar ingredientes, balancear receitas, chegar a um bom 

resultado, é necessário traçar uma linha de raciocínio bastante clara e precisa sobre 

cada sabor e como ele vai contribuir para um determinado prato" (ATALA, 

2008:176). 

 

Basicamente, um chef de cozinha tem a obrigação de ser bom ou muito bom, pois sua 

natureza é buscar incessantemente ser excepcional. Esta é uma das premissas básicas que 

circundam Escoffianas Brasileiras e a vinculam à ideia de “sucesso”. Se a ciência moderna 

depende de uma fórmula exata para ser bem sucedida, o mesmo pode acontecer dentro de 

um restaurante.  

Na apresentação do livro Léxico científico-gastronômico (editora Senac, 2006) assinado 

pelaFundação Alícia (Alimentação e Ciência) em parceria com o Instituto elBullitaller, 

Atala, que escreve a apresentação à edição brasileira, expõe que as reviravoltas 

gastronômicas dos últimos anos carecem de maior domínio técnico e tecnológico por parte 
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dos cozinheiros de nossa era. Pela fala do chef, é possível notar que a gastronomia percebe-

se em tempos novos e busca, a todo tempo, reunir elementos distintivos que possam defini-

la enquanto um campo autônomo e legitimado, sobretudo, frente a um mundo onde o 

consumo, desenfreado e tecnológico, se ergue como estilo de vida.  

O subtítulo de Léxico científico-gastronômico evidencia a transformação quando prevê que 

o livro contém "As chaves para entender a cozinha de hoje". A publicação reúne uma série 

de elementos químicos, ações e reações físico-químicas que são apresentadas como 

respostas às perguntas: "O que é?", "De onde provém? / Como se obtém?", seguidas por 

tópicos informativos sobre dosagens, utilizações, etc. Em  tom positivista, Atala abraça 

fielmente essas proposições: "mas até mesmo os mais reacionários ou puristas já 

concordam que a sabedoria que os conhecimentos científicos agregam (...). Não se engane. 

Não é o futuro que está batendo em sua porta, é o conhecimento que está lhe pedindo 

licença" (Atala in Alícia & elBullitaller, 2006:07).  

Vale destacar que o Instituto elBullitaller derivou de um projeto do famoso restaurante 

elBulli, um três estrelas Michelin comandado pelo chef Ferran Adrià na Catalunha. No ano 

de 2006, Adrià e outros chefs ligados ao movimento molecular divulgaram na imprensa 

internacional um documento sobre aquilo que definiram como uma "nova culinária", onde 

parte do texto vale ser destacada:  

 

"A nossa cozinha valoriza a tradição, desenvolve-a, e junto à tradição é parte da 

contínua evolução da nossa arte. As tradições culinárias do mundo são invenções 

coletivas, acumuladas, um patrimônio criado por centenas de gerações de 

cozinheiros (...). Nós abraçamos a inovação - novos ingredientes, técnicas, 

instrumentos, informações e idéias - desde que possa dar uma contribuição real à 

nossa culinária. Não buscamos a novidade por si mesma. Podemos usar modernos 

engrossantes, substitutos para o açúcar, enzimas, azoto, embalagens à vácuo e 

outros métodos não tradicionais, mas não são eles que definem a nossa culinária. 

São apenas alguns dos instrumentos que temos a sorte de poder utilizar no nosso 

esforço de realizar pratos deliciosos e estimulantes. Do mesmo modo, as disciplinas 

da química e da tecnologia são fontes preciosas de informação e idéias para todos 

os cozinheiros. Até os modos de preparo mais tradicionais podem ser reforçados 

por uma compreensão dos seus ingredientes e métodos, e faz séculos que os 
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químicos ajudam os cozinheiros. O termo da moda 'gastronomia molecular' (...) não 

descreve a nossa culinária, nem nenhum estilo de culinária."  

 

Mais uma vez, em movimento dialético e de negação da vanguarda anterior, a cozinha dá  

mais um passo em direção  à sua autonomização. Esta cozinha-reflexiva olhou para as 

bases metodológicas que guiavam suas ações e fortificou as barreiras que a definem como 

um campo. 

A "nova culinária" de Adrià demonstra a ausência de qualquer dispositivo mecânico que 

imponha uma determinação entre a preparação de alimentos e as regras da ciência, mas 

pelo contrário:  

 

"A culinária reafirma a própria autonomia cultural e refuta a ingerência, mesmo 

terminológica, da ciência, reivindicando o direito de curvar, se for o caso, a ciência 

aos próprios objetivos, de utilizá-la de modo instrumental e até mesmo oportunista, 

de 'beliscar' seus resultados mais úteis sem por isso ter que reconhecer o papel e 

muito menos a supremacia cultural dela." (BUCCHI, 2015:150).  

 

Ao interiorizar o modus operandi do pensamento moderno, a gastronomia pôde, enfim, 

consolidar-se enquanto uma esfera de sentido própria com uma estrutura puramente 

científica.  

Por mais que Alex Atala também encare a cozinha como magia e encantamento, destacando 

que "o mais incrível" do ato de cozinhar é poder ver "o resultado de sua mágica se 

materializar em sua frente, não apenas no prato, mas na satisfação de quem comeu" (Atala 

APUD Lima, 2003, pág. 45), a essência da prática culinária será sempre um princípio 

racional.Voltando às Escoffianas: 

 

 "nunca perca de vista que cozinhar é uma equação de Tempo x Temperatura, ou 

seja, quanto menor a quantidade de ingredientes que você estiver cozinhando (ou 

maior a chama do seu fogão), mais rapidamente sobe a temperatura da panela. 



 113 

Então grandes quantidades tendem a ter uma curva de subida de temperatura menos 

íngreme, por isso são fáceis de controlar" (ATALA, 2008:57).  

 

Se aqui o ato de cozinhar é definido por uma equação, da mesma lógica partilha a receita, 

uma vez que sua harmonia "não depende só dos sabores, mas também da calibragem de 

molho e a quantidade de proteína e de sua guarnição", formando desse modo uma estrutura. 

Nesse ponto, os erros de um cozinheiro podem acontecer "porque ele não foi 

suficientemente sistemático na execução de uma receita" (idem, pág. 264). 

É interessante notar a atenção de Alex Atala ao erro, figura que está presente em diversas 

situações da obra e um acontecimento que deve ser evitado ao máximo, embora sua 

inevitabilidade o coloque como uma“ferramenta” para potencializar a técnica culinária, tal 

como faz com suas experiências mais insólitas.  

Em Por uma Gastronomia Brasileira, Lima alinha a personalidade de Atala ao do herói 

grego Ulisses, ao evocar uma expressão da psicologia do turismo que atenta para indivíduos 

viciados em adrenalina que preferem as situações de risco ao descanso e tranquilidade nas 

férias. Do episódio do sequestro pelos índios do Alto Araguaia, passando por cobras 

venenosas no Amapá e antílopes selvagens na savana africana: "Nessas situações não tive 

medo. Fiquei tranquilo." (Atala APUD Lima, 2003, pág. 28). Para o chef, este deve ser o 

ambiente em sua cozinha, que contém os mesmos componentes que uma aventura no mato: 

adrenalina e o controle para manejar tempos e precisar preparações. "Alex fica atento a 

tudo. E sofre quando algo dá errado." (Lima, 2015, pág. 28). 

 Um exemplo narrado pelo chef em Escoffianas Brasileiras trata de um filé curado 

apresentado por ele em três versões distintas de cozimento e servido para um jornalista 

gastrônomo que, após a degustação, publica uma crítica negativa, dizendo que o filé não 

passava de "uma versão nova de carpaccio". Inconformado com a "insensibilidade" do 

crítico, Atala lança-se em  profundo questionamento para tentar compreender porque o 

crítico "não entendeu" a sua receita. Percebe, então, que sua versão do filé estava "errada", 

pois ele não havia dado ao crítico a oportunidade de provar o filé ao natural, ou seja, 

dispensando qualquer guarnição ou combinação. 
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Esse exemplo nos serve para atentar que a alta cozinha praticada por Alex Atala 

dificilmente dará margens para interpretação, tal como fez o jornalista. Apesar de se poder 

dizer que o filé curado encontrava-se “mascarado” por outros sabores, a leitura que se faz 

dele deverá ser a mais próxima possível da intenção pretendida pelo chef que o executa. 

Não há mistérios na cozinha assim como não há mistérios na ciência racional, e suas 

fórmulas e receitas são entendidas a partir de um único método, como igualmente são as 

operações básicas da soma e divisão.  

Por tratarmos da gastronomia aqui como uma forma discursiva, entende-se também que 

esta possui  certa rigidez ao buscar manter o real significado de suas produções na 

mediação cozinheiro-comensal, mas também certa flexibilidade para relativizar esses 

significados até certo ponto, de modo que um comensal e degustador poderá até ter 

opiniões críticas a respeito de uma sobremesa do D.O.M., mas essas opiniões terão de 

conflitar com os argumentos justificativos de Atala que, esporadicamente, também evoca a 

aprovação dos pratos pela maioria de seus clientes, num ato de (auto)legitimação. Sem 

demora, deixa claro que sua comida não é lugar para paladares de pouca compreensão e 

técnica. 

Nesse caminho, a comida servida em seu nobre restaurante na região do Jardins, bairro da 

cidade de São Paulo, é uma comida extraordinária: "Acredito que a comida que fazemos 

serve para os momentos de celebração" (idem, pág. 413), motivo pelo qual Atala explicita 

que essa não é a mesma praticada em sua casa para ser servida aos seus filhos, uma comida 

mais “comum”. 

 

"Quando pensamos em restaurantes gastronômicos, há muitas variantes envolvidas: 

o serviço, a ambientação, a aparência dos pratos, o menu e outro sem-fim de 

detalhes, mas o sabor da receita tem sempre de ser destacado. Nunca podemos 

perder de vista a primeira obrigação de um cozinheiro, que é montar pratos 

sensacionais e gostosos, que deem prazer ao comensal. O prazer de comer um bom 

prato costuma ser a razão do sucesso de um endereço. Por isso, no fim das contas, o 

que pesa é o sabor - na verdade, o maior objetivo de uma receita. É na conquista de 

um sabor inigualável que um bom profissional consegue se diferenciar dos demais" 

(ATALA, 2008:333). 
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A noção de gastronomia para Alex Atala não deixa de envolver concepções espaciais. 

Enquanto ele eleva a ação de cozinhar no D.O.M. e marca a comida com a a dimensão do 

extraordinário, também a distingue da ordem cotidiana. Desta maneira, entende-se "um 

chef tem obrigação de ser bom ou muito bom (é de sua natureza buscar ser excepcional .” 

(Atala, 2008, pág. 271).  

É pertinente observar que para o chef, o sucesso, que é a meta, origina-se da diferenciação 

sobre os demais cozinheiros pela conquista de um sabor incomparável. A respeito disso, 

Atala vai justificar a enorme quantidade e a alta qualidade das cozinhas europeias, ao dizer 

que estas dominam muito bem seus ingredientes. Ao esgotar as possibilidades do sabor, 

esse movimento europeu não tem mais para onde correr, restando-lhe "reinterpretar o que já 

conhecem, e para isso, nada melhor do que apelar para o que a tecnologia tem a oferecer" 

(idem, pág. 288). Assim, a composição técnica-tecnologia é um importante elemento no 

desenvolvimento de uma cozinha que se pretende elevada. 

Para Atala, o valor de um novo ingrediente no Brasil é redobrado. De fato, é fácil observar 

ingredientes que caem na preferência popular e se multiplicam em lojas e supermercados e 

que, as vezes, chegam a marcar épocas, como é o caso do kiwi, nos anos 1970 da nouvelle 

cuisine na Europa. Contudo, Atala avisa que "No nosso caso, as pesquisas de ingredientes 

nacionais mal começaram" (idem, idem). É nesse momento da obra que encontramos o 

verdadeiro motivo da cozinha demonstrada em Escoffianas Brasileiras: se a culinária 

europeia extenuou a descoberta de novos sabores e, hoje, se direciona ao rumo tecnológico,  

no Brasil ainda está por vir o momento ápice na apresentação de seus frutos, das suas 

matérias-primas. Como um bandeirante na época das bandeiras (ou como o tal viajante 

desbravador), a missão de Alex Atala é a exaltação de recursos naturais dos interiores do 

Brasil: 

 

"Hoje, dentro dos parâmetros dos grandes restaurantes contemporâneos, minha 

missão é fazer o resgate da cozinha brasileira, levar para o prato do comensal os 

sabores que trago da minha infância e das minhas andanças pelo Brasil. Minha 

preocupação é retratar os ingredientes brasileiros, com seus sabores únicos, e elevá-
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los ao patamar de alta cozinha. Como um restaurante gastronômico, essa é a missão 

do D.O.M." (Atala, 2008:408)
38

. 

 

Chama de filosofia a intenção de mostrar que a maior riqueza do país está na natureza, nos 

produtos que aqui nascem e crescem. E é também aí que podemos perceber a definição de 

gastronomia dada por Alex Atala, que não compreende simplesmente cozinhar, mas 

conhecer profundamente e "levar o ingrediente ao seu melhor momento" (idem, pág. 78). 

Faz mais sentido pensar essa discussão se atentarmos para o último trabalho publicado pelo 

chef, D.O.M. - Redescobrindo ingredientes brasileiros (Editora Melhoramentos, 2013), 

onde dirige reflexões para os celeiros, hortas e pomares do penetrável Brasil. 

Com prefácio de Alain Ducasse e fotos de Eduardo Simões e Sérgio Coimbra, 

Redescobrindo ingredientes brasileiros opera na forma de um glossário de ingredientes e 

técnicas culinárias autóctones, trazendo uma grande quantidade de receitas que intercalam 

as explanações gastronômicas e histórias. Na breve introdução escrita por Atala, algumas 

sentenças são muito reveladoras:  

 

"Comecei a trabalhar na cozinha durante uma clássica viagem de mochileiro pela 

Europa. Tive a honra e o prazer de trabalhar na Bélgica, na França e na Itália e de 

cada lugar trouxe um suvenir, um aprendizado, uma mensagem, que até hoje estão 

presentes no meu trabalho. Entre essas lembranças, a mais clara é a que diz que 

nunca farei cozinha belga como um belga, nem francesa como um francês, nem 

italiana como um italiano. E há uma razão muito simples para isso. Mesmo sendo 

capaz de executar perfeitamente as receitas, tais sabores não fazem parte do meu 

registro cultural. Meu registro cultural é brasileiro. Em algum momento do meu 

percurso, entendi que ninguém poderia fazer cozinha brasileira tão bem quanto eu, 

pois os sabores selvagens fazem parte da minha vida desde muito cedo, desde a 

minha primeira infância. Sou filho e neto de pescadores e caçadores, portanto andar 

no mato e explorar sabores desconhecidos ou pouco valorizados fazem parte da 

minha maneira de ser desde sempre." (ATALA, 2013:11) 
39

. 

 

                                                      
38

 Os grifos são meus. 
39

O grifo é meu.  
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É curioso notar a relevância que o chef confere à técnica culinária internacional. Mesmo 

que as matérias-primas se diversifiquem de acordo com as localidades, a técnica única é a 

que faz alusão a toda uma tradição de cozinha que se estabelece ao lado da ciência 

moderna. Contudo, o que se deve notar no discurso de Atala é o momento singular que 

atravessam as cozinhas do mundo no início do século XXI.  

 

 

• Padronização dos costumes X autenticidade culinária  

 

Quando o filósofo Lipovetsky e o professor Serroy identificam um novo regime de cultura 

no mundo contemporâneo atual, querem dizer mais que apenas as características da nova 

era. A pesquisa torna-se antropológica na medida em que observa como os sistemas e 

valores tradicionais que perduraram em épocas passadas já não são mais estruturantes nas 

sociedades atuais, revitalizando todas as identidades coletivas herdadas preteritamente.  

Com o desenvolvimento da arena do consumo a partir da segunda metade do século XX, 

uma parte da alimentação mundial seguiu o caminho das massas, e encontrou no fast-food o 

caminho para o acúmulo de capital.  

O sucesso do fast-food no mundo n o chegou ao acaso. Como explicita Santos o  Fast Food 

constitui uma forma de distribui  o de produtos cozinhados industrialmente e de servi os 

de restaurantes rápidos, organizados de maneira taylorista cujo produto básico é o 

hamb rguer, nascido nos EUA nas planícies de Illinois, logo após o término da Segunda 

Grande Guerra" (Santos, 2006, pág.04). O período de expansão do pós-guerra, que se 

estende até a década de 1970, baseou-se num conjunto de práticas de consumo, tecnologias, 

controle do trabalho, ao qual nomeia de fordista-keynesiano. É nesse momento que se pode 

identificar uma nova ideologia no cenário político-econômico e a razão pela qual os irmãos 

McDonald incorporaram a lógica do taylorismo, indo além, a de Henry Ford e: 

 

"introduzem na preparação das refeições o sistema da produção em cadeia. Com 

uma equipe reduzida, sem grande qualificação, portanto com baixo salário, 
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equipamentos adaptados e procedimentos cada vez mais padronizados, eles 

conseguem em breve servir as encomendas em alguns segundos. O sucesso leva a 

imitações e demandas de franchising" (FISCHLER, 1998:854) 

 

  Uma vez que o espaço e o tempo do indivíduo contemporâneo ficavam cada vez mais 

comprimidos pelo acelerado ritmo de produção na Guerra Fria, foi preciso que, não só uma 

nova cultura fosse incorporada ao indivíduo empregado e consumidor assíduo, mas que até 

a comida diária acompanhasse o ritmo veloz do trabalhador moderno. O resultado não 

poderia ser outro: como coloca Dishchekenian (et.al), "(...) alimentos modernos, ricos em 

carboidratos simples, gorduras saturadas e trans, cada vez mais presentes na dieta (do 

homem)" (Dishchekenian (et.al), 2011, pág.10), cuja absorção pelo organismo humano dá-

se de forma rápida.  

  É então a importância do sistema de franchising para o processo de aperfeiçoamento da 

arena de consumo de serviços, baseados na novidade e na instantaneidade: além do 

hambúrguer, desenvolveram-se também, nos Estados Unidos, os Fried Chickens, as Pizzas 

Hut e os Tacos mexicanos - distribuídos pelos locais de maior circulação diária de pessoas 

trabalhadoras. Logo, um jeito novo de tornar mais simples a refei  o foi condicioná-la em 

recipientes práticos   (...  servidos sem talheres e pratos, em sacos de papel, acompanhados 

de pratos e copos de papel o  (Santos,  006, pág.0   - tudo tão descartável e simples para 

que a refeição não apenas se torne mais fácil de ser consumida, mas para que o tempo 

dedicado a ela se encurte, dando a possibilidade do indivíduo, já saciado, retornar mais 

cedo ao seu ofício ou, quem sabe, até mesmo ir fazer algumas compras pelas lojas que 

acompanham o fast-food na sociedade de consumo dos shopping-centers.  

Desta forma, a presença do McDonald's em mais de 120 países do globo gerou uma 

discussão no âmbito acadêmico a respeito de uma possível padronização planetária que 

atingiria os produtos, imaginários e modos de vida das sociedades, reduzindo suas 

particularidades nacionais e regionais a um processo de "mundialização do gosto". Não só 

quanto à alimentação, mas também na música, nos blockbusters, nos parques temáticos, nas 

marcas e publicidades "triunfa a lógica do sucesso de bilheteria, favorecendo a 

uniformização dos gostos: hit-parades dos sucessos musicais, top ten das receitas de filmes, 
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(...) o sistema de best-seller, com todo o aparato comercial e publicitário que ele requer." 

(Lipovetsky & Serroy, 2011, pág. 113).  

Esse é o contexto onde floresce um novo tipo de consumidor, cosmopolita e transnacional, 

que deseja em toda parte as mesmas marcas e os mesmos padrões e que, por isso, adota um 

estilo de vida "global". De volta ao campo da alimentação, Carlos Alberto Dória destaca 

que a cozinha internacional se refere a essa "forma despersonalizada de se comer nos 

grandes centros urbanos" que se contrapões às cozinhas regionais que mantêm forte sua 

personalidade (Dória, 2014, pág. 27). Entretanto, é no âmbito destas particularidades locais 

que Lipovetsky e Serroy verificam profundas tensões na dinâmica global do mercado.  

"De um extremo a outro do planeta, pode-se gostar de Coca-Cola e ver os mesmos filmes, 

mas todos desejam falar em sua própria língua." (Lipovetsky & Serroy, 2011, pág. 115). 

Para os autores, a língua é o primeiro elemento de afirmação da identidade dos grupos e dos 

indivíduos que buscam valorizar suas diferenças. 

 

"A alimentação é igualmente um domínio que ilustra com força a persistência 

dessas tradições nacionais e locais. Pode-se comer hambúrguer, pizza, ketchup, 

peixe congelado em todo o planeta, e agora se bebe vinho nos países do Norte e 

cerveja nos países do Sul. No entanto, continua-se a comer chinês na China, francês 

na França, italiano na Itália. Os hábitos alimentares (sabores, receitas culinárias, 

horários das refeições) não são de modo algum similares, mesmo nos países 

geograficamente próximos. Os produtos alimentícios vendidos nas prateleiras dos 

supermercados dos diferentes países não são semelhantes. E mesmo os produtos 

fast-food são comercializados, de um país para o outro, com variantes adaptadas 

aos hábitos e às preferências locais. Mais que uma padronização, observa-se um 

interesse crescente pelas tradições alimentares regionais, pelas cozinhas típicas, 

pelas receitas 'autenticas, de que dá testemunho, especialmente, a multiplicação dos 

guias e livros de receitas regionais. Na Europa, um pouco em toda parte encontra-

se o 'gosto da terra', o sucesso das tradições gastronômicas consideradas 

patrimônios nacionais e regionais a serem valorizados." (LIPOVETSKY & 

SERROY, 2001:116).
40

 

 

                                                      
40

 Os grifos são meus. 
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O que se percebe atualmente é que a sensibilidade estrutural e estética provocada pelo 

mercado conserva a influência das idiossincrasias culturais num processo inverso ao de 

homogeneização. Longe de uma redução ou perda, os elementos de diversidade e a 

autenticidade explodem nas sociedades contemporâneas.  

Não se pode negar que as produções de mercadorias e valores criam uma cultura consumida 

em larga escala por todo o planeta. Contudo, esta leva de consumidores é cada vez mais 

fracionada, com identidades cada vez mais misturadas. Ao produzir o homogêneo, o 

processo de internacionalização também define o que em cada cultura há de heterogêneo, 

diverso e único:  

 

"Cada país vende, mundo afora, sua própria diferença: o queijo de leite cru da 

Normandia resiste à uniformização europeia, e o champagne continua sendo o 

melhor embaixador francês. Não apenas os gostos se diversificaram, mas o 

interesse por outras maneiras de comer suscita cada vez mais visitas a restaurantes 

diferentes, o desejo de descobrir sabores novos, um interesse voltado para uma 

cozinha mundo que se define bem mais pela variedade dos produtos, pela 

multiplicidade dos modos de cozimento e de preparação, pela maneira diferente de 

compor uma refeição do que por uma desdiferenciação globalista." (LIPOVETSKY 

& SERROY, 2011:120).  

 

A análise proposta pelos autores indica que a busca pela autenticidade é o que marca a 

gastronomia praticada pelos chefs em todo o mundo nos dias atuais, e as últimas 

publicações de Alex Atala atestam para isto. A essa interpretação, soma-se também a do 

cientista social Claude Fischler, ao reparar que o mercado agroalimentar planetário serve-se 

de “folclores culinários”. Para Fichler, "longe de excluir, a modernidade favorece, em 

certos casos, a formação de especificidades locais." (Fichler, 1998, pág. 859). Em artigo 

publicado na coleção de Flandrin e Montanari (1998), o autor estuda o caso de uma famosa 

iguaria do estado de Ohio, nos Estados Unidos, para demonstrar como o processo de 

industrialização alimentar, ao invés de destruir modelos tradicionais por nivelamento ou 
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aculturação, no caso do Cincinnati chili, formou uma tradição culinária local que perdurou 

até os dias atuais
41

. 

Atualmente, o que se verifica é um processo de valorização e legitimação das cozinhas 

regionais em conjunto da sazonalidade e "exoticidade" de seus ingredientes. A preservação 

da identidade cultural é uma conquista recente que acaba por definir um novo momento (ou 

vanguarda) da gastronomia, onde Alex Atala figura como agente.  

Desta maneira, vai saudar o chef, “se descobrir um produto da sua terra, caipira mesmo, 

bata no peito e cante feliz. Esse pode ser um bom caminho de sucesso". E se esse for 

realmente o caminho que o cozinheiro escolher seguir, o da cozinha criativa e da pesquisa 

por ingredientes nacionais, "tenha olhos, ouvidos e olfato ligados nos ingredientes que o 

cercam" (Atala, 2008:288). E conclui nas Escoffianas Brasileiras: "Minha cozinha transpira 

o Brasil por todos os poros. Essa é a minha escolha." (Atala, 2008, pág. 500). 

Por mais consciente e autônoma que seja a "escolha" de Atala, é preciso encarar este 

processo como um novo discurso que a gastronomia se vale para fortificar suas atuações em 

um mundo de permanentes transformações. 

 

 

• Brasilidade, experiência e consumo 

 

À sua maneira, Atala também nota a importância dos sentidos e suas incontáveis 

possibilidades de combinação, o que confere  à gastronomia uma dimensão multissensorial 

e, quase, sinestésica. "O paladar é um universo a ser desenvolvido, é um sentido a ser 

expandido, é a real fonte de prazer" (Atala, 2008, pág. 413). Em um capítulo de autoria 

própria em Por uma Gastronomia Brasileira, Atala já traz está mesma ideia de formação 

do paladar, enquanto destaca que sua comida é desenvolvida a partir dos sentidos. Naquilo 

que ele chama de "cozinha dos sentidos", é preciso estar atento às sensações despertadas 

pela textura do alimento, combinadas da audição e do olfato, para além do paladar. Um de 

seus grandes sucessos, a Manga grelhada com molho de maracujá e pimenta-do-reino 

                                                      
41

Cf. FISCHLER in MONTANARI, op. cit., pág. 860. 
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servida na torradinha com tapenade, pode ser compreendida por meio de uma experiência 

sensível,: "Primeiro, o caráter forte da tapenade enche a boca. A manga grelhada entra em 

cena, e ocorre um contraste entre sua delicadeza e o sabor do peixe, da azeitona e da 

alcaparra. (...) As sensações despertadas pelo pastoso e pelo crocante são física e 

emocionalmente diferentes." (Atala, 2003, pág. 67). Segundo o chef, esta técnica de 

transitar entre o marcante e o suave causa uma desestruturação na percepção do paladar, e é 

uma grande ferramenta nas mãos dos chefs habilidosos. 

Diante disso, é preciso reconhecer, de fato, a natureza extraordinária da cozinha praticada 

no D.O.M.. Tampouco o restaurante se dirige a um público variado da sociedade brasileira, 

como também nem este público vai até o restaurante buscando uma comida casual e 

afetiva. Num ambiente de excepcionalidades sociais, gustativas e culinárias, os clientes da 

alta cozinha de Atala buscam experiências sensoriais como as relatadas no caso da Manga 

Grelhada, que jamais poderiam experienciar em outro lugar, em outra cozinha, mesmo que 

estas experiências não sejam inteiramente apreciadas.  

Talvez, é possível entender a criação do segundo restaurante de Alex Atala em 2009, o 

Dalva e Dito, como resposta à necessidade de um espaço onde a relação entre o comensal e 

a comida seja de afeto e simplicidade, ainda que sob os cuidados dos pressupostos 

gastronômicos. Operando como um "centro de experimentação" para as novas receitas de 

cozinha brasileira desenvolvidas pelo chef, o espaço traz versões de pratos brasileiros 

"autênticos" de diferentes regiões do país. Entre eles, destacam-se o cuscuz de camarão 

com ovo de codorna, pato no tucupi com pirão de farinha d'água, palmito pupunha 

grelhado, goiabinha, tapioca com leite de coco, castanha-do-pará passada no chocolate e, o 

carro-chefe, a galinhada: iguaria da região central do país, preparada pelo D.O.M., mas 

atualmente servida todos os sábados no Dalva e Dito, num buffet à meia noite dentro da 

cozinha, junto de arroz, farofa, pequi e salada.  Ao comensal, "dispensar" o garçom e ter a 

experiência de servir-se da comida nos tachos e réchauds dentro da própria cozinha poderia 

remeter ao cenário de autenticidade culinária proposto pelo chef ao explorar tanto as 

peculiaridades alimentares de grupos e famílias de diferentes regiões do Brasil, quanto suas 

maneiras de lidar com este alimento. Há, portanto, um olhar para mediação homem-

alimento que encontra sua expressão mais alta em um manifesto divulgado em 2013 pelo 

Instituto Atá, fundado pelo chef Alex Atala em parceira de outros nove "entendedores" de 
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cozinha brasileira, incluindo empresários, antropólogos, fotógrafos, jornalistas e 

publicitários. 

 

"Manifesto - Instituto Ata 

 

A relação do homem com o alimento precisa ser revista. Precisamos aproximar o saber do 

comer, o comer do cozinhar, o cozinhar do produzir, o produzir da natureza; agir em toda a 

cadeia de valor, com o propósito de fortalecer os territórios a partir de sua biodiversidade, 

agrodiversidade e sociodiversidade, para garantir alimento bom para todos e para o 

ambiente." (INSTITUTO ATÁ, 2016). 

 

 Alguns trechos da carta-pública de Atala frente ao instituto também atestam o projeto de 

um novo olhar sobre a cozinha brasileira: 

 

"Carta de Atala - Instituto Atá 

 

Foi no aprendizado do ofício de cozinheiro que entendi que precisava entender 

melhor a minha relação com a panela, com o fogo, com a minha praça e com a 

cozinha. 

No meu processo evolutivo, percebi que o fundamento daquela relação começava 

com o ingrediente e que não dava para entender o ingrediente sem entender o seu 

entorno, a natureza. Sem esquecer que a natureza tem entre seus componentes um 

elemento que muitas vezes é deixado de lado: o homem. 

Foi quando entendi isto que a minha relação com a natureza e a minha relação com 

as panelas começou a se aprofundar e transcender o limite da cozinha. Com o uso 

da cultura do Brasil, dos sabores da minha infância e vivendo o espírito de viajante 

que herdei de minha família, comecei a compor o meu receituário. Curioso, 

inquieto e interessado por cada detalhe, realizei que a cozinha é o principal elo 

entre a natureza e a cultura e que criatividade sem utilidade não faz sentido.  

Agora, profissional maduro, reconhecido e com um nome muito maior que a minha 

pessoa, entendi que precisava de ajuda e que era fundamental a participação de 
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outros saberes, de outras expertises, de outras disciplinas para colocar em prática 

todo o potencial da oportunidade que estava à minha frente.  

Foi assim que resolvi criar um instituto para estruturar as cadeias e ir em busca de 

ingredientes, de uma cozinha que não fosse somente boa de comer, mas que fosse 

saudável pra quem faz, pra quem come e pra quem produz.  

Nascia assim a idéia do Atá. Um instituto. Uma entidade. Uma reunião de amigos 

que a vida vem me trazendo, cada um por um motivo, cada um de um lado, cada 

um com uma expertise. 

(...) 

Nossos sonhos são grandes e ambiciosas, mas serão realizados por ações muito 

específicas e práticas." (ATALA, 2016)
42

 

 

É por meio dessas referidas ações práticas que o Instituto Atá busca contribuir com os 

avanços da cozinha brasileira, pensada a partir dos novos pressupostos de autenticidade e 

regionalismos, quando não, tornar-se ele próprio o precursor desta empreitada. Entre as 

atuações propostas pelo instituto, na tentativa de levar a estranheza e exoticidade do Brasil 

à mesa para os próprios brasileiros, destacam-se operações que viabilizam "novos" 

ingredientes, suas regiões e seus produtores, como é o caso da pimenta produzida pelas 

mulheres da tribo Baniwa, da baunilha do cerrado, dos insetos amazônicos e das carnes 

silvestres.  

Outro ponto de atuação preterido pelo instituto diz sobre a sustentabilidade, evocada a 

partir de ingredientes como a carne bovina sustentável, produzida em pastagens 

"ecológicas", e o mel de abelhas nativas, desenvolvido sob o apoio de políticas e órgãos de 

proteção e preservação ambiental. Desta forma, é possível perceber que as questões 

apresentadas se abrem para um debate de políticas públicas e sua necessidade para a 

exploração da culinária brasileira, levado a sério por Alex Atala.  

"Eu como cultura", mais conhecido por sua forma digital em hashtag
43

#eucomocultura, 

foi um movimento encabeçado por Atala no ano de  2014 que busca a aprovação de um 
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Cf. a carta de Atala integralmente no Anexo 7. 
43

Hashtag: uma forma de comunicação digital onde uma palavra-chave ou termos relacionados a uma 

informação são indexados de forma explicita dentro de variadas redes sociais, antecedidos pelo símbolo 
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projeto de lei (PL- 562) que reconhece oficialmente a gastronomia brasileira como 

manifestação cultural. Defensores do movimento afirmam que a aprovação do projeto 

tornaria mais eficaz todas as ações de pesquisa e exploração sobre a cozinha brasileira, 

equivalentes às proposições do Instituto Atá, por contarem com o poder de recursos 

públicos destinados ao incentivo de manifestações culturais. Elevar a "gastronomia 

brasileira" ao status burocrático de "cultura", permitiria aos desbravadores amazônicos 

acesso, por exemplo,  à lei federal de incentivo à cultura 8.313, mais conhecida por Lei 

Rouanet, que aprova projetos submetidos ao Ministério da Cultura de promoção, proteção e 

valorização das expressões culturais nacionais (Cf. anexo 8). 

Com esta empreitada, Atala deixou uma série de questões residuais a serem respondidas 

para a sociedade: diante de uma lei criada para a democratização das produções artísticas 

culturais, como garantir que a grande indústria de alimentos, que produz altos lucros com a 

produção massiva no campo agropecuário, e que estará agora segura atrás do conceito 

flexível de gastronomia que propõe o Projeto de Lei 562, não se beneficie da renúncia fiscal 

empreendida pela Lei Rouanet? Como garantir que os restaurantes voltados à parcelas 

reduzidas da população, cobrando altos valores pelo menu servido, não se beneficiem da 

mesma forma, justificando o atrativo turístico ou a sofisticação de seus cardápios agora 

fartos em pesquisa?  

Ainda que o projeto encabeçado pelo Instituto Atá não pretenda esboçar nenhuma discussão 

a respeito do conceito de cultura e de suas matrizes identitárias, dos quais a gastronomia faz 

parte, é para a dimensão política que se deve atentar ao observar o quão longe os discursos 

gastronômicos atuais atingem na busca de uma tendência.  

Além da dinâmica dos restaurantes, esses discursos se materializam além da comida, 

englobando os territórios da políticas e do consumo. 

  

 

                                                                                                                                                                  
cerquilha (#), transformando-se em hiperlinks dentro das próprias redes, acessados através dos mecanismos de 

busca.  
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• Biomas brasileiros nas prateleiras da cozinha 

 

Uma tarefa monumental se coloca à frente da gastronomia brasileira, que tem como um de 

seus predicados o entendimento da cultura alimentar da maior floresta do mundo, em um 

país continental. Ainda que caibam todos os questionamentos aos propósitos e atuações das 

atuais políticas de financiamento às manifestações culturais brasileiras, não é de se 

estranhar que os agentes gastronômicos brasileiros busquem reunir os maiores esforços 

para definir os destinos da cozinha brasileira. É nesse momento que outros campos do 

mundo da vida são evocados como ferramentas de atuação. 

Para além da mandioca, por excelência a representante da brasilidade culinária, o que se 

percebe atualmente nos discursos gastronômicos brasileiros é uma atenção para o 

florescimento de variados elementos pátrios no mercado que, em conjunto, criam uma nova 

tipologia para a cozinha, entendida agora através dos "biomas" geográficos do país. Assim, 

novas espécies de peixes marinhas ou fluviais, por exemplo, podem aparecer na cena 

gastronômica, tanto como novos óleos extraídos de caroços de frutas aleatórias, como do 

pequi, da jaca e do abacate.  

Ainda que sob um profundo caráter de exoticidade, tais produtos nativos florescem nos 

campos da gastronomia no momento em que entram no circuito do mercado. Desta forma, 

se em um primeiro momento a gastronomia é a grande responsável pelo “descobrimento” 

de ingredientes peculiares na alimentação de determinadas regiões do país, em um segundo, 

ela tem o papel de alavancar e difundir tais descobertas para sua própria legitimação através 

da arena de consumo, e o fato da cozinha ser vista, hoje, a partir das suas características 

biológicas apenas fortalece este processo. 

Por mais desconhecidos e alienados que sejam os processos de produção da população em 

geral, não é difícil encontrar argumentações gastronômicas que incentivem o consumo de 

determinados produtos para combater o risco de sua extinção física e valorativa. Segundo 

essa lógica, ao desenvolver um campo de consumidores para o cumaru
44

 ou para o aviú
45

 , 

                                                      
44

Árvore amazônica da família das leguminosas (Dipteryx odorata) que produz uma semente muito aromática, 

conhecida por suas propriedades medicinais, e aplicada na culinária.  
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por exemplo, as dinâmicas de mercado se encarregariam de desenvolver métodos eficientes 

de processos produtivos das sementes e dos crustáceos para satisfazer as demandas por tais 

ingredientes, prevenindo tanto que eles desapareçam da fauna e flora nacionais, quanto das 

receitas e focos sociais. Entretanto, este é o limite máximo que esta  lógica de pensamento 

econômico atinge dentro da cozinha, uma vez que tais processos de produção geralmente  

destinam-se apenas ao “consumo gastronômico” desses ingredientes, excluindo as reflexões 

sobre possíveis implicações ambientais maiores, sobre o envolvimento de populações que 

tradicionalmente consumem tais ingredientes, sobre as práticas de exploração físicas e 

sociais.  

Ainda que aqui se resguarde o todo o espaço à crítica aos processos produtivos, é preciso 

destacar a importância que o mercado adquire para o desenvolvimento deste novo 

movimento proposto pela gastronomia. Além do restaurante e do livro de receitas, o espaço 

do consumo vem, a cada dia, ganhado maior relevância para a produção de sentidos e 

legitimação da cozinha.  

No ano de 2015 o instituto proposto por Atala realizou uma parceria com a prefeitura da 

cidade de São Paulo para a revitalização e abertura de lojas no Mercado Municipal de 

Pinheiros, localizado no tradicional bairro de Pinheiros, na zona oeste da cidade. O 

convênio com a prefeitura permitiu que cinco boxes fossem alugados pelo Instituto Atá 

para a criação de espaços de venda dos produtos de diferentes regiões do país. 

Divididos segundo os “biomas” brasileiros (Cf. anexo 9), a proposta permite, por exemplo, 

que o consumidor encontre produtos derivados do cambuci
46

 e da uvaia
47

 no box intitulado 

“Mata-Atl ntica”, bem como encontrar o queijo colonial e os molhos para churrasco típicos 

da regi o sul do Brasil no box que leva o nome de “Pampa”. A nova divis o culinária é 

importante para que o Intituto Atá busque, nas particularidades de cada região, produtores 

que representem a verdadeira essência do que a cozinha encontrada no Norte ou no Sul do 
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Pequeno crustáceo (Acetes americanus) semelhante a um camarão que vive no foz dos rios da bacia 

amazônica, especialmente a do Tapajós. De sabor intenso, consumido seco, em preparações cozidas ou em 

farofas. 
46

Fruto do cambucizeiro, árvore característica da mata-atlântica brasileira, embora pouco conhecida pela 

população regional.  
47

Fruto da árvore que leva o mesmo nome característica da mata-atlântica brasileira, pouco consumido pela 

população regional.  
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país, e leve ao polo de consumo maior, como é o centro urbano da cidade de São Paulo, 

uma imagem da cozinha de todo o Brasil.  

O que esta nova cozinha propõe, ainda que sem quaisquer planos teóricos ou práticos 

oficiais, é a compreensão dos mares e oceanos, das florestas e cerrados para, 

respectivamente, melhor manejar as algas marinhas, os cogumelos nativos, e as diferentes 

variedades de arrozes e feijões presentes na alimentação de determinadas regiões do país. 

Alex Atala conclui sua carta ao Intituto Atá: "A estruturação da cadeia, o uso racional e 

científico de nossos recursos naturais apontam para um melhor comer, um melhor viver, 

uma natureza melhor. E o Atá está a serviço disso: quer revelar a relação do homem com o 

alimento." (Atala, 2016). 

É interessante notar com a fala do chef como a reunião de esforços para explorar a imensa 

diversidade do sistema culinário brasileiro inclui áreas do saber que se extrapolam para 

além dos limites da cozinha. Contudo, antes de apreciar essa questão com mais detalhe, 

vale destacar como a tarefa colocada pela cozinha de Atala se reveste dos pressupostos 

científicos tradicionalmente cristalizados na história das grandes cozinhas do ocidente, 

como demonstrou o começo deste capítulo.  

Uma forte imagem que demonstra o peso desta tradição racional na cozinha de Alex Atala é 

a alegoria da guerra: Durante o serviço, o chef recebe um pedido de uma mesa e logo dá a 

ordem: "Marcha! Marcha uma carne, marcha uma salada, etc." Aqui, o cozinheiro precisa 

da memória e do ouvido, numa sincronia com os demais, pois a cozinha é dividida em 

praças, e cada uma é responsável pela elaboração de um componente do prato. Portanto, é 

vital que o molho, a guarnição e a proteína estejam prontas, todas, ao mesmo tempo, caso 

contrário, lixo. O D.O.M. não acredita na sentença: a pressa é inimiga da perfeição. Atala 

explica que são anos para que um grupo de cozinheiros esteja afinado a esse ponto, e a esse 

grupo, dá-se o nome de brigada. 

Em Por uma gastronomia brasileira, Lima destaca que os chefs gostam de chamar sua 

equipe de brigada não sem razão: 

 

"Uma cozinha de restaurante é organizada exatamente como um exército. Em vez 

de frentes de combate existem as chamadas 'praças'. No D.O.M. elas são cinco: 
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carnes, peixes, massas e risotos, guarnições, sobremesas. Cada uma tem um coronel 

- o chefe de praça. Restaurantes franceses costumam ter também uma divisão de 

molhos. No D.O.M., os responsáveis por peixes, carnes, massas, etc., são seus 

próprios sauciers. Questão de estratégia, que varia de general para general - ou seja, 

de chef para chef. Alex Napoleão Atala tem seus comandantes Ney e Massena." 

(LIMA, 2003:51). 

 

 Voltando ao  capítulo anterior desta pesquisa, e retomando as análises de Piero Camporesi 

sobre os processos de civilização da Europa durante o século XVIII, fica claro como os 

cozinheiros passam a ser ilustrados também como valentes escudeiros de cozinha: "não um 

cozinheiro qualquer ligado à escravidão dos fornos, mas escudeiros orgulhosos para o qual 

as guerras culinárias contra os cervos e javalis representam uma agradável alternativa às 

campanhas militares, aos altaneiros e furibundos senhores da guerra da mais forte e 

belicosa armée da Europa." (Camporesi, 1996, pág. 38). Um século depois, é atribuída a 

Carême uma heróica sentença que dizia "O carvão nos mata, mas que importa? Menos anos 

de vida e mais glória!".  

Do ponto de vista bélico, o sábio cozinheiro podia ser pensado como um hábil estrategista, 

comandando muitos indivíduos para a perfeição do banquete, planejando movimentos e 

apresentações, contando tempos e quantidades, calculando reservas e providências. Desta 

forma, a terminologia militar alegoricamente explorada na cozinha de Atala tem sua razão 

de ser: "é preciso muita disciplina, capacidade de execução rápida e perfeita, muita 

organização para que tudo dê certo" (Atala, 2008, pág. 148). Chefs são tidos como 

verdadeiros comandantes, a cozinha pode ser um campo de batalha repleto de armadilhas e 

o cozinheiro, um guerreiro. Erros podem custar a guerra, ou melhor, a comida. Para que 

isso não ocorra e também como um meio de afinar a brigada, Atala usa de pequenas 

punições, como fazer voltar à posição de lavador de pratos por alguns dias. Está correção, 

segundo ele, tem um efeito pedagógico: "Faz com que o cozinheiro reflita sobre a besteira 

que cometeu e não a repita." (Atala APUD Lima, 2003, pág. 52).  

Em um capítulo intitulado "cozinhar é divertido, trabalhar nem tanto", Atala contrapõe a 

dura e extenuante jornada de trabalho da cozinha com o prazer que se tem pelo ato de 

cozinhar e estar em contato com os alimentos. Para ele, se o cozinheiro já domina a técnica 
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e os fundamentos o prazer será inevitável. Para ilustrar esse processo, observa como o 

aprendiz vai ganhando experiência no manejo de uma faca que, num primeiro momento é 

difícil, mas que, depois, parece, transformar-se numa extensão de sua mão. O cozinheiro 

não vira parte do instrumento assim como Carlitos não vira uma peça do maquinário da 

fábrica, mas, de qualquer forma, os tempos são modernos. 

Ao jovem aprendiz, uma série de equipamentos serão necessários para ingressar em uma 

cozinha, mesmo que essa já se encontre tecnologicamente munida. Entretanto, é com a 

prática que se encontrará um melhor jeito de manuseá-los, pois para se dar bem, é preciso 

perseverança e disposição, além de saber que a prática lapida a técnica (idem, pág. 168). "A 

possibilidade de aprender todos os dias é, sem dúvida, um dos atrativos da carreira de 

cozinheiro. Palavra de quem está sempre em busca de uma novidade" (idem). 

É justamente esse anseio pela "novidade" e "inovação" dentro da cozinha que denota o 

interesse da gastronomia em abranger áreas cada vez mais distanciadas do processo de 

produção alimentar mas que, em nível teórico, podem contribuir tão mais para seu 

desenvolvimento. Esta dinâmica se materializa,por exemplo, em O Processo Criativo de 

Alex Atala em seu Restaurante, que é o título de uma aula proferida (e publicada)  por Atala 

nos principais eventos de gastronomia da Espanha, Portugal, França, Itália e Estados 

Unidos. A base do pensamento é O Cru e o Cozido, obra que integra as Mitológicas de 

Claude Lévi-Strauss.  

Tomando a estrutura cru-cozido-podre, categorias operadas por Lévi-Strauss a partir de 

observações etnográficas, Atala sente que precisa acrescentar algo que “falta” a Lévi-

Strauss, do ponto de vista gastronômico. Surge, então, uma escala hipotética do sabor, 

marcada por conceitos como amargo, tostado, al dente, osmoses,overcooked, desidratados, 

etc. A escala se desdobra, em seguida, para um quadro onde são destacados sabores 

estáticos e dinâmicos (Cf. anexo10). A aula, ministrada na 3ª pessoa, é concluída com o 

tópico "inovação", que aponta os benefícios da pesquisa de Atala em ingredientes originais 

e pouco explorados para a invenção de uma nova cozinha nacional (aquela praticada no 

D.O.M.), que agrada até os mais exigentes. A conclusão da aula também explora sua 

concepção de inovação, como sendo a soma da criatividade e utilidade, e a importância que 
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esta teve não só para a aula, mas para todo o movimento gastronômico da história, de 

Antoine Carême à Ferrán Adriá. 

 

"Ao criar a teoria do cru e do cozido, Claude Lévi-Strauss assinalou que o cozinhar, 

ou a cozinha, é o grande responsável pela transição do homem-natureza para o 

homem-cultura. Atala dá um passo à frente. Para ele, gastronomia é hoje o grande 

elo entre natureza e cultura. É ela que pega os elementos naturais - e crus - e, com o 

conhecimento técnico adquirido e a racionalização do cozinheiro, chega aos mais 

delicados níveis de prazer à mesa. Atire a pedra quem nunca se calou diante da 

obra-prima de um mestre-cuca" (Chagas, 2006:14). 

 

 

 

 

O início desta pesquisa pretendeu evidenciar, entre outras coisas, o quão dependente a 

gastronomia brasileira é de fatores externos. Pela via da racionalidade, as cozinhas de todo 

o ocidente se estabeleceram e formaram uma tradição de formação que possibilitou o início 

de um campo autônomo e uma esfera de sentidos que respondesse às questões do mundo 

moderno.  

Legado de uma cozinha que se estabeleceu ao lado da ciência moderna, Alex Atala é, hoje, 

um agente do mundo gastronômico que perpetua esta longa tradição enquanto propõe o 

entendimento do ato de cozinhar pelo estabelecimento de um pensamento inteligível de 

compreensão da realidade, mas com um avanço ao explorar os ingredientes brasileiros. 
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Para compreender os sentidos evocados pela atual cozinha deste chef brasileiro que beira os 

cinquenta anos de idade, não só é preciso voltar ao passado, e nele buscar as primeiras 

fulguras deste processo, como também se faz necessário um rigoroso exercício para 

contextualizar historicamente as ações de um personagem, e de uma época. Sem isso, como 

entender o século XX, onde o pacto utilitário da ciência com o mercado iniciou um 

movimento complexo que desestabilizou antigos hábitos de cozinha, mas mantendo e 

enaltecendo sua estrutura, culminando na valorização da autenticidade e mercadologização 

do nativo?   

Entender o que foram as vanguardas da nouvelle-cuisinee da gastronomia molecular é 

entender o momento de formação e os valores de uma época do qual muitos chefs e 

pensadores atuais são frutos, incluindo Atala. Entendê-lo a partir destes momentos 

específicos da história é entender suas criações, seus pensamentos e sua cozinha. É ler sua 

cozinha, de dentro e de fora, e nela encontrar suas lacunas e suas relações.  

Ainda que seja contemporâneo e que faça parte de muitos movimentos que buscam 

expressar uma nova vanguarda gastronômica, seja esta definida como pós-molecular, 

tecnoemocional ou nueva nouvelle-cuisine, o chef Alex Atala reivindica sua 

excepcionalidade por fazer parte de um Brasil repleto de "ingredientes, temperos, cores 

exuberantes, preparos e receitas que não nos faltam para explorar, inspirar e reinterpretar" 

(Atala, 2008:501), com um pouco de ciência, com um pouco de fé.  
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CAPÍTULO III – Nina Horta 

 

Em busca do gosto perdido 
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"Aí estavam as brincadeiras de sua infância na cozinha, as saídas ao mercado, as 

tortilhas recém-cozidas, os caroços de chabacano coloridos, os bolos de Natal, sua 

casa, o cheiro de leite fervido, de pão de nata, de champurrado, de cominho, alho e 

cebola. E como toda a vida, ao sentir o cheiro que se desprendia da cebola, as 

lágrimas fizeram sua aparição. Chorou como não fazia desde o dia em que nasceu."  

Laura Esquível - Como água para chocolate 

 

 

 

As rosas de Saadi 

 

Eu pretendia esta manhã te trazer rosas; 

Mas pus tantas em minhas vestes rigorosas 

Que os nós cerrados não as puderam guardar. 

 

Os nós se romperam. As rosas se soltaram 

No vento, até chegar ao mar todas voaram. 

Seguiram a água para não mais voltar. 

 

A onda se viu de um vermelho incendiado. 

À noite o vestido ainda está perfumado... 

Respira em mim o aroma para recordar.       Marceline-Desbordes Valmore 

 

 

• Cheiros 

 

O Léxico científico-gastronômico, como já destacado anteriormente, foi um projeto 

desenvolvido pela fundação espanhola Alícia & elBullitaller para aprofundar os laços que, 
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ao longo do tempo, foram se estabelecendo entre a gastronomia, a ciência e a tecnologia ao 

longo do tempo. Na edição brasileira, que conta com a apresentação do chef Alex Atala, 

alguns entre os mais variados verbetes foram selecionados por sua capacidade de destacar a 

conexão existente entre o homem e a alimentação, mas que não se enquadram, 

necessariamente,no repertório terminológico da ciência apropriado pela gastronomia.  

Sensações e percepções organolépticas, tais como "odores" e "aromas", são apresentados na 

obra de forma a destacar, cientificamente, a forma pela qual os alimentos são entendidos 

pelo organismo, levando em consideração os sentidos corporais. Pela via retronasal, por 

exemplo, é possível captar moléculas voláteis que, combinadas, dão os matizes que 

determinam um cheiro específico. A combinação de muitas substâncias voláteis é que 

proporciona os sabores dos alimentos, que são registrados pelo bulbo olfativo à medida que 

as moléculas do sabor passam por ele. Fisiologicamente, portanto, paladar e olfato estão 

ligados num sistema cerebral que envolve regiões neurológicas responsáveis pelas 

emoções, desejos e memórias.  

A naturalista americana Diane Ackerman destaca que o olfato é o sentido mais direto do 

homem, pois o atinge mais rapidamente: "precisamos de 25.000 vezes mais moléculas de 

torta de cerejas, para sentir o gosto, do que seu perfume" (Ackerman, 1990, pág. 178), uma 

vez que o paladar só é capaz de apreender, aparentemente, cinco gostos possíveis (salgado, 

doce, azedo, amargo, umami)
48

. Olfato e paladar, ainda, dividem um túnel de ventilação 

que confere à experiência gustativa um caráter sinestésico. O gosto e o sabor de um 

alimento se confundem num mar de qualidades que dizem respeito à textura, cheiro, 

temperatura, cor e dor (no caso das especiarias).  

Desta maneira, pode-se pensar que  o "gosto" de um alimento, sua qualidade socialmente 

denominada, faz referência a um processo corporal que envolve o olfato, além do paladar, 

responsável por trazer imagens e emoções de forma direta, sem que estas informações 

tenham tempo de se diluírem pela linguagem, pensamento ou tradução
49

. 

                                                      
48

Estudos atuais atestam a possibilidade de outros gostos a serem captados pelo paladar, tais como o 

gorduroso e o rançoso. Cf SMITH, David V. & MARGOLSKEE, Robert. Making sense of taste. New York: 

Scientifc American, 2001 
49

 Cf. Ackerman, Diane. Uma História Natural dos Sentidos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil Editora, 1990, 

pág. 29-36. 
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Além de serem assumidas pela ciência moderna, essas "memórias aromáticas" há muito já 

foram apropriadas pelo campo artístico e literário. Basta uma breve passagem pelos 

clássicos da literatura ocidental para notar que os aromas ocupam um lugar singular no 

pensamento e no exercício de rememoração de muitos autores. Desta forma, impossível não 

revisitar Orlando, de Virginia Woolf, sem nele detectar a atenção dada ao desfile de odores 

que percorrem a cidade, ou ainda, no Walden de Henry David Thoureau, e desaperceber a 

vivacidade dos campos ao luar, quando as espigas de milho adquiriam um cheiro seco, as 

moitas de murtilos lembravam o cheiro do mofo, e os frutos da árvore-de-cera que 

cheiravam a pequenos confeitos. 

Autores como Fiódor Dostoievski e Gustave Flaubert seguem esta mesma linha ao trazerem 

os odores como recursos importantes para contextualizar e criar a atmosfera de seus 

romances. Se em Crime e Castigo o "mau cheiro" de São Petersburgo construída em cima 

de um pântano fornece uma dimensão de tensão e náusea, na obra de Flaubert o cheiro doce 

e sutil dos chinelos e das luvas de Emma Bovary guardados delicadamente na gaveta da 

escrivaninha, criam um ambiente oposto. 

Patrick Süskind, escritor alemão, dedicou uma obra inteira aos odores. O Perfume: história 

de um assassino, narra a vida de Jean Baptiste Grenouille, um homem que se comunica 

com o mundo através dos odores e busca pela essência perfeita, obtida através de muitos 

corpos. Vale lembrar que este livro foi inspirado na obra do historiador e antropólogo Alain 

Corbin que, em Le miasme et la jonquille, traça as relações entre os odores e o imaginário 

social dos séculos XVIII e XIX (Flammarion, 1986). 

Por sua vez, poetas como Charles Baudelaire e Rudyard Kipling transmutam o ato de 

respirar em verdadeiro exercício poético. De Kipling, a quem é atribuída a famosa frase: "a 

primeira condição para compreender um país estrangeiro é sentir o seu cheiro", percorre-se 

o mesmo caminho que Baudelaire utiliza para descobrir e se embrenhar em diferentes 

territórios, entre eles, o corpo, como no poema Um Hemisfério e uma Cabeleira, da obra O 

spleen de Paris:   

 

"Deixa-me aspirar durante muito tempo, muito tempo, o odor de teus cabelos e 

mergulhar neles todo o meu rosto, como um homem com sede na água de uma 
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fonte, e agitá-los com minha mão como um lenço perfumado para dispersar as 

lembranças no ar. 

Se pudesses saber tudo o que vejo! Tudo o que sinto! Tudo o que percebo em teus 

cabelos! Minha alma viaja sobre esse perfume como a alma de outros homens 

sobre a música. 

Teus cabelos contêm todo um sonho, cheio de velas e mastros; eles contêm os 

grandes mares para onde as monções me levam, os climas charmosos onde o 

espaço é mais azul e mais profundo; onde a atmosfera é perfumada pelas frutas, 

pelas folhas e pela pele humana."  (BAUDELAIRE, 2016) 

 

Dentre as experiências literárias que traçam uma conexão profunda entre os cheiros e a 

memória compreensiva, a de Marcel Proust é, sem sombra de dúvida, a referência 

primordial para os perseguidores de aromas da história. Bastou um gole do chá de tília e 

uma mordida na madeleine para que fosse invadido por "um prazer delicioso, isolado, sem 

a no  o de sua causa , que mudaria para sempre não só o ato de comer, como também o de 

percorrer os labirintos da memória. 

Ainda que essa experiência olfato-gustativa fosse a expressão mais alta capaz de 

desencadear a busca pela substância do tempo perdida em mar profundo e agitado de 

reminiscências, ela também se desdobra em diversas operações muito similares, que trazem 

um turbilhão repentino de lembranças a partir das sensações. Ainda mais pra frente, em No 

Caminho de Swann, Proust descreve: 

 

"Andaria de um lado para o outro, girando entre a mesa de orações e as poltronas 

de veludo estampado, sempre envolvidas por suas capas de crochê, enquanto o 

fogo, assando como a uma torta os apetitosos aromas com os quais o ar da sala 

estava pesadamente carregado, que a frescura orvalhada e ensolarada da manhã já 

teria 'aguçado' e começado a 'ascender', soprava-os, lustrava-os, estriava-os, 

inchava-os, formando campestre torta invisível, apesar de não impalpável, imenso 

bolo de vento, ao qual, mal podendo esperar para saborear a crosta, experimentava 

os aromas mais delicados, mais respeitáveis, mas também mais secos da cristaleira, 

da cômoda e do papel de parede estampado, eu sempre voltava com glutonaria 
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inconfessada para enterrar-me no aroma indescritível, resinoso, duro, não-digerível 

e suculento do acolchoado florido." (PROUST, 2006) 

 

A forma carregada das passagens proustianas expressa de forma muito clara a maneira pela 

qual o exercício da rememoração acontece. Enquanto uma experiência vivida é finita na 

esfera do vivido, sua rememoração não possui quaisquer limites (Benjamin, 2012a, 

pág.38/39). 

 Para Walter Benjamin, neste sentido, o mais importante para o autor que rememora não 

são os fatos por ele vividos, mas o tecido de sua rememoração, "o trabalho de Penélope da 

reminiscência" (Benjamin, 2012a, pág. 38). Para ele, o trabalho tecido por Proust é, sem 

sombra de dúvida, o mais denso e excepcional material da realização literária dos últimos 

tempos. Nesta grande empreitada, a sensibilidade aos odores, entretanto, não aparece como 

mero acaso. 

"Proust, essa velha criança, profundamente fatigado, deixou-se cair no seio da natureza, não 

para sugar seu leite, mas para sonhar, embalado nas batidas de seu coração." (Benjamin, 

2012a, pág. 49). E é da perspectiva desta "fraqueza" que Benjamin propõe como o escritor 

francês deva ser vislumbrado
50

. 

Todas as recordações e lembranças dos indivíduos aparecem para eles sob a forma de 

imagens visuais, inclusive as mais enigmáticas provenientes da memória involuntária. 

Sobretudo, este processo é detalhado com precisão por Proust nos segundos seguintes à 

prova do chá e da madeleine, ao detalhar que palpitava dentro de si, naquele momento, as 

imagens e lembranças visuais ligadas aquele sabor único, mas embaralhadas pela urdidura 

do esquecimento, inerente à trama da vida   mal percebo o reflexo neutro em que se 

confunde o inatingível turbilh o de cores remudadas  e n o consigo distinguir a forma, 

pedir-lhe como ao  nico intérprete possível, que me traduza o testemunho de sua 

                                                      
50

Benjamin fornece alguns relatos biográficos de Marcel Proust que demonstram sua relação frágil com os 

odores. Possuidor de uma terrível asma, Proust se isola em um quarto forrado de cortiça para que os ruídos e 

as brisas do mundo jamais pudessem alcançá-lo. Também há um episódio em que Proust recebe flores de um 

admirador secreto, e durante meses associou sua imagem com o aroma emanado das flores, para ele, 

insuportável. Cf. BENJAMIN, Walter. A imagem de Proust in Obras Escolhidas I - magia e técnica, arte e 

política: Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: editora Brasiliense, 2012a, pág. 49.   
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contempor nea, de sua companheira inseparável, pedir-lhe que me diga de que 

circunst ncia particular, de que época do passado se trata." (Proust, 2006). 

Benjamin destaca, contudo, que para buscar o sentido mais íntimo, para captar a vibração 

mais profunda da literatura de Proust, é preciso mergulhar numa camada mais especial 

dessa memória involuntária, onde os momentos da recordação aparecem não mais sob o 

formato de imagens, mas de disformes indefinidos e densos, tal como o peso de uma rede 

cheia de peixes para o pescador. Assim, "o odor é o sentido do peso daquele que lança suas 

redes no oceano do temps perdu." (idem, pág. 50). De maneira única, Walter Benjamin 

acredita que, para ler Marcel Proust é preciso munir-se dos sentidos do corpo, com especial 

atenção ao olfato. 

Estas experiências sensíveis legadas substancialmente pela literatura também são 

apropriadas pela cozinha nos dias atuais, compreendendo que todos os sentidos, além do 

paladar, são primordiais na criação de uma receita, o que marca uma nova maneira de 

entender e se relacionar com o alimento: "é preciso resolvê-lo sensorialmente e só depois 

levá-lo à panela." (Nina Horta, 2015, pág. 13).  

Um exemplo desta nova forma de cocção pelos sentidos pode ser encontrada na crônica 

"cheiros" de Nina Horta. Freqüentemente requisitada por revistas para um cardápio 

fotográfico, Horta precisa dar conta não apenas das exigências da sessão de fotos, como 

também enviar as receitas detalhadamente para serem publicadas. Contudo, questiona-se, 

como descrever no formato oficial de uma receita a essência daquele pato com laranjinhas-

da-china apresentado na foto, "que ora é um, ora é outro, nunca o mesmo no tempo e no 

espaço, nem ele nem seus ingredientes, nem nós, nem nada"? (idem). É preciso entender 

que receita do pato é feita de impressões, vivência e memória, elementos estes que se 

iniciam a partir de um "ramo de cheiros": 

 

"de preferência catados na infância urbana cheia de lotes vazios com terra 

esburacada e esturricada, montes de areia, pedaços de tijolos quebrados, pés de 

mamonas de folhas largas, cachimbinhos feitos do caule, um primeiro gosto de 

perigo, pois o lote era vazio e a mamona, venenosa. Cheiros bem perto do corpo, de 

algodão Bangu rascante e permanente Toni. Cheiro de rádio estalando, roupa 

recém-lavada, e a empregada passando enquanto escutava a novelinha de Sarita 
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Campos. E lá pelas cinco ou seis horas era só um cheiro de selva com o grito 

retumbante do Tarzan chamando as Janes em flor. 

(...) 

O colégio cheirava a muitas camadas de tinta a óleo, massinha e giz. E a lágrimas 

amargas choradas e lambidas, inexplicáveis, quando o piano era sacudido na aula 

de canto por Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cheiro de café com 

leite engolido às pressas, sanduíche de lancheira e cheiro de fundo de mala com 

ciscos de borracha velha e lascas de lápis apontados, que ressurge sempre no 

cominho seco das receitas. 

A vastidão de Minas, craquelenta ao sol, clara, aberta. Os rios de águas claras que 

não se contaminam com o lodo, cheirosos frescos, adolescentes rindo em 

burburinhos e brincos prateados de piaba. Enroscados na pedra os bagres, 

cheirando a terra, bigodes, levemente deprimidos. E, debaixo das mangueiras 

velhas, a umidade do tronco escorregadio, as folhas apodrecendo no chão, o gosto 

súbito de terebintina, de doce, de manchas pretas, a gosma amarela repuxando as 

bochechas." (HORTA, 2015:15). 

 

Esta crônica encontrada na abertura do livro O frango ensopado da minha mãe (Companhia 

das Letras, 2015) fornece de cara as bases para se compreender a cozinha, além dos 

ingredientes e modos de preparo. De fato, é possível destacar mais memórias aromáticas 

necessárias ao entendimento de qualquer comida, que por Horta são contextualizadas: a 

lembrança do arroz da mãe, que "pedia-se solto e cheiroso" (idem, pág. 24); o pequi 

encontrado numa barraca de rua no Largo da Batata, em São Paulo, "com seu cheiro 

inconfundível, entre manga e bicho no cio" (idem, pág. 63); a cidade de Belém, que na 

chuva "apodrece e cheira a cheiros misturados, frutas machucadas, águas, peixes, lagartos, 

cotias, muito lodo e muito mofo" (idem, pág. 247); o cheiro do tomateiro, que quando 

pisado, evoca o choque e o desastre (idem, pág. 19).  

Ainda que essas menções sejam breves, se estendem por todo o livro, revelando, assim, que 

os cheiros possuem a função primordial na cozinha de compor uma receita tal como um 

ingrediente. Colocados pela vivência do sujeito, essas experiências sensíveis apresentam-se 

aqui como verdadeiros processos de cognição necessários a qualquer cozinheiro.  
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A própria autora reconhece seu exercício olfativo, proustiano por excelência: "Para mim é 

fácil reconstruir o mundo pelos cheiros" (idem, pág. 180). Essa reconstrução, que ora é 

espacial e ora é temporal, também encontra as imagens da cozinha como ferramentas da 

reminiscência. Ao falar de Paraty, cidade onde passou tantos anos em sua casa de praia, 

Nina Horta brinca com as dimensões territoriais ao lembrar: "as estradas de terra 

atravessavam a fumaça dos fogos das queimadas, e o cheiro é bom, de mundo cozinhando, 

e as nuvens são de chantili batido com açúcar, gordas e gostosas." (idem, pág. 260).  

Esse mesmo exercício proustiano encontra um de seus grandes momentos quando a autora 

consegue estabelecer um vínculo direto com seus leitores a partir das mesmas percepções 

olfativas sobre os tempos de infância no litoral de São Paulo. Na crônica intitulada "férias 

em santos", Horta relembra através de uma singular etnografia das cidade de Santos os 

momentos que precediam a estadia de sua família numa casa de pensão alugada para as 

férias de verão, com "aquele cheiro de curry indiano que tomava as tardes com seu 

perfume. (Até hoje não sei de onde vinha, talvez de umas palmeiras pequenas, comuns. Ás 

vezes, numa esquina qualquer, sou invadida por aquele cheiro que logo se liga à maresia, à 

areia.)": 

 

"Nas vísceras da pensão corriam mundos que não conhecíamos. Eram tantos 

segredos novos sobre os quais nem falávamos, só sentíamos, por falta de linguagem 

disponível, vidas enterradas, violências, amores, tudo embrulhado num cheiro 

fugaz de mofo de praia. Casal em lua de mel nos boxes de chuveiro do quintal, ele 

fogoso de desejo, ela impedindo qualquer avanço, aos soluços. A filha da dona da 

pensão, descolada; afinal era a casa dela, o mar e a areia seu quintal. Comandava 

um jogo de facas afiadas emprestadas da cozinha que deveríamos espetar de longe 

na areia úmida. Eu me esqueci das regras. Se lembrasse, acho que seria uma mulher 

totalmente feliz, morando em santos e jogando o jogo da faca. E o marinheiro da 

Marinha Mercante que morava no chalé dos fundos estava em terra, um espécime 

muito masculino, grande e forte com bigode de pirata e uma aura de contrabando e 

pecado. Cheirava a tabaco e respondia a contragosto, como que receoso de estar ali 

conversando conosco, as perguntas sobre o mar." (HORTA, 2015:39) 
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Vale notar como os personagens da crônica vão ganhando vida no momento da recordação, 

reafirmando a tese de Benjamin sobre o continuum da rememoração enquanto um 

acontecimento sem limites. Esses mesmos personagens se tornam agentes, mais tarde, que 

possibilitam a lembranças das comidas na casa da pensão, do bife acebolado, do peixe 

assado, da bananada vendida embaixo da ponte pênsil.  

Ainda que esta reminiscência evidencie fortes elementos temporais, é importante destacar o 

aspecto espacial da crônica, levando em consideração que a própria noção de memória para 

Walter Benjamin também possui um caráter espacial. Ao refletir sobre o processo da 

rememoração, o sociólogo alemão utiliza-se da metáfora do arqueólogo, na qual aquele que 

“pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que 

escava” (Benjamin, 2012b, p. 245). Ao escavar o terreno da memória, o arqueólogo deve 

revolver a terra com cuidado e, principalmente, voltar sempre aos mesmos pontos. O que 

importa para Benjamin nesta escavação não são tanto os achados, mas os locais e camadas 

atravessadas que deram acesso a eles. 

A dimensão etnográfica da crônica torna-se mais clara em sua conclusão, quando a autora 

reconhece que, enquanto criança, estava lá a "mapear" os territórios da praia, sua história e 

seus acontecimentos, a subjetividade permitida pelas sensações, que são imaginárias ou 

não, como que escavando e "recheando um mil-folhas" (Horta, 2015, pág. 39), o doce 

palimpsesto. 

A crônica seguinte, denominada "esclarecimentos", traz a reação de alguns leitores sobre as 

impressões das férias de Nina Horta em santos. É curioso notar como os comentários dos 

leitores, fortemente impregnados de suas lembranças da infância, fazem clara menção aos 

odores do litoral, seja o cheiro de mofo da casa recém-aberta para a temporada de verão, o 

perfume dos jardins da praia de Santos repletos de ciças, ou o tal "cheiro de curry", 

proveniente de uma palmeira ornamental muito comum nos jardins daquela região, que 

florescia sempre no verão e exalava um aroma de "besouro amassado" (pág. 41).  

Diante de tantas manifestações, a cronista se questiona: por que os leitores nutrem um amor 

pelo passado e correm ao baú das memórias para soltar suas lembranças? A resposta vem 

logo em seguida, ao entender que ao trazer a comida, enquanto fonte de inspiração e 

conhecimento para uma crônica, imediatamente se constitui um lugar privilegiado: "a casa, 
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o real, o virado para dentro, circunscrito. Somos nós por dentro, e é a partir desse núcleo 

formado e seguro, debaixo de um teto, que nós ligamos a outros espaços abertos, 

alternativos, que vão compor nossa vida." (idem, pág. 38).  

Uma vez compreendidos todos os mecanismos da memória, que também passam pelos 

cheiros e pelas comidas, é preciso voltar à crônica inicial, ao "ramo de cheiros" que é, ao 

mesmo tempo, a vivência, a experiência e os afetos do pato com laranjinhas-da-china a ser 

fotografado: estes são os ingredientes básicos para se cozinhar. Por último, diz Horta: 

"passemos ao modo de fazer..." (idem, pág. 15).  

 

 

• A cozinha de Nina Horta 

 

Nina Horta nasceu em Minas Gerais, na primeira metade do século XX. Depois de breve 

passagem pelo Rio de Janeiro, chegou em São Paulo ainda nos primeiros anos de sua 

infância. Nessa cidade, Horta viria a aprender a cozinhar e a escrever, motivo pelo qual 

cursou a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde também viria a se 

pós-graduar em filosofia da educação.  

Em 1984 inaugura o Ginger, buffet que marcou presença em algumas das mais famosas e 

importantes festas da cidade de São Paulo e do Brasil, conferindo a Nina Horta o título de 

banqueteira. Desde 1987, escreve crônicas semanais para o jornal Folha de São Paulo, 

abordando temas relacionados à comida, cozinha e gastronomia.  

Com suas crônicas, alcança reconhecimento não só no mundo da comida, mas também no 

universo literário. Oito anos depois de ter se lançado como cronista, Horta reúne suas 

melhores e mais conhecidas reflexões numa antologia intitulada Não é sopa: crônicas e 

receitas de comida, publicada em 1995 pela Companhia das Letras. Escritas em formato de 

prosa, as discussões trazidas pela autora levantam questões que ampliam o conhecimento 

gastronômico, inserindo-o na cultura como um todo: tratam de escritores, filmes, viagens, 

experiências, reminiscências, divididas em capítulos, que geralmente se encerram com uma 

receita. 
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Dentre as setenta e sete crônicas presentes no livro, uma delas, dedicada a Elizabeth Bishop 

constitui um interessante exemplo da forma pela qual muitas crônicas de Horta são 

elaboradas e estruturadas. A respeito disso, é importante que se destaque, ainda que 

brevemente, a passagem da poeta americana pelo Brasil, para entender em que medida suas 

vivências e experiências nos trópicos tornaram-se fonte de inspiração para as reflexões de 

Horta sobre comida. 

Quando Aldous Huxley veio de visita ao Brasil em 1958, uma comitiva foi montada para 

apresenta-lo à nova capital construída por Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer. Entre o 

city-tour pelo plano piloto que mal acabara de sair do papel, festas no Brasília Palace Hotel 

e visita guiada ao Palácio da Alvorada, a Divisão Cultural do Itamarati organizou também 

uma excursão pelo interior do Mato Grosso, para que o escritor inglês e sua esposa 

pudessem conhecer os índios iaualapiti. Entre os convidados da aventura na floresta 

amazônica, o curioso olhar de poeta Elizabeth Bishop destaca-se na observação dos 

indígenas, que tem ares de uma peculiar etnografia: 

 

"A menos de um quilômetro da aldeia há uma roça de mandioca, a única atividade 

agrícola que eles praticam; a mandioca, depois de ficar de molho e ser ralada, 

estava secando numa armação do lado de fora da casa, formando bolos brancos de 

cheiro azedo. A dieta básica consiste em mandioca e peixe; não há sal, e raramente 

se come carne. Há uma frutinha silvestre, oleosa, de gosto forte, chamada pequi, a 

qual, segundo se acredita, dá uma contribuição essencial à dieta, só que ninguém 

sabe exatamente qual. Callado - redator-chef de um jornal carioca, que participou 

da excursão - pediu em vão que nos servissem um prato, uma espécie de panqueca 

fina de mandioca torrada, recheada de peixe e pimentão vermelho - a única comida 

desses índios, explicou-nos ele, que os brancos conseguem comer. Mas naquela 

semana haveria uma grande cerimônia fúnebre com vários dias de duração, e tudo 

que eles tinham em matéria de peixe estava sendo defumado para a ocasião. A 

morte - do chefe de outra aldeia - ocorrera algum tempo antes, mas as festividades 

tinham sido adiadas, até que houvesse um estoque adequado de peixe." (BISHOP, 

2014:238). 
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Essa não foi a primeira surpresa de Bishop ao deparar-se com as frutas exóticas dos 

trópicos. Bem após sua chegada ao Brasil, mas antes ainda de encontrar sua  grande paixão, 

a urbanista Lota de Macedo Soares, Bishop desenvolve grave reação alérgica ao dar umas 

poucas mordidas em um caju. Dias de repouso foram necessários para que recuperasse sua 

saúde e para que o país guardasse, pelo período de 16 anos, uma das poetas mais 

importantes do século XX. 

Nesse sentido, as aventuras e desventuras de Bishop no Brasil não só constituem como 

farto material para tema das crônicas, como também a poeta se torna uma operadora 

estética para o pensamento e a cozinha proposta por Nina Horta. Para entender este 

processo, é preciso atentar para o método de investigação adotado: Horta recupera a 

correspondência da poeta para apresentar a receita de uma sobremesa que fazia para deleite 

dos convidados: "É tão fácil de fazer, com maçãs, pêras ou pêssegos. Você corta as frutas 

em oito pedações, põe no forno muito quente com bastante açúcar por cima e um pouco de  

manteiga. Em quinze minutos começa a queimar, ficar caramelado e aí você joga uma 

xícara de creme de leite por cima, ou não joga. E todo mundo pensa que é uma 

complicação!" (Bishop apud Horta, 2008, pág. 101).  

Este exercício culinário de Bishop se aproxima da maneira pela qual Horta propõe uma 

cozinha, envolvendo sempre dimens es contextuais onde é possível “contar” uma receita, 

tal como se contam histórias. Em uma de suas crônicas é possível notar o modo pelo qual 

ela se remete  e reconstrói a cozinha dos anos 1940:  

 

"Havia também uma sobremesa do outro mundo, não sei se polonesa, austríaca, 

italiana, ou tudo ao mesmo tempo. (...) Bem, comprava-se o damasco e cozinhava-

se com água e um pouco de açúcar até virar um purê. Recheavam-se, então, uns 

pastéis bem malfeitos, mal cortados, que eram cozidos no leite. Enquanto isso, 

alguém fazia uma gemada com gemas, leite, açúcar em banho-maria, devagar para 

não talhar. O creme pronto, frio ou morno, ia para o fundo do prato, os pasteis por 

cima, polvilhados com canela e com uma farofinha doce de farinha de rosca e 

manteiga. Para comer de colher... Huuum!..." (HORTA, 2008:152). 
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No caminho da narrativa, Nina Horta contribui para pensar uma cozinha mais próxima da 

literatura e da experiência. Ajustando-se aos acontecimentos ordinários do cotidiano, a 

cronista opera de forma sensível e, por meio de uma linguagem despretensiosa, ela fala “de 

perto” ao seu leitor. 

Por esta razão, é necessário lembrar o surgimento da crônica como gênero literário. 

Adotando rigoroso distanciamento dos fatos grandiosos e monumentais, essa forma 

discursiva preferiu ficar perto do dia-a-dia, dos costumes em comum, para lembrar a feliz 

expressão de E. P. Thompson (2015). 

Filha do jornal e da máquina de impressão, a crônica já foi chamada de "folhetim", num 

momento do século XIX onde o próprio jornal tornou-se quotidiano, acessível e com 

grande número de tiragens, adotando uma perspectiva para tratar da realidade ordinal do 

qual o professor Antônio Cândido (2016) denomina "vida ao rés do chão". Por figurar em 

um veículo de tamanha transitoriedade, onde constituía-se quase como uma nota de rodapé 

a tratar das questões do dia - políticas, sociais, artísticas, literárias -, ela é capaz de 

"transformar a literatura em algo íntimo com relação à vida de cada um" (Cândido, 2016).  

No Brasil, a crônica se desenvolveu em graça e leveza pelas mãos de Francisco Otaviano, 

Machado de Assis, João do Rio, Olavo Bilac e, entre outros, José de Alencar, que se 

dedicou semanalmente ao Correio Mercantil, de 1854 a 1855, em sua seção intitulada “Ao 

correr da pena”. Com o passar do tempo, o "folhetim" foi se encurtando, adquirindo um 

tom cada vez mais ligeiro, um "certo ar de quem está escrevendo a toa", e por sua 

naturalidade e originalidade com que se fez do lado de cá dos trópicos, é possível dizer que 

se estabelece como um verdadeiro "gênero literário brasileiros" (idem, idem).  

Para o professor Cândido, contudo, a despretensão de durabilidade indica que a crônica não 

foi feita originalmente para transformar-se em livro, mas para permanecer um tipo de 

publicação "efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um 

par de sapatos ou forrar o chão da cozinha." (idem, idem). Se a previsão de Cândido sobre o 

destino da crônica à cozinha foi intencional ou não, impossível descobrir, entretanto, a 

empreitada de Nina Horta em reunir em um livro para cozinha um conjunto de trabalhos 

literários demonstra a maneira pela qual a autora esboça um projeto de cozinha ou, pelo 

menos, sugere um caminho por onde ela deva ser pensada.  
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Apesar de ter raízes no campo literário, tomando a comida como matéria formal do 

devaneio e do exercício da rememoração, as crônicas presentes em Não é sopa não só são 

procuradas pelo público do universo gastronômico, como também podem ser encontradas 

exclusivamente dentro deste mesmo campo, onde se compreendem as livrarias e seus 

nichos destinados ao tema da gastronomia, as revistas e periódicos com suas resenhas 

dedicadas à alimentação, os programas televisivos e suas entrevistas com agentes do mundo 

das cozinhas
51

. A presença de Nina Horta em todas essas esferas do mundo gastronômico 

revela a perspectiva de superar a substância e intencionalidade formal e efêmera da crônica, 

e apresentar uma proposta de cozinha brasileira, assim como o entendimento desta cozinha, 

da comida e da alimentação de maneira geral. Nesse sentido, é possível recuperar o 

"espanto" do professor Antônio Cândido ao notar que, quando as crônicas passam do jornal 

ao livro, "sua durabilidade pode ser maior do que ela própria pensava." (idem). 

De fato, a transformação das crônicas em um livro de cozinha e para a cozinha não 

aconteceu apenas uma vez. No ano de 2015, Horta lança O frango ensopado da minha mãe: 

crônicas de comida, pela Companhia das Letras: uma segunda coleção de escritos, de 

cunho especialmente autobiográficos, originalmente publicados no Jornal Folha de S. 

Paulo. 

As diferenças entre as duas grandes publicações de Horta não são muitas. Enquanto as 

crônicas de Não é sopa encerram-se, geralmente, com uma receita formal (ingredientes + 

modos de preparo), o Frango ensopado abandona essa característica e reúne , em um 

capítulo à parte, algumas receitas e reflexões acerca do assunto. Não obstante, é possível 

encontrar, em ambos os livros, uma forma de apresentação de ingredientes e pratos que se 

aproxima do exercício da narrativa. Como se pode observar em dois exemplos, retirados 

                                                      
51

Mesmo que a forma discursiva das crônicas de Nina Horta derivem mais do campo literário que do 

gastronômico, ainda assim, é no campo da gastronomia que a cronista é reconhecida: suas crônicas, 

publicadas em um jornal de grande circulação na cidade de São Paulo, estão no caderno relacionado aos 

assuntos da alimentação; suas publicações são temas de resenhas em diversas revistas e periódicos sobre 

comida; Nina Horta é frequentemente entrevistada pelos programas televisivos  como uma personalidade do 

mundo das cozinhas; o lançamento de sua última publicação, O Frango ensopado da minha mãe, contou com 

a presença massiva dos agentes do campo gastronômico em um conhecido restaurante de São Paulo, entre 

eles, Alex Atala, Rita Lobo, Bela Gil, Rogério Fasano, etc. 
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um de cada obra. Trata-se das crônicas "Mafalda, a burguesinha argentina”(de Não é sopa) 

e "tapas" (de O frango ensopado): 

 

"A editora Martins Fontes lançou um álbum com todas as tiras da Mafalda, a 

burguesinha argentina dos anos 60, criada por Quino, levemente aparentada com 

Aninha e Luluzinha, nos cabelos compactos e bocas enormes, sempre prontas a 

protestar. E o que mais oprime, o que mata, o que destrói Mafalda e seu humor, é a 

sopa de todo dia. Vai ao dicionário ver se sopa é palavrão. Lá, deve estar escrito 

"porcaria repugnante". Como? "Prato de caldo com pão, massas, farinhas etc., do 

alemão suppe"? Mafalda joga fora o dicionário no lixo. Para ela, sopa é o símbolo 

da opressão, da pobreza de espírito. A menina perigosa leu Che. A sopa é contra os 

seus princípios. 

(...) Nem todo mundo é como Mafalda. De repente chega o inverno e há que mudar 

os menus. O telefone toca sem parar e os clientes não pedem um prato ou outro. 

Pedem. Calor. 

(...) Logo que me casei, fazia uma SOPA DE LENTILHAS gostosa, mas nada que 

pudesse apresentar ao cardiologista da família. Ficava espessa, aveludada à custa de 

muito creme de leite, uns pedaços de bacon frito e quadradinhos de queijo mole, 

derretidos no fundo. Mas há a possibilidade de uma sopa de lentilhas leve e até 

mais saborosa. Cozinham-se umas trezentas gramas de lentilhas em um litro de 

caldo de galinha e passa-se no processador. Coa-se. Volta para a panela, junta um 

copo de vinho tinto, uma folha de louro, salsinha e tomilho. Deixa-se fever, retira-

se o tempero das ervas, e espalha-se por cima um pouco de tomates frescos 

picados." (HORTA, 2008:350). 

 

"Um tapinha não dói! Principalmente na Espanha. Comer tapas, tapear, bebericar e 

conversar. Um cheiro de presunto cru no ar. Um leitor me escreveu dizendo ter 

saudades das receitas. Quer receitas? Mas nem pensar em desagradar um leitor, 

nem pensar. Imagino que as tapas espanholas vão caber neste nosso bar. 

Duas xícaras de azeitonas verdes marinadas com uns seis alhos amassados, duas 

colheres de raspas de tangerina, umas rodelas de limão, azeite, louro, pimenta em 

flocos, uma pitada de cominho. Cinco dias.  

Entendi, o leitor que quer um descanso de resenhas de livros, de sociologuês, e 

filosofês barato, quer comida barata, isso sim.  
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Os espanhóis tem ótimas coisas em latas, e nós curtimos nossos preconceitos de 

latarias há muito tempo. Em compensação, fizemos uma experimentação às cegas, 

de atum, e ganhou o brasileiro Coqueiro. Foi uma alegria. É só abrir a lata. Uma 

cebola já deve ter sido previamente cortada e posta a marinar em vinho tinto. (Para 

falar a verdade, nem precisa marinar em nada.) Na hora, é só escorrer e misturar. 

Pode pôr uma colherinha de maionese e umas torradas boas ao lado. 

(...) Uma espanhola querida me ensinou um dos pratos de que mais gosto. Fazia a 

lentilha com pequenas pêras duras, inteiras, com cabinho e tudo. E, na hora de 

servir, prato fundo, uma concha de lentilhas, uma pêra em pé, azeite e vinagre bom 

num fio, por cima... Hum..." (HORTA! 2015:151).  

 

Ainda que a sopa seja um prato tão comum no campo gastronômico, o exercício de 

apresentá-la é que deve ser notado. Neste caminho de narrativa, Horta se dedica com 

sucesso à busca da oralidade na escrita, recurso discursivo há muito abandonado pela 

gastronomia em seu processo de formação. Essa mudança nos artifícios da linguagem e sua 

reaproximação com aquilo que há de mais natural no “modo de ser” do tempo é o que 

caracteriza o processo de "humanização" empreendido pela dinâmica cronicista de que fala 

Cândido (2016). Nesse sentido, é possível evidenciar um elemento de (re)encantamento no 

conjunto da cozinha que propõe os ensaios da cronista.  

Esse encanto, já percebido pela própria autora em algumas de suas crônicas publicadas fora 

dos livros
52

, realizar-se-ia por meio de algumas categorias temáticas e estéticas presentes 

nas reflexões. Para perceber isso, torna-se necessário observar a divisão de capítulos 

adotada pela autora, que estabelece uma relação da receita com elementos de um passado 

que ainda é capaz de florescer. Festas, comemorações, funerais, viagens, negócios, 

costumes, amigos, parentes, produtos, períodos históricos vividos por Horta conferem a 

conjuntura necessária para a apresentação de um prato, caracterizando o que ela define por 

sua "deformação profissional" (Horta, 2008, pág. 53). Assim compreende-se o 

encantamento consciente proposto: "Quanto mais tempo tivermos passado na vida 

                                                      
52

Cf. Mudaram os encantos - disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ninahorta/2015/06/1646597-mudaram-os-encantos.shtml 24/06/2015 e 

Objetividade e encantamento - disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ninahorta/2015/06/1642346-objetividade-e-encantamento.shtml 
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observando e comparando, mais teremos a possibilidade de transformar, misturar, fazer 

mágica." (Horta, 2015b) 

Nina Horta entende, portanto, que sua cozinha distingue-se, em certa medida, das cozinhas 

de ordem mais tradicional, herdeiras de uma tradição racional-científica que agrupam, 

desenvolvem e apresentação suas criações seguindo um pressuposto já determinado pelo 

método.  Em suas palavras:  

 

"Existe coisa mais subjetiva do que uma receita? Veja essa, acima [referindo-se à 

receita de Ovos Mexidos Decentes, que ilustra uma crônica sobre a escritora Lilian 

Hellman e o chef Paul Prudhomme, ambos de Luisiana]: 'quando atingirem o ponto 

certo'. Como é que vamos saber qual a consistência, qual o gosto de agenda do ano 

passado? As receitas, para serem quase perfeitas e elucidativas, exigem páginas e 

páginas de explicações, especificações, medidas, tempos. Há livros assim, 

trabalhadíssimos, mas a maioria quer nos dar somente o rumo, o que não é nada 

mau, a meu ver. Cada um com seus ovos mexidos, inspirados aqui e acolá." 

(HORTA, 2008:105). 

 

Mesmo percebendo que as receitas podem expressar questões subjetivas e que existam 

livros tão sofisticados do ponto de vista do detalhamento das preparações, Horta continua a 

conceber um pensamento acerca da cozinha e da comida que não tem a intenção de 

constituir uma técnica científica no preparo de receitas. Este percurso deriva, sobretudo, de 

sua concepção do ato de cozinhar, que para a escritora, "é um modo de se ligar, de se 

amarrar à vida com simplicidade. E o bom é que cozinhar é preciso, mas cozinhar bem não 

é preciso, o que dá um certo grau de alívio e liberdade de movimentos. Aprender a cozinhar 

é uma questão de atitude, de peito. Mais ou menos como saltar de pára-quedas." (Horta, 

idem, pág. 30).  
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• Palavras, livros, literatura 

 

A subjetividade das receitas não é a única preocupação da cronista com a linguagem da 

cozinha. Em "as palavras", Horta se debruça sobre os cardápio modernos tomando como 

referência a discussão de Jean-François Revel e Henri Bergson. O termo "cozinha tagarela" 

é resgatado para a compreensão de um fenômeno contemporâneo, que busca atrair o cliente 

a partir da apresentação literal de um alimento. Assim, é possível que o nome de um prato 

interfira em sua apreciação: 

 

"Qual destes pratos você escolheria? Salada italiana ou salada de rúcula, com 

queijo pecorino toscano, vinagre balsâmico e croûtons? Presunto com melão ou 

presunto doce de Parma, untuoso, acompanhado por bolas de melão de Israel 

marinadas em vinho do Porto? Ostras cozidas ou ostras pochées sobre creme de 

azedinha e shimeji, salpicadas com ovas de salmão? Carne de vaca crua e fatiada, 

com queijo ralado ou carpaccio a parmegiana? E para a sobremesa? Pudim de leite 

ou porção de crème bruléé sem formato, com carapaça crocante de açúcar mascavo 

caramelizado? Fatias de parida ou deliciosos brioches perdues, cobertos por geleia 

agridoce de marmelo?" (HORTA, 2015:120) 

 

Ao que parece, as segundas opções contêm mais informações sobre gosto, consistência, 

crocância, entre outras coisas, essenciais para que o cérebro faça sua escolha. A leitura, 

assim, se torna importante aliada da cozinha, uma vez que é capaz de provocar a simulação 

vívida da realidade. Nesse sentido é possível entender a afeição de Nina Horta pela 

literatura e sua constante insistência no hábito da leitura de romances, ficções, biografias e 

também de  livros de cozinha.  

Recurso metodológico de primeira ordem, as palavras, para além dos ingredientes, são o 

principal elemento para a consolidação de uma cozinha que busca estabelecer novos valores 

para a relação homem-alimento. Se para a Horta, “A literatura reconstrói nosso lugar no 

mundo, nos desenha, é um espelho para que nos vejamos melhor" (Horta, 2015, pág. 163), 

o caminho da crônica, logo, se apresenta como uma possibilidade singular. O falar 

despretensioso e as leves insinuações das reflexões sobre comida ensinam um convívio 
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mais orgânico com a palavra, de modo que ela não se perde dentro do mundo de 

informações que traz o texto, mas é valorizada no exercício da leitura, onde, de fato, o leitor 

pode sentir-se extasiado e saciado ao final da crônica. Pois a autora concorda: "O que há de 

mais cotidiano que o cotidiano da comida?" (Horta, 2008, pág. 285).  

Tal como é próprio da crônica, a linguagem mais leve e descompromissada se afastou da 

intenção de informar e comentar (legadas a outros tipos de jornalismo) próprias da crítica 

intelectual, para entrar nos caminhos da prosa e poesia: alimento para quem percorre os 

territórios da língua, saciando a fome do mundo por sentidos e palavras. "A leitura de um 

bom romance é uma viagem viceral, é uma experiência, é um jeito de ter novos olhos e 

ouvidos. Somos capazes de captar por meio da literatura forças e energias que nos sacodem 

de verdade. Ler boa literatura, conviver com a arte, nos faz crescer como seres humanos." 

(idem, pág. 115).  

A maestria com que cronista combina as palavras, tal como grandes chefs combinam 

ingredientes, é que originou um dos comentários mais fecundos a respeito da comparação 

entre a escrita e o processo de cozinhar: "Nina Horta cozinha com a caneta"
53

. Escrever, ler 

e cozinhar entram, assim, em uma sintonia especial, transformam-se em processos de 

criação que exigem um movimento, inerente à arte. Esse movimento só pode ser 

vislumbrado a partir da sequência que se estabelece: no caso das cozinhas tradicionais, a 

sequência de pratos de um menu, no caso de Horta, a sequência de crônicas. Nesse 

caminho, a oralidade presentes nesta perspectiva vai além das necessidades nutricionais ou 

dos desejos de satisfação corporais. Aqui, o alimento se constitui como o elemento mais 

primordial, mais básico do que a sexualidade. É, como defende James Hilman (1979), o 

alimento da alma, que garante a sobrevivência do corpo, alimentando a psique com 

imagens, histórias, memórias.  

Para o antropólogo David Le Breton (2016), estudioso das experiências sensoriais do corpo, 

o homem não se nutre de alimentos culturalmente indiferentes, mas se alimenta, em 

primeiro lugar, de sentidos. Para o autor, portanto, a saciedade humana não se restringe à 

dimens o alimentar  “O prazer de viver não se limita a uma visão do mundo, ele é 

essencialmente uma degustação do mundo.” (Le Breton,  0 6, pág. 446 . 

                                                      
53

Comentário do chef Daniel Cohen que essa pesquisa não foi capaz de localizar textualmente, mas 

confirmado pela própria Nina Horta para esta pesquisa. 
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A relação com a palavra aparece, assim, de forma muito clara: "(...) em português, 

'maionese' é uma palavra engordurada, besunta os lábios. 'Molho de ovo' já é mais seco, 

porque foi evitado o 'z' do azeite, do viscoso. 'Óleo' tem menos gordura, mas 'oleoso' não 

escapa do colesterol." (Horta, 2015, pág. 229). De forma especial, Horta dá um passo além 

dos grandes chefs que elaboraram menus para excitar o apetite dos clientes com palavras 

altamente descritivas. Ao mesmo tempo em que empreende um novo tipo de culinária, 

destina-se a alimentar o imaginário num desafio sinestésico:  

 

"Que gosto teriam as coisas mais estranhas, a vida permeada de sabores, além de 

canja de mãe, o gosto da madrugada, de leilão de antiguidades, de uma rosa quase 

preta, de desfile de moda, mercado de flores, cigarras alvoroçadas, festa no clube, 

pé de jabuticaba, defesa de tese no departamento de filosofia da usp, exposição de 

cachorros na Água Branca, a quinta sinfonia de Mahler, operação espírita do dr. 

Fritz, baile funk no Palmeiras, missa do padre Marcelo, caneta Bic prata?" 

(HORTA, 2015:230). 

 

São essas novas experiências, buscadas cada vez mais pelos leitores, que contribuem para a 

formação de um novo tipo de cozinha. O texto, resultado do exercício sensorial criativo, 

nutre a mente e o corpo através dos artifícios da memória. E tantas memórias, são frutos de 

incontáveis experiências. "Você foi à Flip, cozinheiro?? Pois sua feijoada de hoje em diante 

vai sair muito mais gostosa." (idem, pág. 164).  

 

 

• Experiência 

 

Para entender em que medida as experiências se tornam fonte de inspiração para a crônica e 

para uma proposta de cozinha, é preciso ir além da simples visita ao mercado central de 

uma cidade ou da degustação completa do menu de um restaurante famoso. É preciso 

também mapear os territórios que estão há poucos passos, ir ao encontro do mais íntimo e 
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ordinário, à real fonte de reflexões: "Todo mundo que é muito ligado em comida só fala em 

frescores, frescuras, peixe recém-pescado, frutas com a folha ainda grudada no galho. 

Muitas vezes esquecemos do outro lado da lua. O da despensa. O das conservas." (idem, 

pág. 148).  

Não foi apenas Nina Horta que extraiu tesouros de suas experiências com os mantimentos 

da despensa. Walter Benjamin, dotado de um temperamento melancólico, possuía uma 

maneira única de operar com os elementos espaciais à sua volta, como num verdadeiro 

exercício para interpretação de um território. Essa experiência fica muito clara no excerto 

"A despensa", presente na obra Infância em Berlim, onde sua mão, ainda infantil, penetrava 

pelas frestas da porta do armário de comidas, "tal qual um amante através da noite" 

(Benjamin, 2012b, pág 88):  

 

"Quando já se sentia ambientada naquela escuridão, ia apalpando o açúcar ou as 

amêndoas, as passas ou as compotas. E, do mesmo modo que o amante abraça sua 

amada antes de beija-la, aquele tatear significava uma entrevista com as guloseimas 

antes que a boca saboreasse sua doçura. Com que lisonjas entregavam-se à minha 

mão o mel, os cachos de de passas de Corinto e até o arroz! Com que paixão se 

fazia aquele encontro, uma vez que escapavam à colher! Agradecida e desenfreada, 

como a garota raptada da casa paterna, a compota de morango se entregava mesmo 

sem o acompanhamento do pãozinho e para ser saborosa como que sob o céu livre 

de Deus, e até a manteiga respondia com ternura à ousadia de um pretendente que 

avançava até sua alcova de solteira. A mão, esse Don Juan juvenil, em pouco 

tempo, invadira todos os cantos e recantos, deixando atrás de si camadas e porções 

escorrendo a virgindade que, sem protestos, se renovava." (BENJAMIN, 

2012b:88). 

 

Através desta peculiar narrativa, nota-se a forma singular de Benjamin operar com a 

experiência. Pensar é, para o filósofo alemão, um ato de "experienciar" a vida, que, em seu 

processo de construção, agrega as emoções e os sentimentos do sujeito interpretante. Essa é 

a razão pela qual Benjamin, assim como Nina Horta, não poupa o leitor da descrição de 

seus estados de espírito no momento da experiência, uma vez que esta é composta pelas 

percepções do sujeito que a vive e revive ao longo do tempo. É preciso evidenciar, assim, 
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que todos os grandes objetos sobre os quais o pensador se debruçou também por ele foram 

experimentados. O mesmo poderia se aplicar à cronista: "É a felicidade enlatada, (...), um 

momento de alegre lambança, em casa, sem precisar me deslocar até Barcelona." (Horta, 

2015, pág. 149).  

É curioso notar como as experiências, ainda que extremamente subjetivas por serem 

compostas pelas emoções do indivíduo (ou de uma coletividade) em determinado momento, 

por vezes, compartilham as mesmas sensações e incitam as mesmas reflexões e imagens. 

No conto "a velha", de Nina Horta, o mesmo erotismo e volúpia da compota de Benjamin 

aparece como imagem estruturante da crônica, numa secreta correspondência: 

 

"Ia tudo tão bem na varanda, até que o céu se enchia de urubus, lembravam o preto, 

o abafado, sem teto. Nas pontas brancas de suas asas, traziam confusão, 

agourentos, espiando, desejando. Que calor pegajoso, estava dentro do vidro de 

compota de figo verde, querendo sair, os figos se abriam em sementinhas, 

polpudos, o gosto de figo verde sufocava. Soluçou, com raiva de não conseguir se 

desembaraçar da calda quente. Poços de Caldas era uma panela de compota de sol. 

Na calçada, passeavam casais em lua de mel, tão desajeitados, muita perna, muito 

braço." (HORTA, 2015:201).  

 

Como destaca Carla Garcia (2007), a nutrição se transmuta num ato erótico na medida em 

que se entende como os sentidos do homem povoam e se misturam com terra: o corpo é a 

carne da terra e a terra carne do corpo. Nesse caminho, o texto, fruto da voracidade 

sensorial criativa, também é um elemento permeado de sensualidade e mistério, "o corpo 

físico ligado pelo espírito ao corpo verbal, nutrindo os dois e sendo por eles nutrido, o ato 

da vida através da rebeldia estética." (Garcia, 2007, pág. 112). Ainda que seja impossível 

interpretar inteiramente uma obra a partir da vida de seu autor, é inegável que tanto 

Benjamin como Horta tenham se projetado em seus principais temas. No que diz respeito a 

Benjamin, depositou também em seus textos seu temperamento melancólico, que 

determinava suas escolhas, tal como fizeram  os autores tão caros a ele, como  Charles 

Baudelaire, Marcel Proust e Franz Kafka.  
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 Mais que trazer de volta acontecimentos e lembranças, a rememoração é uma experiência 

que permite, a partir de questionamentos presentes, trazer o passado numa possibilidade de 

diálogo com um futuro consciente. Esse mesmo processo torna a memória muito mais que 

uma ferramenta de pesquisa e fonte para discussões, mas a consolida como cenário de 

reflexões onde a comida aparece como uma imagem presente e estruturante.  

Aqui é preciso evidenciar, também, a sensação de sufocamento causado pelos figos verdes 

em compota sentida pela personagem da velha,na crônica de Horta. Assim, é impossível 

não retomar o excerto "Figos frescos" de Benjamin, presente no conjunto de ensaios 

Imagens do Pensamento (2012b). Neste pequeno escrito, o autor relata um episódio 

acontecido durante uma viagem por um vilarejo no sul da Itália onde, ao perambular 

indiferente pelos caminhos da cidadela refletindo se deveria enviar uma carta até seu 

destinatário ou não, encontra a carreta de uma vendedora de figos, os quais vai comprar em 

troca de algumas moedas. Contudo, após pesados e comprados, os figos pretos, azuis, 

verdes-claros, violetas e marrons que deveriam ir para uma sacola, por falta desta, 

acabaram nos bolsos da calça e da jaqueta, nas duas mãos estendidas, no colo, na boca de 

Benjamin. 

 

"Agora não podia parar de comer, precisava tentar me defender, o mais rápido 

possível, contra a massa de frutas robustas que havia me atacado. Mas aquilo já não 

era um comer, mas um banhar-se, pois o aroma resinoso penetrava minhas coisas, 

se grudava às minhas mãos, emprenhava o ar, através do qual eu levava minha 

carga diante de mim. E, então, sobreveio a culminância do sabor, na qual, quando o 

fastio e a náusea, as últimas curvas, estão dominadas, o panorama se abre numa 

imprevista paisagem do palato: uma maré de avidez, sem sabor, sem limite, 

verdoenga, que em nada conhece a não ser uma onda viscosa e fibrosa da polpa da 

fruta aberta, a total transmudação de prazer em hábito, de hábito em vício." 

(BENJAMIN, 2012b:218).  

 

Crescia-lhe o ódio por aqueles figos, que tomaram de assalto seu paladar, suas mãos, seu 

olfato e suas roupas. Foi apenas ao arrancar o último figo do bolso que percebeu que nele 

estava colada a carta, cujo destino estava então definido, também ela deveria ser sacrificada 
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à grande limpeza sensorial que se instalara durante o episódio: tomou-a e rasgou-a em 

pedaços por ordem do acaso de figos frescos. "É na comezaina, a saber, que estes dois se 

reúnem: a imoderação do desejo e a uniformidade com que ele se sacia. Devorar, isto 

significa antes de tudo: comer - de cabo a rabo. Não há dúvida de que isso alcança mais 

profundamente a coisa devorada que o prazer." (Benjamin, 2012b, pág. 218). Desta 

experiência, resultou a lição: quem come com moderação jamais irá provar ou degustar 

uma iguaria. Nesse sentido, Nina Horta poderia concordar. Em sua crônica sobre o "figo", 

destaca: "Muito mais gostosos se amadurecem no pé e se são comidos logo depois de 

apanhados, ainda mornos." (Horta, 2015, pág. 65). 

Em um excerto posterior, publicado no tópico "Comer" de Imagens do Pensamento, 

Benjamin é surpreendido por uma refeição típica da ilha de Capri, realizando um peculiar 

exercício de fisiognomonias ao revelar traços de uma pequena sociedade e suas relações 

sociais mais íntimas. Sem duvida alguma, o autor vive experiências marcadas pelo acaso e 

pelo inesperado. Por mais que esses acontecimentos sejam inevitáveis, é o destino dado à 

carta que revela a influência surrealista em suas reflexões. A partir do contato com a 

vanguarda europeias durante a segunda década do século XX, seus trabalhos parecem 

incorporar uma forma de entender a realidade há muito já empregada por André Breton: a 

junção de elementos díspares, a reinvenção dos objetos e significados do cotidiano, em um 

processo criativo no qual as fronteiras entre sono, sonho, realidade e alucinação se 

embaralham
54

. 

Vistas por essa perspectiva, as correspondências entre os fragmentos de Nina Horta e 

Walter Benjamin não cessam. "Pequi, umbu e feijão-de-corda" é uma importante crônica 

para demonstrar em que medida as experiências do acaso se constituem como material de 

reflexão. Neste episódio, Horta destaca a surpresa que teve ao encontrar uma safra de 

pequis sendo vendida no Largo da Batata, região da cidade de São Paulo que costumava 

reunir imigrantes da região Norte e Nordeste do Brasil. Com os pequis, para sua casa 

também foram umbus para fazer um refresco e uma saca de feijão-de corda. Esses 

"achados" que podem parecer singelos acabam ganhando vida na crônica pela voz de sua 

empregada doméstica, natural de Minas Gerais, que logo se revela apta a narrar e a 

                                                      
54

Cf. BRETON, Andre. O Manifesto Surrealista. Rio de Janeiro: editora Nau, 2011.  
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cozinhar os frutos brasileiros, trazendo à realidade paulista outras histórias, sabores e 

reminiscências: 

 

"Foi cortando os frutos ao meio, lavando os caroços comestíveis e pondo numa 

panela para refogar junto com o arroz. Parece que notou meu respeito curioso e 

soltou uns causos. 'Pequi dá no campo. Eu adorava catar, mas não podia ir sempre 

porque ficava com as pernas todas cheias de broto, esfoladas de capim navalha. 

Tem uma mulher lá que agora, a essa hora, deve tá maluca pegando pequi pra fazer 

óleo. Mas ela pega é muito, carga mesmo, e vai juntando. Aí cozinha na água e 

depois escorre. Põe aqueles pequi no pilão e vai socando devagar, com jeito, pra 

soltar a massa, sem romper o caroço espinhento por dentro. Aí, ela pega a massa e 

vai pros tacho, no fogão de lenha. Fica lá até secar a água todinha. Sobra o óleo por 

cima, com a massa por baixo. Ela pega o óleo, põe nos vidros e vende. A gente 

come de molho, em cima do feijão, do arroz, de um ensopadinho de abóbora...' 

(...)  

A família comportou-se bem. Gostou do feijão, achou o umbu com cheiro de mato 

e o pequi foi polidamente classificado como um gosto a ser adquirido. Posso 

concordar, mas eu amei na hora em que provei pela primeira vez. Foi um gosto 

adquirido à primeira prova. Acho que depois que se revela é melhor que o açafrão. 

Vou comprar toda a safra de pequi do largo da Batata e colocar em vidros cheios de 

óleo para preservar." (HORTA, 2008: 319).  

 

Tanto nesta, como em outras crônicas, o acaso de refeições e experiências gustativas 

inesperadas permite que a cronista reconheça o momento único de autenticidade presente 

nestes acontecimentos. E não apenas os encontros fortuitos brilham como possibilidades à 

serem apreendidas pelo pensamento de leitores e cozinheiros apreciadores da cozinha de 

Nina Horta, mas o conhecimento e a vivência de personagens alheios, que vão ganhando 

vida nas crônicas, tal como a empregada de Minas, tornam-se inspirações para as reflexões 

acerca do ato de cozinhar. Nesse sentido, a crônica é composta por mais que a mera 

descoberta de ingredientes inusitados à refeição cotidiana, mas também por sujeitos que 

vivem e revivem experiências, todos equacionados no lugar e na hora "certa" para a 

cronista, que transforma todos esses elementos em um fluxo contínuo de pensamentos.  
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A partir deste ponto, é possível aproximar a comida do conceito de aura trazido por 

Benjamin na discussão sobre a obra de arte. Para o sociólogo, a aura pode ser definida 

como uma "teia singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de 

uma coisa distante, por mais perto que ela esteja." (Benjamin, 2012a, pág. 184). Mesmo 

uma paisagem pode torna-se aurática, na medida em que um indivíduo desenvolve certa 

sensibilidade para reconhecer a singularidade e autenticidade de um momento ímpar, tal 

como observar, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas ou a sombra de um galho 

projetada no chão, "respirando", assim, a aura destas paisagens. Tal autenticidade é definida 

pelo autor como a "quintessência de tudo o que foi transmitido pela tradição, a partir de sua 

origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico." (idem, pág. 182).  

Explorar sensível do universo gustativo, Walter Benjamin se apresenta como importante 

referência teórica na compreensão de uma cozinha feita de afetos e experiências. Por essa 

razão vale destacar o excerto "Borscht", no qual o autor degusta toda a potência do inverno 

do Leste, ao ingerir uma simples sopa. Por constituir-se em insólita valorização da 

experiência sensível no ato de comer, este relato merece ser transcrito em sua integralidade:  

 

"Primeiramente ele deposita em teus traços uma máscara de vapor. Muito antes de 

a tua língua molhar a colher, teus olhos já lacrimejam, tuas narinas já pingam 

borscht. Muito antes que tuas entranhas se ponham à escuta e teu sangue seja uma 

onda que inunda teu corpo com a espuma perfumada, teus olhos já beberam da 

abundância rubra desse prato. Agora eles estão cegos para tudo o que não seja 

borscht ou seu reflexo nos olhos da comensal. É o creme - pensas - que dá a essa 

sopa seu esmalte espesso. Pode ser. Mas tomei-a no inverno moscovita e de uma 

coisa sei. Dentro dela existe neve, flocos avermelhados derretidos, comida feita de 

nuvens, da espécie do maná que, um dia, veio também lá de cima. E como é que o 

jato quente não amacia o pedaço de carne, que fica em ti como um campo lavrado, 

no qual facilmente arrancas, com a raiz, a ervinha chamada 'tristeza'! Deixa a vodca 

ao lado intocada, não parta os pierogi. Então vais descobrir o segredo da sopa que, 

dentre todos os pratos, é o único que tem o dom de saciar suavemente, de aos 

poucos penetrar-te, quando, com outros, um brusco e inamistoso 'basta' abala de 

repente teu corpo inteiro." (BENJAMIN, 2012b:222). 
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É curioso notar como a experiência de provar, pela primeira vez, a sopa de beterrabas do 

Leste Europeu se transforma numa experiência sinestésica total, na medida em que a sopa 

estimula todos os seus sentidos e os relaciona de outra forma. Além dos pastéis pierogi, a 

nata azeda que acompanha a sopa confere-lhe o ar de "comida feita de nuvens", bem como 

quem prova do prato no inverno moscovita, pode ser capaz de sentir a neve que cai na 

cidade: um verdadeiro "ingrediente" que compõe o borscht tomado por Benjamin naquela 

ocasião, naquele lugar. Mais uma vez, acaso, experiência sensível e espacialização 

revelam-se como elementos amalgamados no pensamento do autor.  

As reflexões que o autor apresenta sobre a comida estão sempre contextualizadas, remetem 

a um momento único, permitindo, assim, deslocar ou até mesmo aproximar sua discussão 

sobre a aura do campo das artes para o campo gastronômico
55

. 

A experiência sensível de Benjamin vai reverberar na experiência de descobrimento 

gustativo da pequena Nina Horta, quando criança explorava os limites do gosto:  

 

"Ainda muito pequena, fui apresentada, num canto escuro da cozinha, ao pay all. 

Natália, a italianinha, de pele branca como leite e enormes olhos castanhos, 

afogueada de tanto brincar de pegador, puxou-me pela mão e às escondidas, como 

cabia a uma iniciação, cortou uma fatia de pão. Picou bastante alho cru por cima, 

deixou cair um fio de azeite para umedecer tudo e polvilhou com sal. Esperou com 

paciência que eu fizesse o mesmo. Apertamos os pedaços de pão para que o alho 

não caísse e saímos para a calçada aos pulos, mastigando aquilo que para mim era o 

máximo do exotismo, a ser sussurrado, como pecado, ao ouvido da mãe, quando 

ela me cheirou, estranhando a cria. Desde então, a minha comida preferida é um 

prato fundo com um pouco de azeite, sal, alho cortado em rodelas, pimenta-do-

reino talvez, um bom pão, e um vinho tinto." 

 

Neste episódio, Horta fornece as chaves para a compreensão do processo de formação do 

gosto, enquanto retira da memória elementos relativos à história pessoal e aos processos de 

cognição sensorial responsáveis por moldar seu entendimento acerca da comida e da 
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e técnica, arte e política. São Paulo: editora Brasiliense, tradução de Sérgio Paulo Rouanet, 2012b. 
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cozinha. Esta experiência, que poderia ser encarada como a primeira preparação culinária 

da vida de Nina Horta, figura como uma das mais importantes contribuições da cronista à 

gastronomia, enquanto proposta para a prática da memória nos territórios da alimentação, e 

a caracterização deste episódio como um rito iniciático, que encontra sua correspondência 

em outros ensaios da literatura.  

Tal como ocorre em qualquer ritual de iniciação, o isolamento é uma prática necessária 

para ter se contato com um mistério. Em Horta, esse isolamento, ainda que sob a tutela 

experiente de sua colega já iniciada, se dá no "canto escuro da cozinha", livre das 

banalidades mundanas, mas ainda dentro do espaço "sagrado" no qual a cozinha é pensada. 

O mesmo tipo de experiência pode ser encontrado na personagem G.H., de Clarice 

Lispector, que, na busca pelo que denomina "o gosto do vivo", retira-se do mundo 

isolando-se num quarto de empregada: "o retrato de um estômago vazio".  

Ao percorrer os caminhos do corpo e dos sentidos, Clarice radicaliza a experiência 

gustativa, num exercício onde a comida é pensada em seu avesso. Em A paixão segundo 

G.H., o exercício da linguagem em fluxos constantes de pensamento aparece como 

instrumento para vislumbrar a condição humana, evidenciada a partir de um deslocamento 

dos elementos simbólicos referentes à alimentação.  

No romance, uma mulher conhecida por suas iniciais "G.H." planeja uma grandiosa faxina 

no seu apartamento, a começar pelo quarto da empregada que havia se demitido 

recentemente. Ao adentar o "pequeno cubículo", a personagem é surpreendida por um 

espaço excessivamente limpo, branco, alvejado. Contudo, é a inesperada presença de uma 

barata com "olhos de noiva" que provoca a mais brutal perda da individualidade de G.H., 

que tenta esmagar o inseto na porta do guarda-roupas.  

A imagem mais forte, clímax da obra, também é o momento de maior revelação. Após ser 

parcialmente seccionada e perder sua casca, a barata expele uma secreção branca que será 

ingerida por G.H. para que atinja o tão pretendido "gosto de si". Por meio de G.H., Clarice 

explora os limites do corpo e dos sentidos, num ritual onde a sensualidade do paladar e o 

gosto dos acontecimentos surgem como imagens num laboratório de sensações
56

.  
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As experiências sensíveis de Walter Benjamin e Clarice Lispector envolvendo o paladar são 

de mesma ordem que muitas experiências trazidas por Nina Horta em suas crônicas. Essas 

iniciações, por assim dizer, são responsáveis pelo desenvolvimento de valores e sentidos no 

campo da alimentação e que hoje entram na ordem da discussão.  

Por meio da memória, tais autores adotam uma forma analítica de observar e relatar o 

passado, evocando diferentes espacialidades a partir das emoções e sensações conferidas a 

eles. A comida, nesse processo, aparece como uma imagem tão presente e tão estruturante, 

digerida sob a forma de reflexões, capaz de mapear uma gama de espaços, a exemplo do 

corpo e das cidades. 

 

 

• Etnografias 

 

É curioso observar como a comida, enquanto elemento de inquietação, fonte das virtudes e 

dos desvios, vem atrelada, nas crônicas de Nina Horta, ao tema das viagens e dos 

deslocamentos no espaço. O conjunto de crônicas reunidas nas duas obras traz as mais 

diversas experiências da autora em uma pluralidade de espaços, narradas sob forma de 

fragmentos de memórias.  

Tantas lembranças acabam por destacar não só os lugares, mas a maneira pela qual Horta se 

localiza nesses espaços e navega ao seu redor. Isso explica o motivo pelo qual muitas 

crônicas debruçam seu olhar nas dimensões sociais e simbólicas do ato de comer.  

Parati é, sem dúvida alguma, uma das mais importantes temáticas espaciais no pensamento 

gastronômico de Nina Horta. O local das férias de verão e feriados prolongados em família 

é trazido à reflexão a partir das comidas e hábitos alimentares próprios do local. No reverso 

da medalha, muitas crônicas também são desenvolvidas ao tratar das refeições próprias do 

litoral. Nesse sentido, comidas e espaços são dois elementos conectados, fontes de 

inspiração, que vão se construindo mutuamente ao longo do texto.  
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" Já pedimos ao Almir, o pescador e líder da ilha do Araújo, em Parati, que conte e 

ilustre as histórias do lugar. É bonito, o lugar. Hoje, o céu está azul, o mar sem 

ondas e há um sol bonito de maio. O estoque de cachaça está chegando de barco e 

todos ajudam, numa boa vontade que dá ideia do prazer com que será bebida. As 

garças brancas pousam em todas as pedras numa perna só, é uma árvore está inteira 

carregada delas como se fossem mangas ou goiabas. Alguns homens costuram 

redes, d. Rosa frita peixes e pastéis. A criançada descamba do morro a cada barco 

que chega para vender conchas, conversar, saber novidades da festa do Divino. Uns 

rapazinhos carregam tinas de camarões fervilhando de frescos. Nas noites de 

trovoada correm para pegar caramujos, e quando uma jaca despenca é dividida em 

gomos e distribuída com dedos pegajosos. O fundo da rede, aqui, não é desprezado. 

Uma das famílias leva os siris para casa. A receita é siris com arroz. Só lavados, 

limpos e cozidos com casca, junto com o arroz comum de todo o dia. Fica 

interessante. O arroz solto e aqueles cascudos azuis e alaranjados aqui e ali, dando 

gosto e beleza. Outra maneira, ensina a mulher, é ensopar os siris muito bem, com 

alho, cebola, cebolinha, tomate e salsa. Dá aquele caldo grosso. Faz-se com ele um 

arroz úmido, e os siris vão sempre inteiros, misturados, dando a nota imprevisível." 

(HORTA, 2008:255). 

 

Essa construção começa já no deslocamento até Parati, a caminho das férias, na estrada, 

repleta de bananas-ouro vendidas em barracas improvisadas de cem em cem metros: "São 

uma declaração amarela de que aqui é o Terceiro Mundo. Onde, num país civilizado, seria 

possível encontrar bananas no cacho primitivo, dependuradas em estruturas de bambu na 

estrada? Só de olhar a boca se enche de água." (Horta, 2008:239).  

Uma vez acomodados para o longo mês de férias, é preciso "entrar no ritmo da cidade", que 

é entendido a partir da receita de um doce de laranjas amargas: "Sentar numa cadeira de 

balanço, uma gamela de cada lado. Uma cheia de laranjas, outra vazia, para receber as 

frutas descascadas. Em movimentos pequenos e rápidos, vai se raspando a casca amarela. 

Deve sobrar só a polpa branca. A luminosidade da época exagera os tons, e o doce, 

cozinhando, readquire uma cor condensada" (Horta, 2008, pág. 241). Um galho de 

caneleira cheirosa e muitos dias de molho na água, que deve ser trocada sempre para tirar o 

amargor, completam a receita que dá o ritmo e o tom das relações sociais que acontecem na 

cidade. 
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Em Parati, a temporalidade de suas relações é diferente daquela encontrada na cidade. 

Saberes e sabores dão vida ao texto, num exercício quase sinestésico: "As baleeiras, as 

traineiras, barcos de pesca, arquetípicos, se despregam da paisagem, se desgrudam do 

verde, do azul, dos amarelos e dos ocres. Devagar, são eles próprios o urucum, a laranja 

amarga, o umbigo de banana, a folha de caneleira." (idem, pág. 242).  

A tarefa de cronista, tal como do etnógrafo, obriga a certos descobrimentos, que por vezes 

são difíceis de serem revelados, pois "O pessoal de Parati não gosta de comentar o que 

come, disfarça (...)". Ainda assim, não é difícil observar que aquela pequena sociedade 

caiçara "não lê revista, quanto mais americana. E come muito parati, camarão e mandioca 

fritos" (idem, pág. 240), conservando suas idiossincrasias culinárias. A respeito disso, 

Horta se preocupa, pois é nas altas temporadas, de mosquitos, borrachudos e turistas, que o 

"Bar da Almerinda" lota de barcos, iates e canoas, buscando as lulas fritas crocantes, o 

camarão no bafo e o azul-marinho, preparado sob encomenda: "O turista  em grupo é um 

alegre, senão não seria turista. Deprimido, incomodaria o outro; pensativo, não poderia 

usufruir a passagem do pacote até Angra; distraído, perderia o apito do comandante que 

regula o horário da cerveja." (HORTA, 2008:258).  

Esse exercício de observação não é alheio aos perigos do consumo para as comunidades 

tradicionais e seus saberes. A própria cronista reconhece que "não vai ser nada bom acordar 

um dia, com a jaqueira da Almerinda podada pela raiz. Com a galinha dos ovos de ouro 

esganada por um turismo sem pé nem cabeça, predatório, burro..." (idem).  

Por falar em galinha, personagem clariciana por excelência, suas referências nas crônicas 

com a temática praieira dão o tom rural do espaço de férias de Parati, temporada marcada 

pelos "pequenos assassinatos": das jacas frescas, das lulas cheias de tintas, da galinha para 

o ensopado, do peixinho de riacho (Horta, 2008, pág. 248).  

 

"Ainda tenho vontade de mudar para aquele sítio. Temei, penas, temei! Sozinha, 

sem relações humanas para administrar, força no coração para matar sem medo e 

sem perder a ternura, dia após dia, as estações passando, o mar azul, o cheiro de 

lenha, a chuva criadeira, o silêncio, as pedras das ruas, a lua que se bota no porto 

sobre o cavalo branco, mas o mais importante é a sozinhez de velha louca, a 
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absorção diária e ínfima da escuridão até alcançar a indiferença feroz das galinhas 

para com a vida e para com a morte, incautas, imortais." (HORTA, 2015:160).  

 

O trecho acima demonstra bem a funcionalidade de uma crônica, ao abandonar as 

convenções literárias de grande eloquência para se fixar nos elementos mais singulares e 

cotidianos, estabelecendo suas dimensões de forma poética. Nesse sentido, ao construir um 

ambiente propicio à reflexão, é possível notar o quanto esse tipo de pensamento “espacial” 

de Horta pode contribui para ampliar as possibilidades de estudos etnográficos, essenciais 

para a investigação da realidade.  

Nas palavras de Cândido, a forma moderna da crônica adentra num fato miúdo não para 

descrevê-lo por uma torrente de adjetivos e períodos candentes, mas mostra nele uma 

grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas: "Ela é amiga da verdade e da 

poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas, sobretudo 

porque quase sempre utiliza o humor." (Cândido, 2016). Humor este que se encontra 

presente em muitos fragmentos de Horta, a exemplo de "a barata", que possui caráter 

etnográfico. 

Nesse episódio, Horta relata as preparações para um almoço a ser servido por seu antigo 

Buffet, o Ginger, por ocasião de uma festa na qual o presidente e senadores constavam da 

lista de convidados. Ainda no ensaio do jantar, narra ela: 

 

"Chegamos desavisadas. O apartamento é daquelas fortalezas dos Jardins em que 

os porteiros não estão lá para facilitar sua entrada, como seria de prever. Estão lá 

para desconfiar que o Bin Laden chegou, disfarçado de Dona Benta. E governam 

seus mundinhos de dentro de gaiolas. Primeira gaiola, segunda gaiola, corredor 

estreito, tomam nota dos nomes, dos CPFs, mordendo o lápis em dificuldade 

insana. E aí, depois de esperar pelo material, que também passa por suspeitas, pois 

a cozinha tem muita faca, quase não sobra tempo para o ensaio." (HORTA, 

2015:117). 
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Nesta festa, ainda que as flores tivessem sido trazidas direto da França em avião particular, 

a exigência era de comida brasileira, gaspachos de frutas tropicais, sopa de cambuquira, 

lula com tapioca, salmão em suco de moqueca, um banquete a ser arranjado por entre 

esteiras de bananeira, vindas direto do Norte, para dar o épater necessário ao ambiente 

forrados de tapetes com lã persa, vasos Gallé, e os mais belos quadros nas paredes: 

 

"E aí, pasmem, uma barata aponta as antenas de dentro das esteiras. Feia. É do 

Pará, grande, cascuda, com asas, brasileira. É melhor não dar bandeira, ninguém 

entenderia como aquela barata apareceu ali, no mais dedetizado dos lugares. Ela 

parou, estupefata, vinda diretamente do chão craquelento, do calor do Norte, e, de 

repente, toda aquela informação nova, Paris, Versalhes, aquele mármore branco e 

preto no chão gelado. Pôs-se a andar como se tivesse medo de escorregar, sentindo 

perigo, e foi saindo confusa, destramelada, procurando um buraco escuro e quente. 

Nós, as donas da barata, mudas, de bico fechado, imóveis. Podia ser o fim da 

carreira de estilistas de mesa. E ela foi indo, até encontrar a maciez da Pérsia, o 

conforto da lã." (HORTA, 2015:118).  

 

• 

 

Praias, mercados, empórios, restaurantes, casas, o mercado central de Belém, a cidade de 

Manaus, restaurante estrelados de Londres, os ambientes gastronômicos de Paris, Nova 

York e sua via culinária. Estes são alguns dos lugares mapeados nas reflexões de Nina 

Horta, que se estendem para além dos territórios físicos no campo do imaginário estético e 

das dimensões emocionais e afetivas. As comidas apresentadas nesses excertos nutrem 

profundos laços com a espacialização do pensamento da autora, uma vez que sua própria 

memória é dotada de um caráter espacial, como bem poderá se notar na crônica 

"lembranças" (Horta, 2015, pág. 17). 

Ainda que suas reflexões sobre os espaços e as comidas que a cercam não se traduzam de 

forma direta e objetiva como um tipo de culinária, para se compreender em que medida os 

relatos de cunho etnográfico de Horta podem ser pensados como uma nova proposta para a 
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cozinha brasileira, e para a gastronomia de maneira geral, é preciso observar o quanto esta 

tradição literária representa para os atuais estudos dos espaços urbanos contemporâneos.  

Um tema frequentemente vislumbrado nos escritos de Walter Benjamin refere-se à sua 

qualidade única de explorador dos espaços urbanos e imaginários. Para Susan Sontag, as 

inúmeras metáforas de mapas, diagramas, labirintos, passeios, vistas e panoramas em 

Benjamin, esboçam uma visão própria da cidade e da vida. "Paris, escreve Benjamin, 

'ensinou-me a arte de me perder'." (Sontag, 1986, pág. 87). Perder-se não apenas no plano 

físico, mas saber perder-se no plano imaginário. Assim, a flânerie dá espaço à rêverie 

surrealista, e os pensamentos podem vagar livremente por meio das imagens do 

pensamento. Essa dinâmica encontra sua expressão mais alta em "Café Creme", episódio 

onde Benjamin, após tomar um café da manhã num quarto de hotel em Paris, evoca um 

turbilhão de sentimentos, perdendo-se por entre sabores, fragmentos e memórias, na busca 

de um tempo passado mas não vivido, permitindo uma inescapável conexão com Proust: 

"Sonolento, estendes a mão para apanhar a madelaine na cesta de pão, parte-la, nem sequer 

notas como te entristece não poder reparti-la." (Benjamin, 2012b, pág. 219).  

É também pelo mais avesso da comida, pela fome, que o autor expressa a nostalgia pelo 

tempo nunca vivido, e aqui encontra-se o exercício proustiano a que se propõe Benjamin.  

Caminhando pelas ruas de Roma, no excerto "Falerno e Bacalhau", em busca de um lugar 

para comer, a angústia com a passar do tempo vai se intensificando, deixando-o cada vez 

mais faminto:  

 

"nenhum lugar me parecia seguro, nenhuma comida suficientemente honesta. E até 

mesmo se agora tivessem surgido aqui, à minha frente, as fantasmagorias do 

acepipes mais finos, caviar, lagostas, narcejas, não, ter-me-ia bastado a comida 

mais simples, mas despretensiosa. Aqui, estava - assim o sentia - a chance que 

nunca retoma, de mandar meus sentidos, como cães que jaziam na matilha, às 

dobras e aos abismos dos alimentos crus mais simples, do melão, do vinho, de uma 

dezena de tipos de pão, das nozes, para neles colocar um aroma nunca sentido" 

(BENJAMIN, 2012:220). 
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Quando encontra uma osteria de janelas iluminadas, não mais titubeou, pois a viela da 

Piazza Montanara onde se localizava o restaurante parecia mostrar-lhe "exatamente o 

caminho a ser tomado". Após entrar e se instalar numa mesa do canto, um rapaz o serve 

vinho e atende ao seu pedido. Neste momento, com um lápis na mão, tem início o ciclo dos 

devaneios de Benjamin, que ora é catapultado pelas imagens dos operários da vizinhança 

que ocupavam as mesas, ora pelos aromas da comida, pela luminosidade do local, pela 

doçura de vinho. Imerso no ambiente e pensamento, tendo a comida à sua volta, este era o 

momento de completa felicidade: "Nada mais deveria distinguir-me daquela multidão." 

(Benjamin, 2012b:221). 

De Baudelaire, a quem é dado o crédito de moldar a sensibilidade aguda e fantasmagórica 

de Benjamin sobre a cidade, herda também o exercício solitário de passear sem destino, 

livre para observar e refletir, na multidão e com ela, no presente e no passado, sobre os 

caminhos que percorre. O conto "Falerno e Bacalhau" evidencia de maneira muito clara a 

relação do autor com a comida, pois esta surge como fonte de incontáveis reflexões, 

devaneios e pensamentos, de tal modo que é capaz de desencadear uma verdadeira flânerie 

no prato, assim como a "botânica no asfalto" (Benjamin, 1994, pág. 34). 

As “imagens do pensamento” de Benjamin, além de corresponderem à sua forma de pensar 

o mundo, dão título a um de seus livros, composto de ensaios retirados de uma realidade 

capturada de maneira sensível, assim como acontece em suas experiências gustativas. 

Dessa forma, a fome aparece não só como imagem, mas como um recurso por meio do qual 

uma experiência similar à etnografia e sua narrativa podem acontecer, traçando as linhas de 

um novo mapa da capital italiana, pautada em dimensões empíricas, oníricas e 

mnemônicas. Sobretudo, são estas perspectivas sensoriais a serem buscadas para as atuais 

pesquisas dos espaços, na tentativa de superar os limites existentes do método clássico de 

observação. 

Este e outros fragmentos e excertos aqui problematizados revelam que Walter Benjamin 

alinha a comida a outros aspectos da vida, que não se resumem apenas à dimensão 

nutricional, mas também à subjetividade, à memória e à análise social por meio de 

peculiares etnografias, transformando as experiências gustativas em verdadeiras 

explorações espaciais, por territórios que se estendem para além das dimensões físicas.  
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Nesse sentido, muitas crônicas de Nina Horta conseguem mensurar a realidade através de 

categorias gustativas e sensoriais, de forma a contextualizar ambientes espaciais, mas 

também temporais. Nesse exercício de sondagem dos espaços e da memória, a comida 

surge como uma figura de especial potencialidade no desenvolvimento de reflexões críticas 

sobre o tempo e o espaço. 

Em "cozinhas", a autora percorre a evolução de uma época a partir dos modelos de cozinha 

que costumavam existir nas casas familiares. No começo do século, era comum encontrar-

se uma cozinha com chão de ladrilhos hidráulicos vermelhos e bege, e uma geladeira pronta 

a receber pedras de gelo a serem entregues de caminhão. Logo, relata a cronista, essa 

geladeira primitiva foi substituída pela Frigidaire americana dos anos 1950, e as cozinhas 

ganharam a fórmica e o granilite. Mas qual seria a cozinha dos seus sonhos, perguntam 

tantos curiosos leitores? Ao que Horta responde: esta "variava conforme a fase da vida." Já 

desejou a "cozinha dos três porquinhos", com tijolos a vista, panelas de cobre e elementos 

aconchegantes, caseiros e “seguros contra o lobo mal”. Também já cedeu ao american way, 

pensando na "cozinha Jeannie é um gênio", fazendo referência a um famoso seriado norte-

americano da década de 1960, apresentando uma cozinha moderna, limpa, repleta de 

aparelhos domésticos que prometiam a praticidade, quase ascética. Mas tantos desejos 

convergem para uma única evocação, uma única memória, uma cozinha: a da fazenda de 

Ribeirão do Ouro, de fogão à lenha, armários de madeira que cheiravam a biscoito de 

polvilho e bolo. A memória de uma comida feita ao lado do forno de barro, cujo sabor se 

misturava com as galinhas ciscando ao pé da mesa, com o palmito ralado na hora e com a 

paisagem de céu azul de Minas Gerais. 

 

"Mas, pasmem. Dentro da cozinha, e quando digo 'dentro' é dentro mesmo, passava 

um córrego de romance brasileiro, alegríssimo, claro, forrado de pedras roladas. E 

as empregadas suspendiam as saias, prendiam no meio das coxas, entravam na água 

gelada e, cantando, iam raspando os pratos e jogando os restos na correnteza. E o 

córrego levava tudo e se enchia de patos amarelos que chegavam esfomeados, 

bicando daqui e dali, mergulhando, numa pura alegria de pato. Era demais o 

córrego, cheio de conversas, piabas, cantos em que a água se enroscava, um frescor 

no meio do sol quente, o mistério próprio das águas doces muito limpas. É essa 
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cozinha de riacho no meio, só ela, de verdade, que eu sempre quis ter e ainda 

quero." (HORTA, 2008:50). 

 

Deixando de lado alguns elementos freyreanos, o discurso nostálgico de Nina Horta revela 

sua intenção de uma cozinha de resgates. Enquanto as possibilidades de cozinhas são 

numerosas, Horta retorna a sua vontade de pureza e idealização em um cenário tão 

moderno e desencantado. 

Nesse caminho, Nina Horta constrói sua narrativa reunindo elementos históricos, 

mnemônicos e inter-subjetivos. Quando se lembra das festas de Natal da família, em sua 

infância, é capaz de estruturar uma crônica que compila não só os aspectos relacionados à 

comida, mas importantes elementos que surgem na memória, expressos dentro ou fora de 

uma ordem linear. O tom intimista de sua prosa dá a sensação de como se ao leitor não 

coubesse a função de um mero espectador diante das exposições gastronômicas da autora, 

mas alguém integrado em uma verdadeira conversa sobre comida, referida muitas vezes no 

passado. Tal como a cozinha da fazenda de Minas Gerais, muitas crônicas estão repletas de 

elementos brasileiros, que ocupam um lugar de destaque no pensamento de Horta, em 

tempos passados e atuais.  

 

 

• Brasilidade 

 

Assim como aconteceu - e acontece - na arte, a cada vez que a gastronomia esboça os 

desenhos de uma nova cozinha, constrói uma história de vanguardas e movimentos repletos 

de valores e sentidos estéticos que se multiplicam a cada estação. Tantos valores que 

floresceram e florescem através dos mais variados atores e dinâmicas do universo 

gastronômico, frequentemente, buscam novas ideias, e trazem para dentro das panelas um 

despertar de novas sensações, novos costumes e tradições.  

Traçando um caminho inverso, a cozinha de Nina Horta não percorre territórios 

extraordinários, nem busca as novidades do mundo culinário, mas opera no sentido de 
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desvendar a "história das pequenas coisas" (Horta, 2015, pág. 31), escavando na memória e 

no passado uma história dos "não acontecimentos" (idem, idem). 

O gosto pela "velharia" e a busca por essas "bobeiras" do tempo (idem, idem) é o que 

move, em grande medida, as reflexões empreendidas pela cronista. Nesse sentido, não é de 

se estranhar que não se encontre, no texto “exílio”, cr nica de abertura do livro O Frango 

ensopado da minha mãe, o culto aos grandes restaurantes. O sentimento de "não-

pertencimento", fortemente vivenciado pela autora diante de um jantar num restaurante 

caro, deve-se não só às vivências e experiências de sua vida, mas vai além, atingindo 

questões mais profundas a respeito da história de um povo, seus valores e sua cultura. 

Atinge sua identidade: a do povo brasileiro. Esse restaurante não é o lugar de quem já 

atravessou as ruas estreitas do centro da cidade, comprando livros em pequenas livrarias, 

sentindo a negritude das gentes, seus cheiros, seus cantos, seus choros; não é o lugar de 

quem já comeu empadinha, de quem já acordou, e sentiu, com a notícia de que haviam 

posto fogo no mendigo, de quem já sentiu a sensualidade da beira-mar pedindo nudez pelo 

calor. "Meu lugar é lá, na ala das velhas baianas. Me esperem que eu estou chegando para a 

feijoada." (idem, pág. 12).  

De tantas viagens pelo Brasil, surge uma perspectiva: tratar da cozinha brasileira, pensar 

uma identidade culinária, conhecer a comida do outro. Esta empresa, contudo, não é tarefa 

fácil: "Ai, que burra! Por algum tempo me iludi achando que ao visitar outros Brasis 

poderia descrever a comida, aprendê-la, escrever sobre ela. Doce ignorância! Um livro 

sobre o Brasil e sua comida tem que ser escrito a muitas mãos." (idem, pág. 252).  

Uma breve viagem pela região Norte do país é o que basta para por fim ao imaginário 

exótico a respeito de uma culinária amazônica. As farinhas duras e os coquinhos que fazem 

doer as mandíbulas de tanto mastigar não dizem respeito à "Amazônia psicológica", dotada 

das mais belas florestas verdes, orquídeas exuberantes, cipós e rios sem fim. Esta 

Amazônia, aprendida pelo imaginário civilizado do eixo Sul-Sudeste, está logo aqui, "em 

Paraty". Desta excursão resultou a lição: "Somos turistas idiotas na nossa própria terra" 

(idem, idem), que carece de muitas outras interpretações.  

O Brasil, de que fala Horta em muitas de suas crônicas, não se resume apenas às 

peculiaridades mais profundas da terra e da mata brasileira, ele "estava globalizado em 
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crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, em caras de presidente, em grandes 

beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. Puro Macunaíma 

moderno, zanzando pela praia, de braço com uma mulata e com uma Julieta Massina." 

(Horta, 2015c). Aqui é o espaço de Caetano Veloso, e a Tropicália, movimento encabeçado 

pelo cantor, dá o tom de um Brasil alimentar feito de composições.  

"Senti Copacabana Vibrando, a brisa, vi a história da orla do Rio se desenvolvendo aos 

meios olhos claros e limpos, a Coca-Cola desceu pela minha garganta, gelada, limpando 

tudo que era preconceito bobo." (idem). Numa terra em que plantando tudo dá, como diz a 

carta de Caminha, bananas, palmitos, abacaxis, por que não uma Coca, o refrigerante 

viciante do capitalismo? Nesse momento, é preciso abrir um parênteses para tratar da Coca-

Cola, uma das bebidas preferidas da autora. 

Quando criança, relata a cronista em "coca-cola" (Horta, 2015), a bebida que chegou ao 

Brasil pela companhia aérea Panair mais tinha o gosto de um antigo sabão, "Aristolino", 

uma "antiguidade líquida, da mesma cor da coca". Ao longo do tempo, o refrigerante foi 

definindo várias fases, marcando diversas épocas: os valores do american-way e os ideais 

de felicidade e riqueza norte-americanos, a revolução e o drink cuba-libre, o recreio da 

escola e as festas de aniversário dos colegas. Ao desenhar as temporalidades e relações 

sociais, Horta realiza uma espécie de crítica reversa, onde a coca-cola não é rebaixada pelas 

análises do consumo, mas é reavivada enquanto lembrança da vida e do imaginário social 

de um povo. Assim, é possível entender porque, para ela, "não é só um refrigerante": "Para 

nós, simples mortais, 'eu tomo uma coca-cola, ela pensa em casamento, e uma canção me 

consola, eu vou... Por que não? Por que não? Alegria pura." (Horta, 2015, pág. 167).  

Ao trazer outras "mãos" para escrever as histórias das comidas no Brasil, Horta não 

pretende consolidar uma nova teoria da culinária nacional reunindo as referências do campo 

de Norte a Sul. Tal como é típico de sua cozinha, os instrumentos para o entendimento (e 

desenvolvimento) de uma comida vão além dos aparatos gustativos e das qualidades 

gastronômicas. Assim é que, em uma crônica publicada no jornal Folha de S. Paulo, 

"Alegria, Alegria", canção símbolo do movimento tropicalista dos anos 1960/1970, é 

trazida pela autora como uma possibilidade de criação, de valores políticos e alimentares, 

na vida de todo dia: "Chiquita Bacana lá da Martinica, numa geleia geral. A coragem de 
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gostar. Pois é isso, grudem-se na Tropicália e cozinhem de tudo. É só pegar o espírito. A 

comida, a arte, a música, tudo misturado, Brasil tropical, da baia desdentada, como diria 

Lévi-Strauss. Va-t'en, Satan." Pois, "Hoje é o poeta que cozinha." (Horta, 2015c).  

Os escritos de temática predominantemente brasileira revelam, dos dois lados, a especial 

atenção dada ao Brasil às suas comidas mais autênticas. Se Horta se dedica a tratar de 

assuntos ligados à regionalização gastronômica, a mais recente tendência da gastronomia, é 

porque também seus leitores confessam-se ansiosos pelas discussões a respeito de suas 

raízes culinárias. Entretanto, é preciso destacar que a visão da cronista acerca das últimas 

produções culturais da culinária diverge em grande medida das colocações de outros 

agentes do campo.  

As ressalvas feitas aos valores contemporâneos de autenticidade, intimidade e diversidade 

no mundo das cozinhas atingem sua expressão maior quando Horta narra as sensações que 

experimentou ao provar o menu do restaurante Tordesilhas, na cidade de São Paulo, 

comandado pela chef Mara Salles. No jantar, a comida foi preparada por uma índia baré, 

trazida pela proprietária diretamente do Amazonas, e contou com pratos inspirados nas 

comidas da região Norte do país, a exemplo da formiga saúva. 

 

"Quando começam essas buscas por comidas brasileiras travo um pouco. Já passei 

tão animada por tantas delas... Já colhi jambu na calçada da minha casa, já trouxe 

mandiocas do sítio para usar as folhas, redescobri a Amazônia, falei em guará e 

guariba, em piranha e peixe-boi, tucunaré, pupunha, encomendei cuias, fiz tucupi, 

usei brinco de pena, fugi léguas do cupuaçu. Depois, novidadeiros que somos, sem 

possibilidade de comprar as farinhas, os meles de abelhas sem ferrão, a bochecha 

da queixada, o peixe fresco pingando de rio, isso é, sem fornecedores, vamos 

esquecendo devagar e começando a balbuciar tapas e espumas, num enlevo grande 

por sereias de sonoras castanholas. As flautas e os cocares vão se tornando um 

sonho bom do qual saltamos antes de internalizá-lo. Qual a solução desse 

problema? Se a produção é pouca, não chega às mesas; se é grande, atrapalha a 

cultura do índio. Nó cego." (HORTA, 2015:212).  
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A fala da autora demonstra que o caminho escolhido para tratar a cozinha nacional não é o 

mesmo tomado por muitos chefs e cozinheiros do Brasil nos dias atuais. Ainda que Horta 

reconheça o esgotamento de valores e discursos gastronômicos e atente para o surgimento 

de um novo movimento na busca por uma cozinha genuinamente brasileira, é fácil 

perceber,no conjunto de sua obra, que o orgulho pela cozinha brasileira, sua história e 

criações, seus chefs e cozinheiros, suas comidas e receitas, só virá no momento em que as 

conexões com o passado comecem a reverberar em pensamentos críticos para o presente.  

É nesse momento que se pode recuperar a crônica a respeito do caderno de receitas que 

Mina Pächter legou à sua filha, logo após morrer de fome nos campos de concentração 

Terezín. Ao trazer esse "diário do inferno" como testemunho da obsessão, da falta e do 

sonho por comida durante a guerra, Nina Horta constitui uma importante referência em 

favor da celebração das raízes e da preservação de tradições em palavras, compreendendo 

que as simples receitas de tortas e patês de fígado presentes no caderno de Mina "têm 

ingredientes de importância universal, como o direito à liberdade e à redenção, à 

continuidade e ao significado mais profundo da palavra 'lar'. (Horta, 2015, pág. 239). O 

mesmo poderia ser dito a respeito de algumas receitas presentes em muitas crônicas de 

Horta, relatos históricos e lembranças carregadas de costumes e tradições, que poderiam ser 

pensadas como parte de uma nova cozinha dos sentidos.  

Ao trazer reflexões e receitas do passado, contudo, a cronista não pretende valer-se de um 

conservadorismo alimentar ou um de apego desmedido pela tradição da cozinha. Da mesma 

forma como "coca-cola", diversas crônicas demonstram a curiosidade da autora por todo e 

qualquer tipo de comida e de formas de alimentação, uma vez que, para ela, "para que se 

alcance uma identidade culinária, é preciso conhecer a comida do outro, aceitar provar o 

gafanhoto frito, o doce de tamarindo com pimenta, comer peixe cru e endro." (idem, pág. 

251). Nessa perspectiva, é interessante destacar o texto "Comida Perversa", que completa o 

perfeito par de oposição com "Comida de Alma", sua mais famosa crônica. 

"Comida perversa é aquela que você come sabendo que é brega e que faz mal. É 

autodestrutiva e gostosa. Está fincada no imaginário, mata a profunda fome do vulgar de 

cada um. É mais encontrada em botequins, padarias, nas lembranças de infância, em feiras, 

na rua." (Horta, 2008, pág. 39). Pastel de feira com garapa gelada, ovo cozido tingido de 
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vermelho do botequim, torresmo crocante, pernil fatiado, coxinhas de galinha com osso, 

pão com mortadela respingada de limão, chicken Nuggets com batata frita e ketchup, doce 

de leite condensado direto da lata, pão com manteiga e açúcar, sanduíches de feijão frio, 

bolacha Maria molhada no café e retirada no momento certo, frango com catupiry, 

macarrão com farofa, docinhos de casamento - são algumas das comidas que se comem 

dois pedaços e, perversamente, continuam a ser devoradas. Tantas comidas como essas, que 

bem poderiam ser os "Simples Prazeres" (Horta, 2008, pág. 27) de que fala outra crônica, 

para demonstrar que a "Comida é comida, ligada à vida, à sobrevivência, e regras fixas e 

preconceitos não valem nesse jogo. Não vem que não tem." (idem, pág. 28).  

Partindo das lembranças e fragmentos de memórias, o caminho inusitado de resgate e 

saudosismo percorrido por Horta se apresenta como verdadeira diretriz para a cozinha tão 

abarrotada de transformações e esgotamentos.  

 

 

• Resgate e melancolia  

 

Na perspectiva de desenvolver um novo espírito para a cozinha, que envolva recursos 

históricos e sensoriais, algumas estratégias precisam ser adotadas pela cronista. Como é 

possível ir além da prática e compreender a "linguagem oculta" da cozinha? 

Em primeiro lugar, é preciso estudo, reconhece Horta. Mais ainda, é necessário 

"experiência, memória, imaginação, abertura, prazer, ritmo, astúcia e visão da comida como 

uma língua a se aprender e que devemos interpretar segundo nossas possibilidades e 

vivências." (Horta, 2015, pág. 35). As peças essenciais que compõem um prato estão à 

frente das técnicas básicas da cozinha, são encontradas quando se tem um olho vivo e uma 

língua curiosa, quando se lê muito e se vive muito (idem, idem). Elementos que não podem 

ser ensinados em um simples manual.  

Tantas variáveis, contudo, precisam ser consideradas com cautela, uma vez que "a verdade 

não existe num campo tão subjetivo quanto o do gosto, o da comida." (idem, pág. 187). Um 

casaco de viagem perdido no aeroporto, o frio e a chuva constantes na viagem, os barulhos 
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altos no restaurante são circunstâncias importantes na composição dos sentimentos que 

envolvem a reflexão e a crítica. Por essa razão, aqui o erro torna-se uma figura importante, 

um "bom condutor" para o ato de cozinhar.  

De maneira particular, Nina Horta também comete alguns deslizes na cozinha, mas que 

nem sempre se dão na ordem das panelas, como costuma acontecer na trajetória dos 

grandes chefs. Ao tratar da vida da escritora culinarista Elizabeth David em uma crônica, 

Horta ressalta seu desejo de estabelecer qualquer tipo de vínculo com uma personalidade 

tão importante, como foi David, para a renovação da cozinha britânica durante a Segunda 

Guerra Mundial. Seu desejo pôde ser concretizado quando consegue adquirir partes de um 

lote de objetos da cozinha de David, que foram leiloados após sua morte. Supondo a 

felicidade de Horta ao possuir um livro com anotações e algumas forminhas de chocolate 

da escritora, o leitor se engana:  

 

"Garanto que estão pensando que adorei, que sou a mais feliz das colecionadoras. 

Nada disso. Valeu a expectativa, o medo de que as coisas não chegassem nunca, o 

prazer de abrir os embrulhos, mas me bateu a maior melancolia com o conteúdo. 

Quase uma vergonha de ter nas mãos coisas tão íntimas, que ela jamais quis que 

fossem minhas. Duas realidades tão distantes, o que pensei que iria ganhar com 

isso? Que liberdade é esta de folhear as cartas que ela recebe, o livro que leu, as 

fôrmas que usou? Por que perseguir a autora? Por que não deixá-la em paz? Para 

que servem as relíquias? As palavras dela não foram suficientes?  Será que os 

vestígios de uma vida podem trazer consigo um pouco da sabedoria, da alegria do 

que morreu? Muito complicado." (HORTA, 2008:96). 

 

Imagem constante em suas crônicas, a melancolia se transforma em uma categoria para a 

autora. Na tentativa de reconstituir uma história da cozinha, Horta recupera cacos e 

fragmentos do passado que possam fazer sentido num presente tão desencantado.  

Basta uma rápida visita a qualquer grande evento que reúna um considerável número de 

pessoas para se dar conta de como reina a mais total “melancolia das comidas”: máquinas 

sem brilho, cuspindo uma massa grossa de panquecas quase crua com um molho ralo por 

cima. Recorrer à rua também não parece ser uma opção para autora, já que empórios e 
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padarias parecem ter abandonado suas confecções artesanais e cedido às grandes fábricas 

responsáveis por jogar no mercado um "simulacro de comida". Diante de um cenário tão 

perturbador, resta a dúvida: "Que país é esse onde até o algodão-doce está morrendo de 

tristeza? Onde estamos?" (Horta, 2008, pág. 29).  

Desta maneira, a tarefa a que se propõe Horta é a de "socorrer a rua" (idem) e suas comidas, 

o amendoim torrado na casca, o pernil e o torresmo, o arroz doce com canela das padarias, 

a espiga de milho assada do farol, a garapa e a raspadinha. Em outras palavras, é preciso 

"recapturar o gosto decente de infância", de comida honesta e bem-feita, o cheiro no ar de 

doce, de circo, pirulito e parques de diversões, cachorro-quente e bolas de gás: os "simples 

prazeres" que intitulam a crônica. Resta saber "O que vamos resgatar primeiro? A melancia 

ou o pastel de banana? A cocada de fita ou a pipoca?" (Idem). 

Ao realizar estas críticas de caráter mais social, a cronista consolida um recurso importante 

para a cozinha que pretende estabelecer. O movimento de retorno, de volta a um passado 

que, muitas vezes, é imemorial, acontece por meio de reminiscências que surgem de 

maneira fortuita. O ato de lembrar, nesse caminho, precede o ato de comer, pois como 

reconhece, parece que os leitores não estão mais interessados em comer, "apenas em 

lembrar" (Horta, 2015, pág. 17).  

O resgate, ademais, cumpre uma função social. "docinhos" é o nome de uma crônica onde 

Horta aborda a temática dos doces de festa e sobremesas ao longo da história, passando 

brevemente pela importância do açúcar durante a Idade Média, as conexões entre a 

arquitetura e a cozinha no século XIX e a evolução da patisserie. A reflexão, que mais tem 

a intenção de "apresentar" os docinhos de festa como uma comida importante na história, 

termina com uma crítica sobre os rumos tomados pela cozinha, onde as belas e sensuais 

estruturas feitas de açúcar, marzipã e gelatina deram lugar ao papel alumínio que 

transformou a mesa de doces, e o leite condensado, que substituiu muitos recursos 

culinários e acabou por deixar todas as sobremesas com o mesmo gosto.  

Apesar de muitas de suas crônicas apresentarem esse tipo de crítica, é preciso evidenciar 

que os escritos não contêm traços de conservadorismo culinário nem de um certo tipo de 

purismo em relação ao que se comia no passado e o que se come hoje, considerando 

tamanho apelo saudosista. Voltar à tradição como uma forma de reflexão, assim, está mais 
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relacionado com uma vontade de Horta de "recuperar o sentido de ritual e de sagrado" 

(idem, pág. 114) para a sociedade e sua cozinha, fazendo com que modos de pensar e 

comportamentos próprios de outros tempos não fiquem perdidos em livros e ilustrações 

antigas.  

O esquecimento, contudo, tem importância para a autora, pois é ele o guardião dos afetos 

responsáveis por compor a vida. Fonte das virtudes, "a memória só acode subitamente, 

quase brutal, quando, ao se regar o jardim, por exemplo, pisa-se no tomateiro. O cheiro traz 

de volta a menina de tranças, frágil, nua, quase uma polpa trêmula. E, na página seca de um 

jornal, não há a possibilidade de representar a força onírica e lírica de um tomateiro 

machucado." (idem, pág. 18). Nesta dinâmica entre esquecimentos e lembranças que 

surgem como imagens distorcidas, estão as mais sensíveis recordações, presas no "fundo da 

alma": "É lá que grudam as memórias, a essência, o perfume, todos os vidrilhos de cada eu, 

coisas das mais simples, nosso mundo vivido, embrulhado, escondido de nós mesmos." 

(idem).  

Em grande medida, são essas memórias singulares que surgem como material para o 

pensamento gastronômico de Nina Horta. Por sua dimensão histórica, muitas vezes, essas 

memórias são também coletivas, como já foi observado nas correspondências dos leitores a 

respeito da temporada de férias nas praias de Santos. Mas tantas reminiscências, assim, por 

vezes cansam: "Já lembrei tudo o que havia para lembrar, acabou-se o que era doce." (idem, 

pág. 17), demonstrando que o resgate, que também passa pelo Brasil e suas especificidades 

culinárias, não é uma tarefa tão fácil:  

 

"De vez em quando dá um desânimo de resgatar toda essa comida brasileira 

perdida mato adentro. Até os nomes soam estranhos. É só imaginar o quitandeiro 

com uns restos de sotaque português, aos berros, no telefone: 'Pois não é que me 

chegaram aqui a cabeludinha e o araçá? Estou é às voltas com o cambucá e o sapoti 

que encalharam. Ou o produto é fresco de primeira, ou nada feito! Fica aí o senhor 

com a pupunha e o bacupari!‟" (HORTA, 2008:132).  

 

Ao reunir estes elementos brasileiros em crônica e resgatar histórias e costumes 

alimentares, Horta contribui para o campo gastronômico, na medida em que toca numa 
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questão de grande relevância para o atual movimento da gastronomia no Brasil, em busca 

da autenticidade culinária. Entretanto, é preciso deixar claro que a cozinha proposta pela 

autora ao longo de trinta anos, consolidada pelos escritos publicados no formato de 

crônicas, não está na mesma ordem dos chefs contemporâneos, do serviço das cozinhas e 

das grandes marcas que envolvem o mercado gastronômico. É possível dizer, sem medo de 

errar, que a experiência trazida por Nina Horta para a cena gastronômica está mais próxima 

do conhecimento sensível e da literatura, o que a  conecta diretamente com os pressupostos 

discursivos e estéticos da gastronomia, mas não menos criticamente consciente e funcional; 

um misto de memória e vivências, fundamentais na composição de um tipo de comida que 

desafia todos os seus comensais à "caça do gosto perdido." (Horta, 2015, pág. 230).  

 

 

 

Ao encerrar a tônica sobre comidas, Walter Benjamin apresenta o conto "Omelete de 

Amoras", uma parábola sobre um rei melancólico que propõe um desafio ao cozinheiro de 

seu reino: preparar a mesma omelete de amoras que havia provado há cinquenta anos atrás, 

durante a infância. Naquela ocasião, após seu pai perder o reino numa guerra, o então 

príncipe teve de fugir e perambular pela floresta por vários dias até encontrar uma 

choupana, de onde saiu uma gentil "vovozinha" que os convidou a descansar, enquanto ela 

preparava a deliciosa iguaria. Conta o rei: "Mal tinha levado à boca o primeiro bocado, 

senti-me maravilhosamente consolado, e uma nova esperança entrou em meu coração. 

Naqueles dias eu era muito criança e por muito tempo não tornei a pensar no benefício 

daquela comida deliciosa." (Benjamin, 2012b, pág. 224).  
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Ao tentar reencontrar a velha senhora, o rei nada descobriu da velha choupana, ou da 

receita da omelete. Ofereceu então ao seu cozinheiro o reino como prêmio pela vitória, ou a 

morte, caso fracassasse na recriação da omelete de amoras. O cozinheiro, que também 

assume o papel de velho sábio na parábola benjaminiana, prontamente declara: 

 

"Majestade, podeis chamar logo o carrasco. Pois, na verdade, conheço o segredo da 

omelete de amoras e todos os ingredientes, desde o trivial agrião até o nobre 

tomilho. Sem duvida, conheço o verso que se deve recitar ao bater os ovos e sei que 

o batedor feito de madeira de buxo deve ser girado para a direita de modo que não 

nos tire, por fim, da recompensa de todo o esforço. Contudo, ó rei, terei de morrer. 

Pois, apesar disso, minha omelete não vos agradará ao paladar. Pois como haveria 

eu de temperá-la com tudo aquilo que, na época, nela desfrutastes: o perigo da 

batalha e a vigilância do perseguido, o calor do fogo e a doçura do descanso, o 

presente exótico e o futuro obscuro. - Assim falou o cozinheiro." (BENJAMIN: 

2012b:224). 

 

Como se vê, a receita da omelete revestia-se também de um caráter magico. O cozinheiro a 

conhecia em todas as suas dimensões. Sabia não apenas sabe a direção que em se deveria 

bater os ovos, mas também o material do qual o batedor deveria ser feito, assim como os 

versos encantatórios que deveriam ser recitados durante o preparo. Contudo, ainda assim, 

não bastavam a perfeita técnica e o sofisticado conhecimento para a preparação do 

alimento, pois o que buscava não era apenas a comida em si, mas também a experiência que 

a acompanhara.  

Tanto este, como os outros fragmentos e excertos, revelam que Walter Benjamin, 

proustianamente, soma a comida com aspectos da vida que não se resumem apenas à 

dimensão nutricional, mas que têm a ver com a subjetividade, a memória e a análise social, 

tornando as experiências gustativas verdadeiras explorações antropológicas, que se 

estendem para além das dimensões físicas.  

Na abertura de "Omelete de Amoras", Benjamin deixa claro: para experimentar os figos de 

Nápoles, o bacalhau de Roma, a sopa borscht em Moscou ou uma comida camponesa da 
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ilha de Capri, o leitor deve ter em mente a receita da omelete: um prato onde se entrelaçam 

realidades e valores, sentimentos e lembranças, buscas e territórios.  

Essa é a mesma perspectiva adotada por Nina Horta. Para ela, a comida surge como 

elemento capaz de evocar reflexões críticas sobre o tempo e o espaço, e ao abordá-la por 

meio das emoções e sentimentos que desperta, assim como a partir dos contextos sociais 

aos quais ela está inserida, a autora – cozinheira - esboça um nova forma de cozinhar e 

alimentar, onde ao sabor das preparações são somadas outras características que não os 

ingredientes. 

Uma crônica em especial, publicada no jornal Folha de S. Paulo durante os Jogos 

Olímpicos de 2016, que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, dá bem conta disso. Na 

ocasião, um repórter do jornal americano The New York Times escreveu uma crítica 

negativa sobre o biscoito Globo, tradicional biscoito de polvilho encontrado nas praias 

cariocas.  

"Não se deve falar mal da comida de alguém em sua própria terra" (Horta, 2016): a resposta 

de Horta ao repórter “bobo” e “pouco estudioso” revela alguns dos pontos altos do seu 

pensamento sobre comida.O jornalista não sabe que o biscoito Globo é tombado, um 

símbolo importante do banho de mar, nas praias do Rio de Janeiro, uma comida que 

alimenta a identidade, a cultura brasileira: "incorporamos o biscoito, ele faz parte do nosso 

corpo, branco, preto, gordo, magro, alto e baixo, esqueceu, diga-me o que comes dir-te-ei 

quem és?" (idem, idem).  

 

"Entende, repórter desavisado, não interessa muito o gosto, você falando mal do 

biscoito de polvilho está falando mal de nós, nós somos o biscoito de polvilho, seu 

tonto. Tá vendo aquela celulite ali, a perna fina do vendedor de abacaxi, todos 

debaixo dessa pele rescendem ao polvilho, à cultura do polvilho. Da mandioca, 

lembra? Farinha, efes fricativos, farofa, frigideira, frita, frugal, fúlvida, 

fundamental, fundadora. O biscoito de polvilho é pós-moderno, pós-orgânico, dá 

esperança no futuro, não enche a barriga como as doughnuts açucaradas. Está com 

fome na praia? Biscoito de polvilho, emagrecimento sustentável, em francês é 

grignoter, em inglês to grazer, em português beliscar." (HORTA, 2016).  
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Esta pequena passagem, muito reveladora, sintetiza a verdadeira concepção da comida para 

Horta. Ao pontuar que o gosto do biscoito de polvilho "não interessa muito", a autora 

supera a atual noção de que o gosto (ou sabor) dos alimentos é derivado de uma 

combinação de sensações nasopalatinas advindas dos ingredientes, entendendo que para 

sentir o real "gosto" da comida é preciso vivenciar e experienciar, sentir. Ao trazer essa 

lição para o campo gastronômico, um novo tipo de cozinha se apresenta para os agentes do 

campo, uma possibilidade para entender as diferentes temporalidades de um prato, num 

exercício de cozinha cada vez mais consciente.  

Como destaca Le Breton  “O paladar é o sentido da percepção dos sabores, mas ele 

responde a uma sensibilidade particular marcada pela pertença social e cultural e pela 

maneira com a qual o indivíduo singular a ela se acomoda, segundo os acontecimentos 

próprios de sua história.” (Le Breton,  0 6, pág. 395). Assim, é possível compreender a 

dificuldade de estabelecer comparações racionais entre as experiências gustativas, uma vez 

que os sabores são impregnados de uma alta carga de afetividade. 

Quando se estabelece que a comida é mais que uma reunião de ingredientes, mas uma 

condensação de vivências, cheiros, experiências e afetos de quem comeu e de quem 

cozinhou, um novo espírito forma a cozinha, onde o método racional compartilha espaço 

com o conhecimento sensorial. Nina Horta, à sua maneira especial, enobrece a comida 

enquanto elemento de interesse e reflexão, num campo em permanente transformação. 
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Considerações Últimas 
 

 

Claude Troisgros é um chef de cozinha francês que vive na cidade do Rio de Janeiro e 

comanda o restaurante Olympe, especializado em realizar fusões entre as cozinhas 

brasileira e francesa. Troisgros é também o apresentador o programa televisivo Que 

Marravilha, onde se dedica a ensinar o público em geral a cozinhar receitas famosas e 

apresentá-las aos amigos e familiares. Durante um episódio, Claude é surpreendido por seu 

sous-chef, Batista, que apresenta uma técnica culinária peculiar: enquanto estão a preparar 

uma receita, o assistente toma uma colher para descascar um gengibre, demonstrando o 

quanto esta maneira é melhor do que se fosse feita com uma faca. A surpresa do chef é 

tamanha quando ele declara: "Trabalho em cozinha há 42 anos e nunca tinha percebido 

isso."
57

  

Vale lembrar que a família Troisgros vêm se destacando há anos no universo gastronômico 

com o uma importante linhagem de chefs de cozinha, marcando presença nos mais 

importantes movimentos, como foi com a nouvelle cuisine, e sendo reconhecida pelas 

famosas estrelas creditadas pelo Guide Michelin. 

Ao reverenciar os aspectos de maior autenticidade das culinárias locais e dar voz aos 

conhecimentos tradicionais, é possível dizer que a gastronomia no Brasil está buscando, 

cada vez mais, descascar gengibre com colher. 

A cozinha brasileira e seus atores sociais, ainda que voltados ao consumo em um mundo 

contemporâneo, desenvolvem-se afim de consolidar um campo cultural, onde a criação de 

novos sentidos, experiências e produtos culturais caminha paralelamente à venda de 

comida. Neste fluxo de acontecimentos, o movimento de retradicionalização dos aspectos 

culinários que se vê no mundo ampliou as possibilidades de produção gastronômica para 

além das dinâmicas dos restaurantes, sobretudo por incorporar ingredientes autóctones e 

                                                      
57

Disponível em: http://gnt.globo.com/programas/que-marravilha/materias/dica-do-que-marravilha-como-

descarcar-gengibre.htm - acessado em 17 de janeiro de 2017.  
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viabilizá-los no mercado. Este processo é capaz de apontar diferentes personagens que 

compõe a cena gastronômica, para além dos clássicos chefs de cozinha que estão afrente de 

seus restaurantes.  

Encarando a gastronomia como um fenômeno discursivo e estético, tal como indicado no 

primeiro capítulo, esta pesquisa buscou percorrer os caminhos adotados por dois 

importantes personagens que compõe a gastronomia no Brasil por realizarem as mais 

diversas discussões acerca do ato de comer e cozinhar, extrapolando os limites físicos 

impostos pela cozinha e seus utensílios.  

Assim como já foi demonstrado, o ato de cozinhar sempre foi precedido por uma atitude 

consciente por parte de quem cozinha a refletir sobre a realidade e propor um novo modo 

de comer. Esse processo de reflexão, próprio da gastronomia, é intensificado a medida em 

que as novas formas do saber são colocadas pelo mundo moderno e racional, num momento 

onde os valores da civilidade e do Iluminismo eram gestados por muitas sociedades na 

Europa. Logo, sempre que propunha um novo rumo para as cozinhas, a gastronomia 

adotava um recurso que se estendia para além da criação de novos pratos e receitas, 

envolvendo um campo simbólico e literário na produção de novos sentidos e valores.  

Desta forma, ainda que não contemple apenas "chefs" de cozinha, esta pesquisa encontrou 

em Alex Atala e Nina Horta importantes elementos que os situam no universo 

gastronômico, bem como observações e pensamentos que propõe novas cozinhas e estilos 

culinários que não envolvem, necessariamente, técnicas de cocção ou manipulação de 

ingredientes. À sua maneira singular, cada chef, autor, cozinheiro e profissional vai 

construindo (ou destruindo) regras e maneiras de se fazer e pensar a comida que, em todos 

os casos, evidencia dimensões que vão além da fisiologia e nutrição, para atingir horizontes 

sociais, políticos, culturais e sensoriais. Contudo, por fazerem parte do mesmo cenário 

cultural, seria impossível  pensar essas diferentes perspectivas distanciadas do sistema de 

símbolos e significados a qual pertencem. Por essa razão, ao tentar compreender as 

cozinhas empreendidas por Atala e Horta, um novo momento que atravessa a gastronomia 

no Brasil pôde ser vislumbrado, um possível movimento gastronômico que se desenvolve 

internamente, mas que acompanha a nova vanguarda iniciada pelo campo gastronômico 

internacional quanto à retradicionalização das culinárias locais.  
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Por meio dos movimentos culturais iniciados por Atala, sendo eles a criação do Instituto 

Atá e seus pontos de venda e as propostas políticas, é possível observar para o que notou 

Anthony Giddens (1997) a respeito de um "florescimento" da tradição no estágio reflexivo 

da modernidade. Para o sociólogo, a sobrevivência das tradições nesse novo momento da 

cultura só pode ocorrer quando estas "se tornam passíveis de justificação discursiva e se 

preparam para entrar em um diálogo aberto." (Giddens, 1997, pág. 129). Nesse sentido, 

levando em conta a função discursiva inerente da gastronomia e seu atual direcionamento 

para um campo literário maior que os limites da cozinha, os movimentos de 

retradicionalização apresentam-se como um poderoso caminho para um campo marcado 

pelo esgotamento e transformações constantes. 

Como atesta Maria Lúcia Bueno (2016), a gastronomia contemporânea revela tanto o 

fortalecimento inédito das cozinhas locais como o "cosmopolitismo" que surge com o 

aparecimento de uma diversidade de cozinhas de diferentes regiões do mundo. Entretanto, 

este processo não surgiu ao acaso. É preciso ter em mente que a história das cozinhas 

ocidentais no século XX foi atravessada por vanguardas gastronômicas que propuseram a 

valorização de ingredientes frescos e novas combinações de sabores (nouvelle cuisine), bem 

como o estabelecimento de uma relação entre a cozinha e a preservação da biodiversidade e 

atenção aos modos produtivos e ao trabalho dos pequenos produtores (Slow Food). Estes 

novos valores abriram as portas para que chefs e cozinheiros de diversas partes do mundo 

fossem atrás das peculiaridades locais e dos ingredientes mais autênticos de seus países, 

uma possibilidade que os europeus não mais possuem, dado o esgotamento de seus 

produtos e técnicas culinárias
58

. 

Nessa perspectiva, o mundo dos restaurantes e o universo gastronômico assumem formas 

cada vez mais diversificadas e segmentadas, seguindo tendências que vão além do espaço 

físico de uma cozinha, compreendendo o mundo editorial, dos programas televisivos, da 

esfera pública e, quando não, os escritos sobre comida. Bueno fala de um "organismo vivo, 

em constante processo de renovação e hibridização" que incorpora toda a criatividade dos 

espaços gastronômicos no mundo (Bueno, 2016).  

                                                      
58

 Bueno observa como chefs europeus, à exemplo de Ferran Adrià e René Redzepi, têm se deslocado para 
outros territórios na tentativa de consolidar uma cozinha mais próxima dos ingredientes culturalmente 
tradicionais.  
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Diferentemente da Europa, essa dinâmica assume no Brasil um papel cada vez mais 

importante para o futuro de sua cozinha. Dória (2014) observa como o "Brasil é visto como 

a bola da vez da gastronomia internacional, e os restaurantes com referências às tradições 

brasileiras são cada dia mais numerosos." (Doria, 2014, pág. 223). Sem duvida, a 

desatenção aos ingredientes e técnicas culinárias nativas que nota Atala e sua atual 

valorização pela alta cozinha foi fundamental para colocar o Brasil num cenário cada vez 

mais internacional. Nesse sentido, ao navegar pelas reflexões e criações de Alex Atala, é 

possível perceber um elemento de fusão que percorre toda sua proposta de cozinha.  

Apesar de reconhecer o esforço hercúleo de Atala em se apropriar da "amazonidade" 

culinária na forma de formigas, tucupi, jambu, priprioca, etc., Dória é feliz em notar o 

quanto de simbólico há nessa tomada de sabores para a gastronomia, apesar de saber que "o 

tucupi é popular na Amazônia, ao passo que a priprioca não é sequer comestível entre os 

caboclos." (idem, pág 192). Assim, é possível notar como a ideia de uma Amazônia 

construída à mesa reveste a experiência gustativa que propõe o chef em seus restaurantes e 

estabelecimentos comerciais, mas que não necessariamente representa, de fato, as cozinhas 

locais. Para Dória, estes elementos e tradições que passam a povoar as mesas e reflexões de 

chefs brasileiros são invocados mais como "licenças poéticas" dos restaurantes que como 

propostas para a introdução e apresentação de um Brasil que continua estranho à mesa dos 

próprios brasileiros (idem, idem. ).  

Outra característica importante da cozinha de Atala que vale ser apontada é para sua forma 

de cozinhar, por vezes conflitante a sua proposta. Ao tomar os ingredientes autóctones 

como elementos de fascínio é novidade para as bancadas da alta cozinha, imediatamente 

são acionados os mecanismos mais clássicos da formação de um chef, sua expertise e 

conhecimentos adquiridos ao longo da sua trajetória nos restaurantes mais renomados da 

Europa (berço de formação de muitos cozinheiros do mundo), para estabelecer uma ligação 

entre os sabores inóspitos e desconhecidos com as técnicas e elementos mais comuns aos 

paladares civilizados pela gastronomia internacional. Note-se para a receita de "pé de porco 

e foie gras com feijão-preto e azeite de pimentas brasileiras", presente em Escoffianas 

Brasileiras: ao recuperar da cozinha popular o pé de porco, Atala envolve seu sabor 

característico no do foie gras, ingrediente representante da boa cozinha europeia, ao mesmo 

tempo em que une toda a criação por um molho de pimentas brasileiras (elemento interno) 
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feito com azeite de oliva extra virgem (elemento externo), trazido direto das cozinhas 

mediterrâneas.  

De fato, muitas receitas criadas por Atala foram desenvolvidas a partir desta metodologia. 

Outra receita do seu compêndio une cristas de galo a um molho clássico da cozinha 

europeia, o holandaise, que é feito, inusitadamente nesta receita, sem ovo. Atala 

desconstrói muitas receitas e as reconstrói de forma a surpreender o paladar de seus 

comensais. Essa mesma receita de cristas de galo ganha um aspecto de surpresa ao trazer, 

junto da holandaise, um ovo embrionário, muito consumido nas preparações da galinha 

caipirinha. O traço de fusão, que marca sua cozinha, logo faz referência para um 

cruzamento de alguns elementos autênticos da terra com a bagagem de um chef de cozinha 

padrão, suas técnicas e recursos aprendidos durante seu processo de formação profissional. 

Aqui também é possível reconhecer um pouco da experiência pessoal de Atala, sobretudo 

suas lições de caça com o avô, que figuram por entre suas criações.  

Desta forma, foi preciso uma vigorosa reconstituição não só da vida do chef, mas da 

história geral da gastronomia, sobretudo os movimentos culinários que aconteceram no 

século XX, para entender em que medida Atala e suas criações derivam destes profundos 

acontecimentos. Compreender a tradição científica que norteou o desenvolvimento das 

cozinhas no ocidente, desencadeando em processos de renovação das culinárias, como 

ocorreu com a nouvelle cuisine, o movimento Slow Food e a gastronomia molecular, é 

essencial não só para contextualizar a gastronomia contemporânea praticada no Brasil, mas 

para obter o distanciamento histórico necessário para se observar as novas dinâmicas que 

reconfiguram a cena cultural atual, as quais se enfrentam hoje nas cozinhas desde Ferran 

Adrià.  

Fruto de importantes acontecimentos e herdeiro de uma longa linha de grandes chefs que 

determinaram a gastronomia no mundo ao longo da história, Alex Atala pratica uma 

espécie de revolução nas cozinhas do Brasil. Ao mesmo tempo em que trabalha para 

reconhecer os aspectos mais íntimos de sua sociedade, de povos e fronteiras, também acaba 

levando a civilidade da alta cozinha para o interior do país. Ainda que o instituto Atá conte 

com a parceria de institutos sociais e tenha antropólogos entre seus fundadores, o longo 

testemunho da barbárie praticada pelo Estado contra as populações indígenas deveria servir 
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de aviso para mostrar o quão perigosos e prejudiciais são os contatos comerciais para a 

cultura dos índios e populações tradicionais que ainda resistem pelo Brasil. A dinâmica 

conflituosa da gastronomia com as culinárias locais deverá ser a grande discussão que 

atravessará o campo gastronômico nos próximos tempos.  

 

Ao recuperar, ainda que brevemente, o percurso da alta cozinha pela via dos grandes chefs 

que mitologizam a história da gastronomia se pode demonstrar o quão distante encontra-se 

Nina Horta e sua perspectiva dessa tradição. Mesmo que, atualmente, a cronista se dedique 

exclusivamente ao exercício da crônica, tendo abandonado a prática de cozinhar banquetes, 

ainda assim se pode entender que Horta pertence ao universo gastronômico, e o primeiro 

capítulo desta pesquisa é essencial para demonstrar a validade narrativa, literária e estética 

deste fenômeno. Características estas que a autora reúne no trabalho que faz.  

Atentando para o fato de que o desenvolvimento da gastronomia ocorre por meio do 

movimento reflexivo que ela faz a respeito da comida que come, fica claro entender o 

elemento que transforma as crônicas de Horta em uma configuração culinária. Apesar de 

sua atividade dentro da cozinha não ser a mesma que a de um chef diante do fogão, e aqui 

se resguarda o espaço para questionar a validade de uma comparação entre Alex Atala e 

Nina Horta, o que este trabalho propôs mostrar foram os diferentes valores que os 

personagens da gastronomia no Brasil estão a colocar através de suas obras.  

É preciso reconhecer, contudo, que apesar de abranger um grandioso público que não se 

restringe aos agentes do campo, muitos escritos da autora são endereçados aos cozinheiros 

e aspirantes ao trabalho nas cozinhas. Desta forma, essa pesquisa diverge de Dória que, ao 

resenhar a última publicação da cronista, declara que "ela não escreve para ensinar o ofício 

da cozinha", e que seu leitor não vai aprender a cozinhar com Horta, mas aprenderá "outra 

coisa" (Dória, 2015). Essa "outra coisa", que muito poderia ser o "percurso da comida, as 

conversas que a comida provoca, e memória do comido" (Dória, idem), pelo contrário, é 

mais que a matéria básica do texto, mas uma das razões pelas quais a tarefa de cronista 

existe para a autora. Atentar para o dinamismo antropológico que circunda o ato de comer e 

o ato de cozinhar, transformando-o em um propósito: empreitada tão gigante quanto 

constituir uma nova cozinha a partir dos ingredientes brasileiros.  
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Para Dória, a crônica se apresenta como uma feliz oportunidade para tratar da comida, "um 

centro gravitacional da vida" que Horta trabalha com muita memória e imaginação. Suas 

referências ao passado relativamente próximo em termos alimentares não deixam 

transparecer, contudo, qualquer caráter conservador: "ela é apenas ante pós-moderna e por 

isso, com vagar, deixa escorrer no seu texto cores, sabores, falas de um tempo no qual 

queríamos ser melhores." (idem).  

Ao falar de cozinha e comida, Horta marca sua passagem pelo campo gastronômico 

brasileiro que se desenvolve muito mais com o trabalho intelectual de seus personagens que 

com suas criações culinárias nos dias de hoje. 

Na atual configuração, a cultura gastronômica do Brasil se constitui num espaço social cada 

vez mais amplo. Suas formas de expressão, cada vez mais diversas, evidenciam a 

velocidade e a dinâmica complexa dos processos de transformação de um fenômeno 

desenvolvido a partir de diferentes tendências e referências ao redor do mundo.  
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Anexo 
 

Anexo 1 – Quadro dos humores 
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Anexo 2 – Quadro de correspondências macro-microcósmicas 

(APUD FRANCO JR., 1998) 
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Anexo 3 – Quadro dos sabores na dietética medieval 

 

(APUD FLANDRIN, 1998)  

 

Figura 1 
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Anexo 4 – Pièces montées de Antonin Carême 

 

(APUD KELLY, 2005) 
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Anexo 5 – Quadro de produções brasileiras correspondentes às produções europeias 

do Cozinheiro Nacional 

 

(APUD COZINHEIRO NACIONAL, 2008) 
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Anexo 6 – “A Model Kitchen” de Jean- Marc Côte 

 

(APUD ASIMOV, 1986)  
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Anexo 7 - Carta de Alex Atala ao Instituto Atá 

 

(APUD INSTITUTO ATÁ, 2016) 

 

FOI NO APRENDIZADO DO OFÍCIO DE COZINHEIRO QUE ENTENDI QUE PRECISAVA 

ENTENDER MELHOR A MINHA RELAÇÃO COM A PANELA, COM O FOGO, COM A 

MINHA PRAÇA E COM A COZINHA.  

NO MEU PROCESSO EVOLUTIVO, PERCEBI QUE O FUNDAMENTO DAQUELA 

RELAÇÃO COMEÇAVA COM O INGREDIENTE E QUE NÃO DAVA PARA ENTENDER O 

INGREDIENTE SEM ENTENDER O SEU ENTORNO, A NATUREZA. SEM ESQUECER QUE 

A NATUREZA TEM ENTRE SEUS COMPONENTES UM ELEMENTO QUE MUITAS VEZES 

É DEIXADO DE LADO: O HOMEM.  

FOI QUANDO ENTENDI ISTO QUE A MINHA RELAÇÃO COM A NATUREZA E A MINHA 

RELAÇÃO COM AS PANELAS COMEÇOU A SE APROFUNDAR E TRANSCENDER O 

LIMITE DA COZINHA. COM O USO DA CULTURA DO BRASIL, DOS SABORES DA 

MINHA INFÂNCIA E VIVENDO O ESPÍRITO DE VIAJANTE QUE HERDEI DE MINHA 

FAMÍLIA, COMECEI A COMPOR O MEU RECEITUÁRIO. CURIOSO, INQUIETO E 

INTERESSADO POR CADA DETALHE, REALIZEI QUE A COZINHA É O PRINCIPAL ELO 

ENTRE A NATUREZA E A CULTURA E QUE CRIATIVIDADE SEM UTILIDADE NÃO FAZ 

SENTIDO. 

AGORA, PROFISSIONAL MADURO, RECONHECIDO E COM UM NOME MUITO MAIOR 

QUE A MINHA PESSOA, ENTENDI QUE PRECISAVA DE AJUDA E QUE ERA 

FUNDAMENTAL A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS SABERES, DE OUTRAS EXPERTISES, 

DE OUTRAS DISCIPLINAS PARA COLOCAR EM PRÁTICA TODO O POTENCIAL DA 

OPORTUNIDADE QUE ESTAVA À MINHA FRENTE. 

NASCIA ASSIM A IDEIA DO ATÁ. UM INSTITUTO. UMA ENTIDADE. UMA REUNIÃO DE 

AMIGOS QUE A VIDA VEM ME TRAZENDO, CADA UM POR UM MOTIVO, CADA UM DE 

UM LADO, CADA UM COM UMA EXPERTISE: 

SÉRGIO COIMBRA, MAURÍCIO AMARO, GEORGES SCHNYDER, RUBENS KATO, 

ROBERTO SMERALDI, RAFAEL MANTESSO, BETO RICARDO, ILAN KOW, RICARDO 

GUIMARÃES, CADA UM DA SUA MANEIRA CONTRIBUI E FAZ DESTE SONHO UMA 

REALIDADE.  

NOS NOSSOS CAMINHOS INDIVIDUAIS, ROBERTO SMERALDI CRIOU A AMIGOS DA 

TERRA; BETO RICARDO, O ISA; MAURÍCIO AMARO E EU, A RETRATOS DO GOSTO; 
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KATO E O RAFAEL AJUDAM A FERMENTAR TODAS AS IDEIAS; SÉRGIO ESBANJANDO 

TALENTO, É UM OBCECADO PELA PERFEIÇÃO E DETALHES E GRAVA INSTANTES 

PARA A ETERNIDADE; GEORGES, COMPANHEIRO DE LONGAS BATALHAS DOS 

PRAZERES DA MESA E DOS SONHOS LÁ DA AMAZÔNIA, VEM JUNTO TRAZER UM 

POUCO DA SUA EXPERIÊNCIA DOS PALMITOS, DO AÇAÍ, E DA VIDA _ 

ESPECIALMENTE DO MARAJÓ; E RICARDO GUIMARÃES, DA THYMUS, COMO UM 

MAESTRO, DELINEIA O FUTURO, RACIONALIZANDO O PASSADO E O PRESENTE.  

ERA QUASE NATURAL NO PERCURSO DE CADA UM DE NÓS A UNIÃO. HOJE, COM O 

INSTITUTO ATÁ JÁ CONSTITUÍDO, ORGANIZADO E EM PLENA ATIVIDADE, SOMOS 

ORGULHOSOS DOS PRIMEIROS PASSOS.  

NOSSOS SONHOS SÃO GRANDES E AMBICIOSOS MAS SERÃO REALIZADOS POR 

AÇÕES MUITO ESPECÍFICAS E PRÁTICAS.  

RETRATOS DO GOSTO- UMA OPERAÇÃO QUE PRETENDE DAR LUZ AO INGREDIENTE 

COM POTENCIAL GASTRONÔMICO. O PEQUENO PRODUTOR RURAL VIRA O 

PROTAGONISTA. E UMA PARTE DOS LUCROS DA VENDA DO ALIMENTO É 

REVERTIDO PARA A PESQUISA OU A ESTRUTURAÇÃO DO INGREDIENTE E/OU DE 

SUA REGIÃO DE PRODUÇÃO.  

SERVIR INSETOS- NA AMAZÔNIA CONHECI UMA VARIEDADE DE FORMIGA SAÚVA 

COM EXPRESSIVO SABOR DE CAPIM SANTO. NAS MINHAS ANDANÇAS PELO MUNDO 

LEVEI ESSAS FORMIGAS E INFLUENCIEI OUTROS CHEFS, OU MELHOR, O PRODUTO 

INFLUENCIOU OUTROS CHEFS. IMPORTANTES RESTAURANTES DO MUNDO 

PASSARAM A REENTENDER OU REVER A POSSIBILIDADE DE SERVIR INSETOS. FICO 

FELIZ COM ESTA PEQUENA VITORIA, A GRANDE VITORIA AINDA ESTÁ POR VIR. 

ENTENDER QUE POR TRAZ DAQUELE SABOR EXISTE UMA CULTURA E FORTALECER 

AQUELA CULTURA TALVEZ SEJA A PRINCIPAL MISSÃO DESTE TRABALHO.  

PIMENTA BANIWA JIQUITAIA- EM UMA AÇÃO CONJUNTA DA OIBI (ORGANIZAÇÃO 

INDÍGENA DA BACIA DO IÇANA) E DO INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, ESTAMOS 

HOJE INTRODUZINDO NO MERCADO A PIMENTA BANIWA JIQUITAIA, OU MELHOR, 

PIMENTA COM SAL PRODUZIDA PELAS MULHERES BANIWA. ALÉM DE UM 

FASCINANTE INGREDIENTE PARA O MUNDO GASTRONÔMICO, ELA FAZ PARTE DA 

DEFESA DA CULTURA FEMININA DO ROÇADO, UM SISTEMA AGRÍCOLA INDÍGENA 

DO RIO NEGRO, JÁ TOMBADO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL.  

CARNE SUSTENTÁVEL- O COMPANHEIRO ROBERTO SMERALDI VEM DESAFIANDO 

UM MERCADO POTENTE E VORAZ: O DA CARNE. É POSSÍVEL PRODUZIR HOJE UMA 
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CARNE MAIS AMIGA DO MEIO AMBIENTE. É POSSÍVEL DIMINUIR EM MAIS DE 50% 

AS ÁREAS DE PASTAGEM PRODUZINDO A MESMA QUANTIDADE DE BOIS NO 

BRASIL. O SONHO MAIOR É A RECUPERAÇÃO DESTAS ÁREAS DEGRADADAS, QUEM 

SABE PRODUZINDO DE FORMA INTEGRADA TODOS OS INGREDIENTES 

AUTÓCTONES, GERANDO MAIS UMA VEZ BENEFÍCIO REAL PARA UMA REGIÃO E OS 

HOMENS QUE ALI VIVEM.  

BAUNILHA DO CERRADO- COMO PROFISSIONAL DE COZINHA, APRENDI QUE A 

BAUNILHA FAZ PARTE DOS SABORES UNIVERSAIS, SENDO APRECIADA POR TODAS 

AS CULTURAS EM TODOS OS CANTOS DO PLANETA. SURPREENDI-ME AO 

CONHECER UMA BAUNILHA NO CERRADO AINDA EM ESTADO SELVAGEM, NÃO 

DOMESTICADA. UM DOS SONHOS DESTE INSTITUTO É A DOMESTICAÇÃO E A 

ESTRUTURAÇÃO DE UM CONSÓRCIO DE FAMÍLIAS NAS ÁREAS DO CERRADO, 

GERANDO COMPLEMENTO DE RECEITA À POPULAÇÃO CARENTE E UM PRODUTO DE 

ALTA QUALIDADE, COM UM DNA BRASILEIRO, PARA AS MESAS DO MUNDO.  

MEL DAS ABELHAS NATIVAS- A BUSCA DA REGULAMENTAÇÃO DO COMÉRCIO DO 

MEL DAS ABELHAS MANSAS É UM DOS PROJETOS DE MAIOR 

REPRESENTATIVIDADE DO INSTITUTO. UM INGREDIENTE PROFUNDAMENTE 

BRASILEIRO AINDA SEM LEGISLAÇÃO, LOGO NÃO COMERCIALIZADO, ESTE MEL 

ALÉM DE EXPRESSIVAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS _ E GRANDE 

POTENCIAL GASTRONÔMICO _, AINDA GOZA DE PROPRIEDADES MEDICINAIS. O 

USO DESTE PRODUTO PODE BENEFICIAR O UNIVERSO DOS GOURMET E DOS 

PROFISSIONAIS DE COZINHA, GERAR RENDA PARA UMA POPULAÇÃO CARENTE E 

AMPLIAR SEUS BENEFÍCIOS AO MEIO AMBIENTE. EXPLICO MELHOR: ABELHAS SÃO 

INDICADORES DE BIOMAS SAUDÁVEIS. A PRODUÇÃO DESTE MEL, CONSORCIADO À 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO, PODE GERAR RENDA PARA A PROTEÇÃO DE REGIÕES 

HOJE DESPROTEGIDAS. OU SEJA, A PRODUÇÃO BEM ESTRUTURADA PODE GERAR 

BENEFÍCIOS FINANCEIROS PARA A AUTOPRESERVAÇÃO DE ÁREAS QUE, COM 

RARAS EXCEÇÕES, ESTÃO HOJE DESPROTEGIDAS.  

OUTRAS QUESTÕES QUE ESTÃO NO HORIZONTE DO ATÁ SÃO:  

O MAR- AS UTILIZAÇÕES DO MAR PODEM SER, SIM UM RECURSO ESGOTÁVEL. A 

PRODUÇÃO DE ALGA É UMA DAS POSSIBILIDADES APONTADAS PARA O MERCADO 

GOURMET E PARA O COMPLEMENTO DE RENDA DE UM IMPORTANTE NICHO DA 

SOCIEDADE.  

A PISCICULTURA- DAS NOSSAS ESPÉCIES ENDÊMICAS MARINHAS OU FLUVIAIS 
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PODE E DEVE ABRIR MERCADO PARA INGREDIENTES DE MAIOR QUALIDADE.  

NOVOS INGREDIENTES- O ENTENDIMENTO DOS BIOMAS PODE PROPOR MANEJO 

SUSTENTÁVEL DE UMA SÉRIE DE PRODUTOS QUASE DESCONHECIDOS DAS MESAS 

BRASILEIRAS COMO A MAÇÃ DO COCO, ESPONJA FORMADA NO CENTRO DA 

AMÊNDOA NO MOMENTO DA BROTA DO COCO; O COGUMELO BRASILEIRO; AS 

VARIEDADES DE ARROZES E FEIJÕES ESPECIAIS UTILIZADOS POR TODO O BRASIL.  

MANDIOCA- É A RAIZ FUNDAMENTAL DA COZINHA BRASILEIRA, PRECISA SER 

VALORIZADA E EXPLORADA EM TODA SUA POTENCIALIDADE.  

OLEODIVERSIDADE- O BRASIL GOZA DE UMA OLEODIVERSIDADE GIGANTESCA. 

TEMOS DE MELHOR EXPLORAR DESDE CAROÇOS JÁ CONHECIDOS COMO O DO 

PEQUI, DO ABACATE, DA JACA E TAMBÉM OUTROS MENOS POPULARES COMO O 

PATAUÁ E A INFINIDADE DE COCOS E SEMENTES ABUNDANTES NA FLORESTA 

AMAZÔNICA E NO CERRADO BRASILEIRO.  

CARNES SILVESTRES- O COMÉRCIO DE CARNES SILVESTRES E O MANEJO DA 

FAUNA DENTRO DAS REGULAMENTAÇÕES VIGENTES PODE _ E DEVE! _ SER UMA 

DAS MISSÕES DO ATÁ.  

A ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA, O USO RACIONAL E CIENTÍFICO DE NOSSOS 

RECURSOS NATURAIS APONTAM PARA UM MELHOR COMER, UM MELHOR VIVER, 

UMA NATUREZA MELHOR. E O ATÁ ESTÁ A SERVIÇO DISSO: QUER REVER A 

RELAÇÃO DO HOMEM COM O ALIMENTO.  

HOJE VIEMOS TORNAR PÚBLICAS NOSSAS INTENÇÕES E AÇÕES. REUNIMOS AQUI 

PESSOAS PRÓXIMAS DE NÓS QUE TÊM SENSIBILIDADE, CONHECIMENTO, PRESTÍGIO 

E PODER PARA ADERIR E AJUDAR A MOBILIZAR A SOCIEDADE NA DIREÇÃO DAS 

CAUSAS DO ATÁ.  

O MANIFESTO ATÁ SINTETIZA A INSPIRAÇÃO E O COMPROMISSO PARA VOCÊ 

REFLETIR E DECIDIR POR SUA ADESÃO.  

ME COLOCO COMO INSTRUMENTO DESTAS CAUSAS, MAS PRECISO DO APOIO DOS 

AMIGOS PARA QUE JUNTOS POSSAMOS MUDAR A REALIDADE DE MANEIRA MAIS 

EFETIVA E RÁPIDA.  

SE VOCÊ SE DISPÕE A VIR JUNTO, ENTRE EM CONTATO COMIGO OU COM EDNÉIA 

PARA COLHERMOS SUA ADESÃO.  

COM CERTEZA TEREMOS MUITO O QUE CELEBRAR JUNTOS.  

ALEX  
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Anexo 8 - Projeto de Lei
59

 

 

PROJETO DE LEI N.º 6562, DE 2013  

(Do Sr. Gabriel Guimarães) 

Altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 – 

Lei Rouanet – para incluir  a  gastronomia 

 brasileira  como segmento  beneficiário  da 

 política  de incentivo fiscal.  

 

OCongresso Nacionaldecreta:  

 

Art. 1º O § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de  

dezembro de 1991, que “Restabelece princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 

1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras 

providências”, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:  

“Art. 18. ...................................................................... 

...................................................................................  

§3º.............................................................................. 

...................................................................................  

i) eventos, pesquisas, publicações, criação e 

manutenção de acervos relativos à gastronomia brasileira.” 

(NR)  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua  

publicação.  

JUSTIFICAÇÃO  
A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, mais  

conhecida como Lei Rouanet, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e 
oferece três importantes mecanismos de captação de recursos para o setor cultural 
brasileiro – o Fundo Nacional da Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e 
Artístico (FICART) e o incentivo a projetos culturais.   

Das formas de fomento à cultura estabelecidas na lei, a  

mais conhecida e utilizada é a política de incentivos fiscais, que possibilita a cidadãos 
(pessoas físicas) e empresas (pessoas jurídicas) aplicar parte do Imposto de Renda devido 

                                                      
59

disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=596141. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=596141
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em ações culturais. Esse instrumento apoia produtos culturais de modo geral, mas pode 
fortalecer especialmente iniciativas que não se enquadram em programas de fomento 
desenvolvidos pelo Ministério da Cultura (MinC).  

Segundo dispõe o § 3º do art. 18 da Lei Rouanet, o  
incentivo fiscal para doações e patrocínios previsto no documento legal se restringe aos 
seguintes segmentos: a) artes cênicas; b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; 
c) música erudita ou instrumental; d) exposições de artes visuais; e) doações de acervos 
para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como 
treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos; 
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e 
preservação e difusão do acervo audiovisual; g) preservação do patrimônio cultural 
material e imaterial; e h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que 
poderão funcionar também como centros culturais comunitários, em Municípios com 
menos de 100.000 (cem mil) habitantes.  

O projeto de lei que ora apresentamos tem o intuito de  
incluir nessa lista de segmentos que podem ser beneficiados pela lei os eventos, as 
pesquisas, as publicações, assim como a criação e manutenção de acervos relativos à 
gastronomia brasileira.   

A gastronomia – vasto e fascinante universo que abarca  

ingredientes, utensílios, equipamentos e saberes humanos – é parte integrante da história 
e da cultura de um povo. Assim, o nosso modo de comer e de preparar o alimento é 
característica essencial que nos distingue e nos define como brasileiros. A nossa cozinha, 
forjada com ingredientes comuns que a tornam reconhecível em qualquer parte do 
mundo e, ao mesmo tempo, com combinações tão originais em cada diferente região do 
País que a tornam múltipla, complexa e rica, é um dos alicerces da identidade nacional, 
devendo, portanto, ser apoiada, estudada, preservada e difundida como qualquer outra 
manifestação da nossa cultura.  
 Estamos  certos  de  que  incluir  explicitamente  a  

gastronomia no texto da Lei Rouanet, como beneficiária do mecanismo de incentivo, 
contribuirá sobremaneira para estimular a captação de recursos para o setor. Além disso, 
a medida tem o valor simbólico de constituir o reconhecimento oficial dessa manifestação 
como parte integrante da cultura nacional, merecedora de fomento e de apoio do poder 
público.   

Pedimos, assim, o apoio a nossa iniciativa, na esperança  

de que a importância e o mérito desta proposta sejam também reconhecidos pelos nobres 
pares.  

Sala das Sessões, em         de                          de 2013.  
Deputado Gabriel Guimarães  
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Anexo 9 – Fotos dos boxes do Instituto Atá no Mercado Municipal de 

Pinheiros
60

 

 

 

 

Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
60

 As fotos foram feitas por mim no dia 11 de junho de 2016.  
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Figura 3 
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Anexo 10 – aula de Alex Atala sobre a escala hipotética dos sabores baseada no 

esquema construído por Lévi-Strauss em O Cru e o Cozido 

 

(APUD ATALA, 2007)  

 

 

 

Figura 4 
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