
UNIVERDIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

 
 
 

Tânia Biazioli 
 

 

A quebra entre o passado e o futuro na cozinha caipira 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2018 



 

 
Obra da contracapa 
Almeida Júnior  
Itu, SP, 1850 - Piracicaba, SP, 1899  
Cozinha caipira, 1895   
óleo sobre tela  
63 x 87 cm   
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. Transferência do Museu Paulista, 1947  
Crédito fotográfico: Isabella Matheus 



TÂNIA BIAZIOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 

A quebra entre o passado e o futuro na cozinha caipira 
 
 
 
 

Versão Corrigida 
 
 
 
 

Tese apresentada ao 
Instituto de Psicologia da  

Universidade de São Paulo  
para a obtenção do título de 
Doutora em Psicologia Social  

 
 

Área de Concentração:  
Psicologia Social  

 
 

Orientadora:  
Profa. Titular Sylvia Leser de Mello  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

São Paulo 
2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos camponeses,  
porque sem eles não haveria cozinha brasileira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Agradecimentos 
 
 
À Professora Sylvia Leser de Mello pela coragem em aceitar me orientar nesta 
pesquisa, quando muitos outros se negaram. 
 
Ao sociólogo da alimentação, Carlos Alberto Dória, pelos cursos oferecidos sobre 
cozinha brasileira no Centro de Estudos Culinário Câmara Cascudo e na Escola do 
Gosto.   
 
Às historiadoras da alimentação, Leila Mezan Algranti e Rafaela Basso, pela indicação 
dos caminhos para o estudo da cozinha paulista no tempo dos bandeirantes. 
 
Às professoras de história da alimentação e de cartografia histórica, Leila Mezan 
Algranti (UNICAMP) e Íris Kantor (USP), que compuseram a banca de qualificação, 
sugerindo que o estudo se voltasse menos ao passado do que ao presente, menos à 
História do que à Psicologia. 
 
Ao chef de cozinha Rodrigo Oliveira, que gentilmente me indicou um cozinheiro 
caipira, de modo que a pesquisa começou primeiro dentro de um restaurante antes de 
encontrar seu caminho na universidade. Ao chef de cozinha Jefferson Rueda, com 
quem compartilhei os estudos sobre cozinha caipira, o que frutificou no menu 
Caminhos&Fronteiras. Aos sócios do restaurante Attimo, Marcelo e Ernesto 
Fernandes, que financiaram o primeiro ano desta pesquisa. À WMcCANN pela criação 
publicitária do menu Caminhos&Fronteiras. À Mauro Holanda pelas fotografias dos 
pratos. À Thais Biazioli pelo trabalho sem fim de incluir as imagens do cardápio, dos 
pratos e dos ingredientes. 
 
Ao Rusty Marcellini pelo roteiro gastronômico do caminho velho do ouro em Minas 
Gerais. Ao sociólogo da alimentação Carlos Alberto Dória e à cozinheira Letícia Massula 
pelas dicas gastronômicas em Goiás e Pirenópolis. Ao chef de cozinha Paulo Machado, 
aos professores de gastronomia João Carlos Marques Caldeira e Elson Figueiredo pela 
viagem gastronômica em Cuiabá e Pantanal.   
 
Aos pequenos produtores rurais e especialistas que me indicaram a riqueza do passado 
esquecido da cozinha dos ingredientes caipira. Ao Gonzalo Barquero, Cerrado Carnes e 
João Neto pelas carnes de animais silvestres. Ao Danilo Caneppele da Usina de 
Paraibuna e Carla Polaz do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da 
Biodiversidade Aquática Continental pelos pescados. Ao Clóvis José de Almeida do 
Frutos do Brasil, Douglas Bello do Sítio do Bello e Helton Josué Teodoro Muniz do Sítio 
de Frutas Raras pelas frutas nativas. Ao Jerônimo Villas-Bôas, Klécio Souza Silva, 
Hermelindo Sandri e Claudia Inês da Silva do Laboratório de Abelhas da USP pelo mel 
de abelhas sem ferrão. 
 
À Jeanne Marie Gagnebin pelo curso sobre a filosofia da história e a indicação dos 
fragmentos sobre o comer de W. Benjamin. Ao meu psicanalista Marcelo Checchia, 
que destacou a leitura psicanalítica da gastronomia como sublimação do prazer oral. 



Aos membros da banca – Sylvia Leser de Mello, Leila Mezan Algranti, João Máximo, 
Ana Maria Loffredo e Belinda Mandelbaum – pelas belas arguições, cujas sugestões 
puderam ser incluídas na versão corrigida da tese. 
 
Às psicólogas Andrea e Glaucia e assistentes sociais Clauzeane, Janete e Priscila que 
trabalham comigo no Centro de Atendimento Mutidisciplinar da Regional Criminal da 
Defensoria Pública por estarem presentes nas minhas ausências para que eu pudesse 
cursar as disciplinas e escrever a tese. 
 
Aos meus amigos por compartilharem os caminhos da pesquisa à mesa. Sinara Costa, 

Daniele Carli, Carlos Samejima, Raquel Berg, Juliana Peixoto, Joana Santa Cruz, 

Kaio&Joel, Karina Santos Salvador, Tatiane Fukuda, Patrícia Sinhorini, Fernanda Dias, 

Daniela Kovaks, Ariane Stolfi.  

Ao meu pai Fleury – que nasceu no coração da Bahia, na Chapada Diamantina – e à 

minha mãe Teresa – que nasceu no interior de São Paulo, em área de influência 

histórica de imigrantes italianos – que me ensinaram o amor em família. Aos meus 

irmãos por toda a vida compartilhada e às crianças que trouxeram ao mundo, 

alegrando a vida de família. À Thais&Rodrigo pelo Liam. Ao Fleury&Andrea pela 

Héloïse e Mathias. À Ísis&Luciano pela Letícia. À Tia Júlia e Karla, à Vanessa&Giorgio, 

que sempre estão por perto. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Este pequeno espaço intemporal no âmago mesmo do tempo [...]  

não pode ser herdado e recebido do passado, mas apenas indicado;  
cada nova geração, e na verdade cada novo ser humano,  

inserindo-se entre um passado infinito e um futuro infinito,  
deve descobri-lo e, laboriosamente, pavimentá-lo de novo. 

 
Hannah Arendt, A Quebra entre o Passado e o Futuro  

 
A descoberta de uma nova receita culinária é mais importante  
para a humanidade do que a descoberta de uma nova estrela. 

 
Brillat-Savarin, A Fisiologia do Gosto 



RESUMO 
 
 
BIAZIOLI, Tânia. A quebra entre o passado e o futuro na cozinha caipira. Tese de 
Doutorado em Psicologia Social, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 
 
 

É este um estudo sobre a quebra entre o passado e o futuro na cozinha caipira. Mais 

uma vez vemos agora surgir a lembrança da cozinha caipira, após um longo 

esquecimento do paulista da roça. Sérgio Buarque de Holanda nos mostrou que a 

origem da cozinha paulista no tempo dos bandeirantes estava no caminho que convida 

ao movimento, dando margem à maior influência dos hábitos alimentares indígenas 

sobre os portugueses. O sustento da viagem ao sertão eram os produtos da caça, 

pesca e coleta. Ao longo dos caminhos, os paulistas ainda plantavam as roças de milho 

e feijão. Antonio Candido observou a crise da cozinha caipira, diante do processo de 

modernização do país. Assim, ocorreu a manutenção da dieta básica e a perda da dieta 

complementar devido às transformações no mundo do caipira. O feijão com toucinho 

e a farinha de milho puderam se manter vivos no presente. O que caiu no 

esquecimento do passado foram os produtos da caça, pesca e coleta. O objetivo deste 

estudo é reconstruir o passado da cozinha caipira no presente, por meio de uma 

pesquisa de campo. A hipótese deste estudo é que a moderna cozinha brasileira, na 

procura incessante do novo, busca inspiração no passado colonial não para ser 

relançada outra vez à escala nacional e sim à escala mundial. O menu Caminhos & 

Fronteiras, fruto dos estudos compartilhados com o chef de cozinha Jefferson Rueda, 

pretende homenagear as origens da cozinha caipira. A criação dos pratos nos levará às 

viagens ao sertão, pelas antigas capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, 

apresentando os ingredientes das terras paulistas, cuja produção será compreendida 

por meio das entrevistas com os pequenos produtores rurais. Recolher o tesouro 

perdido não só do milho, feijão e carne de porco, mas também das carnes de caça, 

pescados, palmitos, frutas silvestres e mel de abelhas nativas poderá contribuir para 

construir a ponte entre o passado e o futuro na cozinha caipira. Mas será que a perda 

da tradição na cozinha caipira significa a perda do passado? A questão da memória e 

da história benjaminiana irá guiar a busca por uma nova relação com o passado. O 

estudo chega ao fim com uma leitura psicanalítica que irá compreender a gastronomia 

como uma sublimação do prazer oral.  

 
 
Palavras-chave: Culinária. Caipira. Memória e Esquecimento. Walter Benjamin. Sigmund 
Freud. 



ABSTRACT 

 

BIAZIOLI, Tânia. The break between the past and future in the Caipira cuisine. PhD 

Thesis in Social Psychology, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018. 

 

This is a study about the break between the past and the future in the Caipira cuisine. 

Once again, we currently see the remembrance of the Caipira cuisine arise, after a long 

forgetting of the ‘paulista da roça’. Sérgio Buarque de Holanda showed us that the 

origin of the Paulista culinary in the age of the bandeirantes was in the path that 

invites for movement, allowing for the bigger influence of natives’ eating habits over 

the Portuguese ones. The sustenance on the journey inwards was the goods from 

hunting, fishing and foraging. Along the way, the paulistas also planted corn and bean 

crops. Antonio Candido observed the crisis of the Caipira cuisine in face of the 

modernization process the country underwent. Thus, preservation of the basic diet 

and loss of the complementary diet took place due to transformations in the world of 

the Caipira. Beans with bacon and corn flour were able to keep themselves alive in the 

present. What fell into forgetting were the goods from hunting, fishing and foraging. 

The aim of this study is to reconstruct the past of the Caipira cuisine in the present 

through a field research. This study’s hypothesis is that modern Brazilian cuisine, in the 

ceaseless quest for the new, seeks inspiration in the colonial past in order not to be 

relaunched in national scale, but in global scale. The Caminhos&Fronteiras menu, fruit 

of shared studies with Chef Jefferson Rueda, sets out to pay homage to the origins of 

the Caipira cuisine. The creation of dishes is to take us to the voyages inwards, 

throughout the ancient states of Minas Gerais, Mato Grosso and Goiás, presenting the 

ingredients of Paulistas lands, whose production will be understood by the means of 

interviews with small producers. Recollecting the lost treasure not only from the corn, 

beans and pork meat, but also game, fish, hearts of palm, wild fruit and indigenous 

bees honey may contribute towards bridging the gap between the past and future in 

the Caipira cuisine. However, does the loss of tradition in Caipira cuisine mean the loss 

of the past? The question of Benjaminian memory and history will guide the search for 

a new way to relate to the past. The study reaches its end with a psychoanalytic 

reading that is to understand gastronomy as a sublimation of oral pleasure. 

 

KEYWORDS: Culinary. Caipira. Memory and Forgetting. Walter Benjamin. Sigmund 

Freud.
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A cozinha caipira está contida num pobre rancho com paredes de pau-a-pique. 

Ela parece construída para durar pouco tempo. É como se o caipira precisasse de uma 

cozinha mais afeita à vida andeja do que a vida sedentária, tal qual herdou dos índios e 

bandeirantes nas origens de São Paulo. Ao adentrar no interior da cozinha caipira, é 

possível ver uma mulher de cócoras catando feijão na peneira, enquanto o toucinho de 

porco seca no fumeiro sobre o fogão à lenha. Ao fundo, vemos a roça de milho no 

quintal e a galinha com seu pintinho ciscando no terreiro. Vemos ainda umas coisinhas 

poucas, do caipira mesmo, feito em casa: o pote de barro, o pilão e o forno romano1.  

As obras de Almeida Júnior dedicadas ao caipira paulista exaltam uma cultura 

cujo desaparecimento o artista pronunciava. Sob o lema do progresso, a cidade de São 

Paulo adquiria novas feições no final do século XIX. Ao forte desejo de modernidade, 

correspondia certa dose de saudosismo. Suas pinturas – tal como retratou no quadro 

“Cozinha Caipira” de 1895 – evocam o passado rural e enaltecem os índios e 

bandeirantes na expansão paulista2.  

 
Mais uma vez vemos agora surgir a lembrança da cozinha caipira, após um 

longo esquecimento do paulista da roça. A cozinha paulista marcada pela mobilidade e 

                                                           
1 Não apenas os fogões fixos apareceram tardiamente, mas também a própria cozinha como 
dependência interna incorporada às residências rurais e urbanas. Carlos Lemos, em Cozinhas, etc: um 
estudo sobre as zonas de serviço da casa paulista de 1978, mostra que a cozinha portuguesa nunca 
chegou a ser transplantada tal qual para a nossa casa de morada. Pois a chaminé e a lareira não 
resistiram ao calor do trópico. Contudo, a influência dos romanos e mouros pôde ser percebida na 
cozinha do lado de fora da casa, no quintal. A nossa cozinha ao ar livre começou em torno do fogão de 
três pedras, formando um triângulo com a fogueira dentro, e da trempe, armação de ferro rústica sobre 
o fogo. Nestas terras tão carentes de mulheres brancas, eram os índios quem cozinhavam os alimentos 
nos seus próprios fogões, de cócoras. Cozinhar de pé só se tornou possível, quando o fogão saiu do 
chão. Em alguns lugares, aproveitou-se o jirau indígena, cujas malhas horizontais foram tapadas com 
barro e terra. Noutros lugares, o fogão alto era maciço de barro e pedra, taipa de pilão, tijolos, com 
cavidade para a fornalha e com bocas no tampo sobre o fogo para pousar as panelas. Modernamente, 
este fogão à lenha praticamente desapareceu nas grandes cidades. Primeiro, cedeu lugar ao pequeno 
fogão a carvão vegetal, em seguida ao fogão a gás e, por fim, ao fogão elétrico. O jirau indígena foi outro 
elemento que perdurou na cozinha roceira. O índio defumava a carne no moquém para conservá-la. No 
jirau, situado em cima dos fogões, penduram-se até hoje o milho, o toucinho, a linguiça. (p. 69-74). 
2 Ver a exposição “Arte no Brasil” da Pinacoteca, onde a sala sobre o imaginário paulista trata das 
pinturas de Almeida Júnior. O quadro “Cozinha Caipira” aparece na contracapa deste trabalho. 
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pelo convívio com os índios no tempo dos bandeirantes, tão necessária ao colonizador 

português na adaptação ao novo meio e tão desprezada pela sua preferência em 

manter o paladar de além-mar, poderá promover a reconciliação com este passado 

indígena. Não é só isso. A cozinha paulista, muitas vezes esquecida atrás da cozinha 

dos imigrantes italianos, árabes e japoneses na era do café, bem como tantas vezes 

menosprezada pela gastronomia francesa em voga entre as elites cafeicultoras, poderá 

resgatar suas tradições numa cidade de culinária cosmopolita como São Paulo. 

O interesse pela cozinha brasileira surgiu pela primeira vez com a necessidade 

de formar a identidade nacional, de modo que o país pudesse se construir enquanto 

uma nação. Foi preciso esperar por Gilberto Freyre e Câmara Cascudo para que nossas 

tradições de forno e fogão pudessem ser defendidas, a partir das afinidades aos 

movimentos regionalista e modernista. Isto tudo contra as ameaças do estrangeirismo 

à mesa, da indústria alimentar e da campanha nutricionista. É possível hoje reconhecer 

a cozinha brasileira a partir da influência dos ameríndios, portugueses e africanos, 

como se a identidade nacional estivesse garantida pela miscigenação racial à mesa. E 

assim as várias cozinhas regionais brasileiras teriam contribuído para desenhar o mapa 

alimentar do país, de acordo com a predominância de uma ou outra influência étnica. 

Esta cozinha brasileira miscigenada, contudo, preferiu esquecer a hierarquia que 

sempre existiu entre índios, brancos e negros no Brasil. 

Convém, agora, definir quem é o caipira. Aqui, nos apoiamos no estudo de 

Antonio Candido, Os parceiros do Rio Bonito. Não se trata de chamar de caipira, no 

sentido pejorativo, o homem de cultura rústica, não civilizada. Tampouco se trata de 

defini-lo como um tipo racial: o mameluco, o mestiço do branco e índio. Pois o caipira 

é antes um tipo social. O caipira é o resultado do ajustamento do colonizador 

português ao novo mundo, tanto pela manutenção dos traços de origem, quanto pela 

transformação no contato com os indígenas. O caipira formou-se, após a fixação do 

paulista ao solo, em seguida a expansão dos bandeirantes pelas capitanias de Minas 

Gerais, Mato Grosso e Goiás. O caipira é, portanto, o homem tradicional do campo. 

Existem muitas maneiras de designar o homem rural brasileiro. O sertanejo é o 

homem do interior nordestino, o caipira o é das terras paulistas. Não se deve 

confundir ainda o morador de beira-mar, o caiçara, com o morador de serra acima, o 

caipira. 
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Este estudo busca compreender tanto as origens quanto a crise da cozinha 

caipira. Sérgio Buarque de Holanda nos mostrou que a vocação da cozinha paulista no 

tempo dos bandeirantes estava no caminho que convida ao movimento, dando 

margem à maior influência dos hábitos alimentares indígenas sobre os portugueses. O 

sustento da viagem ao sertão eram os produtos da caça, pesca e coleta. Ao longo dos 

caminhos, os paulistas ainda plantavam as roças de milho e feijão. Antonio Candido 

observou o empobrecimento da dieta caipira, diante do processo de modernização do 

país. Assim, ocorreu a manutenção da dieta básica e a perda da dieta complementar 

devido às transformações no mundo do caipira. O feijão com toucinho e a farinha de 

milho puderam se manter vivos no presente. O que caiu no esquecimento do passado 

foram os produtos da caça, pesca e coleta.  

A proposta deste estudo é investigar o que restou do passado da cozinha dos 

ingredientes caipira no tempo presente, por meio de uma pesquisa de campo. A 

hipótese é que a moderna cozinha brasileira, na procura incessante do novo, busca 

inspiração na cozinha tradicional brasileira, voltando-se para o passado colonial. 

O cardápio Caminhos&Fronteiras – fruto dos estudos compartilhados com o 

chef de cozinha Jefferson Rueda – pretende homenagear o livro homônimo de Sérgio 

Buarque de Holanda, que conta a história da cozinha paulista antiga. A criação dos 

pratos nos levará as viagens ao sertão, apresentando os mais variados ingredientes das 

terras paulistas, cuja produção será compreendida por meio das entrevistas com os 

pequenos produtores rurais. 

As viagens pelos caminhos do sertão – nas antigas capitanias de Minas Gerais, 

Goiás e Mato Grosso – pretendem recolher a dieta básica do caipira: milho, feijão e 

carne de porco. As entrevistas com os pequenos produtores rurais pretendem resgatar 

a dieta complementar do caipira: caça, pesca e coleta.    

Não se trata aqui de fazer um inventário da cozinha caipira, como quer os 

estudos de patrimônio, para a preservação de um passado que corre o risco de 

desaparecer. Isto seria repetir o passado, reatualizando as velhas receitas. Trata-se de 

reconstruir o passado da cozinha caipira, para que a gastronomia possa criar algo novo 

no presente, preservando a memória do gosto. 
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Recolher o tesouro perdido das carnes de caça, pescados, palmitos, mel de 

abelhas nativas e frutas silvestres poderá contribuir para construir a ponte entre o 

passado e o futuro na cozinha caipira. 

Mas será que a perda da tradição na cozinha caipira significa a perda do 

passado? Ou será que a perda da tradição pode significar a ruptura da “cadeia que 

aguilhou cada sucessiva geração a um aspecto predeterminado do passado”, como se 

“somente agora o passado se abrisse a nós com inesperada novidade e nos dissesse 

coisas que ninguém teve ainda ouvidos para ouvir”3 (p. 130)?  

A eficácia da cura na melancolia do tempo perdido se deve a uma sabedoria 

sobre o passado. A questão da memória e da história benjaminiana será o fio condutor 

para refletir sobre o que significa articular o passado e o presente na cozinha caipira 

para que ambos sejam transformados. A perda da tradição impede que a cozinha 

caipira seja repetida tal “como ela de fato foi” no passado. É preciso então saber o que 

é “a verdadeira imagem do passado”, para poder lutar pela cozinha caipira, quando ela 

retorna fugaz no momento de seu reconhecimento no presente. Isto aponta para uma 

questão política: se a cozinha começa na roça, com o cultivo e a criação dos 

ingredientes, é preciso realizar a reforma agrária no país! Pois o uso da terra só pode 

ser legitimado para os que cumprem seu papel social, o que implica em reconhecer a 

importância da agricultura camponesa em detrimento do agronegócio.  

Por fim, uma leitura psicanalítica irá compreender a gastronomia como uma 

sublimação do prazer oral. Primeiramente, será apresentada a gênese do prazer oral 

na relação do bebê com o seio da mãe, a partir da teoria freudiana da sexualidade. Em 

seguida, será apresentado o conceito de sublimação no pensamento freudiano. O 

processo sublimatório depende de um trabalho de luto bem sucedido para que a 

cozinha caipira, ao se identificar com as tradições à mesa abandonadas, possa 

compensar a perda da tradição. 

É este, portanto, um estudo que se localiza no campo da alimentação, 

buscando compreender a memória, a história e a sublimação na cozinha caipira. 

 

                                                           
3 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003. 
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A formação da cozinha brasileira 
 
 
 
 
 
 

Quando ocorreu a independência do Brasil em 1822, a unidade do país à mesa 

ainda permanecia remota. A busca das nossas tradições de forno e fogão para formar a 

identidade nacional, de modo que o país pudesse se construir enquanto uma nação, 

ainda estava por vir.  

E era preciso buscar as origens do país no passado colonial para construir o 

futuro da nação brasileira. Tudo se passa como se o colonizador português tivesse 

aderido aos costumes da terra ao consumir a mandioca e o milho, provando sua 

capacidade superior de adaptação ao meio americano. No entanto, o português 

buscou se manter fiel à tríade canônica do trigo, do vinho e do azeite4 nos primeiros 

tempos da colonização. 

Foi preciso esperar por Gilberto Freyre e Câmara Cascudo para que nossas 

tradições à mesa pudessem ser defendidas, a partir das afinidades aos movimentos 

regionalista e modernista. Isto tudo contra as ameaças do estrangeirismo à mesa, da 

indústria alimentar e da campanha nutricionista. É possível hoje reconhecer a cozinha 

brasileira a partir da influência dos ameríndios, portugueses e africanos, como se a 

identidade nacional estivesse garantida pela miscigenação racial à mesa. E assim as 

várias cozinhas regionais brasileiras teriam contribuído para desenhar o mapa 

alimentar do país, de acordo com a predominância de uma ou outra influência étnica. 

                                                           
4 Ver FLANDRIN, Jean-Louis e MONTANARI, Massimo. História da Alimentação. 8ª ed. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2015. Esta obra mostra que a cultura alimentar europeia é formada pela influência dos 
romanos, bárbaros e cristãos. Da Antiguidade à Idade Média, houve a passagem da civilização greco-
romana no mediterrâneo que privilegiava o cultivo do campo – trigo, vinho e azeite – à barbárie dos 
povos germânicos no coração do continente europeu que explorava os recursos da floresta – carne, leite 
e manteiga. O cristianismo como religião oficial do império pôde ainda manter a tradição romana, ao 
sacralizar o pão e o vinho. Já o consumo da carne de porco, cuja importância era fundamental na Europa 
Medieval “carnívora”, funcionava como um traço que distinguia os cristãos dos árabes e judeus. No fim 
da Idade Média, a caça e a coleta entraram em crise, devido ao aumento do número de bocas para 
sustentar. Os bosques foram abatidos e os cultivos se estenderam na paisagem europeia. Ocorreu então 
o empobrecimento da alimentação dos camponeses, que passaram a comer apenas cereais, e uma 
crescente diferenciação do regime alimentar dos nobres e citadinos, comedores de carne. Ao longo de 
toda a época moderna, qualquer retorno à alimentação rural e à economia de subsistência passou a ser 
percebida como regressão social pela sociedade urbana e a economia de mercado.  
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Esta cozinha brasileira miscigenada, contudo, preferiu esquecer a hierarquia que 

sempre existiu entre índios, brancos e negros no Brasil. 

 
* 

 
Gilberto Freyre e Câmara Cascudo defenderam as tradições brasileiras de forno 

e fogão, mas trilharam caminhos opostos devido às afinidades intelectuais ao 

movimento regionalista e modernista. É o que observa José Luiz Ferreira, em Gilberto 

Freyre e Câmara Cascudo: entre a tradição, o moderno e o regional5. Gilberto Freyre 

deu início à valorização da culinária tradicional e regional brasileira ao ler o Manifesto 

regionalista6, no Congresso Regionalista do Nordeste, ocorrido na cidade de Recife em 

1926. O movimento regionalista era contrário a qualquer espécie de separatismo, 

antes pretendia que as regiões se integrassem numa verdadeira organização nacional. 

Pois de regiões é que o Brasil era feito, sem sacrifício de sua unidade nacional. Os 

regionalistas defendiam entretanto a tradição em declínio do Nordeste açucareiro, 

ameaçada com a ascensão da cafeicultura paulista. Os valores culinários do Nordeste 

precisavam ser defendidos contra a crescente descaracterização da cozinha regional. 

As três grandes influências de cultura que se encontravam à base das principais 

cozinhas regionais eram a portuguesa, a africana e a ameríndia. A influência 

portuguesa manifestava-se mais forte no litoral, a influência africana sobressaia na 

Bahia e a influência ameríndia era notável no extremo norte. Câmara Cascudo 

aproximou-se do modernismo, a partir das correspondências com Mário de Andrade e 

das visitas que o escritor paulista chegou a fazer ao Rio Grande do Norte. O ideal 

nacionalista que defendia estava bastante afinado com Mário de Andrade. Este queria 

abolir as fronteiras do país, sem excluir as peculiaridades locais, para montar nosso 

complexo mosaico cultural.  

Ambos os escritores apresentaram as três grandes tradições culturais que 

influenciaram a mesa brasileira. Gilberto Freyre – no livro Casa-Grande & Senzala7, 

escrito em 1933 – interpretou a formação da sociedade brasileira a partir da 

                                                           
5 FERREIRA, José Luis. Gilberto Freyre e Câmara Cascudo: entre a tradição, o moderno e o regional. Tese 

de Doutorado em Estudos da Linguagem. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2008. 
6 FREYRE, Gilberto. Manifesto regionalista. 7ª. ed. Recife: FUNDAJ, Editora Massangana, 1996. P. 47-75. 
7 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal. São Paulo: Global, 2006. 



23 
 

capacidade do colonizador português de se adaptar ao meio americano por meio do 

contato íntimo com os indígenas e africanos. O português, quando chegou ao Brasil, 

precisou substituir o trigo pela mandioca para se adaptar às condições climáticas do 

novo meio. Assim tornou-se quase a mesma, de norte a sul, a mesa colonial. O cultivo 

das plantas indígenas da mandioca e do milho formou a base do sistema de 

alimentação. Contudo, existiam especializações regionais, com sabores locais, devido à 

maior influência indígena, portuguesa ou africana8. A mulher indígena foi quem nos 

transmitiu um conjunto de alimentos e utensílios de cozinha, bem como uma série de 

drogas e remédios caseiros. Os colonos adotaram a farinha de mandioca ou milho no 

lugar do pão de trigo. Do peixe ou da carne de caça, faziam o moquém – a carne 

assada sobre brasa – e a paçoca – carne assada e pilada com farinha. Já o português 

atravessou no seu começo rural um período de alimentação equilibrada, exportando 

os produtos da terra: azeite, vinho e trigo. Muito maior era a frequência dos laticínios 

e da carne vermelha na sua alimentação, que depois tanto se empobreceu. Foi o 

abandono da agricultura, sacrificada pelas aventuras marítimas e comerciais, que criou 

a predominância do peixe seco. Fartura só nos doces fabricados pelas freiras de 

convento, que arredondavam os portugueses com a herança árabe no abuso do 

açúcar, especiarias e gemas de ovos. O escravo africano dominou a cozinha colonial, 

enriquecendo-a com uma série de sabores novos. A contribuição africana afirmou-se 

pela introdução do azeite de dendê, da pimenta-malagueta, pelo maior uso da banana. 

Os escravos, preparando para seus senhores carnes e peixes condimentados com 

pimenta, alimentaram-se melhor nas senzalas pela predileção africana dos vegetais: 

quiabo, couve, taioba, jerimum9. Câmara Cascudo apresentou – no primeiro volume de 

                                                           
8 O autor de Casa Grande & Senzala, ao retratar as características gerais da colonização portuguesa do 
Brasil, observou que seria uma ilusão supor que a sociedade colonial era formada de gente bem 
alimentada. No Brasil escravocrata, o latifúndio privou a população colonial do suprimento equilibrado e 
constante de alimentação sadia e fresca. A monocultura latifundiária projetava uma sombra em torno 
dos canaviais e dos engenhos de açúcar, afastando de si os animais domésticos e qualquer outra lavoura 
que não fosse a cana-de-açúcar. As condições adversas ao cultivo do trigo e a cultura da mandioca 
abandonada aos caboclos instáveis provocaram o rebaixamento do padrão alimentar do colonizador 
português. Exceção seja feita ao planalto paulista, onde se esboçou uma tendência para a policultura, 
teve relativo êxito a cultura do trigo e até houve a concentração das atividades agrícola e pastoril. 
9 Gilberto Freyre tratou a escravidão com saudosismo, ao observar que mais bem alimentados eram os 
extremos da sociedade escravocrata: os brancos das casas-grandes e os negros das senzalas. Os 
senhores de engenho davam-se ao luxo tolo de mandar vir de Portugal boa parte de sua alimentação, 
consumindo víveres deteriorados pelo transporte moroso. Nos dias de festa, grandes banquetes a 
ostentar hospitalidade e fartura; nos dias comuns, muita parcimônia alimentar a expressar o 
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sua História da Alimentação do Brasil10, publicada em 1963 – “o cardápio indígena”, “a 

dieta africana” e “a ementa portuguesa”11 dos primórdios da colonização. Esta era 

“uma tentativa sociológica da alimentação na base histórica e etnográfica” (p.16). A 

intenção era mostrar a antiguidade de certas predileções alimentares que “os séculos 

fizeram hábitos, explicáveis como uma norma de uso e um respeito de herança dos 

mantimentos de tradição” (p. 18). A modificação desses usos e costumes culinários 

dependerá do tempo. Todos os educadores sabem que “os hábitos da infância são 

gravação no granito e os posteriores escultura no gesso” (p. 19). Mandioca e milho 

eram as raízes da alimentação indígena. As carnes de caça e peixe eram assadas no 

moquém. Da carne assada e pilada com farinha, se fazia a paçoca. Do peixe 

embrulhado em folhas e assado no borralho, a moqueca. Do caldo de peixe, se fazia o 

mingau e o pirão. As raízes e frutas ainda forneciam as bebidas inebriantes. O africano 

alimentou-se com comida brasileira, desde antes do cativeiro. Comera milho, não os 

milhetos e sorgo. Mandioca, não os inhames. Porém, os elementos estrangeiros eram 

usados dentro das normas habituais. A mandioca e o milho convergiam para as 

farinhas. Já o inhame, o azeite de dendê, a pimenta malagueta e a banana resistiram à 

cozinha dos colonizadores europeus. A intensificação do tráfico negreiro facilitou a 

migração destes alimentos da África para o Brasil. Já o português recriou seu ambiente 

familiar no Brasil com curral, horta e pomar. Trouxe os trigais e as parreiras. As frutas 

amadas e hortaliças. Trouxe as galinhas e porcos, carneiros e bodes. Muitos produtos 

nativos tiveram que fazer as vezes dos adventícios, a partir de um caráter substitutivo. 

A mandioca substituiu a farinha-do-reino. As frutas da terra imitavam os sabores de 

                                                                                                                                                                          
franciscanismo colonial dos fidalgos. Sem contar os jejuns e abstinências mandadas observar pela Igreja. 
O autor chega até mesmo a sugerir que o regime alimentar do negro era mais equilibrado do que o do 
branco, durante a escravidão. Tanto pelo consumo dos alimentos vindos da África, como pelo regime 
abundante em milho, toucinho e feijão recomendado para o duro esforço do escravo agrícola. Gilberto 
Freyre não faz aqui a crítica social da escravidão ao afirmar que o negro teria sido o elemento mais bem 
nutrido em nossa sociedade patriarcal. A ação devastadora das influências patogênicas estendeu-se aos 
negros só depois da abolição, desamparados da assistência patriarcal das casas-grandes e privados do 
regime alimentar das senzalas. 
10 CASCUDO, Luis da Câmara. História da Alimentação no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: 

Ed. Universidade de São Paulo, 1983. 
11 ALGRANTI, Leila Mezan e ASFORA, Wanessa. Luis da Câmara Cascudo e a ementa portuguesa: a 
contribuição de Portugal na construção do pensamento sobre a cozinha brasileira. In: Carmen Soares & 
Irene Coutinho de Macedo (Coord). Ensaios sobre Patrimônio Alimentar Luso-Brasileiro. São Paulo: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, Annablume, 2014. 
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Portugal, realizando “a marmelada sem marmelos, pinhoada sem pinhões e perada 

sem pêras” (p. 267). 

Os dois escritores reconheciam a ruptura da tradição na culinária brasileira. 

Gilberto Freyre, no Manifesto Regionalista, denunciava o declínio da tradição. “Todos 

os pratos tradicionais e regionais estão sob a ameaça de desaparecer, vencidos pelos 

estrangeiros”. Ele fazia um apelo para que as muitas boas cozinheiras não se 

deixassem corromper pela cozinha francesa nem pela indústria norte-americana das 

conservas e latas. Já Câmara Cascudo, em História da Alimentação no Brasil, oferecia à 

campanha nutricionista a visão do paladar no tempo. “A batalha das vitaminas, a 

esperança do equilíbrio nas proteínas, teriam de atender as reações sensíveis e 

naturais da simpatia popular pelo seu cardápio, desajustado e querido” (p. 19). “O 

psicodietista sabe que o povo guarda sua alimentação tradicional porque está 

habituado; porque aprecia o sabor; porque é a mais barata e acessível. Pode não nutrir 

mas enche o estômago. E há gerações e gerações fiéis a esse ritmo...” (p. 19). 

Não se deve esquecer aqui de Monteiro Lobato, que além de promover a 

defesa intransigente da nacionalidade – nas campanhas pela saúde pública, voto 

secreto e petróleo – também defendeu nossas tradições culinárias. É o que destaca a 

obra À Mesa com Monteiro Lobato12, de Marcia Camargos e Vladimir Saccheta. 

Inspirado no caipira do Vale do Paraíba, o escritor deu vida à Jeca Tatu em 1914, um 

tipo que priorizava a lei do menor esforço. Quatro anos mais tarde, por meio das 

pesquisas em saúde pública, Monteiro Lobato descobriu contudo a razão da apatia do 

homem do campo, fruto da fome e da exclusão social.  

O apego às origens levou Monteiro Lobato a escrever o Sítio do Picapau 

Amarelo em 1947 com histórias infantis, ambientadas no mundo rural e inspiradas na 

comida caipira. Assim, ele criticava com sua verve ferina os hábitos gastronômicos 

afrancesados da elite paulistana, que frequentava os banquetes da Villa Kyrial e a casa 

de chá Trianon. No texto “Curioso caso de materialização”, mais tarde incluído no livro 

Ideias de Jeca Tatu em 1946, Camilo Castelo Branco aparecia surpreso diante de 

Lobato e perguntava se os paulistanos não podiam comer o que queriam. 

 

                                                           
12 CAMARGOS, Márcia e SACCHETTA, Vladimir. À Mesa com Monteiro Lobato. Rio de Janeiro: Senac 

Editora, 2008. 
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“Oh, não! Comer o que se quer é regionalismo sórdido. Come-se o 
que é de bom-tom comer. Manducar leitão assado, picadinho, 
feijoada, pamonha de milho-verde, muqueca e outros petiscos da 
terra é uma vergonha tão grande como pintar paisagens locais, 
romancear tragédias do meio, poetar sentimentos do povo”. (...) 
“Que dirá o estrangeiro se nos pilhar a comer (que horror, meu 
Deus!) tutu com torresmo, esta vergonhosa pitança regional, ou 
coisas semelhantes?” (p.16).       
 

Defender a cozinha tradicional e regional, para Monteiro Lobato, era como 

“pintar paisagens locais” ou “romancear tragédias do meio”. A pintura, a literatura e a 

culinária contribuíram para formar a identidade nacional, de modo que o país pudesse 

construir uma nação.    

Gilberto Freyre e Câmara Cascudo defenderam as tradições da cozinha 

brasileira sob a influência indígena, portuguesa e africana. A defesa das nossas 

tradições de forno e fogão precisou lutar contra as ameaças do afrancesamento à 

mesa, da indústria norte-americana de lata e conserva, da campanha nutricionista das 

vitaminas. O regionalista Gilberto Freyre tratou a cozinha quase como um monumento 

a ser preservado. Um saudosismo que não escondia o apreço pelo resgate da cozinha 

do passado. O modernista Câmara Cascudo defendeu as tradições brasileiras à mesa, 

mas o passado devia estar vivo entre nós no presente. 

Esta cozinha brasileira miscigenada contudo preferiu esquecer a hierarquia que 

sempre existiu entre índios, brancos e negros no Brasil. É o que mostra Carlos Alberto 

Dória, em A Formação da Culinária Brasileira13. As três contribuições étnicas, tomadas 

como equivalentes, silenciam a história da opressão que marcou o colonialismo. E as 

cozinhas regionais brasileiras, ao localizar a influência de uma determinada 

contribuição étnica, acabaram por se reduzir a um cardápio de pratos típicos 

oferecidos aos turistas.  

O estudo da cozinha brasileira, que deixe de lado a “etnicidade” dos pratos e 

sua “distribuição geográfica” para se dedicar aos ingredientes, é obra ainda por se 

fazer. É preciso redesenhar o território, levando em consideração seus ingredientes 

típicos, com manchas culinárias mais úteis ao conhecimento da diversidade alimentar.  

 
* 

                                                           
13 DÓRIA, Carlos Alberto. Formação da Culinária Brasileira. São Paulo: Três Estrelas, 2014.  
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Até então, os estudos da alimentação brasileira interessavam apenas aos 

médicos e nutricionistas, Gilberto Freyre e Câmara Cascudo puderam ampliar o campo 

com contribuições da história e das ciências sociais. 

“Desde a Antiguidade pode-se dizer que a alimentação vem sendo objeto de 

atenção e conhecimento” – segundo Ulpiano Bezerra de Menezes e Henrique Carneiro, 

em “A História da Alimentação: balizas historiográficas”14 – devido à “necessidade 

inescapável de ingerir alimentos para manter a vida” (p. 10-11). Os enfoques 

predominantes na análise desse objeto de estudos são o biológico, o econômico, o 

social e o cultural15. 

A alimentação deixou de ser um tema complementar nos estudos históricos 

para receber uma atenção específica dos historiadores, constituindo-se em um campo 

do conhecimento. 

A escola dos Annales, na França da década de 60, é um marco importante na 

consolidação do campo da História da Alimentação. Os primeiros trabalhos são 

marcados pelo conceito sobre vida material de Fernand Braudel, que abrangia os 

aspectos mais imediatos da sobrevivência humana: a comida, a habitação e o vestiário. 

A longa duração tornou-se a dimensão no interior da qual a alimentação revelaria sua 

permanência e sua mudança. 

Neste primeiro momento, o interesse dos historiadores da alimentação voltava-

se para o enfoque econômico (a produção e comercialização de certos produtos), 

porém os caminhos da Nova História e o contato mais íntimo com as Ciências Sociais 

deslocaram o interesse para o enfoque social (as formas de preparação e consumo 

desses produtos). A tendência que hoje predomina é o enfoque cultural, buscando 

enfatizar o valor simbólico dos alimentos, os rituais ligados ao seu consumo (o “fazer a 

                                                           
14 MENEZES, Ulpiano Bezerra de e CARNEIRO, Henrique. A história da alimentação: balizas 
historiográficas. In: Anais do Museu Paulista, vol. 5. São Paulo: 1997. 
15 Ver ainda CARNEIRO, Henrique Soares. Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003. SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. A alimentação e seu lugar na história: os 
tempos da memória gustativa. In: Revista História, Questões e Debates – Dossiê História da Alimentação. 
No. 42. Curitiba: Editora UFPR, 2005. ASFORA, Wanessa e ESCOBAR, Gregorio Saldarriaga. A decade of 
research in Ibero-America. Food & History, vol. 10, no. 2, 2012. 
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cozinha”, como destaca Michel de Certeau), as formas de transmissão dos 

conhecimentos, bem como os encontros culturais entre povos distintos16.  

Portanto, os estudos da alimentação puderam se ampliar, da cutura material à 

imaterial, de modo a poder consolidar este campo do conhecimento. As contribuições 

de Gilberto Freyre e Câmara Cascudo puderam igualmente se desdobrar em trabalhos 

futuros sobre a alimentação brasileira, seguindo a tendência do movimento 

historiográfico internacional. 

                                                           
16 ALGRANTI, Leila Mezan. História e historiografia da alimentação no Brasil (séculos XVI – XIX). In: 
Adriana Pereira Campos et al. (org.). A cidade à prova do tempo. Vitória: GM Editora. Paris: Université de 
Paris-Est, 2010. 
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A história da alimentação paulista colonial 
 
 
 
 
 
 

O pintor Almeida Junior, no quadro “Cozinha Caipira”17 de 1895, expressou a 

imagem que se tornaria clássica da mesa paulista18 marcada pela pobreza tanto nos 

gêneros alimentícios quanto nos utensílios domésticos, como destacaram Alcântara 

Machado e Ernani Silva Bruno. Mas não é só isso. O quadro igualmente deu expressão 

à outra imagem que se tornou clássica da cozinha paulista marcada pela mobilidade e 

pelo convívio com os indígenas, como indicou Sérgio Buarque de Holanda. 

O imaginário paulista construiu-se com a figura do bandeirante na expansão 

para a conquista do território contra o índio bravio e a ameaça espanhola. Durante a 

República Velha, houve um enaltecimento do bandeirante e uma reconstrução heroica 

do passado paulista, a elite cafeicultora chamava a atenção para o papel de São Paulo 

como “locomotiva da nação”. A Revolução de 1932, que opôs São Paulo ao governo 

provisório de Getúlio Vargas, daria ensejo à construção do paulista como “raça de 

gigantes” que, mesmo diante da perda da hegemonia política, seria capaz de vencer o 

isolamento e a pobreza de maneira infatigável. No processo de modernização do país, 

ocorreu uma inversão na construção do imaginário paulista. Cristalizou-se a imagem 

de uma São Paulo pobre, voltada apenas à própria subsistência. O paulista seria 

valorizado apenas como o sertanista que fornecia mão-de-obra indígena ao nordeste 

                                                           
17 ALMEIDA JUNIOR, José Ferraz de. Cozinha Caipira. São Paulo: Pinacoteca, 1895. Ver a reprodução do 
quadro na contracapa do trabalho. 
18 A construção das imagens da cozinha caipira deita raízes nos grandes intérpretes do Brasil. Gilberto 
Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior não só consolidaram algumas imagens sobre os 
hábitos alimentares do Brasil Colônia, como também teceram alguns comentários sobre o tema da 
alimentação em terras paulistas. Ver ALGRANTI, Leila Mezan. História e Cultura da Alimentação na 
América Portuguesa – tradição e mudanças (uma análise historiográfica). In: I Colóquio de história e 
cultura da alimentação. Universidade Federal do Paraná, 2007. Texto cedido pela autora. BASSO, 
Rafaela. A alimentação em São Paulo colonial: uma breve análise historiográfica. In: A cultura alimentar 
paulista: uma civilização do milho? São Paulo: Alameda, 2014. 



30 
 

açucareiro ou como aquele que desbravava o território para a descoberta dos metais 

preciosos19.  

Uma breve análise historiográfica sobre os hábitos alimentares dos paulistas 

coloniais será aqui apresentada, desde a cristalização das imagens clássicas até o seu 

esmaecimento com o passar do tempo. Estudos recentes de história econômica 

indicam que a carestia e a falta de víveres não se explicam pela pobreza da sociedade 

paulista e sim pela produção de gêneros alimentícios que eram comercializados com 

outras partes da América portuguesa. Estudos recentes de história cultural mostram 

ainda que os portugueses não teriam aderido aos costumes da terra, mas se 

mantiveram fiéis à herança europeia do paladar. 

 

A pobreza e o isolamento 

Alcântara Machado e Ernani Silva Bruno apresentaram os costumes dos 

paulistas coloniais à mesa, a ponto de diferenciá-los das demais regiões da América 

portuguesa. 

Alcântara Machado, no seu livro Vida e Morte do Bandeirante20 de 1929, 

contou com a publicação dos inventários dos dois primeiros séculos, sabendo fazer uso 

pioneiro e inovador desta fonte documental, para salvar do esquecimento parte da 

história de São Paulo. É possível lançar uma luz sobre a maneira como os paulistas 

antigos comiam, ao ler os capítulos que tratam dos aspectos da vida econômica e 

material dos bandeirantes. É possível então ver surgir do passado o povoado e o sítio 

da roça, com suas lavouras e currais, bem como o interior das casas primitivas com sua 

baixela. Os inventários testemunham a pobreza da vida material dos bandeirantes. O 

açúcar, que enriquecia os cultivadores do Nordeste, não apareceu com fartura em São 

Paulo. E somente mais tarde o metal fabuloso apareceria. A pobreza da vila resultava 

da supremacia do meio rural sobre o meio urbano, até o advento do Império. O grande 

domínio rural dos primeiros séculos era um mundo em miniatura. A independência 

econômica do campo reduzia às relações com a cidade. O fazendeiro tinha a carne, o 

                                                           
19 Para uma visão crítica da historiografia paulística que construiu todas estas imagens, ver BLAJ, Ilana. A 
Construção das imagens. In: A Trama das tensões. O processo de mercantilização de São Paulo colonial 
(1681-1721). São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP: Fapesp, 2002. 
20 MACHADO, Alcântara. Vida e Morte do Bandeirante. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, 2006. 



31 
 

pão e o vinho que o alimentava. O couro, a lã e o algodão que o vestia. O azeite de 

amendoim e a cera que lhe dava claridade. Mas não era apenas a terra que conferia 

prestígio social, era também na baixela que a gente “apotentada” ostentava sua 

opulência. Ao adentrar na intimidade dos primitivos lares paulistanos, era possível ver 

a carência de pratos, talheres e copos mas a abundância de baixelas de prata. Talheres 

para quê? Era com os dedos que se comia. O adereço doméstico refletiu o aumento da 

riqueza privada somente à medida que se aproximava o ciclo da mineração.  

Já Ernani Silva Bruno escreveu o livro História e Tradições da Cidade de São 

Paulo, em 1953, dividido em três volumes: “Arraial de Sertanistas (1554-1828)”, 

“Burgo de Estudantes (1828-1872)” e “Metrópole do Café (1872-1918)”. É no primeiro 

volume21 que encontramos o capítulo “Mantimento da terra e do reino” sobre a 

escassez de alimentos em São Paulo, devido ao despovoamento da vila com a corrida 

do ouro. O autor retratou a pobreza do abastecimento de gêneros alimentícios na 

cidade de São Paulo, durante o século dezoito. O trigo escasseara. Havia abusos no 

fabrico do pão de trigo e na fixação de seu preço. A corrida do ouro afetou o 

povoamento, desfalcando os sítios de lavoura e os rebanhos de criação. E, então, 

passou a haver a falta de víveres e seu encarecimento, bem como a miséria de boa 

parte da população.  

Os trabalhos recentes de história econômica relativizam a imagem cristalizada 

da pobreza de São Paulo, representada por uma sociedade voltada apenas para a 

própria sobrevivência. Ao produzir gêneros alimentícios que ultrapassavam o nível do 

autoconsumo, a sociedade paulista inseria-se em uma economia de abastecimento 

interno. John Monteiro – no capítulo “O celeiro do Brasil”, do seu livro Negros da 

Terra22 – recupera o elo perdido entre a escravidão indígena e a produção agrária na 

história seiscentista de São Paulo. Somente com a conquista dos índios tornou-se 

possível a exploração das terras circunvizinhas à vila. O acesso à terra e à mão-de-obra 

indígena determinaram o desenvolvimento econômico da sociedade paulista do século 

XVII. Ao abastecer com gêneros alimentícios o mercado do litoral, os colonos paulistas 

desenvolveram sua lavoura comercial. Entre os produtos da lavoura, o trigo destacou-

                                                           
21 BRUNO, Ernani Silva. Arraial de Sertanistas (1554-1828). In: História e Tradições da Cidade de São 

Paulo. Volume I. 3ª. Ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1984. 
22 MONTEIRO, John Manuel. O celeiro do Brasil. In: Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de 

São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
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se por seu valor comercial. O trigo não se destinava ao consumo local de uma 

população marcadamente indígena. Mas era produzido para a população europeia do 

litoral brasileiro e as frotas portuguesas, envolvidas nos conflitos contra os holandeses 

no Nordeste açucareiro. O abandono da produção comercial do trigo em São Paulo 

ocorreu após a queda na oferta de cativos índios. Ilana Blaj mostra – em A Trama das 

Tensões23 – indícios de uma produção diversificada em São Paulo colonial, formada por 

trigo, carne, milho, feijão, farinha e aguardente de milho, voltada ao abastecimento 

interno de outros núcleos. A falta de víveres e a carestia crescente não se explicam 

pela pobreza de São Paulo, mas pela articulação com outros núcleos regionais. O 

processo de mercantilização fez com que São Paulo pudesse ser vista, para além do 

consumo local, integrada à economia de mercado. A área mineratória apenas 

dinamizou esse processo de mercantilização. Mas não fez nascer isto tudo. É antes o 

desenvolvimento da vila paulistana e de seus arredores que explica a possibilidade de 

abastecimento do mercado mineiro. Não o contrário. Milena Maranho, em O Moinho e 

o Engenho24, lembra as diferenças nas economias coloniais de São Paulo e 

Pernambuco no contexto do Império Português – de um lado o comércio local e a 

economia doméstica do trigo, de outro o comércio ultramarino e a economia mercantil 

do açúcar – mas também as semelhanças dessas regiões ao manter a mesma lógica de 

exploração dos recursos da colônia para obter ganhos econômicos. Contudo, após a 

descoberta do ouro, a importância do moinho e do engenho foi aos poucos substituída 

pela da bateia. 

 

A mobilidade e o convívio com o indígena 

Embora Alcântara Machado e Ernani Silva Bruno tenham buscado diferenciar a 

cozinha paulista das demais regiões do Brasil Colônia foi somente com os trabalhos de 

Sérgio Buarque de Holanda que de fato esta ideia se consolidou. 

                                                           
23 BLAJ, Ilana. A trama das tensões: o processo de mercantilização de São Paulo colonial (1681-1721). 

São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP: Fapesp, 2002. 
24 MARANHO, Milena Fernandes. O moinho e o engenho: São Paulo e Pernambuco em diferentes 

contextos e atribuições no Império Colonial Português 1580 – 1720. Tese de doutorado. Departamento 
de História. FFLCH – USP, 2006. 
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Sérgio Buarque de Holanda possui dois livros, Monções de 1945 e Caminhos e 

Fronteiras de 1957, que contam a história dos paulistas antigos25. Ambos os trabalhos 

mostram que a vocação da cozinha paulista no tempo dos bandeirantes estava no 

caminho que convida ao movimento, dando margem à maior influência dos hábitos 

alimentares indígenas sobre os portugueses.  

Num primeiro tempo, os portugueses distanciaram-se dos hábitos alimentares 

trazidos do Velho Mundo e incorporaram aqueles próprios às populações indígenas. 

Porém, esta incorporação se fez quase sempre através de um caráter substitutivo, 

selecionando os produtos nativos que se harmonizavam melhor com os produtos 

adventícios. Num segundo tempo, após a diluição do legado indígena, ocorreu uma 

lenta recuperação dos produtos e técnicas culinárias, vindos da metrópole. 

Em lugares ignorados, o português ficava a mercê do selvagem. Seu sustento 

nas viagens eram os produtos da caça, da pesca e da coleta. A intimidade com a 

natureza desvendava aos sertanistas os segredos de um mundo agreste, mesmo 

quando parecia privar o homem dos meios para sua subsistência.  

Mas nem sempre era possível encontrar o que comer nessas viagens. Muito 

alimento que pareceria repugnante a paladares europeus teve de ser acolhido no 

sertão, onde “a fome é companheira constante da aventura” (p. 63). Em situações de 

excessiva penúria, comia-se os mais “imundos animais” (p. 64). Verdadeiras “iguarias 

de bugre” (p. 62) eram a içá torrada e o bicho de taquara.  

Não só de caça, pesca e coleta viviam os paulistas antigos. Ao longo dos 

caminhos, além da pilhagem na roça dos índios, os sertanistas plantavam roças de 

subsistência. Tinham assim o que colher no caminho de volta para casa e podiam 

abastecer os que viriam adiante.  

Mas o que plantavam os paulistas, ao longo dos caminhos? Sérgio Buarque de 

Holanda, ao buscar diferenciar os dois movimentos de expansão territorial, observou 

que as monções começaram a aparecer quando as bandeiras entravam em declínio. A 

penetração fluvial dos paulistas para realizar o comércio de Cuiabá lembrava, em 

escala reduzida, a migração ultramarina dos colonos portugueses no Brasil. 

                                                           
25 HOLANDA, Sérgio Buarque. Monções. 3ª ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. Caminhos e 

Fronteiras. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1957. 
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A navegação fazia-se das oito horas da manhã às cinco da tarde. Pois os densos 

nevoeiros sobre os rios impediam que se prolongassem as viagens. Antes do pôr-do-

sol, os homens costumavam embicar as canoas pelos barrancos e prendê-las nos 

troncos de árvores. Então, arranchavam e cuidavam da ceia. O pão de cada dia dos 

navegantes era o feijão com toucinho, além da farinha de milho ou mandioca. E 

alguma caça ou pesca quando havia.  

“Vi por experiência própria – diz Lacerda e Almeida – que o melhor guizado do 

mundo e o mais inocente é o feijão com toucinho pouco cozido”. Não é a toa que o 

virado de feijão, preparado com toucinho e farinha de milho, tornou-se o prato 

regional característico dos paulistas.  

A importância do milho era explicável só em parte pelas possibilidades de 

cultivo na área de serra acima, desde que a maior parte da farinha-de-guerra era 

procedente de beira-mar. Pois as condições menos propícias para o cultivo da 

mandioca no planalto paulista incentivaram o desenvolvimento da lavoura de trigo 

durante o século XVII. A outra explicação mais decisiva relacionava-se com a 

mobilidade dos paulistas. As ramas de mandioca necessárias ao plantio nos arraiais 

eram de condução difícil, pois ocupava demasiado espaço nas bagagens. Além disso, 

feito com bom êxito o plantio, seria preciso esperar no mínimo um ano para a colheita. 

Já o milho poderia ser transportado a longas distâncias, em grãos que tomavam pouco 

espaço. Também, oferecia a vantagem de começar a produzir cinco ou seis meses 

depois da sementeira.    

O milho desenvolveu-se por conta da rusticidade das técnicas necessárias à 

elaboração de seus produtos, acomodando-se à vida simples do paulista. A produção 

visava à subsistência familiar. O desenvolvimento da técnica, apenas, surgiu com a 

necessidade de ter alimento abundante. Tivemos então o moinho de fubá. O desprezo 

pelo milho moído, exceção seja feita ao imigrante italiano, deve-se ao fato de ser 

destinado à alimentação dos animais caseiros e dos pretos escravos. Depois, o europeu 

introduziu o forno ou tacho de cobre, usado na fabricação da farinha. Mais tarde o 

pilão de madeira aperfeiçoou-se nos vários tipos de monjolo, presente na vasta área 

devastada e povoada por gente de São Paulo. Segundo Capistrano de Abreu, a escolha 

de casas nos fundos dos vales, onde se movimentaria o monjolo de água, o milho 

como alimento habitual, a carne de porco preferida à de boi indicariam casas de 
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paulistas. A falta de sal impediria o desenvolvimento do gado vacum, além de não 

temperar o angu nem a canjica.  

Eram diversos os produtos do milho, consumidos nas minas descobertas pelos 

paulistas. Do milho seco, fazia-se o fubá a partir do qual se fabricava o angu para os 

negros. Do milho verde, comia-se assado na espiga ou escolhido da brasa as pipocas, 

bem como preparava-se o curau e as pamonhas. Dos grãos já amadurecidos, fazia-se a 

farinha de milho, que era o verdadeiro pão da terra nas minas e substituía a farinha de 

mandioca no planalto. Para fabricá-la pilavam-se os grãos, depois de postos de molho. 

A massa resultante era torrada num grande tacho de cobre e depois passada na 

peneira sururuca.  

Havia ainda a canjica grossa, consumida por gente de todas as classes. Não 

levava qualquer condimento e só a falta de sal poderia ter inventado este manjar. O 

rico comia por gosto e o pobre por não ter outro tempero. A canjica foi considerada 

um manjar delicioso, quando se lhe deitava açúcar e leite ao fim das refeições. Era o 

prato local de São Paulo, que se disseminou por todas as partes onde os paulistas se 

estenderam, tendo sofrido concorrência apenas quando o consumo de arroz se 

generalizou nos fins do século XVIII. 

Sem contar os numerosos produtos da farinha de milho: o cuscuz de origem 

moura aclimatado na península ibérica; biscoitos feitos do cuscuz e levado ao forno, 

bolos de farinha de milho amassada com melado; pés-de-moleque fabricado com 

farinha, melado e amendoim.  

Havia também todo um rol de beberagens da tradição indígena. O fabrico da 

catimpuera era competência de mulheres, que mascavam o milho da canjica, 

lançando-o no mesmo caldo para no dia seguinte ter seu azedo. Para ser mais 

saborosa, deveria ser mascada por alguma velha para aproveitar melhor a baba. Já o 

aluá era feito com o milho, posto a secar ao sol sobre folhas de bananeira. Então, os 

grãos eram socados, peneirados e fervidos num tacho com água. Depois de coados, 

eram guardados em barris para ganhar azedume. Havia também a jacuba, que era 

preparada desfazendo a farinha de milho em água ou leite, às vezes adoçando com 

rapadura. Outra bebida de milho era ainda a aguardente.  
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Os mantimentos que os paulistas plantavam – milho, feijão – e os animais 

domésticos que criavam – porcos e galinhas – introduziram formas domésticas de 

existência em pleno sertão ermo e distante. 

Os trabalhos recentes de história cultural relativizam a noção de que o 

português teria aderido aos costumes da terra, a partir de sua capacidade superior de 

adaptação ao meio americano. Mesmo nos primeiros tempos da colonização, o 

português se mantivera fiel aos hábitos alimentares do reino, preferindo consumir pão 

de trigo, vinho e azeite26. Laura de Mello e Souza – em “Formas provisórias de 

existência”27 – concorda que os paulistas improvisavam sua sobrevivência no meio 

hostil tal qual aprenderam com os índios. Contudo, até mesmo nas lonjuras do sertão, 

os portugueses procuravam preservar seus hábitos alimentares: “para temperar o 

peixe, lastimavam a falta do azeite e do vinagre, retidos com o carregamento que não 

chegava” (p. 59). Essa vida no meio do mato, em constante movimento, fazia com que 

os homens que circulavam longe da família e da morada quisessem recriar uma 

domesticidade possível. Assim, o plantio e a colheita das roças seriam formas 

provisórias de existência para regular os hábitos cotidianos. A vocação paulista no 

caminho que convida ao movimento também mereceu a ressalva dos historiadores. 

Para além da mobilidade rumo ao sertão, os paulistas vivenciaram a estabilidade da 

vida doméstica. Leila Mezan Algranti – no artigo “À mesa com os paulistas”28 – lembra 

que o gosto por carne de cobra, vermes e içás torradas se devia ao impacto do 

bandeirismo na vida dos paulistas. Tratava-se de um consumo em situações extremas, 

nos caminhos e fronteiras pelo sertão. Porém, o nomadismo paulista não foi tudo. 

Existiram aqui proprietários de grandes terras cultivadas e imensos rebanhos, que 

abasteceram as várias capitanias da América portuguesa. Ao adentramos o interior dos 

domicílios paulistas, vimos surgir o gosto pela comida das roças e quintais. Rafaela 

                                                           
26 Sobre a lenta deslusitanização do paladar e a aceitação dos produtos da terra pela gente de prol na 
história do Nordeste açucareiro, que só se acelerou a partir das guerras holandesas, devido às 
dificuldades de suprimento dos gêneros reinóis, embora no período de paz entre a resistência e a 
restauração eles fossem substituídos por víveres de procedência neerlandesa, ver MELLO, Evaldo Cabral 
de. Munição de boca. In: Olinda restaurada. São Paulo: Editora 34, 2007. 
27 SOUZA, Laura de Mello. Formas provisórias de existência: a vida cotidiana nos caminhos, nas 

fronteiras e nas fortificações. In: Fernando Novais (coord.), Laura de Mello e Souza (org.), História da 
Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997. 
28 ALGRANTI, Leila Mezan. À mesa com os paulistas: saberes e práticas culinárias (séculos XVI-XIX). In: 

Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, 2011. 
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Basso – no livro A cultura alimentar paulista29 – aponta as possíveis diferenças entre os 

padrões alimentares dos paulistas na mobilidade rumo ao sertão e na estabilidade dos 

domicílios. No espaço do sertão, haveria uma predisposição dos colonos em 

transformar seus costumes alimentares. Já que o maior convívio com os indígenas, 

devido à precariedade da vida em movimento, favoreceria a apropriação da cultura 

alimentar nativa. No espaço doméstico, haveria uma tendência dos colonos em manter 

os hábitos alimentares de além-mar. Na mobilidade da expansão paulista, o milho foi o 

alimento do qual não se podia abrir mão. O milho e sua farinha eram indispensáveis na 

vida andeja, fazendo parte do cotidiano alimentar das viagens para o sertão. Na 

estabilidade das práticas domésticas, o milho estaria longe de ser a lavoura exclusiva. 

Quer isto dizer que o milho não reinou sozinho na preferência alimentar dos paulistas 

antigos, mas esteve sempre acompanhado do trigo e da mandioca. Tanto é assim que 

a autora chega mesmo a pôr em questão o fato de São Paulo ser uma “civilização do 

milho”. Esta imagem cristalizada da cozinha paulista havia sido consagrada por Sérgio 

Buarque de Holanda em oposição à importância da mandioca nas demais capitanias da 

América portuguesa. Aqui, a opinião das duas últimas autoras converge para o mesmo 

ponto: a dieta básica dos paulistas estaria próxima daquelas existentes nas demais 

partes da Colônia. O português mantinha-se fiel à herança do seu paladar, preferindo 

consumir o trigo. Quando isto não era possível, a mandioca vinha substitui-lo pela 

similitude entre a raiz indígena e o alimento português de base. 

 
* 

 
Esta breve análise historiográfica sobre os hábitos alimentares dos paulistas 

coloniais propôs apresentar, desde a construção das imagens clássicas – marcada 

tanto pela pobreza e o isolamento, quanto pela mobilidade e o convívio com o 

indígena – até seu esmaecimento com o passar do tempo.   

A crítica que relativiza a tese de Sérgio Buarque de Holanda delimita a 

“civilização do milho” no tempo e no espaço. O milho e sua farinha se tornaram 

indispensáveis apenas na vida andeja, quando fazia parte do cotidiano alimentar das 

viagens para o sertão. Somente, a partir do século XVIII, o povoamento das áreas 

                                                           
29 BASSO, Rafaela. A cultura alimentar paulista: uma civilização do milho? (1650-1750). São Paulo: 

Alameda, 2014. 
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auríferas exigiu uma forma de subsistência abundante, rápida e barata, que só a 

farinação do milho poderia obter. 

O caipira formou-se, após o tempo dos bandeirantes e no espaço do sertão. 

Para os fins deste estudo, o milho preferido à mandioca na cozinha caipira poderá se 

manter. É possível, então, definir a dieta básica do caipira, a partir do feijão com 

toucinho e a farinha de milho. Era este o pão de cada dia no último capítulo da história 

das bandeiras, as monções de povoado. 

Isto apenas busca definir a especificidade da cozinha caipira. Sua vantagem é 

poder lançar luz sobre aquilo que a diferencia das outras tradições brasileiras à mesa. 

A dieta básica do caipira – feijão com toucinho e farinha de milho – será aqui estudada 

ao se destacar o milho como alimento habitual e a carne de porco preferida a de boi.  

Não quer isto dizer, porém, que a cozinha caipira não compartilhe semelhanças 

diferenças com o restante da mesa brasileira. Carlos Alberto Dória mostra a 

importância de recuar no tempo para compreender a formação da culinária 

brasileira30. As pesquisas arqueológicas levantam a hipótese de que o homem 

americano se espalhou a partir da Amazônia há 10 mil anos. Uma das rotas teria sido 

percorrida pelos povos tupis-graranis, através do Brasil meridional. Outra teria sido 

seguida pelos tupinambás, rumo ao litoral brasileiro. Os tupis-guaranis após chegarem 

à bacia do Prata, tendo se estendido pelas imediações de São Paulo e do Sul, 

transmitiram o uso do milho devido ao contato com os povos andinos. Os tupinambás 

foram responsáveis pela transmissão do uso da mandioca. 

Paula Pinto e Silva mostra que o Brasil colonial é formado por um tripé 

culinário: farinha, feijão e carne-seca31. A monocultura da cana-de-açúcar determinou 

uma lavoura de subsistência, para se adequar a um tipo de povoamento e formas de 

convívio que tenderam a uma certa estabilidade. Por outro lado, a expansão paulista 

determinou uma lavoura, voltada aos produtos de subsistência, que permaneceu 

itinerante. A escolha dos alimentos em cada região não poderia ter sido mais prática. 

Farinha de mandioca e feijão com caldo, para a fixidez dos engenhos no litoral. Farinha 

                                                           
30 Dória, Carlos Alberto. Formação da Culinária Brasileira. São Paulo: Três Estrelas, 2014. P.60. 
31 SILVA, Paula Pinto e Silva. Farinha, feijão e carne-seca: um tripé culinário no Brasil colonial. – 2ª edição 
– São Paulo: Editora Senac, 2005. 
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de milho e feijão sem caldo, para a constante mobilidade exigida pelas andanças no 

interior. 

Tampouco, quer isto dizer que a preferência pelo uso do milho dos paulistas 

deixe de revelar a tendência dos colonos recém-chegados em manter a tradição 

gustativa europeia, tanto nos modos de preparo e consumo do milho, quanto nas 

técnicas utilizadas para o processamento do ceral indígena.  
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A cozinha caipira, diante da modernização 
 
 
 
 
 
 

Mas o que teria provocado a ruptura desta tradição na cozinha caipira? Os 

Parceiros do Rio Bonito32 é uma das obras mais fundamentais para quem quer 

compreender a crise da cozinha caipira. Antonio Candido analisou, aqui, a 

transformação dos meios de vida do caipira paulista, diante da modernização do país. 

O comentário, escrito por Luiz Carlos Jackson, em A Tradição esquecida33, 

destacou na obra a existência relativamente autônoma, embora precária e ameaçada, 

de civilização rústica constituída durante a colonização, nos interstícios da sociedade, 

centralizada no latifúndio agroexportador. Esta tese seguia Os Sertões de Euclides da 

Cunha que pressupunha a existência de dois “Brasis” distintos: o do interior e o do 

litoral. O isolamento seria o fator social determinante para o desenvolvimento étnico 

das populações mestiças nos sertões. Tese que dialogava igualmente com as obras de 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr., destacando a presença do 

agricultor pobre “dos ermos” na formação histórica e social brasileira. 

O tom literário da obra recuperava a tradição dos ensaios histórico-sociais 

brasileiros. Tradição esquecida em nome de se estabelecer as ciências sociais como 

disciplina científica na universidade. Porém, a universidade teve papel importante na 

radicalização dos estudos sociais, deslocando o foco do interesse para a gente miúda 

do Brasil. O vínculo à universidade explicava igualmente a construção metodológica da 

pesquisa, que se apoiou em Marx e Malinowski, para compreender os meios de vida 

como um equilíbrio entre as necessidades do grupo social e os recursos do meio físico, 

a depender de um mínimo vital e de um mínimo social. O autor buscou combinar o 

método do historiador, do antropólogo e do sociólogo para analisar a transformação 

nos meios de vida do caipira como um problema social.  

                                                           
32 CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação do 
seu meio de vida. São Paulo: Duas Cidades, Editora 34, 2001. 
33 JACKSON, Luiz Carlos. A Tradição Esquecida. Os parceiros do Rio Bonito e a sociologia de Antonio 
Candido. Editora UFMG, 2002. 
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O que era radical na época, em oposição à neutralidade dos “estudos de 

comunidade” que descreviam a realidade social como “devera de ser assim mesmo”34, 

na década seguinte com o golpe de Estado, quando o livro foi publicado, pareceu 

ultrapassado e até conservador. Mas o tempo corrigiu tais equívocos.  

A atualidade de Os Parceiros do Rio Bonito será aqui reafirmada na tentativa de 

compreender a transformação da cozinha caipira, diante da modernização do Brasil. A 

primeira parte irá apresentar uma reconstrução histórica da cozinha caipira, marcada 

por um equilíbrio mínimo entre os recursos da natureza e as necessidades do grupo 

social. A segunda, marcadamente antropológica, revelará o empobrecimento da dieta 

do caipira, em decorrência das transformações no seu meio de vida. A terceira, de viés 

sociológico, irá analisar entre fatores de persistência e de mudança como a expansão 

da economia capitalista descaracterizou a cozinha caipira tradicional. 

 

Mínimo vital e mínimo social 

A formação histórica e social da cozinha caipira ocorreu após a fixação do 

paulista ao solo, em seguida ao tempo dos bandeirantes, em função dos mínimos vitais 

e sociais, num equilíbrio entre os recursos da natureza e as necessidades do bairro 

rural.  

As plantações, ao longo dos caminhos de bandeira, fixou a dieta básica do 

paulista. Isto ficou consagrado pelo Regimento de Dom Rodrigo de Castel Blanco35 em 

1679, que tratava da manutenção da tropa nas entradas para descobrir ouro e prata:  

 

1º 
Toda a pessoa de qualquer qualidade que seja, que for ao certão a 
descobrimentos será obrigado alevar milho, efeijão emandioca, para 
poder fazer plantas edeixa-las plantadas, porque com esta diligência 
sepoderá penetrar os certoens, que sem isso hé impossível (p. 130). 

 
8º 

Mandará semear as roças, que já ficão as terras beneficiadas de 
milho, feijão eabobora (p. 136).   
 

                                                           
34 Ver CANDIDO, Antonio. L’état actuel et les problèmes les plus importants des études sur les sociétés 
rurales du Brêsil. In: Herbert Baldus (org). Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanistas. 
Volume I. São Paulo: Editora Anhembi, 1955.  
35 PAES LEME, Pedro Taques de Almeida. Informação sobre as Minas de S. Paulo. São Paulo: 
Melhoramentos. 
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Antonio Candido se baseou neste regimento para definir o triângulo da 

alimentação caipira tradicional. O feijão, o milho e a mandioca eram produtos 

autóctones de fácil cultivo, com raízes profundas no passado ameríndio36. Se as plantas 

eram indígenas, os modos de preparo eram adaptações das técnicas culinárias 

portuguesas no ajustamento ao novo meio. 

Em torno destes alimentos básicos, ordenavam-se outros: as diversas abóboras, 

as tuberosas (batata-doce, cará e mangarito) e os legumes (couve, chicória e serralha). 

Quanto aos temperos, o toucinho imperou quase até os nossos dias. A vila era o local 

aonde o caipira ia buscar sal, religião e justiça. O açúcar, todos procuravam obter nas 

engenhocas da casa, sob a forma de garapa ou rapadura. Não se pode esquecer a 

aguardente de cana, que o caipira nunca pareceu ter dispensado.   

A dieta caipira ainda completava-se com os produtos da caça, pesca e coleta. 

Quase toda a ração cárnea era obtida por meio da caça. É preciso notar o caráter 

substitutivo da caça como alimento. Pois a preferência do paladar se norteava pela 

afinidade das carnes de caça com a dos animais domésticos. E o caipira antigo não 

parecia ter asco de comer larvas e lagartos, à maneira de seus parentes indígenas. 

Tendo conseguido sobreviver, por meio das formas mínimas de ajustamento, o 

caipira se apegou a elas como expressão de sua própria razão de ser. O atraso do 

caipira chamou a atenção de Monteiro Lobato, que criou o estereótipo do Jeca Tatu. 

Uma certa incapacidade de adaptação ao trabalho exaustivo, no latifúndio da cana e 

do café, fez com que o negro escravo e o colono estrangeiro fossem chamados a 

ocupar o lugar que o caipira não pôde, não soube ou não quis tomar.  

É possível buscar as raízes da preguiça do caipira no espírito aventureiro, 

herdado dos índios e bandeirantes na expansão paulista, e na repulsa ao trabalho, 

devido à lembrança da escravidão indígena. O caipira é um homem livre, que não 

aceitou o trabalho escravo, pois podia fugir para o sertão. Mas não só. “O desamor ao 

trabalho estava ligado à desnecessidade de trabalhar” (p. 112). A disponibilidade das 

terras permitia reajustar o equilíbrio por meio da mobilidade, sempre que a técnica 

                                                           
36 A escolha pelo feijão com toucinho e a farinha de milho para formar o tripé da culinária caipira nesta 
tese de doutorado busca marcar a especificidade da cozinha paulista em relação à cozinha brasileira. 
Isto dá destaque ao milho e a carne de porco, que são preferidos à mandioca e à carne de boi, no 
espaço do sertão. Se Antonio Candido definiu a dieta básica do paulista a partir do início das bandeiras, 
preferiu-se aqui destacar o que os paulistas comiam quando as bandeiras chegaram ao fim.  
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precária enfraquecia o solo, tornando desnecessário o trabalho mais rigoroso. Isto 

resultava numa larga margem de lazer, o que permitia aos subnutridos, vítimas de 

verminoses e moléstias tropicias, ter tempo livre para a caça, a pesca e a coleta, bem 

como para os mutirões e as festas religiosas. Não quer isto dizer que o caipira seja um 

vagabundo. Simplesmente, ele não é ambicioso nem previdente.  

 

A fome do caipira 

A pesquisa etnográfica, ao retratar a dieta dos parceiros do Rio Bonito nos dias 

de trabalho, revelou o empobrecimento da alimentação do caipira paulista, 

compensado pelas trocas de alimentos, mutirões e festas religiosas37.  

Pela manhã, o homem do campo tomava café simples. Partindo para a roça, 

levava a comida para almoço e merenda, numa panelinha com a colher amarrada 

sobre a tampa e envolta num embornal de algodão. O jantar era feito em casa, com 

comida quente que não tinha viajado. Arroz, feijão e farinha de milho tornou-se o 

triângulo da alimentação caipira a partir do século XIX. O feijão era o chefe da mesa e 

ia bem com todas as misturas: carne de porco, ovo, galinha, couve e alface. 

Secundariamente, batata e carne de caça. Raramente, carne de vaca e pão de trigo, 

considerados a iguaria suprema. Antonio Candido notou a diminuição na ração cárnea 

do caipira, que antes se provia pela caça não sendo substituída pela carne de vaca. O 

autor notou ainda a perda da farinha de mandioca, que não foi compensada pela 

farinha de trigo. 

Os especialistas brasileiros em alimentação, Josué de Castro38 e Rui Coutinho, 

salientavam a área de influência histórica paulista favoravelmente em comparação 

com o norte e nordeste. Não eram áreas de fome, mas de subnutrição. Contudo, este 

quadro estatístico dissolvia as características nas médias. Não discriminava cidade e 

campo, ricos e pobres.  
                                                           
37 Alceu Maynard Araújo, ao observar uma comunidade rural paulista, verificou que as grandes festas, 
onde havia intensificação da vida social, se localizavam por ocasião das vacâncias do trabalho agrícola. 
As festas religiosas com datas móveis eram comemoradas, de acordo com o ciclo agrícola e não com o 
calendário litúrgico do catolicismo. A Festa do Divino Espírito Santo não era realizada no domingo de 
Pentecostes, porém na colheita do milho e do feijão da seca. Ver Ciclo agrícola, calendário religioso e 
magias ligadas à plantação. Separata da Revista do Arquivo Municipal no CLIX. Departamento de 
Educação e Cultura. São Paulo, 1957. 
38 Josué de Castro continua a ser um dos maiores especialistas sobre a questão da fome no Brasil e no 
mundo. Ver, por exemplo, A Geografia da Fome. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012 e Geopolítica 
da Fome. São Paulo: Brasiliense, 1968. 



44 
 

Os princípios da ciência da nutrição indicavam que a alimentação do caipira era 

de regular qualidade energética, compensando-se a míngua de lipídios (carne e 

gordura de porco) pela riqueza de glicídios (arroz, feijão e milho), mas era de todo 

deficiente quanto às substâncias de proteção (tubérculos, legumes, frutas, leite, 

manteiga e queijo) e, no conjunto, era muito mal balanceada. 

Não deixa de causar estranhamento um Cornélio Pires, em Conversas ao pé do 

Fogo39, descrever com excessiva abundância a alimentação dos roceiros: 

 

Logo ao se levantar, um café simples, enquanto se prepara o que 
comer. Minutos depois, café com leite, com bolo-de-frigideira de 
fubá, quando a mandioca cozida não substitui o pão [...] 
Às 8 ½ para 9 horas, o almoço; no meio do dia, isto é, às 11 ½, café 
com mistura ou alguma fruta; às 2 ½, jantar; às 5, merenda; às 7 ½ 
para 8 horas, ceia. Tudo em abundância, porque o pessoal tem 
sempre insaciável apetite! 
Não sendo vadio, o roceiro tem sempre o que comer, além do 
indispensável feijão com angu, ou farinha de milho, os seus 
inseparáveis arroz e torresmo. Cria galinhas e porcos e além das 
cabras leiteiras, salvação das crianças, nada lhe custa ter uma vaca de 
leite, ou duas que se revezam, ajeitando a época de leite por meio de 
barganha e empréstimos. 
Que mais falta?  
Pouco distante da casa está o mandiocal, de mandioca-brava para 
raspas, farinha e tratamento de porcos; mais próximo o mandiocal de 
mandioca mansa, o aipim. Não faltam as tumbas de batata doce, 
branca ou roxa; de “cará”, de “mangarito”, de “batatinha”. Na horta 
não faltam a couve, a alface, o repolho, o quiabo, o “cará-de-árvore”, 
a ervilha, as favas, o “feijão-guandu”, o “feijão-de-vara”, a “taioba”, a 
mostarda, a aboboreira para “cambuquira” e abobrinhas, morangos e 
morangas, o chuchu, o alho e as cebolas. 
Na “roça”, na mata e nos brejos, vegetam espontaneamente a 
gostosa “serralha”, o amargoso almeirão e o caruru; o palmito doce e 
a guarerova amargosa; o agrião saudável. Nos rios e riachos, 
abundantes peixes. Nos campos e nas grotas, os veados, as capivaras, 
as pacas, as cotias, os “tatus”, os lagartos, os “jaguaracambés”, as 
“cadimbas”, os coelhos, os “gambás” e um diluvio de aves aquáticas, 
como patos, marrecos e frangos d’água, além das “pombas-do-mato” 
e mais aves grossas. 
Frutas em abundância só não tem o vagabundo. Elas sazonam nos 
quintais, nas roças, nos pastos e nas matas: laranjas e pêssegos, 
maracujás e amoras, mangas e abacaxis, jambos, bananas, mamão e 
marmelos; melancias e melões; araticuns e gabirobas, pitangas e 
goiabas, jaracatiás e jabuticabas saborosíssimas, além de outras 
gostosas frutas silvestres. Além de tudo, na mata, há enorme 
variedade de mel para o doce e para o remédio.  

                                                           
39 PIRES, Cornélio. Conversas ao pé do fogo. São Paulo: Editora Monteiro Lobato, 1924. 
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E os “pratos” caipiras? São variados. Só consome o caipira as carnes 
de porco e caça e raramente vaca, em forma de charque de sal, de 
sol ou de vento.  
Feijão com couve rasgada ou picada: “feijão virado” em farinha de 
milho; linguiça, arroz com suã de porco, com frango ou com aves 
selvagens, ou com entrecosto; couro “pururuca” de porco, torresmo, 
viradinho de milho verde, viradinho de cebola, virado de couve ou 
ervilha, palmito, batatas e ensopados de cará, serralha com muito 
caldo, cuscuz de lambari, peixes, fritadas em forma de “tijeladas”, 
bolo de fubá, “bananinhas” de farinha de trigo, além de outros 
pratos. A refeição salgada é encerrada com um bom caldo de couve 
ou “serralha” de palmito ou “cambuquira”. Para sobremesa, bastam 
o arroz doce, o melado com cará, a canjica, o “curau”, o milho verde 
cozido ou assado; o doce de abóbora, de batata, de goiaba, de 
marmelo ou o indefectível doce de cidra, furrundu, além dos variados 
doces de ovos e leite. As frutas são usadas durante o dia e a 
influência do italiano, no Estado de S. Paulo, já faz com que o caipira 
possua a sua parreira. Durante as refeições usam os roceiros a água. 
Pelo meio do dia a cachaça, os refrescos de marmelo, as limonadas, a 
“água-de-açúcar”, muito café ou a “jacuba” empanzinadora, feita de 
água com açúcar mascavo e farinha de milho (p. 160-165).     

 

Este extenso inventário sobre a cozinha do paulista da roça não é capaz de 

discriminar a alimentação do fazendeiro, do sitiante e do parceiro. Todos são herdeiros 

desta tradição da mesa caipira, contudo isto não representa a experiência alimentar 

cotidiana de qualquer um deles.  

Parece não corresponder à realidade a afirmação de Cornélio Pires: “Não sendo 

vadio, o roceiro tem sempre o que comer”. Como observou Antonio Candido, a 

presença da fome no campo aparecia por vários motivos: circunstâncias desfavoráveis 

na lavoura, doença ou morte na família, fases da vida. 

Bem pobre e minguada era a alimentação do caipira. A batalha de todos os dias 

do caipira era travada para não passar fome. Ao lado da fome, havia o que Antonio 

Candido chamou de “fome psíquica”, ou seja, o desejo permanente das misturas 

queridas: a carne de vaca e o pão de trigo. 

O filme A Marvada Carne40, dirigido por André Klotzel em 1985, mostrou a 

epopeia de um caipira para satisfazer este desejo. Ao invés da abundância, o que se 

pôs em cena foi a fome do caipira. “Era aquela mesmice de fazer dó. Farinha, feijão 

com arroz. Arroz, farinha, feijão. Era isso só por só tudo santo dia que Deus dá”. A 

imagem do caipira aqui se distanciou do estereótipo do Jeca Tatu, criado por Monteiro 

                                                           
40 KLOTZEL, André. A Marvada Carne. Produção: Tatu Filmes, 1985. 
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Lobato e adaptado ao cinema pelos filmes de Mazzaropi, aproximando-se do estudo 

de Antonio Candido sobre a transformação dos meios de vida do caipira. Nhô Quim, 

desejoso tanto de se casar quanto de comer carne de boi, conheceu em suas andanças 

Sá Carula, que fazia promessa para Santo Antônio a fim de arranjar marido. Para fisgar 

o bom partido, Sá Carula deu a entender que seu pai possuía um boi que seria 

carneado no dia do casamento. Nhô Quim fugiu com Sá Carula para se casar e, então, 

descobriu que o pai da noiva não tinha boi algum para a festa de casamento. O desejo 

de comer carne de boi somente se realizou, após ele fazer um pacto com o diabo, 

quando resolveu deixar o campo a caminho da cidade. No dia em que um 

supermercado foi saqueado, ele roubou uma carne de boi e saiu correndo pelo asfalto 

da cidade. No fim do filme, Nhô Quim aparecia preparando um churrasco para a 

família e os vizinhos que migraram para a periferia da cidade.  

A promessa de matar a fome apenas pôde se realizar, após o caipira migrar do 

campo para a cidade. Porém, se a modernização do país tivesse tomado outros rumos, 

não existiria a fome do homem da roça! 

 

Persistência e mudança 

A análise sociológica da mudança sugeriu a desintegração da cozinha caipira, na 

passagem da economia de subsistência para a economia de mercado, diante do 

processo de modernização do país. Diversos foram os motivos. A mobilidade passou a 

ser limitada pelo aumento da densidade demográfica e pela diminuição das terras 

disponíveis. O incremento do trabalho agrícola comercial reduziu o tempo para a caça, 

pesca e coleta. O caipira se tornou cada vez mais dependente do mercado. 

E como não poderia deixar de ser, isto tudo repercutiu na cultura material. 

Houve a diminuição da indústria doméstica, assim o equipamento caseiro foi 

desaparecendo. Não se viu mais as gamelas de raiz de figueira, as vasilhas de porunga, 

os potes de barro, as colheres de pau. Pois a folha-de-flandres, o ferro, a ágata, o 

alumínio e a louça os expulsaram de todo. Quanto à manipulação dos gêneros 

alimentícios, foi espantosa a rapidez com que desapareceram os recursos locais.  Os 

monjolos d’água se tornaram excepcionais, rarearam os pilões de pé e sumiu 

completamente todo o equipamento para o fabrico da farinha de mandioca. A 

influência urbana introduziu novos hábitos, contribuindo para transformar as técnicas. 



47 
 

Com as máquinas de beneficiar o arroz na vila, os caipiras deixaram de descascá-lo no 

pilão. O aumento nas horas de trabalho levou a necessidade de comprar o que antes 

se produzia. Sem contar, o prestígio associado às práticas e usos de caráter urbano.  

Porém, toda crise revela possibilidades de persistência ou de mudança. Diante 

das transformações no seu meio de vida, o caipira permanecia no campo ou migrava 

para a cidade. Aqui, ocorreu uma regressão do grupo na busca de uma melhor 

adaptação. Isto revelava a vitalidade da tradição caipira, cujo modo de vida é formado 

pela perda de padrões europeus e a adoção de padrões aborígines. Assim, o português 

abandonou a dieta marcada pelo trigo e pelo vinho, pois não era compatível com a 

mobilidade rumo ao sertão e o convívio com os indígenas. O caipira passou, então, a se 

alimentar de feijão, milho e mandioca. Quando mais tarde buscou adquirir o uso do 

trigo e da carne de vaca, precisou abandoná-los pela penúria econômica e caiu de 

volta na velha alimentação indígena de sempre.  

 A conclusão de Os Parceiros do Rio Bonito apontou para uma reforma agrária. 

Não se tratava de ajudar o caipira a voltar ao passado. Tratava-se antes de evitar a 

destruição de sua cultura e de oferecer condições para que ele pudesse se ajustar à 

vida moderna. O que não significava trazê-lo à cidade!  

 
* 

 

A visão de totalidade e a paixão pelo concreto tornaram Os Parceiros do Rio 

Bonito uma das obras mais originais da sociologia brasileira. 

A obra repercutiu em autores que escreveram sobre o mundo rural na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo41. As pesquisas 

orientadas por Florestan Fernandes contudo não seguiram o enquadre teórico do livro, 

apesar de terem incorporarado as suas descobertas. José César Gnaccarini, Maria 

Sylvia Carvalho Franco e José de Souza Martins42 interpretaram o mundo rural à luz das 

                                                           
41 MARTINS, José de Souza. Os Parceiros do Rio Bonito e a sociologia na Universidade de São Paulo. In: 
Florestan: Sociologia e Consciência Social no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1998. 
42 Ver, por exemplo, GNACCARINI, José César. O Rapto das Donzelas. In: Tempo Social – Revista de 
Sociologia da USP. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Sociologia, 
1989. Pg. 149-168. FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: 
Instituto de Estudos Brasileiros, 1969. MARTINS, José de Souza. Música sertaneja: A dissimulação na 
linguagem dos humilhados. In: Capitalismo e tradicionalismo: Estudos sobre as contradições da 
sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975. 
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relações com a sociedade mais ampla, em processo de modernização, na periferia do 

capitalismo mundial. A influência mais direta se observou na obra de Maria Isaura 

Pereira de Queiroz43 do Centro de Estudos Rurais e Urbanos.   

Estes estudos de sociologia sobre o mundo rural, porém, não se dedicaram à 

pesquisa da alimentação. Foram os folcloristas que tomaram como objeto de estudos a 

culinária caipira44, em especial, Rossini Tavares do Museu do Folclore e Alceu Maynard 

Araújo da Escola de Sociologia e Política.   

Jean-Pierre Poulain mostra, em Sociologias da Alimentação45, que todas as 

grandes correntes sociológicas se encontraram com o ato alimentar. A perspectiva 

evolucionista se interessou pelas temáticas do sacrifício, do totemismo e dos tabus 

alimentares para indicar o grau de desenvolvimento de uma sociedade. A perspectiva 

funcionalista, ao desenvolver uma etnologia empírica com pesquisas de campo, 

destacou a sociabilidade da alimentação. Malinowski acentuou o contexto social no 

qual se exprimia a satisfação da necessidade, desenvolvido magistralmente por sua 

aluna Audrey Richards, no livro Hunger and work in a savage tribe, que apresenta os 

aspectos culturais dos alimentos e de seu consumo. A perspectiva estruturalista de 

Lévi-Strauss, em As estruturas elementares do parentesco, compreendeu a cozinha 

como uma linguagem na qual a sociedade traduzia inconscientemente sua estrutura. O 

triângulo culinário buscava opor o cru ao cozido e ao podre para compreender o 

sistema alimentar.  

Apesar de todo este interesse sociológico pela alimentação, não se podia falar 

de uma sociologia da alimentação. Pois a alimentação não era ainda um elemento para 

compreender os fenômenos sociais. 

É a Edgar Morin que a Sociologia da Alimentação deve a sua oficialização. Em 

1972, ele organizou um colóquio intitulado L’unité de l’homme. Sua comunicação deu 

origem ao livro Le paradigme perdu: la nature humaine, onde escreveu que as 

atividades biológicas mais elementares do homem estão ligadas àquilo que há de mais 

cultural. Comer tornou-se então “um ato humano total”. Depois, o número 31 da 

                                                           
43 Ver QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Bairros rurais paulistas. São Paulo: Duas Cidades, 1973.  
44 Viviane Aguiar buscou compreender o livro de receitas de culinária caipira de Jamile Japur à luz do 
movimento folclorista. Ver A Cozinha Tradicional Paulista. Dissertação. (Mestrado em História Social). 
Universidade de São Paulo, 2018. 
45 POULAIN, Jean-Pierre. Sociologias da Alimentação. Os comedores e o espaço alimentar. Florianópolis: 
UFSC, 2006. 
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revista Communication, dirigida por Claude Fischler em 1979, criou as condições para 

um estudo sociológico da alimentação na interface com as outras áreas disciplinares. 

Seu artigo “Gastronomia, gastro-anomia” tornou-se um texto fundador para 

compreender o comedor humano. Quando publicou sua tese sobre o onívoro em 

1990, ele distinguiu o “comedor eterno”, regido pelas leis invariantes do 

comportamento alimentar, do “comedor moderno”, que atualizava estes princípios 

gerais de acordo com os variados contextos culturais das sociedades industrializadas.  

Por tudo isso, não se deve duvidar da atualidade de Os Parceiros do Rio Bonito 

para compreender a transformação da cozinha caipira, diante do processo de 

modernização do país.  

Entretanto, é preciso relativizar a afirmação de Antonio Candido, segundo a 

qual “A cultura do caipira [...] não foi feita para o progresso: a sua mudança é o seu 

fim” (p. 107). Verdade que as origens da cozinha caipira resultaram do ajustamento do 

colonizador português ao novo meio, seja pela transferência e modificação dos hábitos 

alimentares de além-mar, seja em virtude do contato com o paladar aborígine.  

Verdade porém que o processo de modernização do país provocou uma crise 

na cozinha caipira. Tudo se passa como se tivesse ocorrido a manutenção da dieta 

básica e a perda da dieta complementar em decorrência das transformações no 

mundo caipira. O feijão com toucinho e a farinha de milho puderam se manter vivos 

no presente. Os produtos da caça, pesca e coleta caíram no esquecimento do passado.  

Hoje, recolher este tesouro perdido poderá contribuir para reconstruir a ponte 

entre o passado e o futuro na cozinha caipira.  
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Parte II. A reconstrução da cozinha caipira
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Não é sem interesse expor a reviravolta nos caminhos deste estudo. Logo de 

partida, o projeto de pesquisa propôs recolher as tradições esquecidas da cozinha 

caipira, por meio dos velhos cadernos de receitas. Este estudo pretendia resultar 

menos de simples cópia dos livros de cozinha do que do contato direto com as 

tradições orais dos cozinheiros, os manuscritos guardados a sete chaves e os segredos 

de família, por meio de uma viagem de campo.   

Cedo, percebeu-se que este caminho poderia levar a colheita de receitas sobre 

os produtos do milho e do porco, quiçá as receitas sobre a doçaria caipira. No entanto, 

a expansão do capitalismo apontava para a descaracterização da cozinha tradicional 

caipira. E o que de fato havia sido perdido – a caça, pesca e coleta – não parecia estar 

preservado do esquecimento nos cadernos de receitas. 

Um tempo depois, a proposta transformou-se em desenhar um mapa alimentar 

dos paulistas antigos. Os relatos dos cronistas e viajantes iriam traçar o roteiro entre o 

planalto paulista e os sertões longínquos, indicando os alimentos que eram 

consumidos pelos paulistas ao longo dos caminhos. Os mapas antigos permitiriam 

reconstruir os dados para localizar tanto a dieta básica (milho, feijão e carne de porco) 

quanto a dieta complementar (caça, pesca e coleta) dos paulistas no passado. 

Este caminho sofreu uma dupla crítica. Primeiro, o passado é uma construção 

histórica. Segundo, não é possível saber o que os paulistas antigos comiam. Ou seja, o 

relato dos cronistas e viajantes não contam a verdade sobre o passado da cozinha 

paulista46. Houve assim a sugestão de que o estudo não se voltasse ao passado, mas ao 

presente. Desta forma, a pesquisa poderia se localizar no campo de estudos da 

alimentação com contribuições menos da História do que da Psicologia. 

Não se trata aqui de buscar o passado perdido, na tentativa de encontrar o que 

os paulistas antigos comiam, como costuma fazer os estudos de patrimônio para a 

                                                           
46 Obviamente que o relato dos cronistas e viajantes é uma importante fonte para o conhecimento 
histórico da alimentação. A crítica insidia sobre o fato de “tomar ao pé da letra” o relato do passado, 
como sendo “a verdade” histórica.  
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preservação de um passado que corre o risco de desaparecer. Isto seria repetir o 

passado, reatualizando as velhas receitas. Trata-se de reconstruir o passado esquecido 

da cozinha caipira, para que a gastronomia possa criar algo novo no presente, 

preservando a memória do gosto. 

A pesquisa buscou, então, reconstruir o passado da cozinha caipira por meio 

das viagens ao sertão e das entrevistas com os pequenos produtores rurais. A intenção 

de pesquisar a cozinha dos ingredientes caipira se manteve, mas agora o trabalho de 

reconstrução parte dos restos que sobreviveram. Trata-se de investigar o que restou 

do passado da cozinha dos ingredientes caipira no presente. A hipótese deste estudo é 

que a moderna cozinha brasileira, na procura incessante do novo, busca inspiração no 

passado colonial não para ser relançada outra vez à escala nacional e sim à escala 

mundial. É como a tarefa do psicanalista de construir aquilo que foi esquecido, a partir 

dos traços que o paciente deixou atrás de si. “O trabalho de construção do analista 

assemelha-se à escavação do arqueólogo de alguma morada ou edifício que foi 

destruída e soterrada”47.  

 

A cozinha dos ingredientes caipira 

O menu degustação Caminhos&Fronteiras – fruto dos estudos compartilhados 

com o chef de cozinha Jefferson Rueda – pretende homenagear o livro homônimo de 

Sérgio Buarque de Holanda, que conta a história da cozinha paulista antiga. O 

lançamento, que ocorreu no mês de agosto de 2013, buscava comemorar o primeiro 

ano do restaurante Attimo. O sustento das viagens ao sertão inspirou a criação dos 

pratos48. Para as entradas, produtos da caça e pesca. Os pratos principais utilizaram os 

                                                           
47 FREUD, Sigmund. Construção em análise. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Volume XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
48 O chef Jefferson Rueda criou as entradas e pratos principais. Natural de São José do Rio Pardo, interior 
de São Paulo, começou a carreira no açougue de sua cidade, onde aprendeu a destrinchar carnes 
bovinas e suínas. Após se formar no Senac, trabalhou com Laurent Suaudeau e estagiou no Apicius da 
França. De volta ao Brasil, abriu o restaurante Madelleine e o italiano Pomodori. Dividiu a cozinha, com 
sua esposa Janaina Rueda, no Bar da Dona Onça. Em seguida, ganhou notoriedade no restaurante 
Attimo. Depois de ganhar uma estrela Michelin e entrar para a lista do Latin America’s 50 Best 
Restaurants, inaugurou A Casa do Porco Bar. 
A chef confeiteira Saiko Isawa criou as sobremesas. Nascida em Tokyo, vive no Brasil desde 1979. 
Formada na Escola Le Cordon Bleu de Paris e de Tokyo. Possui uma experiência de 28 anos na área de 
gastronomia e uma trajetória profissional de 10 anos nos restaurantes paulistanos: DOM, Dalva&Dito, 
Attimo e A Casa do Porco Bar.   
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mais diversos produtos do milho, acompanhados da carne de porco ou galinha. Para a 

sobremesa, fruta silvestre e mel de abelha nativa (Figura 1).   

A criação dos pratos nos levará às viagens ao sertão, apresentando os mais 

variados ingredientes das terras paulistas, cuja produção será compreendida por meio 

das entrevistas com os pequenos produtores rurais49.  

As viagens pelos caminhos do sertão – nas antigas capitanias de Minas Gerais, 

Mato Grosso e Goiás50 – e as entrevistas com os pequenos produtores rurais 

pretendem escavar o passado esquecido dos ingredientes da cozinha caipira. 

Saber indicar as riquezas do passado soterrado não só do milho, porco e feijão, 

mas também da carne de caça, pescado, palmito, fruta silvestre e mel de abelha nativa 

poderá despertar um compromisso do presente e do futuro em desenterrá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Menu Caminhos&Fronteiras 

                                                           
49 A ideia da apresentação do material de pesquisa surgiu na visita à exposição Satoyama, organizada 
pela Japan House, entre 19 de setembro e 12 de novembro de 2017. A exposição retratou, por meio das 
imagens fotográficas do brasileiro Sergio Coimbra, os pratos de cozinha contemporânea elaborados pelo 
chef japonês Yoshihiro Narisawa e a produção dos ingredientes nas viagens pelo Japão. A exposição 
também realizou o pré-lançamento mundial do livro Satoyama, que chegará às livrarias no ano de 2018.   
50 As cozinhas mineira, goiana e mato-grossense assemelham-se entre si em torno da dieta básica do 
caipira e se diferenciam pela dieta complementar. Sobre a cozinha mineira, ver FRIEIRO, Eduardo. 
Feijão, angu e couve. Belo Horizonte: Itatiaia, 1982. ABDALA, Mônica. Receita de mineiridade: a cozinha 
e a construção da imagem do mineiro. Uberlândia: EDUFU, 2007. Sobre a cozinha goiana, ver BRANDÃO, 
Carlos Rodrigues. Plantar, colher, comer. Rio de Janeiro, RJ: Graal, 1981. 
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 Figura 2 - Surubim dessalgado, farinha de milho e carne de sol, codorna 
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Para abrir os caminhos, um consommé de codorna e linguiça para aquecer e 

confortar, um bolinho de surubim, um bombom de leite de tigre de surubim para 

limpar o paladar e um crocante de farinha de milho e carne de sol (Figura 2). 

Quase toda a carne, consumida pelo caipira antigo, era obtida através da caça. 

O caipira “caçava de prepósito”, ou seja, com o intuito de obter comida e “tinha 

caboclo que envelhecia sem conhecer açougue” 51. A herança indígena de ajuste ao 

meio favorecia o conhecimento minucioso dos hábitos dos animais e das técnicas de 

captura. Havia não apenas uma discriminação entre os animais comestíveis e os não 

comestíveis, mas uma hierarquia do gosto. Paca, porco-do-mato, tatuetê, teiú, 

macuco, nhambu eram as iguarias mais prezadas. A preferência do paladar norteava-

se pela afinidade entre as carnes de caça e as carnes dos animais domésticos: porco, 

leitão, frango e galinha. Portanto, a caça possuía um caráter substitutivo como 

alimento. 

Na tradição indígena, a carne de caça era assada com o couro. Não era costume 

retirar as vísceras, antes de assar. Depois, a carne era limpa e todos os temperos eram 

postos para ser devorada. Comiam toda a caça. Quebravam os ossos para absorver a 

medula e o crânio para saborear os miolos. O nativo assava o pescado no moquém, 

enrolado em folhas sob as cinzas do borralho ou nos fornos subterrâneos. O peixe 

também era assado inteiro, com todas as escamas e vísceras 52.   

À carne ou peixe pilado, misturado com farinha, davam o nome de paçoca. Era 

a matalotagem para viagens a grandes distâncias. A farinha de peixe, chamada piracuí, 

se perdeu no passado, mas a paçoca de carne-seca pôde se manter viva na tradição da 

culinária brasileira 53.  

A codorna era ave de caça no campo, brejo e lagoa. Hoje, tornou-se animal de 

criação. O surubim é um bagre de grande porte. Tem corpo achatado, com o dorso 

escuro, marcado por muitas manchas pequenas e alongadas.  

                                                           
51 Candido, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação do 

seu meio de vida. São Paulo: Duas Cidades, Editora 34, 2001. P. 72. 
52 Cascudo, Luis da Câmara. Preceitos da alimentação brasiliense. In: História da alimentação no Brasil. 

Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1983. P. 159-160.  
53 Ibidem, p. 601-602. 
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Figura 3– Capivara 

 

Caça 

Para o caipira antigo, a caça era uma maneira de obter comida. A variedade de 

animais era enorme, entre aves e mamíferos. 

As estratégias de captura não eram puramente predatórias. A atração e o 

engano eram incorporados em uma caçada bem sucedida. Os caçadores caboclos 

usavam se cobrir de palmas verdes feito um coqueiro e, por meio de pios apropriados, 

atraíam nas matas espessas macucos, inhambus, mutuns e, excepcionalmente nos 

campos, perdizes e codornas, ou mesmo bichos de pêlo, capivaras e macacos54.   

Encontrava-se entre os caipiras, uma rica e diversa variedade de técnicas e 

instrumentos venatórios55. Quanto às modalidades, observava-se a caça de esbarro e 

de espera. Quanto às armadilhas, usava-se o mundéu, chiqueiro e arapucas. Quanto às 

armas, utilizava-se a espingarda de boca, o bodoque, o estilingue e a fisga. Para atrair a 

caça, era costume cevá-las, isto é, acostumar o animal a comer alimentos levados pelo 

caçador. Ainda, para atrair caça era costume usar pios, imitando o canto das aves. 

                                                           
54 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caça e Pesca. In: Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro: Editora José 
Olympio, 1957. 
55 LIMA, Rossini Tavares de e ANDRADE, Julieta de. Escola de Folclore. Brasil: 1979. 
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As preferências no consumo, de um ou outro animal, norteavam-se pelas 

afinidades de suas carnes com as dos animais domésticos. As carnes de sabor mais 

agreste eram rejeitadas ou menosprezadas. Mas cabe notar que o asco costumava 

variar no tempo e no espaço. O macaco, de carne saborosa noutros tempos, tornou-se 

alvo de verdadeiro tabu alimentar.  

A forma preferencial de preparo da caça era o moqueado. Nenhuma parte da 

carne era desprezada. Comiam toda a caça: miúdos, vísceras, tutano e miolos eram 

disputados56.  

Complexo, igualmente, era o tema da partilha da carne, que variava de acordo 

com o tipo do animal e das pessoas para quem se ofertava o alimento. “Quando se 

mata um porco, ou uma caça (capivara, veado, paca, cutia, quati, tatu), envia-se um 

pedaço a cada vizinho”57 (p. 181). A carne, oferecida pelos vizinhos, garantia certa 

regularização no abastecimento cárneo.   

 

A caça de animais silvestres foi proibida no Brasil, desde a lei de proteção à 

fauna (Lei no. 5.197/1967). Isto dificultou o consumo das espécies silvestres da fauna 

brasileira como a paca, a capivara, o cateto e a queixada (Figura 3). O uso predatório 

dos animais silvestres não deveria existir no nosso país. Deveria haver, contudo, um 

esforço para regulamentar a caça, de acordo com a relação das espécies e as áreas 

delimitadas, a época do ano e a quantidade de exemplares permitida. Por exemplo, o 

Ibama precisou autorizar o controle populacional do javali, após este porco selvagem 

de origem europeia ter se tornado uma ameaça às lavouras, nascentes de rios e à 

saúde humana. Além disso, o consumo dos animais silvestres deveria ser 

regulamentado com criadores e abatedores certificados pelas leis sanitárias. Gonzalo 

Barquero, que possui experiência na área de conservação da fauna silvestre, pensa que 

a criação dos animais silvestres é uma maneira de preservar estas espécies da fauna 

brasileira. “O boi, o porco e a galinha nunca vão deixar de existir, porque os homens 

decidiram criá-los”.  

                                                           
56 CASCUDO, Câmara. Preceitos da alimentação brasiliense. In: História da Alimentação no Brasil. Belo 

Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1983. P. 159-160.  
57 CANDIDO, Antonio. Obtenção dos alimentos. In: Os Parceiros do Rio Bonito. Duas Cidades, 2001. 
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Os animais silvestres brasileiros têm sido obtidos não por meio da caça, mas da 

criação. A Cerrado Carnes é a única empresa, autorizada pelo Ibama e pelo Ministério 

da Agricultura, que se especializou na criação, abate e distribuição de animais 

silvestres brasileiros. O sistema silvipastoril permite que os animais sejam criados 

soltos entre a mata nativa e os pastos verdes. Isto evita a derrubada da mata, 

permitindo que o animal mantenha seu estado selvagem. Além de serem criados 

soltos, estes animais silvestres recebem uma alimentação natural. A carne de animais 

silvestres apresenta alto teor proteico e baixos níveis de gordura. Os animais de 

criação livre se movimentam muito mais dos que os de criação convencional, o que faz 

com que a carne seja muito mais magra e saudável. Como se sabe existe uma grande 

diferença de sabor entre o frango de granja, criado em confinamento, e a galinha 

caipira, criada solta. A alimentação variada e natural enriquece o sabor da carne e 

ressalta suas características.  
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 Pesca 

Muitos milênios após a produção de comida na terra ter se deslocado das 

atividades de caçador-coletor para a agricultura, a produção de comida nas águas pôde 

deixar de ser baseada prioritariamente na captura de peixes selvagens para ser 

substituída pela criação de espécies em cativeiro. A Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO) revela que a aquicultura hoje provê metade de 

todos os peixes para o consumo humano no mundo58.  

A produção brasileira do pescado também mostra que a captura dos peixes 

(56,1%) está sendo seguida de perto pela sua criação (44%). No entanto, se a pesca 

extrativa marinha continuou sendo mais importante (68,9%) do que a continental 

(31,1%), a aquicultura continental (86,6%) predominou sobre a marinha (13,4%)59. 

As espécies mais cultivadas de água doce são a tilápia (47,1%), o tambaqui 

(27%), o tambacu e a tambatinga (8,9%)60. A tilápia é uma espécie exótica, nativa da 

África, tendo sido introduzida nas águas americanas. Trata-se de um peixe muito 

agressivo que compete diretamente com as espécies nativas nos rios e represas, 

quando escapa dos cativeiros. É a espécie predominante na criação dos peixes de água 

doce, pois todas as informações tecnológicas estão disponíveis para a estruturação da 

sua cadeia produtiva, em especial, o conhecimento genético para a reprodução em 

cativeiro. Este é também o caso do tambaqui na Amazônia e do pacu no Pantanal. 

Algumas espécies híbridas estão sendo criadas em cativeiro, como o tambacu – 

                                                           
58 Food and Agriculture Organization of United Nations. The State of World Fisheries and Aquaculture. 
Contributing to food security and nutrition for all. Rome, 2016. 
59 Ministério da Pesca e Aquicultura. Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura. Brasília: 2011. 
60 IBGE. Produção da Pecuária Municipal. Volume 44, 2016. Brasil (p.36).  

Figura 4 – Surubim-do-paraíba 
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resultante do cruzamento entre o tambaqui e o pacu – e a tambatinga – cruzamento 

do tambaqui com a pirapitinga. 

O pescador tradicional sempre irá contar a história da diminuição dos peixes no 

rio. Mas a verdade é que ele perdeu a memória dos peixes que o rio ofertava no 

passado61. Isto significa que os peixes provavelmente diminuíram muito mais do que a 

percepção do pescador, ao considerar longos períodos históricos. É o que observa a 

analista ambiental Carla Polaz do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da 

Biodiversidade Aquática Continental (CEPTA/ICMBio). A diminuição dos peixes afasta o 

pescador do rio. O pai não consegue mais transmitir a tradição da pesca para o filho, 

pois esta atividade econômica deixou de ser rentável. Isto provoca a redução da 

cultura da pesca. O pescador tradicional, contudo, não consegue se transformar num 

criador de peixes. Ele não quer perder o domínio sobre o tempo, o rio e o peixe...  

A principal ameaça aos peixes de água doce são as alterações do rio. A 

sequência de barragens das usinas hidrelétricas, além de constituir um obstáculo à 

migração na época reprodutiva dos peixes, altera o ciclo da água e modifica os trechos 

de corredeiras. A destruição das matas ciliares provoca a diminuição da oferta de 

alimento para os peixes, em especial frutos e insetos, além de provocar o 

assoreamento do rio e o aumento da temperatura da água. A poluição das águas dos 

rios também constitui uma ameaça à maioria das espécies, resultado do descarte do 

lixo orgânico e inorgânico das cidades e dos fertilizantes e pesticidas das atividades 

agropecuárias. Outros fatores que constituem ameaça são a introdução de espécies 

exóticas e a mineração. 

Em 2010, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade definiu, 

em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, uma estratégia para a recuperação 

das espécies aquáticas ameaçadas de extinção na forma de um plano de ação nacional, 

coordenado pelo CEPTA. 

Uma das espécies ameaçadas de extinção é o surubim-do-paraíba 

(Steindachneridion parahybae), que é um bagre de grande porte, atingindo em média 

60 centímetros de comprimento. Possui hábitos noturnos. Alimenta-se principalmente 

de peixes e crustáceos. Tem corpo achatado, com o dorso escuro, marcado por muitas 

                                                           
61 Trata-se do conceito da linha de alteração das linhas de base, desenvolvido pelo pesquisador em 
pesca Daniel Pauly, em 1995.  
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manchas pequenas e alongadas (Figura 4). No passado, a espécie fazia parte da pesca e 

era encontrada em toda a bacia do rio Paraíba do Sul, que abrange os estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Hoje, ela é uma espécie ameaçada de extinção.  

A Usina de Paraibuna da Companhia Energética de São Paulo instalou uma 

estação de piscicultura para mitigar os impactos sofridos pela fauna aquática após a 

construção das barragens. O biólogo Danilo Caneppele trabalha pela formação dos 

bancos genéticos dos peixes ameaçados de extinção e o desenvolvimento de 

tecnologias para sua reprodução em cativeiro. Estes são os primeiros passos para se 

reintroduzir espécies que desapareceram de seus locais de origem na natureza, de 

modo que elas possam ainda existir no futuro. 

Apesar de o Brasil possuir o maior número de espécies nativas de peixes no 

mundo, consome predominantemente espécies exóticas. Entre os peixes de água 

doce, predomina o consumo da tilápia, nativa da África. Entre os peixes de mar, come-

se o bacalhau da Noruega, o filé de merluza da Argentina e o salmão do Chile. 

Desenvolver a piscicultura brasileira com espécies nativas é um grande desafio. São 

centenas de sabores de pescados hoje desconhecidos pela gastronomia do país. 

O Brasil é um país privilegiado pela disponibilidade de recursos hídricos: possui 

8000 km de costa marinha e 12% da água doce do planeta. De acordo com a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), os mares e rios 

poderão contribuir para o combate à fome no mundo, diante do desafio de alimentar 

mais de 9 bilhões de pessoas em 2050. 
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 Figura 5  – Feijão verde moqueado 
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Logo após a partida da expedição, serviu-se feijão verde moqueado (Figura 5). 

No entanto, se o indígena comia a carne de caça e o pescado assado, os vegetais eram 

consumidos cozidos. Existia, inclusive, uma divisão na cozinha. Karl von den Steinen 

observou que a cozinha masculina assava os animais, enquanto a feminina cozinhava 

os vegetais62.  

 O chef de cozinha Jefferson Rueda teve a mesma impressão do colonizador 

português, que comparou o sabor da içá com uma manteiga (Figura 6). Nos sertões 

famintos, o viajante perdido sustentava-se com os mais repugnantes animais. Mesmo 

em tempos de fartura, contudo, a formiga içá era apreciada. D. Pedro de Almeida e 

Portugal, quando percorreu a capitania em direção às minas em 1717, encontrou 

quem lhe oferecesse algumas poucas formigas e meio macaco. O hospedeiro explicou-

lhe que o macaco era a caça mais mimosa daqueles matos e as formigas tostadas ao 

fogo comparavam-se à melhor manteiga de Flandres63. 

                                                           
62 Karl von den Steinen apud Câmara.Cascudo. Preparo de carne e peixe. In: História da Alimentação no 
Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1983. P. 597. 
63 Holanda, Sérgio Buarque de. Iguarias de bugre. In: Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro: Editora José 
Olympio, 1957. 

Figura 6 – Manteiga de içá, Lagarto de boi com conserva de milho e cambuci 



 

67 
 

Por fim, serviu-se carne de boi curada, com picles de milho e compota de 

cambuci (Figura 6). O gado europeu, após ser aclimatado, foi considerado um animal 

de caça. Para o indígena, o boi era apenas uma anta grande, tapiraçobaíguara. O 

cambuci (Campomanesia phae) é uma mirtácea, nativa da Mata Atlântica. Pode ser 

considerada a fruta símbolo da Pauliceia, onde existe um bairro em sua homenagem. O 

nome da fruta é uma alusão à urna indígena, que se chama camucim, pela semelhança 

na forma. Mas, atualmente, o feitio da fruta é associado a um disco voador. Os frutos 

são esverdeados mesmo quando maduros, com polpa de sabor ácido e adstringente. É 

muito utilizado para aromatizar sorvetes e refrescos. Também, costuma ser usado 

como infusão para cachaça.  
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Formiga içá 

Não só de cobras e lagartos, mas também de sapos e ratos sustentava-se o 

viajante perdido no sertão escasso de mantimento. Logo após os descobrimentos nas 

minas, os moradores se aproveitavam dos mais repugnantes animais naqueles sertões 

famintos. Seja qual fosse a acolhida dos colonizadores portugueses a manjares tão em 

dissonância com os padrões do gosto europeu, tudo fazia crer que muitos hesitavam à 

primeira vista em aceitar os “bichos imundos” em que os índios se fartavam. É certo 

que, mesmo em horas de fartura, a formiga içá e o bicho-de-taquara estavam 

presentes entre os pratos apetecidos (Figura 7). 

Sérgio Buarque de Holanda observa que a içá torrada venceu todas as 

resistências, urbanizando-se. Em pleno século XIX, elas eram apregoadas pelas pretas 

de quitanda no centro da cidade, ao lado das comidas tradicionais. O estudante 

Francisco José Pinheiros Guimarães, que deve ter se escandalizado com a formiga içá 

sendo vendida no tabuleiro das quitandeiras, celebrizou a seguinte sátira do caipira: 

 

Comendo içá, comendo cambuquira, 
Vive a afamada gente paulistana 
E as tais que chamam caipira,  
que não parecem ser da raça humana...  

 

Figura 7 – Formiga içá 
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A içá torrada passou a representar o atraso do caipira paulista, que precisava 

ser superado de acordo com as aspirações da elite cafeicultora em transformar São 

Paulo na cidade do progresso à luz das modernas capitais europeias.     

As famílias abastadas já haviam abolido este costume vergonhoso de longa 

data, quando não as comiam às escondidas. Esta “iguaria de bugres”, ao representar 

uma tradição que precisava ser esquecida, ficou relegada aos mais pobres citadinos, 

para depois ser consumida apenas nos meios rurais, onde sobrevive até hoje 64.  

Outro entusiasmado comedor de içás era Monteiro Lobato. Em carta de 1945, 

Zé Bento agradece a latinha cheia de içás torradas que a prima Bijoca havia lhe enviado 

de Taubaté: 

 
 

S. Paulo, 18 de novembro de 1945.  
Bijoca, 
Recebi a latinha de içá torrado. Creio que ainda gosto disso apenas 
como meio de me recordar do Taubaté do meu tempo, uma coisa 
que já nada tem que ver com o Taubaté de hoje. 
Mas foi você incomodar dona Silvina... Para mim foi muito bom, 
porque me rendeu o bilhetinho que ela lhe mandou, com o pedido, 
em troca do içá, de um pensamento sobre o içá...  
A sugestão me perturbou, porque nunca no mundo ninguém jamais 
‘pensou’ sobre o içá – e pelo jeito é realmente coisa 
‘impensamentável’. Mas já que dona Silvina pede, faço um esforço e 
digo que o içá é o caviar da gente taubateana. 
Como você sabe, o famosíssimo e apreciadíssimo caviar da Rússia é a 
ova dum peixe de nome esturjão; e que é o abdômen (vulgo 
bundinha) da içá senão a ova da formiga saúva? 
Adeus, Bijoca. Saudades a todos daí e meus cumprimentos a dona 
Silvina. 
Zé Bento  

 

A carta de Monteiro Lobato, para quem a içá era o caviar do Vale do Paraíba, 

está presente no livro Culinária Tradicional do Vale do Paraíba, dos folcloristas Paulo 

Camilher Florenço e Maria Morgado de Abreu 65.  

É possível provar a farofa ou paçoca de içás, ao visitar o restaurante do Ocílio 

Ferraz na cidadezinha de Silveiras. O divulgador da comida caipira faleceu há pouco, 

mas seu restaurante no Vale do Paraíba ainda existe. Um casal de caipiras, caçador de 

                                                           
64 Holanda, Sérgio Buarque de. Iguarias de bugre. In: Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro: Editora José 
Olympio, 1957. 
65 Florençano, Paulo Camilher e Abreu, Maria Morgado de. Culinária Tradicional do Vale do Paraíba. JAC 
Editora: Taubaté, 1992. 
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içás, e a cozinheira que prepara a iguaria no restaurante contaram como ocorre o 

acasalamento das formigas66. 

A içá é a fêmea da formiga saúva, responsável pela perpetuação da espécie. 

Depois que cai a primeira grande chuva da primavera, entre os meses de outubro e 

novembro, em um dia de mormaço, ocorre a revoada das formigas içás. Primeiro, 

saem a voar os savitus (machos), depois é a vez das içás (fêmeas). Aquelas que saem 

de manhã são vermelhas, as que saem à tarde são pretas. O zumbido do bater das asas 

indica que elas estão alçando voo para o acasalamento, que ocorre em pleno ar. Logo 

depois de se acasalar, as formigas caem por terra. O macho morre, após o ato do 

acasalamento. A fêmea procura cortar as asas e cavar um buraco, onde irá realizar a 

postura dos ovos para a criação do novo formigueiro. Quando caem todas as formigas, 

os pássaros comem boa parte delas e o caipira corre para pegá-las antes que elas 

entrem no buraco. O caipira diz que não é bom comer a içá do Dia das Almas.  

Depois de caçadas, elas são postas numa bacia com água para morrer. A 

limpeza é feita, separando-se apenas as bundinhas. Mas tem quem tire somente as 

asas, pernas e ferrão. Come-se crua ou torrada com sal.  

A relação entre o homem e os insetos deve ser melhor compreendida. O 

homem só comia insetos em momentos de escassez, como suplemento proteico, ou 

como atrativo turístico nas cidades. Mas é a qualidade do sabor que deve ser 

destacada. Ao comparar o sabor da içá com uma manteiga, o chef Jefferson Rueda 

parece querer driblar a censura daqueles que ainda sentem repugnância em comer os 

mais “imundos animais”... 

 

                                                           
66 Ver ainda Rural, João. No Fundo do Tacho. Gráfica Mogiana. São José dos Campos, 2013. P. 59-63. 



 

 
 

 

Figura 8 – Curau com caruru 
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Este é o primeiro entre os pratos principais, que apresenta os produtos do 

milho. A intenção do chef Jefferson Rueda era servir um prato cremoso. A espuma 

branca de queijo meia cura deixava escondido o prato de creme de milho com 

refogado de caruru (Figura 8).  

O milho verde dava o curau, que se fazia socando com o pilão os grãos ainda 

em leite e cozendo-os.  

Caruru, ora-pro-nobis, taioba, cambuquira, serralha, beldroega são apenas 

alguns exemplos de plantas silvestres que outrora eram corriqueiras na alimentação 

do caipira mas que foram esquecidas de geração em geração.  

 Mais conhecidas como ervas daninhas ou matos, apenas porque nascem entre 

as áreas cultivadas, as plantas alimentícias não convencionais têm grande importância 

para a alimentação humana. Afinal, mato é aquilo que não se põe no prato!  

Atualmente, 90% do alimento consumido no mundo vêm de apenas 20 

espécies. Contudo, existem cerca de 3.000 espécies de plantas com potencial 

alimentício somente no nosso país. É o que mostra o livro, Plantas Alimentícias Não 

Convencionais no Brasil 67. 

As plantas alimentícias não convencionais não devem ser consideradas apenas 

como alternativa para matar a fome do pobre. O Brasil detém a maior biodiversidade 

do mundo. Porém a maior parte das plantas que se conhece é exótica, as espécies 

nativas são pouco conhecidas. É preciso conhecer a biodiversidade brasileira, de modo 

que estas plantas possam ser utilizadas na alimentação humana. 

Por fim, a espuma foi feita com a casca do queijo. É este um alimento rico em 

umami – um dos cinco gostos básicos do paladar humano como o doce, o azedo, o 

amargo e o salgado – que serve para realçar o sabor. 

 

                                                           
67 Kinupp, Valdely Ferreira e Lorenzi, Harri. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Brasil. São 
Paulo: Instituto Plantarum, 2014.  
Este livro ensina como identificar, cultivar e preparar para uso culinário 351 espécies nativas e exóticas 
do território brasileiro. Uma visita ao Jardim Botânico Plantarum em Nova Odessa-SP é bem-vinda para 
se conhecer a coleção de plantas alimentícias não convencionais. A nutricionista Neide Rigo, no seu blog 
Come-se, também ensina a cultivar e preparar diferentes variedades de plantas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Abóbora com carne seca e amendoim 
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 Este prato foi elaborado com a abóbora em quatro versões (purê de abóbora, 

cubo de abóbora em calda, crocante de abóbora e semente de abóbora), 

acompanhada com a carne-seca e a espuma de amendoim (Figura 9). Buscou-se 

acentuar o salgado e o doce, o cremoso e o crocante no mesmo prato. 

 A abóbora era plantada nas roças dos caminhos pelos descobridores das minas, 

do mesmo modo como eram semeadas as roças de milho e feijão.  

Isto adveio com o Regimento de Dom Rodrigo de Castel-Blanco68 de 1679. Toda 

pessoa que fosse ao sertão a descobrimentos era obrigada a fazer plantas e deixá-las 

plantadas, porque sem isso era impossível penetrar os sertões. “Mandaráo semear as 

roças, que já ficáo as terras beneficiadas de milho, feijão eabobora” (p.136). 

 A carne-seca foi um artigo que só começou a aparecer em pequena quantidade 

nas áreas auríferas, nos primeiros anos do século XIX.  

A criação de gado no sertão surgiu para atender a necessidade de carne e de 

animal de tração dos engenhos de cana-de-açúcar nordestino. A atividade pastoril 

promoveu a ocupação do sertão às margens do Rio São Francisco. A carne do sertão 

era – como o vaqueiro, tal qual reparou Caio Prado Júnior – dura, musculosa e 

resistente. Carne de boi má, sendo muito magra, porque os animais vinham mal 

alimentados pelo caminho. Assim, a carne-seca surgiu como uma solução vantajosa 

para conservar o alimento por longo tempo, nas viagens a grandes distâncias. As finas 

mantas de carne de gado eram salgadas e expostas ao sol. A grande seca do sertão de 

1777, contudo, acabou com a criação de gado nordestina.  

Duas outras zonas de pecuária começaram a surgir. A pecuária mineira se 

consolidou com o abastecimento da região devassada pela exploração do ouro, com 

destaque para a carne e o aproveitamento do leite. A pecuária sulista teve início com 

as missões jesuíticas. O gado formava imensos rebanhos selvagens nos pampas, 

usados para alimentar os aldeamentos indígenas. Mais preocupados em comer do que 

em vender a carne, a criação de gado servia à produção do couro durante o século 

XVIII. O apogeu do charque69, como ali era conhecida a carne-seca, somente ocorreu 

após a decadência da criação de gado nordestino com a grande seca do sertão. A 

                                                           
68 Paes Leme, Pedro Taques de Almeida. Informação sobre as Minas de S. Paulo. São Paulo: 
Melhoramentos. 
69 Ver a pintura de Jean-Baptiste Debret, Engenho de carne-seca. Acervo Museu Castro Maya, Rio de 
Janeiro, 1825. 
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importância da carne-seca evidenciava-se por formar um tripé culinário com a farinha 

e o feijão para o abastecimento do Brasil colonial 70.  

Para finalizar o prato de abóbora com carne-seca, o amendoim. O plantio 

regular de amendoim era feito pelo indígena, que o comia cru, assado e cozido71. Aqui, 

o amendoim foi servido na forma de uma espuma. 

 

                                                           
70 Silva, Paula Pinto e. Carne-seca: solução brasileira? In: Farinha, feijão e carne-seca. Um tripé culinário 
no Brasil colonial. São Paulo: Editora Senac, 2005. 
71 Cascudo, Luis da Câmara. Preceitos da alimentação brasiliense. In: História da Alimentação no Brasil. 

Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1983. P.161, 599 e 600. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Figura 10 – Farnel de cucuz de galinha 
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 O cuscuz de galinha caipira foi cozido ao vapor d’água dentro do cuscuzeiro, 

como se fazia antigamente. O cuscuz chegava quente à mesa, pois era servido 

embrulhado num farnel. O garçom então finalizava o prato no salão, diante do 

comensal, acrescentando um vinagrete de crista de galo para temperar e uma salada 

de palmito juçara para acompanhar (Figura 10).  

 O cuscuz era um dos produtos da farinha de milho, o verdadeiro pão da terra 

nas minas descobertas pelos paulistas. Era uma variante local do velho prato de 

origem moura, já há muito aclimatado na península ibérica72. Os portugueses vieram 

para o Brasil, conhecendo o cuscuz dos berberes. Aqui, o cuscuz se fez de milho. 

Apesar de o cuscuz de milho ser o mais consumido, ele pode ser feito também de 

mandioca, arroz, aipim e inhame. O cuscuz paulista leva galinha, sardinha ou camarão. 

Isto não é muito comum no restante do Brasil73.  A galinha era caldo para doente e 

canja para recém-parida. Assada era prato de cerimônia e guisada, para dias especiais. 

A degradação no modo de preparo do cuscuz – antes era feito no vapor e agora se faz 

na panela – provocou a diminuição no fabrico do tradicional cuscuzeiro de barro. 

Outrora, havia um largo consumo de variedades de palmito pelos homens de 

São Paulo, durante as entradas. Hoje, o palmito juçara está ameaçado de extinção. A 

abundância da juçara na Mata Atlântica, o aumento na demanda por palmito e a 

facilidade da sua exploração levaram à devastação destas palmeiras. O cultivo da 

juçara para a produção futura da floresta e a coleta dos frutos são uma alternativa 

importante para sua conservação. Enquanto o corte do palmito implica a morte da 

planta, que leva de 5 a 8 anos para se desenvolver, a coleta do fruto pode ocorrer ano 

após ano. Os frutos da juçara oferecem não só a polpa, que pode ser consumida como 

o açaí, mas também as sementes que podem ser utilizadas para o repovoamento da 

espécie nas áreas em extinção 74.  

Este prato busca apresentar o tradicional cuscuz paulista e contar a história das 

palmeiras para produção de palmito. 

                                                           
72 Holanda, Sérgio Buarque. Uma civilização do milho. In: Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro: Livraria 

José Olympio Editora, 1957. P. 218-219. 
73 Cascudo, Luis da Câmara. História do cuscuz. In: História da Alimentação no Brasil. Belo Horizonte: Ed. 
Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1983. 
74 EMBRAPA. Cultivo da juçara para palmito. In: Palmeiras para produção de palmito: juçara, pupunheira 
e palmeira real / Álvaro Figueiredo dos Santos, Cirino Correa Junior, Edinelson José Maciel Neves, 
editores – Colombo: Embrapa Florestas, 2008. 
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Palmito 

O palmito brasileiro teve sua origem na exploração extrativista da juçara 

(Euterpe edulis), mas o esgotamento das reservas desta espécie nativa no Sul e 

Sudeste levou à exploração extrativista do açaí (Euterpe oleraceae) no Norte do país. 

Hoje, a palmeira juçara nativa da Mata Atlântica, da qual se extrai o palmito, 

está ameaçada de extinção. Isto se deve à exploração extrativista, a não regeneração e 

o não perfilhamento da juçara, o que significa que, após o corte do palmito, ocorre a 

morte da planta (Figura 11).     

Nas últimas décadas, o aumento das pressões legais e dos movimentos 

ambientais para o manejo sustentável dos produtos florestais na Mata Atlântica e na 

Amazônia tem favorecido o interesse por palmitos cultivados.  

As antigas fábricas de palmito nativo estão sendo reestruturadas para se 

instalar as agroindústrias, que compram a matéria-prima dos agricultores. 

O mapa da área plantada das palmeiras para produção de palmito no Brasil 

mostra que Pará e Roraima são os maiores produtores de açaí; Vale do Ribeira e Sul da 

Figura 11– Palmeira Juçara 
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Bahia concentram a produção de pupunha; Santa Catarina e Paraná expandem a área 

cultivada com a palmeira-real para palmito 75. 

Apesar de o Brasil ser considerado um dos maiores produtores e consumidores 

de palmito no mundo, sua produção ainda continua predominantemente extrativista.

                                                           
75 EMBRAPA. Palmeiras para produção de palmito: juçara, pupunheira e palmeira real / Álvaro 
Figueiredo dos Santos, Cirino Correa Junior, Edinelson José Maciel Neves, editores – Colombo: 
EMBRAPA Florestas, 2008. 
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A batata-roxa foi apresentada em três versões, em sua beleza de tonalidades 

de cores, para acompanhar o embutido de porco: sorvete, picles e crocante. A 

intenção do chef de cozinha Jefferson Rueda era provocar o contraste entre o 

embutido de porco quente e o sorvete de batata-roxa frio, além do contraste do 

salgado e do doce, no mesmo prato (Figura 12). 

Os portugueses levaram os porcos domésticos para o Brasil, mas o clima 

retardou a charcutaria. Durante séculos, o português não conseguiu fabricar os 

embutidos, fumados e enchidos. Assim, não divulgou as alheiras, nem os rijões. E 

precisou importar o toucinho de fumeiro, presunto, salsichas, paio, salpicão, chouriças 

de carne e as de sangue, morcelas76.  

O embutido de porco utilizado na criação do prato é o codeguim. Uma linguiça 

fresca de origem italiana, feita com carne de porco, couro cozido, gordura e temperos 

(alho, pimenta, cheiro-verde e noz moscada). O chef de cozinha quis expressar a 

influência do imigrante italiano na cozinha caipira, durante a era do café.  

A batata doce – tal qual o cará e o mangarito – eram as tuberosas mais 

conhecidas do caipira. As tuberosas, ao lado das diversas abóboras e dos legumes, 

ordenavam-se em torno dos alimentos básicos da dieta caipira. Eram presentes, mas 

não muito frequentes77.  

                                                           
76 Cascudo, Luis da Câmara. Preparo de carne e peixe. In: História da Alimentação no Brasil. Belo 

Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1983. P. 615-616. 
77 Candido, Antonio. Alimentação e recursos alimentares. In: Os parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Duas 
Cidades, Editora 34, 2001. P. 70 



 

 
 

 

Figura 13 – Virado à paulista 



 

 
 

É este o prato regional característico dos paulistas. O virado de feijão, 

preparado com toucinho e farinha de milho, conta a história do último capítulo das 

bandeiras. As monções foram a expansão fluvial dos paulistas para realizar o comércio 

de Cuiabá78, ocorrida durante o século XVIII (Figura 13). 

Antes da partida da monção, era preciso dispor das provisões das canoas. Era 

necessário esperar crescer o milho e o feijão, bem como fazer as farinhas e toucinhos. 

O mantimento das embarcações para o sustento cotidiano da viagem era o feijão, a 

farinha de milho e o toucinho. Algumas expedições contavam com capados e galinhas 

para os viajantes que adoecessem a bordo. 

Feita a conta do que se precisava para a longa viagem, a carga de mantimentos 

era acomodada nas canoas. Depois de carregadas as canoas com o necessário, 

embarcava-se toda a gente em Porto Feliz e o padre fazia a benção das canoas às 

margens do Tietê, narrada por Theotônio José Juzarte no seu “Diário da Navegação”79 

e retratada por Almeida Junior no quadro “A partida da monção”80.  

A navegação fazia-se das oito da manhã até às cinco da tarde. Antes do pôr-do-

sol, embicavam-se as canoas pelos barrancos do rio. Então, os homens arranchavam e 

cuidavam da ceia, cozinhando à noite o que haviam de comer no dia seguinte. O pão 

de cada dia dos navegantes era o feijão com toucinho, além da farinha de milho. E 

alguma caça ou pescado quando havia. O desenho de Hércules Florence retratou o 

modo como os homens cuidavam da ceia, reproduzido no quadro “Pouso de monção à 

margem do Rio Pardo” 81.  

Deviam as monções se fiar em seu próprio mantimento embarcado, porque os 

do sertão eram imprevisíveis, como são os que a Natureza podia dar. 

Nos primeiros tempos, costumavam ser insignificantes as possibilidades de 

abastecimento nas roças de milho e feijão do caminho. Os víveres, quando havia, eram 

vendidos a preços exorbitantes para os viajantes. A Fazenda de Camapoã trouxe 

vantagens enormes ao comércio de Cuiabá. Fixou uma rota invariável entre as 

monções, pois tornou possível renovar o abastecimento das canoas. 

                                                           
78 HOLANDA, Sérgio Buarque. Comércio de Cuiabá. In: Monções. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. 
79 Juzarte, Theotônio José. Diário da navegação In: Relatos monçoneiros. / Afonso Taunay. Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia. São Paulo: Edusp, 1981. 
80 Almeida Junior, José Ferraz de. A partida da monção. São Paulo: Acervo do Museu Paulista, 1897. 
81 Florence, Hércules. Pouso de monção à margem do Rio Pardo. Acervo do Museu Paulista. 
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A atualização do virado à paulista foi inspirada no prato típico de segunda-feira, 

encontrado nos botecos da cidade de São Paulo.  

O virado à paulista foi reconhecido como patrimônio imaterial. O Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Governo do 

Estado de São Paulo (Condephaat) tombou o prato para preservar a tradição e mostrar 

sua importância para a história paulista. Há de se perguntar se o tombamento, na 

tentativa de imortalizar o prato como uma expressão cultural de São Paulo, não torna 

morta a memória ao impedir que a história possa se manter viva, reatualizando a 

tradição.  

Eis, a receita criada pelo chef de cozinha Jefferson Rueda:  

 

Virado à Paulista 82 

INGREDIENTES     MODO DE PREPARO  
 
Purê de feijão     Purê de feijão 
40 g de cebola branca    1. Refogue a cebola e o alho no azeite,  
10 g de alho picado     adicione o caldo de feijão, aqueça 
30 ml de azeite     e engrosse a mistura com a farinha. 
400 ml de caldo de feijão   Cozinhe até o caldo ficar espesso  
50 g de farinha de milho               e a farinha cozida. 
 
Purê de couve     Purê de couve 
200 g de couve                                1. Escalde a couve e bata no liquidificador 
240 ml de água     com água morna até o purê ficar homogêneo. 
1 g de goma xantana    Engrosse com goma xantana. 
 
Tartar de banana   Tartar de banana 
110 g de banana nanica   1. Corte as bananas 
5 ml de azeite     em cubos pequenos 
10 g de cebola roxa    e misture com todos  
5 g de pimenta biquinho   os outros ingredientes.  
Sal a gosto 
30 ml de limão 
Cebolinha francesa 

 
Leitão     Leitão 
500 ml de água              1. Misture a água e o sal,  
50 g de sal     acrescente o louro e o tomilho,  
1 folha de louro    deixe o leitão na salmoura por 1 hora. 
Tomilho a gosto    2. Retire o leitão da salmoura,  
200 g de leitão limpo    porcione e sele a carne  
Óleo      em uma frigideira com um pouco de óleo. 

                                                           
82 Rueda, Jefferson e Souza, Maurício de. A cozinha caipira do Chico Bento. São Paulo: Senac, 2016.  
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Ovo de codorna    Ovo de codorna 
2 ovos de codorna    1. Cozinhe os ovos inteiros por 30 minutos a 82ºC.   

2. Retire a casca e a clara e fique apenas com a gema. 
 
Finalização    Finalização  
Linguiça caseira de porco grelhada  1. Com todos os itens prontos, monte o prato: 
Flor-de-mel     um risco de purê de couve, o purê de feijão  

no fundo do prato, o leitão selado, o tartar de banana, 
Molho      a gema de ovo de codorna, a linguiça caseira de porco, 
150 g de caldo de porco   a flor-de-mel e o molho de caldo de porco. 
 
Caldo de porco    Caldo de porco 
1 kg de osso de porco        1. Torre o osso no forno a 200ºC por 40 minutos. 
(de preferência pé e cabeça),    2. Torre a cebola no forno a 180ºC por 30 minutos. 
5 cebolas brancas,     3. Coloque o osso, a cebola, o salsão e a água   
5 talos de salsão,     numa panela. Cozinhe em fogo baixo por 24 horas. 
6 l de água,     4. Coe e reduza o caldo pela metade 
Sal a gosto,     (por cerca de 7 horas), sempre em fogo baixo. 
Pimenta-do-reino a gosto   5. Finalize com sal, pimenta-do-reino e temperos. 
Temperos a gosto. 
 
Rendimento: 2 porções de Virado à Paulista, 1 l de caldo de porco.     
Tempo de preparo: 1 hora para o Virado à Paulista + 35 horas para o caldo de porco. 
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Milho 

Oposta à imagem cristalizada por Sérgio Buarque de Holanda, segundo a qual 

São Paulo era uma “civilização do milho”83, o colonizador português procurou manter-

se fiel à herança de seu paladar. Mesmo o uso do milho pelos paulistas não escondia a 

tendência dos colonos recém-chegados em manter a tradição gustativa europeia. Isto 

é o que observa Rafaela Basso ao estudar as práticas alimentares do milho – tanto os 

modos de preparo e consumo, quanto as técnicas e utensílios84. 

Após a chegada dos colonizadores à América Portuguesa, o modo como o milho 

era consumido pelos portugueses se diferenciava da maneira pela qual os indígenas o 

faziam. O milho, comia o gentio assado em espiga ou fazia suas bebidas fermentadas 

com ele cozido. É provável que os paulistas tentassem evitar os modos de consumo 

mais corriqueiros utilizados pelos indígenas, a saber, o milho assado, cozido e a bebida 

fermentada chamada cauim.  

Em situações de excessiva penúria, como aquela vivida pelos paulistas com a 

descoberta das minas de ouro, o milho se tornou um alimento do qual não se podia 

abrir mão. No espaço do sertão, embora os portugueses foram levados a se adequar 

aos hábitos alimentares dos índios, isto não evitou que a tradição indígena pudesse ser 

                                                           
83 HOLANDA, Sérgio Buarque. A Civilização do Milho. In: Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro: Livraria 

José Olympio Editora, 1957. 
84 BASSO, Rafaela. A cultura do milho: um estudo de caso. In: A cultura alimentar paulista: uma 

civilização do milho? (1650-1750). São Paulo: Alameda, 2014. 

Figura 14 – Milho e moinho d’água usado para o preparo do fubá 
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reelaborada pelos europeus. Os portugueses, nos primeiros tempos da colonização, 

utilizaram os produtos da terra à mesma maneira que faziam em além-mar. Ou seja, 

buscaram manter a herança alimentar européia, baseada no consumo dos caldos e 

sopas, preparados com cereais85. 

A canjica caiu no gosto dos colonos recém-chegados por ser um alimento 

líquido, preparado à base de milho. Um anônimo do Códice Costa Matoso 

testemunhou que os ricos comiam por gosto e os  pobres por necessidade. O biógrafo 

Belchior das Pontes, ao fazer referência às refeições de Manoel da Fonseca, deu a 

entender que só a pobreza dos índios e a falta de sal poderiam ser os inventores de tão 

saboroso manjar. Porém, nenhuma maneira de preparar a canjica se destacou tanto na 

documentação colonial como àquela que se aproximou das tradições da doçaria 

portuguesa, quando se lhe deitava leite de coco ou de gado, açúcar e canela em pó.  

O angu é outro prato característico dos paulistas, porém se tornou conhecido 

nas áreas mineratórias como comida de escravo. Feito com farinha de milho moída, 

não exigia para seu preparo nada além de farinha e água.   

A tentativa de manter a memória gustativa do paladar europeu pôde 

igualmente ser percebida nas bebidas86. A presença nos inventários de utensílios de 

produção e consumo, como os alambiques e as tamboladeiras, ao lado das plantações 

de cana e vinha, indicavam que os colonos se esforçavam por manter a preferência 

pelo vinho e a aguardente de cana. Quando não era possível utilizar a vinha para a 

fabricação de suas bebidas, os colonos recém-chegados do Reino ajustavam seu 

paladar às possibilidades da mandioca ou do milho que o meio americano oferecia. 

Entre as bebidas de milho, escolhiam entre as opções disponíveis àquelas que mais se 

assemelhavam às beberagens europeias, ou seja, as bebidas destiladas (aguardente e 

vinho de milho) e não as fermentadas (cauim, aluá e catimpuera). 

O silêncio sobre o pilão e o monjolo nos inventários que tratam da vida material 

dos paulistas coloniais pode indicar que o milho continuou sendo preparado pelas 

gentes de Piratininga com as mesmas técnicas utilizadas pelos indígenas.  

                                                           
85 Ver CASCUDO, Luis da Câmara. Sopas, caldos e papas. In: História da Alimentação no Brasil. Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1983. 
86 Sobre as bebidas coloniais, ver ainda FERNANDES, João Azevedo. Selvagens bebedeiras. São Paulo: 
Alameda, 2011. VENÂNCIO, Renato Pinto e CARNEIRO, Henrique Soares. Álcool e drogas na história do 
Brasil. São Paulo/Belo Horizonte: Alameda/PUCMinas, 2005. 
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Isto sofreu transformações significativas apenas com a descoberta das minas de 

ouro, quando a farinha de milho passou a ter uma importância significativa na 

expansão paulista. Somente então haveria necessidade de transpor novas técnicas 

para  o processamento do milho, a fim de aumentar a produtividade de seu 

beneficiamento.  

O moinho e o monjolo modificaram a paisagem geográfica das terras paulistas. 

Capistrano de Abreu chegou mesmo a dizer que a preferência pela escolha das casas 

de vivenda nos fundos de vales, a frequência do monjolo para pilar o milho seco e o 

milho como alimento habitual indicavam a presença de paulistas e seus descendentes. 

Carlos Borges Schmidt, ao estudar O Milho e O Monjolo87, observa que o monjolo se 

prestava a “socar o cereal, apenas umedecido para tirar-lhe a película e o coração, 

preparando assim a canjica, ou então socar o milho, já fermentado e amolecido na 

fabricação da farinha de milho propriamente dita” (p. 51). Embora os moinhos 

estivessem relacionados à produção da farinha de trigo em São Paulo no início do 

século XVII, após seu declínio eles continuaram o trabalho de moagem com a farinação 

do milho (Figura 14). O autor esclarece as diferenças entre o fubá e a farinha de milho:  

 

Em São Paulo distingue-se o fubá da farinha de milho, propriamente 
dita, porque esta é preparada deixando o milho de molho, depois 
socando-o no monjolo, depois torrando-o no forno raso: é a farinha 
de milho paulista. Farinha de milho aqui, é isso. A outra aquela 
resultante da moagem do milho no moinho de pedra, é que é, o fubá. 
Quando o fubá é feito de milho já sob a forma de canjica, então é o 
fubá mimoso (p.110).  

 

Se a farinha de milho era o verdadeiro pão das minas, o fubá sofreu 

discriminação por ser utilizado no sustento dos escravos (angu) e das criações 

domésticas (quirera). 

Ao longo dos anos, não houve grande modificação nas formas tradicionais do 

consumo do milho, segundo a Embrapa Milho e Sorgo88, porém houve uma grande 

mudança nas formas de processamento do milho, com o predomínio dos produtos 

                                                           
87 SCHIMDT, Carlos Borges. O milho e o monjolo. Documentário da Vida Rural no. 20. Rio de Janeiro: 
Ministério da Agricultura, 1967. 
88 Ver as informações atuais sobre o sistem de produção do milho, junto à Embrapa Milho e Sorgo. 
Disponível em: www.embrapa.br/milho-e-sorgo/cultivos. Acesso em: 22 de janeiro de 2018. 

http://www.embrapa.br/milho-e-sorgo/cultivos
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industrializados sobre os artesanais. O moinho e o monjolo são raramente 

encontrados nos dias atuais.  

Se os grãos de milho podem ser consumidos quando estão em estado leitoso 

ou “verde”, os grãos secos necessitam de alguma transformação. A quase totalidade 

do milho utilizado no consumo humano é processada pelas indústrias moageiras a seco 

e úmido. A moagem seca é o processo mais utilizado no Brasil, devido a sua relativa 

simplicidade, o que resulta em produtos tais como a farinha de milho, o fubá, a 

quirera. A moagem úmida demanda elevados investimentos tecnológicos, sendo que o 

principal produto obtido é o amido de milho. 

Houve também grande transformação no milho que é cultivado. Antigamente, 

predominava o cultivo de variedades tradicionais, cujas sementes eram produzidas 

pelos próprios agricultores familiares. Atualmente, são utilizadas variedades 

melhoradas geneticamente por instituições de pesquisa. Estima-se que as sementes 

geneticamente modificadas do milho ultrapassam 90% da área de cultivo no Brasil. 

No entanto, esta evolução tecnológica na agricultura, que permitiu grandes 

saltos de produtividade na cultura do milho nas últimas décadas, não está voltada para 

o consumo humano. Entre 70 e 80% do milho atualmente produzido no Brasil, volta-se 

para a criação de aves e suínos, destinada à exportação para atender a crescente 

demanda mundial de carnes. 
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Feijão 

 O termo feijão não designa apenas uma variedade de alimento, mas é um 

complexo léxico e botânico que engloba diferentes espécies (Figura 15). O feijão já era 

consumido na Europa desde a Antiguidade e na América há milhares de anos, quando 

os portugueses vieram colonizar o Brasil e encontraram uma espécie nativa com 

características semelhantes àquelas que eles utilizavam. No Brasil, o termo envolve 

basicamente dois gêneros: Phaseolus e Vigna. O primeiro é chamado de feijão-comum 

e sua origem é americana. O segundo recebe o nome vulgar de feijão-caupi, cuja 

origem é africana e asiática.  

 Tanto no litoral quanto no interior, o feijão foi a solução encontrada para 

umedecer a comida seca no Brasil colonial, segundo observa Paula Pinto e Silva89. 

Enriquecido com temperos da horta no litoral (alho, cebola e coentro) ou gordura de 

                                                           
89 SILVA, Paula Pinto e. Feijão: o alimento de todo dia. In: Farinha, feijão e carne-seca: um tripé culinário 
no Brasil colonial. 2ª. edição. São Paulo: Editora Senac, 2005. 

Figura 15 – Feijões: 1 Branco, 2 Preto, 3 Roxinho, 4 Carioquinha, 5 Azuki, 5 Fradinho 
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porco no interior (banha e toucinho), atendia perfeitamente bem às exigências do 

paladar europeu acostumado aos grãos e cereais cozidos em caldos grossos, que só a 

mistura do caldo do feijão à secura da farinha poderia garantir.   

 A monocultura da cana-de-açúcar determinou uma lavoura de subsistência, 

baseada nos produtos indígenas da mandioca, do milho e do feijão, para se adequar a 

um tipo de povoamento e formas de convívio que tenderam a uma certa estabilidade. 

Por outro lado, a lavoura de subsistência permaneceu itinerante, quando voltada para 

a expansão paulista no sertão e o desbravamento do território. A escolha dos 

alimentos em cada região não poderia ter sido mais prática. Farinha de mandioca e 

feijão com caldo, para a fixidez dos engenhos no litoral. Farinha de milho e feijão sem 

caldo, para a constante mobilidade exigida pelas andanças no interior.  

 A mistura do feijão com a farinha indicava não só um ajuste às exigências do 

paladar europeu, mas também uma adaptação ao modo de vida tropical, sujeito às 

intempéries climáticas e aos problemas de conservação e transporte. Opondo os secos 

aos molhados, a farinha ao caldo de feijão, é possível pensar na formação de uma 

cozinha brasileira de paladar seco compensado pelo clima tropical e úmido. 

O “binômio feijão-e-farinha”90 do período colonial apenas se modificou, 

quando o arroz veio substituir a farinha, especialmente, após a chegada da corte 

portuguesa ao Brasil. 

A importância que o feijão ganhou no sistema alimentar brasileiro está para 

além do fato de ter se tornado essencial para o consumo da população. O feijão 

ganhou um lugar igualmente importante na construção da imagem da nação brasileira. 

Carlos Dória observa que os modernistas fizeram da feijoada um signo de brasilidade91. 

A feijoada, preparada à base de feijão-preto e carnes, teve origem no Rio de Janeiro, 

onde este tipo de feijão é o mais popular e não nos engenhos de açúcar como comida 

de escravos, tal qual é propagado pelo mito alimentar. Mesmo o folclorista Câmara 

Cascudo, que não encontrou a feijoada como prato completo antes do século XIX, 

verificou que ela se difundiu como prato urbano nos hotéis e pensões cariocas. 

Quando a mestiçagem passou a ser vista como um aspecto original da vida do Brasil, 

tal qual a interpretação de Gilberto Freyre sobre a formação da sociedade brasileira, 

                                                           
90 CASCUDO, Luis da Câmara. O binômio feijão-e-farinha. A feijoada. In: História da Alimentação no 
Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1983. 
91 DÓRIA, Carlos Alberto. Feijão como país, região e lar. In: Formação da Culinária Brasileira. São Paulo: 
Três Estrelas, 2014.  
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seu sentido dramático foi subvertido. O passado da escravidão tornou-se motivo de 

celebração no preto do feijão. Carlos Dória questiona até que ponto a feijoada ao ser 

celebrada como um prato nacional não esconde a diversidade dos feijões presente no 

regionalismo culinário brasileiro. O feijão é, a um só tempo, um alimento que afirma a 

unidade da cozinha nacional brasileira (todos comem feijão) e a diversidade das 

cozinhas regionais (cada um come o feijão do lugar onde vive). 

Adriana Salay estudou como o feijão é de fato produzido e consumido no 

Brasil92. As pesquisas alimentares realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Pesquisa (IBGE), entre os anos de 1973 e 2009, revelam uma queda tanto na 

quantidade quanto na variedade do feijão consumido. A queda no consumo do feijão, 

chegando a 49%, pode ser explicada pelo aumento na renda das classes mais baixas. O 

feijão carrega o estigma de alimento de pobre, daquele que não pode comer carne e 

tem na leguminosa sua fonte de proteína. A imensa variedade de feijões que se 

expressa nas preferências regionais, como o feijão-preto no Rio de Janeiro, feijão-de-

corda no nordeste e o rosinha em São Paulo, foi se perdendo. O feijão-carioca, surgido 

em meados da década de setenta e resultado de uma mutação ocorrida em São Paulo, 

tornou-se fundamental para o consumo de feijão no Brasil. Com dificuldades de 

aceitação inicial no mercado, o feijão-carioca se difundiu porque tinha o dobro da 

produtividade das outras espécies, trazendo mais segurança para o pequeno produtor 

na colheita ao não receber qualquer apoio governamental na produção.  

Será que os pratos típicos da cozinha regional paulista – o virado à paulista, o 

tutu de feijão e o feijão tropeiro – não estão contribuindo para esconder a queda tanto 

na quantidade quanto na variedade do consumo do feijão? 

                                                           
92 LEME, Adriana Salay. O Feijão, dono das tradições: representação identitária e consumo efetivo no 
Brasil (1973-2009).  Dissertação (Mestrado em História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas. São Paulo, 2015. 
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Porco 

A carne de porco é uma das mais antigas formas de alimentação, tendo o 

animal sido domesticado há cerca de 5.000 AC. A natureza adaptável e a dieta onívora 

do porco permitiram que os homens o domesticassem, muito antes que qualquer 

outro animal, como o boi. 

Desde a sua domesticação, os porcos sofreram grandes transformações, como 

conseqüência das condições em que viveram e das necessidades do homem em 

relação ao melhor aproveitamento do animal93.  

O javali, por exemplo, era um animal selvagem, que vivia na floresta e se 

alimentava de arbusto, pastos nativos, frutos e pequenos animais. Caracterizava-se por 

ter um corpo relativamente curto e musculoso. Os membros dianteiros eram 

musculosos e fortes; enquanto os membros posteriores eram leves e fracos. O javali 

possuía 70% de massa muscular anterior e 30% de posterior.  

A transformação do porco selvagem começou quando ele passou a ser 

domesticado, recebendo toda a alimentação de que necessitava. Com a domesticação, 

o javali não necessitava mais procurar sua alimentação na floresta e não possuía mais 

inimigos dos quais necessitasse fugir. Dessa maneira o porco foi adquirindo o formato 

de um paralelepípedo, de comprimento pequeno ou médio, com uma grande papada 

na cabeça e quartos traseiros mais amplos do que tinham os seus ascendentes 

selvagens. O tórax foi sendo reduzido com a vida sedentária, envolto em uma grossa 

                                                           
93 Associação Brasileira de Proteína Animal. A História da Suinocultura no Brasil. Disponível no site 
http://abpa-br.com.br/setores/suinocultura/a-suinocultura-brasileira. 

Figura 16  – Porcos de raças variadas 
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camada de gordura. Assim a criação do porco se expandiu, pois fornecia ao homem 

grande quantidade de gordura, além da carne. Foi esse o período do porco tipo banha, 

que se estendeu até o início do século XX. A massa de carne e gordura do suíno passou 

a se dividir entre 50% na parte anterior e 50% na posterior.  

A história dos porcos do descobrimento revelam que as nossas raças 

domésticas remontam às raízes do Brasil94. Seus ancestrais foram trazidos pelos 

portugueses, no início da colonização. Foram as raças de porcos existentes em 

Portugal as primeiras trazidas ao Brasil. Do tipo céltico, vieram a Galega, a Bizarra e a 

Beiroa. Do tipo ibérico, as raças Alentejana e Transtagana. Do tipo asiático, a Macau e 

a China. As raças naturalizadas brasileiras, em comparação com as raças portuguesas 

que lhes deram origem, distinguem-se por apresentarem uma enorme adaptação aos 

diversos biomas do país, devido ao longo processo de seleção natural. A raça 

naturalizada mais representativa do tipo céltico é o Canastrão. Do tipo ibérico, o 

Canastra e o Nilo-Canastra. Do tipo asiático, o Tatu e o Caruncho. Todas são raças de 

porcos rústicos, criadas para produzir banha (Figura 16). 

A crescente demanda por produtos de origem animal, em consequência do 

aumento populacional, e as exigências do consumidor por um animal com menos 

gordura, devido à substituição da banha de porco pelos óleos vegetais e margarinas, 

deram início a muitas tentativas de aumentar a produtividade das raças naturalizadas 

brasileiras por meio de cruzamentos com as raças exóticas. O suíno moderno começou 

a ser desenvolvido no início do século XX, quando os técnicos e criadores passaram a 

desenvolver um suíno voltado para a produção de carne com 30% de massa anterior e 

70% de posterior.  

Pouco a pouco, as raças exóticas foram substituindo as raças naturalizadas, que 

hoje correm o risco de desaparecer. De acordo com a Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO), algumas raças de animais domésticos 

brasileiros estão ameaçadas de extinção. Se não desapareceram por completo, isto se 

deve a persistência de alguns criadores que preferiram manter as raças naturalizadas 

ao invés de substitui-las pelas raças exóticas.  

Em muitos casos, porém, a seleção natural e os cruzamentos indiscriminados 

não foram capazes de modificar as raças de porcos domésticos. O porco Nilo, por 

                                                           
94 EMBRAPA. Animais do Descobrimento. Raças domésticas da história do Brasil. / Arthur da Silva 
Mariante e Neusa Cavalcante. 2ª edição. Embrapa: Brasília, 2006. 
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exemplo, apresenta uma enorme semelhança com o porco Alentejano. Ambos são 

porcos do tipo banha, o que quase provocou seu desaparecimento, já que a indústria 

passou a utilizar apenas o porco tipo carne. No entanto, o porco Alentejano voltou a 

ser criado por ser apreciado pela indústria espanhola do presunto. A cada ano, 

dezenas de porcos Alentejanos iniciam um período de engorda no Montado – onde 

extensas pastagens com a presença de carvalhos produzem um fruto conhecido como 

bolota, que é a base da alimentação dos porcos – para ganhar músculos e gordura que 

fazem a reputação do presunto ibérico.  

A conservação dos porcos do descobrimento é muito importante para que as 

raças domésticas da história do Brasil não se percam. 
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 Este é o último prato principal, que foi elaborado com costela de capivara ao 

molho de jabuticaba e farofa de farinha de milho com pinhão (Figura 17). 

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é um animal mamífero herbívoro, 

nativo da América do Sul. É também o maior roedor do mundo. O nome capivara vem 

do termo tupi kapi wara, que significa comedor de capim. É uma espécie que precisa 

viver à beira dos rios para encontrar refúgio e proteção contra os predadores naturais, 

pois conseguem ficar submersas por alguns minutos. Escolhem igualmente as regiões 

próximas às águas para buscar alimentos e se reproduzir. 

O pinhão de araucária (Araucaria angustifolia) era a fruta 95 por excelência das 

terras paulistas e sulinas. Dava excelente farinha, quando abundante no planalto, 

chegando a substituir em certos casos a mandioca. Tinha um papel semelhante à 

castanha do pará nas capitanias do norte e à castanha de caju nas capitanias do 

nordeste, servindo para marcar as épocas do ano. Assim é que a palavra “pinhão” era 

utlizada para designar tanto os frutos da araucária quanto o tempo do outono. Com a 

                                                           
95 O pinhão é, a bem dizer, a semente do pinheiro, que é encontrado dentro da pinha.  

Figura 17 – Capivara, jabuticaba e pinhão 
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redução dos pinheiros, este lugar privilegiado ficou reservado à jabuticaba. “Fruita” é, 

simplesmente, o nome que lhe dão no interior de São Paulo 96. 

A jabuticaba (Plinia cauliflora) é uma fruta nativa da Mata Atlântica, muito 

cultivada na região Sudeste. Existem muitas variedades de jabuticaba. Porém, o plantio 

quase exclusivo de certas cultivares da fruta nos privou da diversidade de seus 

sabores. As jabuticabas de sabores, texturas e tamanhos tão diversos – como a 

coroada, a caipirinha, a de cabinho, a branca, a pintada e a ponhema – reduziram-se à 

precoce (ou híbrida) e à sabará 97.  

A criação deste prato remete à tradição da caça e da coleta das frutas nativas 

na dieta do caipira antigo. 

                                                           
96 Holanda, Sérgio Buarque. Iguarias de Bugre. In: Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro: José Olympio 
Editora, 1957. P. 66 e 67. 
97 Lorenzi, Harri. Introdução. In: Frutas no Brasil: Nativas e Exóticas. São Paulo: Instituto Plantarum, 
2015. 
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Fruta Nativa 

Há os que dirão que as frutas nativas não poderão ser colocadas ao lado das 

exóticas, já aprimoradas nas suas qualidades e, por isso, largamente cultivadas. Não se 

trata aqui de estabelecer uma comparação com o objetivo de contradizer este 

preconceito. É sempre bom lembrar que as frutas que hoje se cultiva já foram agrestes 

em outras épocas. Antes davam frutos bem pequenos e azedos, mas pela dedicação 

dos que vieram antes de nós em domesticá-los, tornaram-se o que são hoje. As frutas 

silvestres brasileiras, ainda não aproveitadas, estão à espera de quem as possa ajudar 

a revelar as suas qualidades latentes. Somente assim é possível aumentar o 

conhecimento das frutas indígenas e mostrar ao mundo o que a natureza nos forneceu 

(Figura 18). 

Esta é a bela maneira com que o botânico Frederico Hoehne realizou a 

introdução do seu trabalho, Frutas Indígenas98, escrito em 1946. Tempos mais tarde, o 

engenheiro agrônomo Harri Lorenzi, no livro Frutas no Brasil99 publicado em 2015, 

observou que, embora as frutas nativas brasileiras tenham sido apresentadas em livros 

gerais e específicos, que tratam das espécies de um determinado bioma, elas ainda 

permanecem praticamente desconhecidas100.  

As frutas silvestres do caipira foram vítimas da derrubada da Mata Atlântica e 

da transformação do Cerrado em pastagens para o gado ou monoculturas de soja. 

Apresentar as potencialidades das espécies nativas é uma maneira de garantir a sua 

preservação.  

                                                           
98 Hoehne, Frederico Carlos. Frutas indígenas. São Paulo: Instituto de Botânica, 1946. 
99 Lorenzi, Harri. Frutas no Brasil: Nativas e Exóticas. São Paulo: Instituto Plantarum, 2015.  
100 Sobre as frutas brasileiras, ver Hoehne (1946) Frutas Indígenas, Andersen & Andersen (1989) As 
Frutas Silvestres Brasileiras, Donadio et al. (2002) Frutas Brasileiras, Harri Lorenzi et al. (2015) Frutas no 
Brasil. Sobre as frutas dos biomas brasileiros, ver Fruteiras da Amazônia (1996) e Frutas Nativas dos 
Cerrados (2001) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).  

Figura 18 – Cambuci, Jabuticaba, Pinhão e Grumixama 
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A grande maioria das frutas nativas é ainda selvagem ou semidomesticada, 

embora algumas tenham sido melhoradas. É certo que o abacaxi, o caju, o maracujá e 

a goiaba são espécies nativas, que já foram selecionadas e aperfeiçoadas. E, ao lado da 

uva, banana, maçã, citros e manga, que são as espécies exóticas tradicionais, 

desempenham um papel importante na economia. 

Erros muito graves têm sido cometidos por aqueles que menosprezam aquilo 

que é indígena. No começo do século passado, um sitiante com um pomar de laranja 

da Bahia era tido como um homem de bom gosto, porém não muito prático na vida. A 

laranja da terra só começou a merecer maior atenção, depois que os norte-americanos 

se entregaram à sua exploração. Hoje, a importância da citricultura se impôs como 

fruta digna de atenção aos agricultores de sua cultura e aos capitalistas interessados 

na sua exportação.   

Há cerca de meio século, a acerola, o mamão e o maracujá tinham pouca 

importância. A acerola inclusive era uma mera curiosidade, tida como um arbusto 

ornamental. Hoje, o Brasil é o maior produtor mundial destas três frutas.  

Não se deve acreditar que apenas estas frutas devem merecer alguma atenção. 

Não há dúvida de que existe ainda uma grande quantidade de frutas potenciais a 

espera de quem possa se interessar por elas, de modo que possam demonstrar as suas 

possibilidades. Entre as frutas da Mata Atlântica, destacam-se as jabuticabas, a pitanga 

e a feijoa. Entre as frutas do Cerrado, a mangaba, o araçá, o baru e o araticum. É 

preciso, contudo, valorizar tudo aquilo que a natureza colocou à nossa disposição, sem 

prejuízo para o aproveitamento do exótico que, após ser introduzido e aclimatado, 

pode e deve existir entre nós. Chama a atenção a lichia, o mangostão, a carambola, o 

sapoti, a fruta-do-conde, a atemoia, a graviola e as amoras 101. 

Quando se destaca as vantagens das frutas silvestres, isto não se refere apenas 

ao seu consumo em estado natural, pois o seu aproveitamento também pode ser 

considerado no preparo de sucos, sorvetes e compotas. O senhor Clóvis José de 

Almeida, por exemplo, transformou os sabores do cerrado em picolé 102. 

O abandono de antigos hábitos alimentares igualmente contribuiu para o 

desaparecimento de certas plantas frutíferas. O Sítio do Bello se propôs a comercializar 

                                                           
101 Todas foram descritas nos livretos da Série “Frutas Potenciais” e “Frutas Nativas” da Sociedade 
Brasileira de Fruticultura. 
102 A sorveteria Frutos do Cerrado – que se tornou a Frutos do Brasil – tem sabores tão diversos quanto 
o de araticum, baru, buriti, cagaita, jatobá, mangaba, mutamba, pequi. 



 

101 
 

frutas nativas do Brasil, que caíram no esquecimento. Frutas que um dia alguns 

comeram e hoje não encontram mais. Frutas que alguns já ouviram falar, mas nunca 

provaram. Frutas que muitos não conhecem103.   

Além disso, o plantio quase exclusivo de determinadas variedades de uma 

mesma fruta nos privou da diversidade de sabores. As jabuticabas de sabores, texturas 

e tamanhos tão diversos se reduziram praticamente à sabará. Destaca-se aqui a 

importância dos colecionadores de frutas, que buscam cultivar as variações de uma 

mesma planta. Helton Josué iniciou sua coleção das frutíferas silvestres brasileiras no 

Sítio Frutas Raras104, após ouvir o nome de uma fruta desconhecida que despertou a 

sua curiosidade. Hoje, ele possui nada menos do que 1400 espécies de frutas raras.  

Assim, mesmo que a cozinha brasileira não possa realizar todo o ideal para a 

defesa das frutas brasileiras, não é preciso temer que infrutíferos fiquem os esforços 

realizados. Pois as gerações futuras poderão encontrar as sementes que não 

germinaram no tempo presente. 

                                                           
103 Recomenda-se provar os kits de geleinhas dos biomas brasileiros: Mata Atlântica (jabuticaba, uvaia, 
cambuci, amora), Cerrado (araticum, cagaita, butiá, mangaba) e Amazônia (cupuaçu, ataca boi, açaí, 
tapereba). Disponível em contato@sitiodobello.com.br.  
104 É possível visitar o Sítio Frutas Raras, localizado em Campina do Monte Alegre-SP, onde se pode 
comprar mudas de frutas raras no Viveiro Saputá, adquirir a coleção “Frutas do mato” e o livro 
“Colecionando frutas” de Helton Josué Teodoro Muniz.  

mailto:contato@sitiodobello.com.br
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Nesta sobremesa refrescante, a grumixama aparece em quatro versões: sorbet, 

gelatina, sagu e açúcar aromatizado (Figura 19). 

A grumixama (Eugenia brasiliensis) é uma fruta nativa da Mata Atlântica, 

ocorrendo na costa brasileira desde o sul da Bahia até Santa Catarina105.  

Monteiro Lobato – com seu desejo nacionalista de transformar o Brasil em um 

país próspero – chegou até mesmo a propor a exploração desta cereja silvestre que, 

caso fosse cultivada a sério, não faria feio à espécie exótica similar106.  

A árvore da grumixama possui uma copa piramidal, de 8 a 15 metros de altura, 

com tronco curto. Suas flores pequenas e brancas desabrocham nos meses de outubro 

a dezembro. Seus frutos amadurecem, um mês após a florada, de novembro a janeiro. 

Os frutos que pendem de um pedúnculo bastante longo são pequenos, redondos e 

achatados. Existem variedades da fruta de cor vermelha, preta e amarela. Uma 

característica típica é que conservam as sepálas rígidas de cor verde. A polpa de sabor 

doce é deliciosa! 

                                                           
105 Ver Hoehne (1946) Frutas Indígenas, Andersen & Andersen (1989) As Frutas Silvestres Brasileiras, 
Donadio et al. (2002) Frutas Brasileiras, Harri Lorenzi et al. (2015) Frutas no Brasil. 
106 Camargos, Márcia e Sacchetta, Vladimir. À Mesa com Monteiro Lobato. Rio de Janeiro: Senac, 2008. 

Figura 19 – Grumixama e suas possibilidades 



 

 
 

 

Figura 20 – Jacuba 
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A jacuba foi preparada com farinha de milho, desfeita em água e um pouco de 

leite, depois adoçada com rapadura. Para finalizar, o açúcar mascavo foi polvilhado em 

cima e queimado com maçarico. Plaquinhas de fubá e mel de abelha jataí 

acompanharam a sobremesa (Figura 20).  

Esta beberagem da tradição indígena era indispensável na penetração fluvial 

dos paulistas para realizar o comércio de Cuiabá. A farinha de milho servia não só para 

acompanhar o feijão nas refeições principais, mas também para preparar a jacuba – 

bebida que os viajantes a bordo das canoas ingeriam em grandes quantidades logo ao 

amanhecer107.  

Eram verdadeiros “alimentos líquidos”108 – como definiu Câmara Cascudo – 

preparados com farinha de milho ou de mandioca, tal qual os mingaus e pirões. Eram 

verdadeiras “bebidas-alimento”109, que serviam para sustentar e refrescar, 

antecedendo às bebidas alcoólicas110 – como observou João Azevedo Fernandes.  

A jacuba ainda sobreviveu nas casas de roça ou de sítio, onde se bebiam o café-

de-garapa e o café-de-rapadura111. Aquele era preparado, após despejar o caldo de 

cana fervido no coador de pano com pó de café. Este era feito com a rapadura dos 

velhos engenhos de cana-de-açúcar, podendo ser colocada na água para ferver ou no 

café depois de pronto. Toda vez que se misturava o café bem quente com a farinha de 

milho, tinha-se outra vez a jacuba. O café com farinha não costuma ser chamado de 

                                                           
107 Holanda, Sérgio Buarque. Comércio de Cuiabá. In: Monções. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. P. 
107 
108 Cascudo. Câmara. Bebidas inebriantes e alimentos líquidos. In: História da Alimentação no Brasil. 
Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1983. 
109 Fernandes, João Azevedo. As bebidas alcóolicas nas sociedades indígenas. In: Selvagens bebedeiras. 
Álcool, embriaguez e contatos culturais no Brasil colonial (séculos XVI-XVII). São Paulo: Alameda, 2011.  
110 Em “Selvagens bebedeiras”, João Azevedo Fernandes trata da luta dos europeus contra as bebidas 

indígenas. Quando os europeus pisaram no solo que se tornaria o território brasileiro, encontraram 
sociedades nativas que tinham, em suas bebidas alcoólicas, um espaço para a expressão de suas visões 
de mundo. O cauim tinha um papel crucial nas festas etílicas entre os tupinambás, que praticavam o 
canibalismo contra os inimigos apreendidos em guerra, pois promovia o exercício da memória e da 
temporalidade. Os europeus passaram a ver suas estruturas de poder e seus mecanismos de controle 
ser desafiados por nativos que pareciam estar possuídos por uma força demoníaca. O beber indígena 
era visto como uma ameaça à colonização dos corpos e das mentes dos povos nativos. A luta contra 
estas selvagens bebedeiras foi a tarefa mais difícil dos missionários no Brasil, que tiveram que 
reconhecer as bebidas nativas como a verdadeira religião dos índios. A vitória contra as bebidas 
fermentadas indígenas representou o grande sucesso da catequese no Brasil, porém provocou um vazio 
etílico que seria ocupado pelas bebidas destiladas muito mais destrutivas para os planos de transformar 
os índios nos anjos da profecia. 
111 Florençano, Paulo Camilher e Abreu, Maria Morgado de. O café, como bebida. In: Culinária 
Tradicional do Vale do Paraíba. JAC Editora: Taubaté, 1992. 



 

105 
 

jacuba, mas a esta bebida muito se assemelha. A diferença está em que uma bebida 

utiliza água fria e a outra usa café quente112.  

Hoje em dia, a jacuba caiu em quase total desuso... 

                                                           
112 Schmidt, Carlos Borges. Canjica, jacuba, pão etc. In: O milho e o monjolo. Documentário da Vida Rural 
no 20. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1967.  



 

106 
 

  

Mel de abelha sem ferrão 

As abelhas sem ferrão, também conhecidas como abelhas nativas ou indígenas, 

já viviam no nosso país muito antes da chegada ao continente americano das espécies 

europeia e africana (Apis mellifera). 

Antes da vinda da abelha Apis mellifera ou da exploração da cana-de-açúcar, o 

mel das abelhas nativas era o principal adoçante natural, fonte de energia 

indispensável para os povos indígenas nas longas caminhadas.  

Ao pensar nas abelhas, o que vem em primeiro lugar à mente é o mel, porém o 

papel mais importante das abelhas é a polinização das plantas. Na visita das flores para 

a coleta do néctar, as abelhas transportam os grãos de pólen das estruturas masculinas 

(antera) para as estruturas femininas (estigma) da flor. Isto permite a reprodução das 

plantas e o desenvolvimento de sementes e frutos. Estima-se que um terço da 

alimentação humana dependa da polinização realizada pelas abelhas.  

As abelhas sem ferrão podem ser classificadas em dois grupos – Meliponini e 

Trigonini – que se distribuem amplamente por regiões tropicais e subtropicais. É nas 

Américas porém que a maior diversidade de espécies ocorre. Existem cerca de 400 

espécies descritas de abelhas indígenas.  
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Antes de tudo, é preciso saber um pouco mais sobre a vida e a criação das 

abelhas sem ferrão para conhecer a produção do mel113.  

Existem três tipos de abelhas numa colônia: rainhas, operárias e machos. As 

rainhas poedeiras realizam a postura dos ovos que dão origem a todos os tipos de 

abelhas. As operárias são as responsáveis por construir e defender as colônias, além de 

coletar o alimento e processá-lo. Os machos se acasalam com as rainhas virgens.  

A maior parte das espécies constroem seus ninhos em ocos de árvores. 

Algumas podem nidificar em cavidades no solo, como cupinzeiros ou formigueiros 

abandonados. Outras, em ninhos de pássaros, galhos de árvores e fendas de rochas.  

A construção de uma colônia de abelhas sem ferrão é realizada, por meio de 

materiais que são retirados da natureza (barro e própolis) e daqueles que são 

produzidos pelas abelhas (cera, cerume geoprópolis).  

Ninho e potes de alimento são os elementos principais de uma colônia (Figura 

21). Os potes de alimento armazenam separadamente pólen e mel. A estrutura do 

ninho das abelhas sem ferrão é formada por células de cria, agrupadas em favos 

horizontais ou em cachos. A rainha deposita um ovo em cada célula de cria, que 

contém alimento suficiente (mel e pólen) para dar origem a uma nova abelha. Depois 

de nascerem, as abelhas se alimentam do mel. 

A enxameagem é o processo de reprodução das colônias de abelhas sem 

ferrão, que ocorre por superpopulação da colônia e por oferta generosa de alimento 

no meio ambiente. Isto tem início, quando as operárias saem à procura de um local 

para construir um novo ninho. Após a escolha da moradia, ocorre o transporte do 

cerume, mel e pólen da “colônia-mãe” para a “colônia-filha”. Em seguida, algumas 

abelhas operárias e uma rainha virgem migram para o local. O voo nupcial permite a 

fecundação da rainha virgem por um macho de outra colônia. Uma vez fecundada, a 

rainha poedeira estabelece a atividade de postura, que dá vida a todas as abelhas da 

nova colônia. 

                                                           
113 Ver NOGUEIRA-NETO, Paulo. Vida e criação de abelhas indígenas sem ferrão. São Paulo: Editora 
Nogueirapis, 1997 e VILLAS-BÔAS, Jerônimo. O Manual Tecnológico: Mel de Abelhas sem Ferrão. Brasília 
- DF. Instituto Sociedade, População e Natureza. Brasil, 2012.  
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A criação das abelhas nativas para produção do mel114 depende de vários 

fatores: escolha das espécies, aquisição das colmeias, multiplicação das colônias e 

monitoramento.   

A escolha das espécies deve ser orientada por aquelas que existem na região. 

Pois as abelhas sem ferrão são extremamente dependentes do ambiente onde vivem, 

devido à íntima ligação com as plantas melíferas e as condições climáticas115. 

As abelhas utilizam os recursos florais para sua alimentação. Na visita às flores, 

coletam pólen, néctar e óleos florais. A floração depende das estações do ano, do 

período de seca e chuvas, das características vegetais da planta e sua localização 

geográfica. A disponibilidade dos recursos florais influencia a dieta das abelhas para a 

produção do mel116. 

As principais espécies de abelhas, encontradas no Brasil Central, são a jataí, 

uruçu, uruçu-amarela, tiúba e mandaçaia117. 

A captura de ninhos em habitat natural não é permitida. Quem deseja iniciar a 

criação de abelhas nativas poderá comprar colônias nos meliponários autorizados pelo 

órgão ambiental ou capturar as colônias por meio dos ninhos-isca, que são os 

recipientes deixados na natureza com a finalidade de capturar uma colônia de abelhas.  

Após obter a colônia, por meio da compra ou da captura com ninho-isca, o 

aumento do meliponário dependerá da multiplicação das colônias. A multiplicação das 

colônias consiste em dividir os elementos da “colônia-mãe” – que poderá doar 

abelhas, favos de cria e alimento – para realizar o povoamento da “colônia-filha”.  

                                                           
114 A meliponicultura pode se dedicar não apenas à produção do mel, mas também à produção de pólen 
e própolis, à comercialização das colônias e à venda ou aluguel de colônias para a polinização agrícola.  
115 A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente no. 346/2004, que considera as abelhas 

nativas como parte da fauna silvestre brasileira, condena a prática de criar as abelhas indígenas fora de 
sua região geográfica de origem. No entanto, alguns meliponicultores não encaram o transporte de 
abelhas entre as regiões como um problema. Seu Hermelindo Sandri, de Artur Nogueira-SP, é da opinião 
de que as abelhas somente cruzam dentro de uma mesma espécie. Klécio Souza Silva, de Inhumas-GO, 
pensa que isso poderá contribuir para a preservação das espécies, caso ocorra alguma catástrofe 
ambiental na região de origem, além de promover o fortalecimento das espécies. O principal desafio a 
ser superado é que a legislação brasileira apenas permite que o criador de abelhas nativas possua 
cinquenta colônias. Isto dificulta a produção comercial de mel de abelhas sem ferrão.  
116 SILVA, Claudia Inês da. Guia ilustrado de abelhas polinizadoras no Brasil. Fortaleza: Editora Fundação 
Brasil Cidadão, 2014. Existem dois métodos para descobrir em quais plantas as abelhas coletam seu 
alimento. O primeiro é observar em que flores pousam as abelhas. O segundo é analisar o pólen, 
coletado pelas abelhas. 
117 A Coleção Camargo, localizada no Departamento de Biologia da USP de Ribeirão Preto, possui o mais 
importante acervo com espécies de abelhas exóticas e nativas do Brasil, além de incluir os ninhos.  
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O monitoramento das colônias deverá ser realizado no dia-a-dia, para verificar 

se uma colônia está fraca e precisa ser alimentada ou se está forte e pode ser dividida. 

É preciso ainda combater os parasitas das abelhas sem ferrão. Os criadores de abelhas 

podem fornecer alimentação complementar às colônias, nas épocas do ano em que a 

disponibilidade de flores na natureza é pequena. O produto mais utilizado como fonte 

de energia para as abelhas é um xarope de açúcar, preparo com uma parte de açúcar e 

outra de água. Não se deve alimentar as colmeias na época da florada, pois isto altera 

as características do mel que será colhido. Um mês antes do início da florada, a 

alimentação deverá ser suspensa 118. 

Um dos maiores desafios da meliponicultura é produzir um mel estável, com a 

máxima longevidade possível, sem fermentação. Pois o mel das abelhas nativas possui 

uma grande quantidade de água, que costuma variar de 25% a 35% da composição, 

além do seu natural conteúdo de leveduras. 

Para minimizar a fermentação, boas práticas na coleta podem evitar a 

contaminação por microrganismos. Os métodos tradicionais de coleta – perfuração e 

compressão dos potes – expõem excessivamente o mel ao ambiente externo, o que 

aumenta seu potencial de contaminação. É essencial que a coleta ocorra num 

ambiente limpo, como os entrepostos ou casas-do-mel e as unidades de coleta. Os 

métodos de sucção permitem que o mel seja retirado diretamente dos potes – com 

seringas descartáveis e bombas de sucção manual ou elétrica – o que diminui o 

contato com o ambiente externo e evita a contaminação, pois a coleta pode ocorrer 

diretamente nos meliponários. Depois de coletado, vários métodos de beneficiamento 

auxiliam na conservação do mel: refrigeração, desidratação, pasteurização e 

maturação. Assim, o mel pode ser consumido fresco ou maturado. A técnica de 

maturação do mel, baseado num costume tradicional dos povos maias de consumir 

mel fermentado, produz um mel mais ácido e com leves traços alcóolicos.    

Portanto, o sabor do mel das abelhas sem ferrão é determinado pela 

diversidade das espécies nativas, pela florada típica da região e pela técnica de 

beneficiamento para a conservação do mel.  

  

                                                           
118 PEREIRA, Fábia de Mello. Nutrição e alimentação das abelhas. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2011. 
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* 

 
Toda sorte de dificuldades precisou ser superada para elaborar o menu 

Caminhos&Fronteiras, criar os pratos e redescobrir os ingredientes da cozinha caipira.  

O chef de cozinha Jefferson Rueda se queixou muito da pobreza dos 

ingredientes da cozinha paulista no tempo dos bandeirantes. Como seria possível 

elaborar um menu degustação, partindo da pobreza do milho? Tudo se passa como se 

o chef de cozinha tivesse encontrado duas estratégias, para superar as dificuldades de 

um cardápio todo feito à base de milho. Aproveitar não só a diversidade dos produtos 

da caça, pesca e coleta, mas também a variedade dos produtos do milho. Se não 

estivéssemos vivendo este momento atual de exaltação dos nossos ingredientes pela 

cozinha brasileira, talvez não fosse possível criar os pratos em homenagem ao livro 

homônimo de Sérgio Buarque de Holanda. Por um lado, abriu-se uma possibilidade de 

criar algo novo com os ingredientes que não estão excessivamente vinculados ao 

receituário tradicional (surubim, formiga içá, grumixama). Por outro, houve uma 

tendência de reatualizar as receitas tradicionais dos usos do milho (curau, cuscuz, 

virado à paulista, jacuba).  

Esta talvez tenha sido a solução de compromisso encontrada para possibilitar a 

tomada de consciência de uma cozinha tão desprezada quanto a do caipira. O chef de 

cozinha esforçou-se por facilitar o processo de incorporação dos ingredientes da fauna 

e da flora brasileira, tal qual os cronistas e viajantes, quando descreviam o meio 

americano e os usos e costumes dos seus habitantes nos primórdios da colonização. 

Esta incorporação das diferenças ocorreu a partir de um horizonte de sentido comum. 

Ou seja, o repertório do comensal servia como referencial comparativo para que os 

alimentos indígenas fossem incorporados. O surubim dessalgado comparava-se ao 

bacalhau, a formiga içá tinha o mesmo sabor da manteiga e a grumixama se 

assemelhava a cereja. 

Houve ainda uma tentativa do chef de cozinha em driblar a censura dos 

comensais, ao fazer com que eles provassem a formiga içá, algo da ordem do estranho 

familiar. Freud observa que sempre atrás de algo aparentemente incompreensível ou 

atemorizante se esconde algo familiar. Para que algo seja estranho, é preciso que 
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tenha sido anteriormente familiar. O estranho seria tudo aquilo que deveria 

permanecer oculto, mas retornou à consciência119.  

Isto precisou ocorrer, porque os paulistas não se reconhecem mais como 

descendentes de índios e bandeirantes. Os comensais paulistas, por não terem se 

tornado herdeiros da tradição indígena, acabam por se assemelhar ao colonizador 

português recém-chegado ao meio americano. Ora enaltecem os produtos da terra, 

ora os menosprezam. Isto somente ocorre, porque a lembrança da cozinha caipira foi 

esquecida e recalcada.  

A estratégia utilizada pelo chef de cozinha Jefferson Rueda de reatualizar as 

velhas receitas que guardam a história e a memória da cozinha caipira parece ter sido 

bem acolhida, desde que ele ganhou uma estrela Michelin com o prato virado à 

paulista. 

A pesquisa dos ingredientes da cozinha caipira acabou por derrubar a hipótese 

segundo a qual a dieta básica do caipira havia se mantido viva no presente, enquanto a 

dieta complementar tinha caído no esquecimento do passado. Até mesmo o milho, o 

feijão e o porco sofreram profundas transformações diante da modernização do país. 

Assim, houve um predomínio do cultivo do milho transgênico. As variedades de 

produção de feijão se reduziram, apesar das preferências regionais de consumo. E a 

criação do porco, que vem privilegiando a produção de carne, quase provocou o 

desaparecimento do porco tipo banha. 

Não foi tarefa fácil a reconstrução da cozinha dos ingredientes caipira. Se, por 

um lado, isto revela um esquecimento da cozinha caipira, por outro mostra a tentativa 

da atual cozinha brasileira em recordar o passado perdido dos ingredientes. 

  

                                                           
119 FREUD, Sigmund. O inquietante. In: Obras Completas. Vol. 14. Tradução de Paulo César Souza. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010.  
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O que significa articular o passado e o presente na cozinha caipira? 
 
 
 
 
 
 

 

Era uma vez um rei que chamava de seu todo o poder e todos os 
tesouros da Terra, mas, apesar disso, não se sentia feliz e se tornava 
mais melancólico de ano a ano. Então, um dia, mandou chamar seu 
cozinheiro particular e lhe disse: - Por muito tempo tens trabalhado 
para mim com fidelidade e me tens servido à mesa os pratos mais 
esplêndidos, e tenho por ti afeição. Porém, desejo agora uma última 
prova de teu talento. Deves me fazer uma omelete de amoras tal 
qual saboreei há cinquenta anos, em minha mais tenra infância. 
Naquela época meu pai travava guerra contra seu perverso vizinho a 
oriente. Este acabou vencendo e tivemos de fugir. E fugimos, pois, 
noite e dia, meu pai e eu, até chegarmos a uma floresta escura. Nela 
vagamos e estávamos quase a morrer de fome e fadiga, quando, por 
fim, topamos com uma choupana. Aí morava uma vovozinha, que 
amigavelmente nos convidou a descansar, tendo ela própria, porém, 
ido se ocupar do fogão, e não muito tempo depois estava à nossa 
frente a omelete de amoras. 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. Quando mais tarde mandei procurá-la por todo o 
reino, não se achou nem a velha nem qualquer outra pessoa que 
soubesse preparar a omelete de amoras. Se cumprires agora, este 
meu último desejo, farei de ti meu genro e herdeiro de meu reino. 
Mas, se não me contentares, então deverás morrer. – Então o 
cozinheiro disse: - 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 dúvida, 
conheço o verso que se deve recitar ao bater os ovos e sei que o 
batedor feito de madeira de bucho deve ser sempre girado para a 
direita de modo que não nos tire, por fim, a recompensa de todo o 
esforço. Contudo, ó rei, tereis de morrer. Pois, apesar disso, minha 
omelete não vos agradará ao paladar. Pois como haveria eu de 
temperá-la com tudo aquilo que, naquela 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. O rei, porém, calou um momento e não muito 
tempo depois deve tê-lo destituído de seu serviço, rico e carregado 
de presentes (p. 207-208). 
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Eis, aqui, um fragmento da série “Comer”120, presente no ensaio Imagens do 

pensamento. É esta uma velha história contada por Walter Benjamin para todos 

aqueles que gostariam de experimentar o que ele comeu. 

O comer para Benjamin significa antes de tudo “comer radicalmente”. 

Portanto, não espere o leitor encontrá-lo provando ou degustando uma iguaria com 

moderação para conhecer o prazer da comida. Espere antes encontrar nestes 

fragmentos a avidez pela comida, ou seja, o desvio do caminho do apetite que leva à 

imoderação do desejo. Ele descobriu isso, pela primeira vez, ao comer figos frescos 

num povoado de Nápoles. O aroma dos figos “penetrava minhas coisas, se grudava às 

minhas mãos, emprenhava o ar”. A culminância do sabor abria uma imprevista 

paisagem do palato “que nada conhece a não ser a onda viscosa e fibrosa da polpa da 

fruta aberta”. Depois, ao beber o café da manhã num bistrô em Paris, sentindo-se 

“distante e sozinho”, sem nem sequer notar como é triste não poder repartir a 

madeleine, só mesmo a busca da manhã perdida da vida no tempo de criança é capaz 

de desvanecer o fastio! E, quando o aroma do vinho se mistura a sua solidão numa 

osteria em Roma, a felicidade surge apenas no instante em que, perdido na doçura do 

vinho, ele não mais se distingue da multidão e pode saciar a fome com o mesmo 

bacalhau que a família operária comia fora de casa após o dia de trabalho. Então, 

descobriu o segredo da sopa que tomou no inverno moscovita. O dom de saciar 

suavemente apenas ocorre, quando se trata de um alimento a um só tempo humano e 

divino: por um lado, desperta todos os sentidos do corpo e por outro, “um dia, veio 

também lá de cima”. Por fim, Benjamin se vê tomado, dos pés à cabeça, ao provar a 

comida camponesa de Capri e não sabe dizer se foi agarrado pela comida ou pela velha 

meretriz. E só não foi transformado em porco pelo desejo da bruxa, porque adquiriu o 

conhecimento de Ulisses que não se esqueceu de seu destino. 

Alguém poderia até provar figos frescos, vinho e bacalhau, uma sopa moscovita 

ou uma comida camponesa de Capri. Mas este comer não haveria de repetir tudo 

aquilo que formou a experiência de Benjamin.  

                                                           
120 BENJAMIN, Walter. Imagens do Pensamento. In: Rua de Mão Única. Obras escolhidas Volume II. 
Tradução José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Editora Brasiliense, 2011. 



 

115 
 

É por isso que o cozinheiro deveria morrer, mesmo conhecendo todos os 

segredos da omelete de amoras. Pois como haveria de temperá-la com a experiência 

para sempre perdida do rei que lhe agradaria ao paladar? 

A eficácia da cura que o cozinheiro promoveu na melancolia do rei se deve a 

uma sabedoria sobre o passado. O cozinheiro parecia saber que o passado não poderia 

ser repetido “tal como ele propriamente foi”, mas “a verdadeira imagem do passado” 

retorna fugaz no momento de seu reconhecimento no presente. 

Ao repetir a memória da omelete de amoras, o rei não percebia que estava 

sempre a se lembrar do tempo de guerra. Preso ao passado, ele “não se sentia feliz e 

se tornava mais melancólico de ano a ano”. Verdade que ele buscava se sentir outra 

vez “maravilhosamente consolado”, tendo “uma nova esperança” dentro de seu 

coração. Mas há de se perguntar: a omelete de amoras seria um consolo maravilhoso e 

uma nova esperança contra qual perigo atual? 

Resolvendo a metáfora: a perda da tradição impede que a cozinha caipira seja 

repetida tal “como ela de fato foi” no passado. Pois a expansão da economia 

capitalista provocou a crise da cozinha caipira. Houve assim a manutenção da dieta 

básica – milho, feijão e carne de porco – e a perda da dieta complementar – caça, 

pesca e coleta – devido às transformações nos meios de vida do caipira. É preciso 

então saber o que é “a verdadeira imagem do passado”, para poder lutar pela cozinha 

caipira, quando ela retorna fugaz no momento de seu reconhecimento no presente.  

A questão da memória e da história será o fio condutor para refletir sobre o 

que significa articular o passado e o presente na cozinha caipira. Apesar de Walter 

Benjamin ser mais conhecido como um teórico da memória, a problemática do 

lembrar sempre surge, nos rastros de Nietzsche, ao lado da necessidade de 

esquecer121.  A questão do lembrar e do esquecer aparece ao longo de todo o 

pensamento benjaminiano. Ele pensa o fim da memória tradicional nos ensaios 

                                                           
121 Buscou-se apoio para a escrita deste capítulo no curso de Jeanne Marie Gagnebin “A filosofia da 
história de W. Benjamin, narração e historiografia” ocorrido no segundo semestre de 2016, bem como 
no seu ensaio O trabalho de rememoração de Penélope. In: Limiar, Aura e Rememoração: ensaios sobre 
Walter Benjamin. São Paulo: Editora 34, 2014.   
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“Experiência e pobreza”122 de 1933 e “O narrador”123 de 1936; bem como reflete sobre 

a escrita da história nas teses “Sobre o conceito de história” 124 de 1940.  

 
* 

 
Walter Benjamin possui dois ensaios que tratam da perda da experiência, 

“Experiência e pobreza” de 1933 e “O Narrador” de 1936. Ambos os ensaios tem início 

com a citação sobre os combatentes que voltaram mudos do campo de batalha. Não 

mais ricos e sim mais pobres em experiência comunicável. “O Narrador” trata da perda 

da experiência, que acarretou o desaparecimento da narração tradicional. A primeira 

guerra mundial tornou manifesta a ausência do narrador no meio de nós e a extinção 

da arte de narrar. Isto continua até os dias de hoje, porque as experiências estão 

deixando de ser comunicáveis. E a fonte a que recorriam todos os narradores era a 

experiência que passava de boca em boca, vinda tanto de terras longínquas como do 

passado distante. O declínio da narrativa repousa na impossibilidade de uma tradição 

comum, que garantiria a presença de uma experiência durável, que pudesse ser 

transmitida como um anel de geração em geração. Com a evolução das forças 

produtivas, a experiência coletiva se perdeu e a tradição deixou de orientar a vida dos 

homens.     

Em “Experiência e Pobreza”, Benjamin observa que o desenvolvimento da 

técnica sobrepôs aos homens uma nova forma de miséria: a pobreza de experiência. 

Portanto, não se trata de uma pobreza de experiência privada. É honrado confessar 

que essa pobreza é de toda a humanidade. Contudo, Benjamin conclui: surge assim 

uma barbárie nova e positiva. “Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza de 

experiência? Ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, a contentar-se 

com pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda” (p. 116). 

Eis a pobreza de experiência, para Benjamin: “não se deve imaginar que os 

homens aspirem a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda 

                                                           
122 BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura 
e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994.  
123 BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e técnica, 
arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense, 1994.  
124 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Uma leitura das teses “Sobre o conceito de 
história”. Tradução das teses Jeanne Marie Gagnebin e Marcos Lutz Müller. São Paulo: Boitempo, 2005.  
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experiência” (p. 118). E precisam instalar-se com poucos meios no novo. É assim que a 

humanidade se prepara para sobreviver à cultura. 

A descrição sobre a perda da experiência nos dois ensaios pode chegar a 

conclusões opostas até. Para explicitar melhor esta oposição, será analisada 

brevemente a relação entre a narração, a morte e a transmissão. 

A importância de se transmitir uma experiência aparece por meio da parábola 

do velho vinhateiro que no leito de morte revela aos filhos que existe um tesouro 

enterrado nos vinhedos. Os filhos cavam, mas não encontram tesouro algum. É só com 

a chegada do outono que se revelou que as vinhas produziram como nunca antes. 

Somente então puderam perceber que o pai havia lhes transmitido uma certa 

experiência: a felicidade não está no ouro, mas no trabalho. É no momento da morte 

que a experiência vivida assume uma forma transmissível. Diante do moribundo, 

desfilam um sem número de imagens que confere a tudo o que diz uma autoridade 

sobre a narrativa. Pois a existência da morte impõe aos homens a necessidade de 

pensar se existe algo que merece ser transmitido às futuras gerações.  

Porém, desde que a modernidade expulsou a morte da vida, ocorreram 

transformações profundas na arte de narrar. Em “Uma Mensagem Imperial”125 de 

1919, Kafka conta a história do imperador que enviou do seu leito de morte uma 

mensagem. Mas como são vãos os esforços do mensageiro! Jamais pode acontecer de 

penetrar no mundo, com a mensagem de um morto. “Você no entanto está sentado 

junto à janela e sonha com ela quando a noite chega” (p. 42). Benjamin, em carta à 

Gershom Scholem126, enviada de Paris em 12 de junho de 1938, comenta que “A obra 

de Kafka representa uma doença da tradição” (p. 105). Kafka renunciou à tradição da 

sabedoria, que é o aspecto narrativo da verdade, para se agarrar a sua 

transmissibilidade. No entanto, as parábolas de Kafka “não se deitam pura e 

simplesmente aos pés da doutrina... Uma vez deitadas elas levantam contra esta, 

inadvertidamente, uma pata de peso” (p. 106). É útil lembrar que Benjamin distingue 

os conceitos de tradição (Tradition) e transmissão (Überlieferung). Não se trata aqui de 

questionar a tradição da mensagem imperial, a produção da sua “verdade” ou da 

                                                           
125 KAFKA, Franz. Uma mensagem imperial. In: Um médico rural. Tradução Modesto Carone. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. 
126 BENJAMIN, Walter. Carta a Gershom Scholem. In: Novos Estudos CEBRAP No. 35. Março de 1993. 
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“coisa em si”, mas a sua transmissão. Se a mensagem do imperador jamais pode 

acontecer de chegar a canto algum, é porque talvez seja preciso viver num mundo em 

que a tradição está morta! 

Ao ler a mensagem imperial como um contraponto à narrativa tradicional do 

velho vinhateiro, é possível perceber que a intenção de transmitir algo às futuras 

gerações permanece mesmo após a perda da experiência, que a torna indizível. A 

relação com o passado é radicalmente modificada, desde que a tradição e a 

transmissão da experiência são questionadas.  

É a presença da oposição sobre a perda da experiência nos ensaios “O 

Narrador” e “Experiência e Pobreza” que aponta para a gravidade da questão 

colocada. Não se trata apenas de lamentar a morte da tradição, mas partir em busca 

de uma nova relação com o passado.  

 
* 

 
Walter Benjamin escreveu as teses “Sobre o conceito de história” em 1940 para 

não desesperar numa situação de urgência, quando da vitória do nazismo na 

Alemanha. Isto, talvez, explique a recepção conturbada das teses entre as 

interpretações marxistas de Bertolt Brecht e as interpretações teológicas de Gershom 

Scholem. A dificuldade das teses repousam, a um só tempo, numa questão teórica – o 

que é “a verdadeira imagem do passado”? – e numa questão política – como criar “o 

verdadeiro estado de exceção” para lutar contra o fascismo? Esta é a hipótese que 

Jeanne Marie Gagnebin defende. Ou seja, a escrita da história sobre a “articulação 

histórica do passado” é inseparável da posição teórica e política do historiador que 

escreve “para seu presente”. Trata-se, então, de articular o passado e o presente para 

que ambos sejam transformados127.     

Apesar de parecerem tradições opostas, Benjamin critica tanto a historiografia 

burguesa quanto a historiografia supostamente materialista, que convergem para uma 

concepção linear do tempo. O historicismo burguês procurava encontrar “a eterna 

imagem do passado” para descrevê-lo “como ele realmente foi”. Trata-se de uma 

                                                           
127 “Seis teses sobre as Teses” foi um material de apoio que a professora Jeanne Marie Gagnebin 
ofereceu em sala de aula, no curso “A filosofia da história de W. Benjamin, narração e historiografia”, 
durante o segundo semestre de 2016. 
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concepção tradicional de memória, criticada por Nietzsche na Segunda consideração 

intempestiva: da utilidade e da desvantagem da história para a vida128, pois 

“certamente precisamos da história, mas não como o passeante no jardim do saber 

[...] precisamos dela para a vida e para a ação” (p. 5). A historiografia materialista 

vulgar, que fundamentou a prática da socialdemocracia alemã da República de Weimar 

e da Terceira Internacional, acalentava uma fé no progresso e na vitória final do 

proletariado com o advento da revolução socialista. Isto os impediu de ficarem atentos 

à temporalidade histórica e política do presente. 

Opondo-se à tradição de um tempo linear e vazio, Benjamin busca por uma 

nova relação do presente com o passado nas obras de Proust e Freud. Trata-se, porém, 

do lembrar sempre às voltas com o esquecer.  

Eis, o que escreve no seu ensaio “A imagem de Proust”129 de 1929: 

 

Sabemos que Proust não descreveu em sua obra uma vida como ela 
de fato foi, e sim uma vida lembrada por quem a viveu. Porém esse 
comentário ainda é difuso, e demasiadamente grosseiro. Pois o 
importante, para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas 
o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da 
reminiscência. Ou seria preferível falar do trabalho de Penélope do 
esquecimento? A memória involuntária, de Proust, não está mais 
próxima do esquecimento que daquilo que em geral chamamos de 
reminiscência? Não seria esse trabalho de rememoração espontânea, 
em que a recordação é a trama e o esquecimento a urdidura, o 
oposto do trabalho de Penélope, mais do que sua cópia? Pois aqui é 
o dia que desfaz o trabalho da noite. Cada manhã, ao acordarmos, 
em geral fracos e apenas semiconscientes, seguramos em nossas 
mãos apenas algumas franjas da tapeçaria da existência vivida, tal 
como o esquecimento a teceu para nós. Cada dia, com suas ações 
intencionais e, mais ainda, com suas reminiscências intencionais, 
desfaz os fios, os ornamentos do olvido (p. 37).  

 

 O trabalho de rememoração de Penélope é, aqui, definido por meio da 

metáfora com a tecelagem, na qual a lembrança é a trama e o esquecimento a 

urdidura. A lembrança, entrelaçada pelo esquecimento, é o que Proust chama de 

mémoire involontaire. Proust relatou o despertar destas lembranças, na sua obra Em 

                                                           
128 NIETZSCHE, Friedrich. Segunda Consideração Intempestiva. Da utilidade e desvantagem da história 
para a vida. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.  
129 BENJAMIN, Walter. A imagem de Proust. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
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Busca do Tempo Perdido, quando o gole de chá envolto com as migalhas de madeleine 

tocaram seu paladar.  

 A leitura de Proust permite a Benjamin propor que a tarefa do historiador não é 

descrever “como de fato foi” no passado, mas reter “a verdadeira imagem do passado” 

que retorna fugaz no momento de seu reconhecimento no presente.  

 O historiador materialista Benjamin igualmente se aproxima do médico 

psicanalista Freud na atenção ao detalhe. Ambos partilham o mesmo método para 

investigar o passado esquecido, por meio dos restos e detritos desdenhados ou não 

levados em consideração. Os dois pensadores retomam a metáfora do arqueólogo que 

procura os vestígios do passado soterrado no presente. 

 Freud investiga maneiras de elaborar o passado, para evitar a atração perigosa 

da repetição que impede a recordação e da melancolia que recusa o trabalho do luto.  

 Sobre o esquecimento do passado, em “Recordar, repetir e elaborar”130 de 

1914, Freud afirma: “O analisando não recorda absolutamente o que foi esquecido e 

reprimido, mas sim o atua. Ele não o reproduz como lembrança, mas como ato, ele o 

repete, naturalmente sem saber o que faz” (p. 199-200). A repetição é a transferência 

do passado esquecido para a situação presente. E quanto maior a resistência mais o 

recordar será substituído pelo repetir. O manejo da transferência é o principal meio de 

transformar a compulsão à repetição do paciente em um motivo para a recordação. É 

preciso, no entanto, dar tempo para que o paciente elabore as suas resistências, que 

levam ao despertar das recordações.  

 Sobre o passado perdido, em “Luto e Melancolia”131 de 1917, Freud observa 

que o melancólico após a perda não retirou a libido do objeto amado e a deslocou para 

um novo objeto, como ocorre no trabalho de luto, antes a enviou de volta para o 

próprio Eu. Ali, contudo, a libido foi empregada para estabelecer uma identificação do 

Eu com o objeto abandonado. “Assim, a sombra do objeto caiu sobre o Eu” (p. 181). A 

perda do objeto se transformou numa perda do Eu. O conflito entre o Eu e a pessoa 

amada foi substituído pela crítica do Eu ao Eu modificado pela identificação. 

                                                           
130 FREUD, Sigmund. Recordar, repetir e elaborar (1914). In: Obras completas, volume 10. Tradução 
Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
131 FREUD, Sigmund. Luto e melancolia (1917). In: Obras completas, volume 12. Tradução Paulo César de 
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.   
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Portanto, trata-se de salvar não a imagem eterna do passado, mas “a 

verdadeira imagem do passado”, tal qual a memória involuntária de Proust ou a 

recordação de Freud, que supõe elaborar o luto, de modo que se possa deixar partir os 

objetos perdidos. Algo esquecido pelo passado, mas que poderá ser lembrado pelo 

presente. “O passado tem que ser capturado” “como imagem que lampeja” no 

instante mesmo de seu reconhecimento. A escrita da história de Benjamin e o 

tratamento psicanalítico de Freud supõe interromper a memória repetitiva para que 

possa emergir outras lembranças, elaborando os sofrimentos presentes para ser 

possível construir uma nova história. 

 
* 

 
É a oposição sobre a perda da tradição na cozinha caipira que aponta para a 

gravidade da questão colocada. Não se trata só de lamentar a morte da tradição, mas 

também de buscar uma nova relação com o passado. 

Ao repetir a memória da cozinha caipira sempre igual, “tal como ela de fato foi” 

no passado, o que não se percebe é que sempre se está a lembrar da tradição perdida. 

Preso ao passado, não é possível se sentir mais feliz, porém mais melancólico de ano a 

ano. Isto impede de lutar pela “verdadeira imagem do passado” da cozinha caipira, no 

momento em que ela retorna fugaz no presente. Mas é preciso saber agora qual é o 

perigo atual que ameaça a cozinha caipira?  

A articulação entre o passado e o presente na cozinha caipira aponta para uma 

questão política, a saber: a solução dos problemas do campo no Brasil. O geógrafo 

Eduardo Paulon Girardi realizou de maneira inovadora um mapeamento, no Atlas da 

Questão Agrária Brasileira132, para analisar a oposição entre dois territórios com 

diferentes modelos para o desenvolvimento do campo no Brasil: o campesinato e o 

latifúndio e o agronegócio (Figura 22). 

O agronegócio, em especial aquele desenvolvido no Cerrado e na Amazônia, 

reflete o sistema neoliberal na produção agropecuária brasileira. Na região da 

fronteira agropecuária, o agronegócio atua de forma cooperativa com o latifúndio, que 

                                                           
132GIRARDI, Eduardo Paulon. A Configuração da Questão Agrária Brasileira. In: Atlas da Questão Agrária 
Brasileira. Disponível em: www.atlasbrasilagrario.com.br. Acesso em: 6 jan. 2018. Indica-se vivamente 
ver os mapas da produção agropecuária brasileira. 

http://www.atlasbrasilagrario.com.br/
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é responsável pela apropriação fraudulenta e/ou injusta da terra e pela destruição da 

floresta em parceria com madeireiras e carvoarias, sendo associado com uma pecuária 

bovina extensiva. O agronegócio sucede o latifúndio ocupando as áreas com a 

produção de grãos. Seus principais produtos são a soja, a carne (bovina e de frango) e 

a cana-de-açúcar (etanol). O milho é considerado um agronegócio, quando serve para 

alimentar a criação de aves e suínos, que serão exportados (Figuras 23, 24 e 25)133. A 

maior parte da produção da soja é exportada para alimentar rebanhos nos países 

desenvolvidos, que ajudam a comer a Amazônia como destaca o Greenpeace, 

enquanto que no Brasil existem cerca de treze milhões de seres humanos desnutridos. 

Isso demonstra o caráter alheio aos interesses sociais do país, segundo o qual opera o 

agronegócio. Esse sistema é totalmente contrário à soberania alimentar, que 

pressupõe que um povo deve ter as possibilidades de produzir seu próprio alimento e 

somente o excedente deve ser exportado. 

A produção agropecuária brasileira está concentrada nas regiões de ocupação 

consolidada em especial no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A região Sul e o estado de São 

Paulo apresentam maior diversidade e dinâmica na produção agropecuária e a região 

Centro-Oeste concentra a produção do agronegócio da soja e do rebanho bovino. O 

estado de São Paulo se diferencia em relação à distribuição da terra, tecnologia e mão-

de-obra empregada. Pois constitui a transição entre a agricultura camponesa com 

mão-de-obra familiar altamente produtiva do Sul e a agricultura capitalista com mão-

de-obra assalariada do Centro-Oeste. É inegável, contudo, a existência de terras 

ociosas ou com prática de pecuária extensiva, além da maior concentração da terra, no 

Centro-Oeste. Porém, a reforma agrária necessária nesta região não é realizada. O que 

vem ocorrendo atualmente é a transformação dessas áreas ociosas e subutilizadas em 

lavouras de cana-de-açúcar. A alta produtividade destas regiões contrasta com a 

estagnação do Nordeste. O Norte se destaca pelo extrativismo predatório de madeira, 

conflitante com o extrativismo dos povos da floresta, que vivem da exploração dos 

seus produtos (castanha-do-pará, açaí) para o que precisam da floresta viva.   

                                                           
133 A produção do milho, voltado ao agronegócio, deixou de ser cultivada prioritariamente no Sul para se 
deslocar rumo ao Centro-Oeste. A criação de suínos segue a mesma tendência, para diminuir os custos 
com o transporte do milho para a alimentação dos animais. A produção do feijão, destinada ao mercado 
interno para o consumo da população brasileira, ocorre nas regiões tradicionais de ocupação do 
território.  
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Figura 22 – Mapa do Brasil Agrário  
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Figura 23 – Mapa do Milho 
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Figura 24 – Mapa do Feijão 
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Figura 25 – Mapa do Porco 
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Não há necessidade de se derrubar nem mais uma árvore para o desenvolvimento da 

agropecuária no país.  

Sem a luta pela terra e sua conquista, a questão agrária brasileira seria 

certamente ainda mais perversa do que a atual. No entanto, os governos têm utilizado 

a fronteira agropecuária como região privilegiada para a criação de assentamentos 

rurais. Isto permite manter concentrada a estrutura fundiária das regiões de ocupação 

consolidada, onde o desenvolvimento da agricultura camponesa seria mais bem 

sucedido. A violência no campo brasileiro dá mostras que este é um problema urgente 

para ser resolvido. O campesinato, formado por pequenos posseiros e pelos 

assentados, sofre violência dos fazendeiros e grileiros, que os expulsam da terra, e do 

Estado, que executa os despejos, com a intenção de apropriarem-se da terra para fins 

especulativos. Contra os trabalhadores rurais, a violência ainda se manifesta na forma 

de trabalho escravo, escancarando a contradição do capitalismo agrário brasileiro.  

Portanto, a resolução dos problemas da questão agrária brasileira passa pela 

mudança do modelo de desenvolvimento agrário. O Brasil não mostra indícios de 

adotar nem a possibilidade conservadora, que consiste na intervenção do Estado na 

economia agrícola, a exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos, para mitigar os 

problemas sociais do campesinato, tampouco a possibilidade radical, que consiste na 

ruptura com o sistema agrícola neoliberal e na regulação das ações do agronegócio na 

agricultura. 

Ao se lamentar a perda da memória da cozinha caipira, com os olhados 

voltados apenas ao passado, corre-se o risco de não ficar atento às condições 

históricas e políticas que possam garantir que ela se mantenha viva no presente, por 

meio da produção dos ingredientes que fazem parte de sua história.   

 
 



 

128 
 

A Gastronomia como sublimação do prazer oral 
 
 
 
 
 
 

Ainda que Brillat-Savarin, em A Fisiologia do Gosto134 de 1825, tenha buscado 

realçar o prazer da mesa que vem do gosto, poucos são os estudos psicanalíticos que 

se dedicaram a isto135.  

Quando Brillat-Savarin publicou sua obra, já havia um número crescente de 

livros que tratavam da cozinha e dos modos à mesa. Grimod de La Reynière criou a 

crítica e os guias, além das revistas gastronômicas e, por fim, permitiu a passagem da 

cozinha do Antigo Regime à Revolução Francesa. A palavra gastronomia surgiu pela 

primeira vez no poema dietético de Berchoux, porém é Brillat-Savarin quem dá sua 

significação definitiva. Enquanto alguns comiam e escreviam, Carême aprimorava a 

arte de cozinhar. A Revolução aproximou a cozinha francesa da mais alta política do 

país.  

Brillat-Savarin era um homem do Iluminismo, que criou o discurso da 

gastronomia a partir da fé no progresso das ciências modernas. “A gastronomia é o 

conhecimento racional de tudo o que diz respeito ao homem quando se alimenta” (p. 

53). Todas as ciências se tornaram tributárias para realçar os prazeres que vêm do 

gosto. A importância da fisiologia aparece na obra, desde a primeira meditação sobre 

os sentidos. O homem se relaciona com os objetos exteriores com os órgãos dos 

sentidos: a vista, o ouvido, o olfato, o gosto, o tato e amor físico. “O gosto é dos nossos 

sentidos aquele que nos relaciona com os corpos sápidos por intermédio das 

sensações que eles causam no órgão destinado a apreciá-los” (p.39).  

Mas se Brillat-Savarin examinou a fisiologia do gosto, sua tarefa não terminou 

aí. Pois a necessidade de comer, que era apenas um instinto, tornou-se uma paixão 

                                                           
134 BRILLAT-SAVARIN. A Fisiologia do Gosto. Tradução, introdução e editoração Enrique Renteira. Rio de 
Janeiro. Salamandra, 1989.  
135 Os poucos livros psicanalíticos, dedicados aos prazeres à mesa, são escritos no estilo de uma 
psicopatologia da vida cotidiana. A comida queimou, porque a cozinheira não gostava do convidado que 
viria comer. A jovem esposa ficou de maus lençóis com o marido, depois que ele elogiou a comida da 
própria mãe. Ver CARVALHO, Ana Cecília de. O Livro Neurótico das Receitas. Belo Horizonte: Artesa, 
2012. WEINBERG, Cybelle. Sabores inconscientes. Receitas sem culpa. São Paulo: Sá Editora, 2008. 
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influente sobre tudo o que forma a sociedade. E como transmitir as sensações do 

gosto? Brillat-Savarin contava anedotas picantes, trazia lembranças amáveis e narrava 

as aventuras de uma vida agitada. Seu estilo era carregado de humor. Sua linguagem 

era a do gourmand. E não hesitava em criar neologismos para apresentar uma ideia 

que considerava nova. É assim que ele emitia opiniões sobre o prazer da mesa: os bons 

pratos e vinhos, os acessórios à mesa, a sociabilidade dos convivas, o tempo da 

refeição.  

Talvez, a psicanálise tenha se interessado pouco pelo prazer da mesa, porque 

teve que se dedicar na atualidade à investigação da recusa do prazer alimentar. 

“Creme e castigo”136. Neste pequeno e interessante ensaio, os psicanalistas Fábio 

Hermann e Marion Minerbo chamaram a atenção para a migração dos valores morais 

da sexualidade para a alimentação.  

Primeiro, se deve reconhecer o mal – ninguém quer ser gordo – depois admitir 

o pecado original – todo mundo quer comer mais do que deve. Assumido o pecado, há 

que confessá-lo ao médico, que substituiu o padre, um endocrinologista que 

administrará a penitência antes da absolvição. Um jejum sem gordura, açúcar e massa. 

O pecador também deve passar pelo exame diário de consciência, com instrumentos 

para aferir o juízo moral. A balança, as tabelas calóricas e os exames de sangue. Como 

em toda confissão, existe o pecado mortal: a morte em vida. Uma ofensa cometida 

contra o Deus, que preside a beleza e a vida duradoura. A dieta recusa a morte e busca 

prolongar a vida no próprio corpo, enquanto o sexo buscava a sobrevivência através 

das gerações de descendentes. Com o avanço das forças produtivas, o homem passa a 

ver a si mesmo como uma máquina que requer cuidados de manutenção. Não é à toa a 

predominância de distúrbios funcionais da alimentação na contemporaneidade: 

obesidade, bulimia e anorexia. 

Não se trata, aqui, de relacionar a moral alimentar ‘civilizada’ e a doença 

nervosa contemporânea. Pois não é o caso de concluir o trabalho com um estudo 

sobre os transtornos alimentares137 e a civilização. Mesmo porque todo o trabalho se 

                                                           
136 HERRMANN, Fabio e MINERBO, Marion. Creme e Castigo. Sobre a migração dos valores morais da 
sexualidade à comida. / Fabio Hermann et al; org. Iray Carone. In: Psicanálise de fim de século. São 
Paulo: Hacker Editores, 1998.  
137 Ver, por exemplo, FERNANDES, Maria Helena. Transtornos alimentares: Anorexia e Bulimia. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. Coleção clínica psicanalítica / dirigida por Flávio Carvalho Ferraz. 
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estruturou a partir do ponto de vista da saúde e não da doença alimentar. Diante da 

recusa do prazer alimentar, trata-se antes de se lembrar da gastronomia como um 

prazer da mesa.  

 Este estudo chega ao fim com uma leitura psicanalítica que busca compreender 

a gastronomia como uma sublimação do prazer oral. Primeiramente, será apresentada 

a gênese do prazer oral na relação do bebê com o seio da mãe, a partir da teoria 

freudiana da sexualidade. Em seguida, será exposto o conceito freudiano de 

sublimação138. 

 
* 

 
 Desde a concepção inicial até as elaborações finais, o conceito de sublimação 

no pensamento freudiano139 se transformou radicalmente, chegando até mesmo a ter 

características opostas. 

Freud incialmente recorreu à noção de sublimação para explicar um tipo 

particular de atividade humana, em especial a criação artística e a investigação 

intelectual, que não tem nenhuma relação aparente com a sexualidade, mas que extrai 

sua força da pulsão sexual, na medida em que desloca sua meta para um alvo não 

sexual, investindo objetos socialmente valorizados140.  

É no ensaio “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”141, publicado em 1905, 

que Freud apresenta a gênese do prazer oral e sua concepção inicial da sublimação. A 

psicanálise mostrou a existência da sexualidade infantil, que atua desde o princípio da 

vida, ampliando o conceito de sexualidade para abarcar algo além da atração 

irresistível ao objeto do sexo oposto, cuja meta é a união dos genitais no ato da 

copulação. 

A sexualidade infantil é formada por pulsões parciais, cujas fontes são os órgãos 

do corpo que funcionam como zonas erógenas. Certos órgãos do corpo parecem 

                                                           
138 Utilizou-se aqui a tradução para o português de Paulo César Souza, presente nas Obras Completas de 
Freud da Companhia das Letras. Algumas versões de conceitos freudianos fundamentais, contudo, 
precisaram ser alteradas. Este é o caso do termo instinto alterado para pulsão e id alterado para isso. 
139 Para uma leitura detalhada da sublimação, ver LOFFREDO, Ana Maria. Figuras da Sublimação na 
metapsicologia freudiana. São Paulo: Escuta e Fapesp, 2014. 
140 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean-Bertrand. Verbete Sublimação. In: Vocabulário da psicanálise. 4ª 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
141 FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Obras completas, volume 6. 
Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.  
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predestinados para esta função, pois atendem às necessidades fisiológicas e atraem 

todos os cuidados da mãe. As pulsões parciais e as zonas erógenas buscam, cada qual 

de forma independente, a satisfação de um prazer específico de órgão. É por isso que 

Freud caracteriza a sexualidade infantil por uma “predisposição poliformicamente 

perversa” (p. 98). 

Um exemplo de manifestação sexual infantil é o ato de chupar o dedo. Quem 

cuida de crianças pequenas sabe que esta sucção repetida e ritmada da boca, sem a 

finalidade da alimentação, pode levar ao deleite que conduz ao adormecimento.  

É esta uma pulsão sexual autoerótica. Quer isto dizer que a pulsão não tem 

objeto sexual, portanto se satisfaz no próprio corpo. A criança busca a satisfação de 

um prazer, já vivido e agora lembrado. Ela quer repetir o prazer de mamar no seio da 

mãe. Os lábios da criança fazem as vezes de uma zona erógena, cujo estímulo do leite 

quente causa a sensação de prazer. No começo, a satisfação da zona erógena estava 

ligada à satisfação da necessidade de alimento. Freud destaca que a atividade sexual 

se apoia primeiro numa função que serve à conservação da vida, para depois se tornar 

independente dela. 

 

Quem vê uma criança largar satisfeita o peito da mãe e adormecer, 
com faces rosadas e um sorriso feliz, tem que dizer que essa imagem 
é exemplar da satisfação sexual na vida posterior. Então a 
necessidade de repetir a satisfação sexual se separa da necessidade 
de nutrição (p. 86).  

 

Quando a significação erótica da zona oral é mantida, as crianças terão na vida 

adulta um poderoso motivo para beber e comer. Sobrevindo o recalque, os neuróticos 

sentirão nojo do alimento e produzirão vômitos histéricos. Isto se deve graças à dupla 

destinação da zona oral, que serve para atender às necessidades tanto da nutrição 

quanto da satisfação sexual.   

Freud levanta uma interessante hipótese sobre a sublimação, segundo a qual 

todas as vias de ligação que conduzem das funções do corpo à sexualidade devem ser 

transitáveis também no sentido contrário. Se é possível haver satisfação sexual no ato 

da nutrição, os distúrbios da nutrição podem ser compreendidos quando as funções 

erógenas da zona oral estão perturbadas. Contudo, as mesmas vias pelas quais os 

distúrbios sexuais transbordam para as demais funções do corpo serviriam no estado 



 

132 
 

de saúde para conduzir as pulsões sexuais a outras metas que não as sexuais, ou seja, 

ocorreria a sublimação da sexualidade. 

O ato de se alimentar, para além da necessidade de nutrição, pode ser 

concebido como uma sublimação do prazer oral. A gastronomia, que aparentemente 

não tem qualquer relação com a sexualidade, extrai sua força da pulsão sexual, na 

medida em que esta se desloca para uma meta não sexual, provocando uma elevação 

estética do paladar. 

A teoria freudiana da libido pôde ainda rever a frase celebrizada pelo poeta 

Schiller de que “o mundo é movido pela fome e pelo amor” – enquanto a fome seria 

expressão da autoconservação do indivíduo, o amor seria expressão da preservação da 

espécie – após o estudo do narcisismo mostrar que até mesmo as pulsões de 

autoconservação eram pulsões sexuais que tomavam o Eu como objeto. 

Por fim, a sublimação deve aqui ser diferenciada da perversão e do recalque, de 

acordo com os destinos que experimentam a sexualidade. Se o recalque impede a 

realização da sexualidade infantil por meio das barreiras do asco, da piedade e da 

vergonha; a sublimação busca realizar a sexualidade perverso-polimorfa por meio do 

belo e do sublime. Nesse sentido, o campo da moral se imbricaria com o campo da 

estética, revelando as duas faces de uma mesma problemática142.   

Freud destaca, no ensaio “A moral sexual “cultural” e o nervosismo 

moderno”143 publicado em 1908, os efeitos nocivos da moral sexual nas doenças 

nervosas: “a influência danosa da civilização se reduz essencialmente à repressão 

nociva da vida sexual das populações (ou camadas) civilizadas, devido à moral sexual 

“cultural” nelas vigente” (p. 366).  

Assim, cada indivíduo teve que renunciar a um quê da sua própria sexualidade, 

para dar a sua contribuição à formação do patrimônio cultural da humanidade. Cada 

um coloca à disposição da cultura um montante de energia, graças à sua capacidade 

de sublimação em deslocar a meta originalmente sexual por outra, não mais sexual. 

 

                                                           
142 BIRMAN, Joel. Governabilidade, força e sublimação. Freud e a Filosofia Política. In: Revista USP. São 
Paulo: julho/setembro, 2010. 
143 FREUD, Sigmund. A moral sexual “cultural” e o nervosismo moderno. In: Obras completas, volume 8. 
Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.  
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Durante esse desenvolvimento [da sexualidade], uma parte da 
excitação sexual fornecida pelo próprio corpo é inibida, por ser 
inutilizável para a função procriadora, e, em casos favoráveis, é 
levada à sublimação. Assim, as energias utilizáveis no trabalho da 
cultura são obtidas, em grande parte, pela repressão dos chamados 
elementos perversos da excitação sexual (p. 370).  

   

Pouco tempo depois, Freud escreveu “Uma recordação da infância de Leonardo 

da Vinci”144, publicado em 1910, destacando à pulsão de saber no processo de criação 

artística e científica. Aqui, a pulsão sexual do artista escapava ao destino do recaque, 

sublimando-se em um desejo de saber. 

Na “Introdução ao narcisismo”145 de 1914, a tensão entre as demandas da 

pulsão e as exigências da civilização tornaram-se mais acirradas, devido às relações 

entre a sublimação e a formação do ideal, porque o aumento das exigências do Eu 

pode igualmente favorecer o recalque. 

O amor a si mesmo, que o adulto agora dirige ao Eu ideal, antes dirigia ao Eu 

real desfrutado na infância. Pois ele é incapaz de renunciar à perfeição narcísica de sua 

infância – e se não pode mantê-la após o despertar do juízo ao longo do 

desenvolvimento – procura mais uma vez desfrutá-la na formação de um ideal. O que 

o adulto projeta como seu ideal é o substituto para o narcisismo perdido da infância, 

na época em que ele era seu próprio ideal.  

Mas é preciso separar conceitualmente a sublimação, que descreve algo que 

ocorre à pulsão, da idealização, que revela algo que diz respeito ao objeto: 

 
A sublimação é um processo atinente à libido objetal e consiste em 
que a pulsão se lança a outra meta, distante da satisfação sexual; a 
ênfase recai no afastamento ante o que é sexual. A idealização é um 
processo envolvendo o objeto, mediante o qual este é aumentado e 
psiquicamente elevado sem que haja transformação de sua natureza 
(p. 40). 

 

Haver trocado o narcisismo da infância por um elevado ideal na vida adulta, 

contudo, não implica ter alcançado a sublimação da libido. A formação do ideal 

                                                           
144FREUD, Sigmund. Uma recordação de infância de Leonardo da Vinci. In: Obras completas, volume 9. 
Tradução Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
145 FREUD, Sigmund. Introdução ao narcisismo (1914). In: Obras completas, volume 12. Tradução Paulo 
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  
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aumenta as exigências do Eu, o que pode favorecer o recalque. A sublimação é uma 

saída para cumprir a exigência do ideal sem causar uma neurose.  

Posteriormente, com as formulações de O Eu e o id146 em 1923, Freud retoma 

os motivos que o levaram a supor uma gradação no interior do Eu, que pode ser 

chamada de ideal do Eu ou Super-eu, a partir do caso clínico da melancolia.  

A psicanálise pôde esclarecer o doloroso mecanismo da melancolia, através da 

suposição de que um objeto perdido é novamente estabelecido no Eu, ou seja, um 

investimento objetal é substituído por uma identificação. No entanto, não se sabia 

quão típico e frequente era este processo. Desde então, compreendeu-se que a 

melancolia contribui para a formação do caráter do Eu. Se um objeto sexual tem de ser 

abandonado, não é raro sobrevir uma alteração do Eu. Talvez, essa identificação seja a 

condição sob a qual o Eu abandona seus objetos. “O caráter do Eu é um precipitado 

dos investimentos objetais abandonados, de que contém a história dessas escolhas de 

objeto” (p. 36). Se o Eu assume os traços do objeto, é como se ele se oferecesse ao 

Isso como objeto de amor, para compensá-lo de uma perda: “Veja, você pode amar a 

mim também, eu sou tão semelhante ao objeto” (p. 37). 

 
A transformação da libido objetal em libido narcísica, que então 
ocorre, evidentemente acarreta um abandono das metas sexuais, 
uma dessexualização, ou seja, uma espécie de sublimação. E surge 
mesmo a questão, digna de um tratamento mais aprofundado, de 
que este seria talvez o caminho geral da sublimação, de que talvez a 
sublimação ocorra por intermediação do Eu, que primeiro converte a 
libido objetal sexual em libido narcísica, para depois dar-lhe quiçá 
outra meta (p. 37). 

 

Na sublimação, a transformação em libido do Eu vincula-se a um abandono dos 

objetivos sexuais, a uma dessexualização. Assim, a sublimação depende de um 

trabalho de luto bem sucedido, pois o Eu se oferece para ser amado a fim de substituir 

a perda de um objeto. Ao se apoderar da libido dos investimentos objetais, o Eu 

apresenta-se como único objeto de amor diante do Isso. Aqui, a sublimação trabalha 

de encontro às intenções do impulso erótico. 
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Mas não só. O Eu pode também sofrer a crueldade e a severidade do Super-eu, 

quando o impulso destrutivo é liberado após a sublimação. 

 

Parece que também ocorre, numa tal transformação, uma disjunção 
instintual. O componente erótico não mais tem a força, após a 
sublimação, de vincular toda a destrutividade a ele combinada, e esta 
é liberada como pendor à agressão e à destruição. Dessa disjunção o 
ideal tiraria o caráter duro e cruel do imperioso “Ter que”147 (p. 69). 

 

Ante as pulsões de vida e de morte, O Eu – com seu trabalho de sublimação – 

tem que se encher de libido para se juntar a um impulso erótico a fim de viver e ser 

amado pelo Isso, mas se expõe ao impulso destrutivo do Super-eu e ao perigo dos 

maus tratos e da morte. 

 Portanto, é possível dizer que Freud inicialmente concebeu a sublimação como 

uma deserotização da pulsão sexual pela qual o objeto se transformaria de erótico em 

sublime e, no final de seu percurso, a sublimação implicava primeiro se identificar com 

o objeto perdido para depois ocorrer a erotização de novos objetos na afirmação da 

pulsão de vida contra a pulsão de morte148.  

 
* 

 
Compreender, agora, a relação entre os ideais e a sublimação no pensamento 

freudiano poderá lançar alguma luz sobre a ruptura da tradição na cozinha caipira.  

Inicialmente, o conceito da sublimação compreendia a possibilidade de 

constituir objetos socialmente valorizados, ao deslocar a meta originalmente sexual 

por outra, não mais sexual. 

O papel da alimentação não é apenas matar a fome para assegurar a 

conservação da vida, mas permitir o acesso ao prazer sexual. A gastronomia pode aqui 

ser concebida como uma sublimação do prazer oral. Mesmo não tendo qualquer 

relação aparente com a sexualidade, extrai sua força da pulsão sexual ao se deslocar 

para uma meta não sexual, provocando uma elevação estética do paladar.  

                                                           
147 Sobre a sublimação e a desfusão pulsional, ver CARVALHO, Ana Cecília. A toxidez da escrita como um 
destino da sublimação em David Foster Wallace. METZGER, Clarissa e SILVA JUNIOR, Nelson da. 
Sublimação e Pulsão de Morte. In: Revista USP. São Paulo: julho/setembro, 2010. 
148 BIRMAN, Joel. Governabilidade, força e sublimação. Freud e a Filosofia Política. In: Revista USP. São 
Paulo: julho/setembro, 2010, P. 531-556. 
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Sophie de Mijolla-Mellor, no seu artigo sobre “Os ideais e a sublimação”149, 

levanta uma interessante questão: se não basta trocar o narcisismo perdido da 

infância por um elevado ideal na vida adulta, qual é a relação entre o Eu e seu ideal 

que poderá favorecer a sublimação? 

Afinal, a sublimação parece ser bem diferente tanto do mecanismo da 

idealização, que coloca um objeto no lugar do ideal do eu, quanto do mecanismo da 

identificação, que restabelece o objeto perdido no Eu.  

O processo sublimatório se aproxima do trabalho de desidealização promovido 

pelo humor150. Diante da luta contra à morte, que ocorre entre o Eu e o Super-Eu, o 

humor e a sublimação oferecem respostas bem diferentes. Por um lado, o humor 

repousa sobre uma rebelião contra o ideal do eu, que assegura ao sujeito uma 

dissolução temporária do eu com seu ideal. Por outro, a  sublimação deve elaborar o 

luto pela perda do objeto, para edificar um novo Eu segundo o modelo do ideal.  

As elaborações finais do conceito de sublimação destacaram o efeito da perda 

do objeto e da satisfação correlata ao investimento, que provocaria a inscrição no 

psiquismo do objeto perdido como um traço.  

 Após um longo esquecimento da cozinha caipira, mais uma vez vemos agora 

surgir sua lembrança como um ideal a ser perseguido. A necessidade de cumprir a 

exigência deste ideal muitas vezes recai na idealização da cozinha do paulista da roça, 

que provoca uma elevação psíquica do objeto sem que haja transformação de sua 

natureza. Esta idealização do passado expressa uma queda perigosa na melancolia, 

que busca evitar a perda da tradição na tentativa de recuperar o que corre o risco de 

desaparecer. Isto é o que busca os estudos de patrimônio, ao reatualizar as velhas 

receitas. Contudo, a identificação com a tradição perdida parece ser uma condição 

para abandonar esta cozinha do passado. A cozinha caipira é um precipitado das 

tradições à mesa abandonadas, de que contém a história do gosto perdido. Se a 

cozinha caipira assumir o gosto abandonado do passado, ela poderá se oferecer como 

objeto de amor no presente ao procurar compensar a perda da tradição. Talvez, este 

                                                           
149 MIJOLLA-MELLOR, Sophie de. Os ideais e a sublimação. In: Revista USP. São Paulo: julho/setembro, 
2010. P. 501-512. 
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seja o caminho da sublimação, que converte a libido objetal em libido narcísica para 

dar-lhe quiçá outra meta. A cozinha caipira teve de encher-se de erotismo para ser 

amada, correndo o risco de se expor à destrutividade do ideal. 
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