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Considerações Preliminares

O homem civilizado come, não apenas porque sente fome,
mas porque sente prazer. E este prazer abre caminhos para
novos desejos, profissões, objetos de consumo, rituais de agre-
gação, obras literárias e cinematográficas, novas formas de rela-
cionamentos1. Os rituais relacionados à comida podem ser
encontrados nos momentos mais marcantes da vida em socie-
dade2.

No âmbito da cultura material, a alimentação destaca-se
como o aspecto mais importante das estruturas da vida cotidia-
na3. Cada indivíduo passa, em média, quinze anos da sua vida
comendo, e senta-se à mesa umas cem mil vezes4.

O ato de cozinhar transformou a natureza que só nos dá
alimentos crus. A passagem do cru para o cozido foi considera-
da por Lévi-Strauss como equivalente à passagem do homem da
natureza à cultura5. A partir de então, sob o domínio da lingua-
gem, o comportamento de se alimentar extrapolou o âmbito da
necessidade e da nutrição.

A alimentação é motivada por vários fatores, muitos deles
distanciados da nutrição propriamente dita: o início e a manu-
tenção das relações pessoais e de negócios, a expressão de
amor e carinho, a distinção de um grupo, a reação a um estresse
psicológico ou emocional, o significado de status social ou de
riqueza, recompensas ou castigos, reconhecimento, fortaleci-
mento da auto-estima, exercício do poder político e econômico,
prevenção e tratamento de enfermidades físicas e mentais, mu-
danças de hábitos.

Os aspectos sociais estão evidenciados nos laços estabele-
cidos pela comida — interações afetivas, rituais, pontos de en-
contro, viagens, vínculos com o passado. Impossível ignorar os
aspectos sexuais, os aspectos literários e políticos, artísticos,
religiosos, tampouco os símbolos de experiências emocionais,
experiências e sensações prazerosas.

Vale destacar o avesso do prazer expresso no mal-estar ge-
rado pela fome, pelo terrorismo alimentar, pelas informações
contraditórias da ciência médica.
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IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA ALIMENTAÇÃO

A alimentação tem sido uma das áreas mais estudadas e
divulgadas nas últimas décadas, sendo associada à qualidade
de vida, condição de saúde e beleza. Por ser uma maneira de se
fazer história, a trajetória da culinária despertou o interesse aca-
dêmico.

Nenhuma atividade é tão permanente na história, ressaltou
Cascudo6. Segundo Franco, pesquisas antropológicas demons-
traram que a preparação dos alimentos e o ato de comer são
atividades simbólicas cujos significados revelam aspectos das
complexidades das sociedades. Uma vez que o estudo dos há-
bitos alimentares de um povo auxilia no processo de compreen-
são de uma determinada cultura, do ato de servir ao modo e
jeito de comer, torna-se possível estudar pessoas e grupos soci-
ais através do que eles comem e do que bebem7.

“É possível através dos progressos culinários, determinar as
fases evolutivas de uma raça, da selvageria à civilização” – afir-
mou o sociólogo francês Letourneau, citado por Ornellas8.

Em seu livro A razão gulosa, (1999), Onfray escreveu:

cozinhar, provar é pôr em jogo os valores de uma civilização, quer
honrando-os, quer criticando-os ou negando-os. Nenhuma substân-
cia que entra no corpo é neutra, e todas estão sempre carregadas,
positiva e/ou negativamente, de história individual e de história cole-
tiva.9

Não só os que pertencem ao ambiente acadêmico, mas
pessoas comuns e sem objetivo científico, intuitivamente procu-
ram os pratos marcantes dos locais que visitam, do mesmo modo
como as curiosidades, paisagens, museus etc.

“Culinária é tão importante quanto a língua. Pois é pela
boca que se conhece a cultura de um país. Por isso os turistas
estão sempre querendo experimentar a comida típica do lugar
que visitam”, declarou a antropóloga carioca Daisy Justus, do
Núcleo de Estudos e Pesquisas da Alimentação10.

A culinária também pode ser um instrumento de resistên-
cia à colonização. Alves Filho & Di Giovanni destacaram que,
para Gilberto Freyre, é uma arma, porque não foi destruída e se
impôs à opressão portuguesa11.

É possível

 projetar nos alimentos significados que nada têm a ver com mitigar
necessidades alimentares, buscando com isso, através do comer,

COMIDA - revisão 2007 - consertada.pmd 1/10/2008, 17:1030



31

satisfazer nossas necessidades afetivas ou de realização sexual, ou
dissimular raiva e dores. O alimento também pode ser o depositário
de nosso medos secretos e de nossas fantasias de uma saúde perfei-
ta12.

Como para o ser humano nada é natural, tudo fica impreg-
nado de significados, contaminado de emoções. A comida pode
ter papel consolador. Não é raro problemas de ordem pessoal
tirarem o apetite, ou o detonarem, independentemente das ne-
cessidades de reposição de energia do corpo.

O homem é capaz de glamourizar a alimentação criando
receitas para serem vistas, cheiradas e saboreadas.

Ao dizer que, quando não sabe o que falta, a falta deve ser
o chocolate, o “chocólatra” está, sem perceber, exemplificando
o entrelaçamento entre a falta, a oralidade, a droga, o prazer e o
gozo. Estes dois últimos conceitos serão abordados adiante.

A comida é também um instrumento de comunicação. Vári-
os exemplos o comprovam. A evidência de “falta de educação”,
revelada quando se come de boca cheia ou se faz barulho ao
mastigar. Servir um convidado em primeiro lugar demonstra res-
peito e consideração.

Pasini citou o jejum ritualizado nas culturas hebraica e ára-
be, no Iom-Kipur e no Ramadã, transformado em instrumento
de protesto nas modernas versões de greve de fome. Referiu-se
também à recusa de um convite para comer, que, entre alguns
povos, é interpretada como ofensa grave, podendo até culminar
em uma declaração de guerra13.

Casotti apoiou Mary Douglas, que comparou o alimento a
um código14. E se um código é capaz de gerar várias possibilida-
des de mensagens a serem enviadas, as mensagens contidas
nos alimentos poderão ser encontradas e analisadas a partir dos
padrões de relações sociais manifestos.

As relações estreitas da comida com o sentimento de iden-
tidade pessoal têm sido expressas ao longo dos anos. Algumas
afirmações corroboram esta idéia: “Somos o que comemos”,
(LÉVI-STRAUSS); “Todo homem é o que come” (BRECHT); “Diga-
me o que comes e eu te direi quem és” (BRILLAT-SAVARIN); “O
homem é o que ele come” (FEUERBACH)15.

O filósofo francês Michel Onfray declarou ao jornal O Globo,
em 13 de dezembro de 1997, que se os homens são aquilo que
comem, cada país também pode ser compreendido através da
sua comida16.
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PRINCIPAIS ESCRITOS SOBRE O TEMA

Nos anos 60, o historiador francês Lucien Febvre, da Esco-
la dos Annales, foi um dos primeiros a voltar o olhar para a
questão. Despertou interesse pela psicossociologia do gosto e
pela evolução dos comportamentos alimentares, em estudiosos
das Ciências Humanas que se dedicavam a analisar todas as
esferas da vida social.

Aos poucos, iam sendo publicados ensaios sobre os senti-
dos, entre eles o paladar, o que foi um passo para o estudo da
gastronomia.

Mas o tema só foi aprofundado nos anos 90, seguindo três
grandes vias que se abriram para a história da cozinha – Socio-
logia, Economia e Nutrição –, culminando em uma
psicossociologia da alimentação, ou seja, os valores, regras e
símbolos nela envolvidos17. Até então, poucos teóricos haviam
mergulhado na investigação das características de consumo de
comidas para associá-las a aspectos sociais e culturais18.

Fome, nutrição e prazer, desdobrando-se em afeto, necessi-
dade de pertencer, principais motivações para o comportamen-
to de comer, têm sido objeto de investigações na época atual,
com vistas ao melhor conhecimento dos hábitos e mentalidades
a eles relacionados.

No Brasil, os aspectos históricos e sociológicos só começa-
ram a ser explorados na última década do século XX. Segundo
Casotti, em 1983 o folclorista Câmara Cascudo admitiu que o
tema alimento ficara durante muito tempo à margem da Socio-
logia, sendo restrito ao plano econômico ou nutricional19.

Hoje temos evidências de que a importância da culinária já é
reconhecida. No jornalismo, ela tem sido uma das mais recorren-
tes protagonistas, fortalecendo a afirmação de Lord Northcliffe,
citado por Fernaández-Armesto (2002) de que quatro assuntos
são de interesse público, e, portanto, mais lidos: crime, amor,
dinheiro e comida20.

As contribuições dos estudiosos das mentalidades permitem
acompanhar a trajetória da alimentação e suas vicissitudes. E mes-
mo não sendo enquadrados entre os pesquisadores dos Annales,
autores como Alves Filho & Di Giovanni (2000), Bolaffi, (2000),
Carneiro, (2003), Franco (2001), Leal (1998), Lima (1999),
Ornellas (2000), Freyre (1952, 1977, 1997), Cascudo (2004)
possibilitam que se tome conhecimento das características e evo-
lução da gastronomia brasileira, e portanto, da sua história.
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Em História da alimentação (2004), Cascudo (1898-1986)
abordou as influências indígena, negra e portuguesa na cultura
alimentar do brasileiro, além de apresentar hábitos, crendices,
superstições e fabricação de objetos para o preparo de alimen-
tos. Através de suas páginas, o leitor toma conhecimento do
que se comeu e bebeu no Brasil, sob a influência de várias
etnias. O autor comparou antigos costumes universais aos bra-
sileiros, deu informações sobre objetos utilizados no preparo da
alimentação e narrou curiosidades históricas.

Através de sua obra, ficamos sabendo sobre costumes e
anedotas relativos à comida, no Brasil imperial, quando o pró-
prio monarca era o exemplo da gulodice. D. João VI ficou mais
famoso por se lambuzar com frangos assados, devorados em
todas as ocasiões, do que pela inauguração do Jardim Botâni-
co. O autor afirmou ser verdadeira tamanha gula. Mas argumen-
tou que os portugueses, nobres ou plebeus, eram também “bons
de garfo”. Repetiam os mesmos pratos várias vezes e aproveita-
vam qualquer oportunidade para comer. Até os santos serviam
de pretexto: para cada um deles havia uma festa e, em cada
festa, muitos acepipes. Hábitos que permanecem até hoje, como
é possível verificar nos carurus de setembro e nas festinhas da
paróquia21.

Freyre (1900-1987) conseguiu, em um livro com tentadoras
receitas de doces, fazer um tratado de Sociologia, segundo suas
próprias palavras, uma “sociologia do açúcar”, apresentando ao
leitor as gulodices aposentadas ou não, os gostos das crianças e
adultos, os doces vendidos na rua e na confeitaria, sem se afastar
do seu objeto de estudo: o Açúcar22. Muitas das idéias e explica-
ções que surgiram em Casa grande & senzala (1952) e Sobrados e
mocambos (1977) sobre a origem, a ascensão e queda do
patriarcalismo reaparecem dentro do contexto da alimentação bra-
sileira.

Alguns autores se referiram a uma revolução culinária ocor-
rida após a Segunda Guerra Mundial. Donel, por exemplo, apon-
tou as conseqüências causadas pela industrialização nos hábitos
alimentares: redução do tempo de preparo, abolição de frontei-
ras geográficas, atenuação dos limites impostos pelas estações
do ano23.

Os livros de cozinha, por sua vez, inspiraram uma compara-
ção feita pelo cineasta Peter Kubelka. Para ele, são partituras
em que estão consignados nossos conhecimentos e tradições24.

O jornalista Jean-François Revel considerou os tratados cu-
linários reflexos da vida cotidiana e lugar de encontro dos costu-
mes através dos séculos25. Em Banquete de palavras (1996),
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afirmou que a poesia, o romance e o teatro fornecem, a cada
sociedade, um reflexo da sensibilidade gastronômica corrente.
Incluiu os contos de fadas repletos de alusões ao canibalismo26.
Também nos informou que

além das alusões e descrições culinárias que encontramos na litera-
tura antiga em geral, havia na Antiguidade, como em nossos dias,
numerosos tratados de cozinha especializados. A esses, devemos
acrescentar os livros de médicos, dietistas, naturalistas que nos per-
mitem conhecer os hábitos alimentares e segredos dos romanos27.

Livros de receitas permitem que a cultura geral seja amplia-
da, pois, de repente, ao buscar uma dica de como preparar
camarões, a dona-de-casa fica sabendo que crevettes à la
Newbourg (um prato com molho à armoricaine, um fumet e um
cálice de xerez) foi criado por Alfred Prunier, um chef renomado
francês, e assim “viajar” aos locais onde os ingredientes são
produzidos.

Sobre dieta e saúde, já havia publicações no século XVIII:
Âncora medicinal para conservar a saúde, de Francisco da Fon-
seca Henriquez, médico de D. João VI, foi lançado em 172128.

A mais antiga obra sobre culinária que se tem notícia, de-
nominada De Re Coquinaria, da autoria de Marcus Gavius
Apicius, foi escrita no século I. O Livro de cozinha da infanta
Dona Maria, datado do século XIV, e A arte de cozinha, de
Domingos Rodrigues, de 1692, foram recentemente reeditados
em Portugal, sinal de que o assunto continua a atrair leitores ao
longo dos anos, até mesmo ao longo dos séculos. O segundo
volume de O cozinheiro moderno, de Lucas Rigaud foi escrito
quase cem anos depois, em 178029.

No século XVIII, La Mettrie escreveu Arte de saborear, atra-
vés da qual “ensinou o mais radical eudemonismo”. Grimod de
la Reynière, cujos livros foram publicados em 1803 e 1808, foi
“um dos primeiros cronistas da gula”30.

Até meados do século XX, existiam no Brasil poucos livros
de receitas: O Rosa Maria, os volumes assinados por Maria Theresa
Costa, por Marcelino de Carvalho (1963), este último ensinan-
do a elaboração de pratos e boas maneiras, concorrendo com as
quituteiras cariocas dos anos 50, Myrthes Paranhos e Maria
Theresa Weiss31.

A revista semanal O Cruzeiro publicava uma página da He-
lena Sangirardi. Importava-se o Ladie’s home journal ou o Good
housekeeping inteiramente voltado para a domesticidade, para
a educação da mulher de subúrbio, para o easy way of life.
Tornamo-nos americanas de carteirinha. Era tudo uma grande
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family room, com mulheres de avental e cabelos loiros de Clairol,
nos conta a expert em gastronomia Nina Horta32.

Nenhum deles, porém, superou o Comer bem: Dona Benta,
editado na década de 40, com mais de 700 páginas, setenta
edições e mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Na época
de seu lançamento, as donas-de-casa copiavam receitas em
cadernos de colégio, onde também colavam as recortadas de
jornais, revistas e almanaques. O “livro Dona Benta”, como era
chamado, reunia todas elas, constituindo uma coletânea da his-
tória de várias famílias. Conta-se que muitos dos pratos ensina-
dos figuraram nos banquetes de presidentes como Jânio Quadros
e Juscelino Kubitschek, e matou a saudade dos exilados em
uma ceia de Natal na Dinamarca33.

Na década de 50, a propaganda que aparecia em revistas
femininas apelava para a sedução através da boca. Segundo
Trefaut, “Às vezes mais seduz um prato bem preparado que a
mais atraente toalete”34.

Ultimamente, esses livros, além de revelar truques e mistéri-
os da cozinha, divulgam também experiências de vida, recupe-
ram receitas de família, dão dicas de roteiros turísticos, relatos de
viagens, vivências de chefs, especialistas e celebridades, que
contam histórias e segredos. Não interessam apenas aos amantes
da cozinha. Servem para resgatar memória de cidades e gerações
que, sem o pretexto da culinária, poderiam ter-se apagado para
sempre.

Títulos de culinária lideraram os lançamentos das últimas
Bienais do Livro com tiragens raramente inferiores a 6000 exem-
plares35. Segundo o jornal New York Times, nunca tantos escri-
tores criaram tantas histórias envolvendo a cozinha, o fogão e
outros ingredientes de sedução. Para o americano Dan Halpern,
diretor da editora da Ecco Press, a comida está em alta na
ficção porque comparada ao sexo “é mais barata, segura e, em
geral, mais satisfatória”36.

Relatos motivados pelo prazer de comer são verdadeiras
aulas de História. Como o da americana Suzanne Rodriguez-
Hunter, intitulado Achados da geração perdida (1999) que, se-
gundo a própria autora, é uma “história social com receitas,
uma espécie de máquina do tempo comestível”. Anedotas ocor-
ridas em Paris dos anos 20 têm como personagens Gertrude
Stein, Hemingway, Sylvia Beach entre outros.

O passaporte do gourmet, da jornalista Elisa Donel (1999),
uma brasileira radicada na França desde 1981, explica com
detalhes os termos, cortes, misturas e sabores que fazem a culi-
nária francesa. Embora não dê receitas, cita 49 tipos de molho,
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33 de pães, 65 peixes e frutos do mar, os 23 pratos clássicos e
outras curiosidades da gastronomia francesa.

A história dos restaurantes já pode ser conhecida através
de uma recente publicação A invenção do restaurante – Paris e
a moderna cultura gastronômica, de Rebecca L. Spang (2003).
Professora do University College, em Londres, a autora destacou
a invenção da moderna cultura da comida contando a trajetória
do restaurante, e o analisou como espaço social. O livro tam-
bém mostra como a gastroculinária tornou-se campo de conhe-
cimento; como o “gosto” distinguiu-se de “bom gosto”; como a
gastronomia tornou-se parte da Paris moderna.

Dicionários têm sido reeditados, clássicos como A fisiologia
do gosto, (1989), de Brillat-Savarin, e relançados manuais fran-
ceses traduzidos para nossa língua.

O pão, o sal e o bacalhau não foram esquecidos. O primei-
ro, envolto em simbolismo, há seis mil anos tem sido alimento
fundamental de diversas culturas. Em Seis mil anos de pão: a
civilização humana através de seu principal alimento (2004), o
historiador alemão Heinrich Jacob mostra a importância do pão
no mundo material e espiritual. Em Sal: uma historia do mun-
do, de Kurlanski (2004), (também autor da história do baca-
lhau), é contada a trajetória do sal, sob os aspectos econômicos,
científicos, políticos, religiosos e culinários. Considerado objeto
de desejo de vários povos e mercadoria rara durante muito tem-
po, sua história está misturada à história das civilizações. Devi-
do a suas propriedades de preservação, transformou-se em
símbolo metafórico de todas as religiões. As especiarias e ervas
aromáticas também foram tema de pesquisa e livros como Es-
peciarias e ervas aromáticas: história, botânica e culinária
(2003), assinado por Pelt, e Viagem ao fabuloso mundo das
especiarias, da autoria de Nepomuceno (2003).

As receitas antigas, escritas em cadernos pautados, saíram
dos baús e foram editadas servindo de referências de épocas pas-
sadas. Entre os muitos livros que apresentam receitas alternadas
com histórias dos pratos e/ou pessoais, recordações relacionadas à
comida, lembranças de infância ou de viagens, – a maioria acom-
panhados de instruções permitindo que velhas tradições não desa-
pareçam – citaremos alguns, recentemente lançados.

Em O não me deixes, Rachel de Queiroz (2000 a) resgata a
culinária da velha fazenda onde passou sua meninice. A atriz
Regina Dourado também nos brindou com pratos e anedotas
baianos (2001) com o sugestivo título Quero comer! Escrito por
um religioso, Comer como um frade (2003) traz “divinas recei-
tas para quem sabe por que temos um céu na boca”. Sem se
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importar que a gula seja um pecado capital, o dominicano Carlos
Alberto Libânio Christo, o frei Betto, estimula o paladar dos
leitores inserindo textos bíblicos, reafirmando o que diz o Novo
Testamento, “nem só de pão vive o homem”. Sua mãe, Maria
Stella Libânio Christo, quituteira famosa, é autora do clássico
Fogão de lenha (1996). Neste livro, ela resgata 300 anos de
cozinha mineira. Nina Horta, no livro intitulado Não é sopa
(1995), reúne suas crônicas publicadas na Folha de São Paulo
que remetem a cenas do passado. E o autor de Boêmio e Bebi-
das, Paulo Pinho (2000), assim como Jaguar (2001), ressusci-
taram os bares extintos do Rio de Janeiro, em cada bairro da
“cidade maravilhosa”.

Em Sabor de família, Luana Zinn (2002) entrevistou vinte
personalidades brasileiras que contaram histórias sobre sua rela-
ção com a comida e revelaram receitas de família que marcaram
suas vidas. Silvio Lancelloti, em Cozinha clássica, conta curiosi-
dades histórico-gastronômicas, a trajetória dos pratos, revelando
o modo de preparo. Através de suas páginas, o leitor é informado
de que a mostarda era uma dádiva e, ao mesmo tempo, uma
grande praga, a depender da região37 que o “manjar branco”,
originado no sul da França, cerca de mil anos atrás, é a mais
antiga das sobremesas “trivialmente famosas que a Terra conhe-
ceu”38. Lancelloti desmente que o macarrão foi trazido da China
por Marco Polo39.

Duas professoras da USP, mãe e filha, (Laura e Marilena
Chauí, respectivamente) procuraram, através de um livro de cu-
linária, intitulado Professoras na cozinha (2001), transmitir a
pessoas sem tempo nem experiência, os conhecimentos práti-
cos adquiridos em suas vidas atribuladas.

Em Um alfabeto para gourmets (1996), MFK Fisher inspi-
rou-se na gastronomia para escrever crônicas baseadas em
vivências do passado, tecendo comentários sobre costumes ali-
mentares, a convivência à mesa e o ato de comer. Cada capítulo
é inspirado numa palavra que começa com as letras do alfabeto
e termina com uma receita. O comportamento humano foi
enfocado através da alimentação. A autora transmitiu sua con-
cepção de autêntico prazer à mesa, narrando o jantar que lhe
foi oferecido na base de comida enlatada e vinho doce mistura-
do com soda limonada. Ela confessou ter valorizado mais o de-
sejo do anfitrião em homenageá-la, do que o que foi obrigada a
engolir. Demonstrou, assim, que o prazer de comer pode depen-
der mais do estado de espírito do que do sabor da comida.

Apaixonado não só pela boa mesa, mas também pela histó-
ria dos pratos que prepara, o dublê de intelectual e gourmet
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Gabriel Bolaffi, em livro intitulado A saga da comida (2000),
revelou segredos da culinária internacional adaptados ao Brasil.
Apresentou também curiosidades sobre as iguarias citadas, ini-
ciando cada capítulo com as origens etnográficas e históricas
das receitas. Algumas refletem superstições ou tabus religiosos,
como a carne de vaca na Índia e a de porco entre os judeus.

O crítico gastronômico da Vogue, Jeffrey Steingarten, sob o
sugestivo título O homem que comeu de tudo (2000), contou
suas viagens e experiências relativas à comida. Foi ao Japão
para provar um bife, o Wagyu, pura carne de uma antiga raça
de gado japonês tratada com massagem e acupuntura. Em
Palermo, escalou o Etna visando descobrir a origem do sorvete.
O chucrute o levou à Alsácia, e as trufas ao Piemonte.

Considerada uma das melhores escritoras de gastronomia
do mundo, a americana Ruth Reichl escreveu obra inspirada
nos prazeres da mesa descrevendo sensações de degustar bons
pratos e vinhos e, ao mesmo tempo, fazer um relato divertido de
sua vida, amores e viagens, tendo provado até um tatu chinês.
O título Conforte-me com maçãs foi inspirado num trecho do
Cântico dos cânticos: “confortai-me com maçãs pois desfaleço
de amor”40.

Em A cozinha confidencial (2001), Anthony Bourdain, chef
de um dos bistrôs mais famosos de Manhattan, o Les Halles,
publicou segredos escandalosos de sua profissão, denunciando
falcatruas do ramo da culinária.

Em Veneza – o encontro do oriente com o ocidente (2003),
a arqueóloga, historiadora e museóloga carioca Fernanda de
Camargo-Moro conta a história da cidade, enfocando um aspecto
diferente: demonstrou que a posição geográfica da cidade, cami-
nho e porta de entrada de várias culturas, influenciou a culinária
local e, por meio de comidas, ocorreu um intercâmbio entre oci-
dente e oriente. Sua análise dos acontecimentos históricos, eco-
nômicos e sociais, que marcaram a cultura veneziana, é
entremeada com receitas.

Salvador Dalí (1904-1989) não resistiu à tentação de publi-
car um livro de cozinha com suas receitas favoritas, Les Dîners de
Gala, impresso na França e lançado nos Estados Unidos. O título
homenageia a mulher com quem o pintor viveu desde 1929 até a
morte dela, em 1982. Juntos, criaram receitas inusitadas, como
se poderia esperar de um casal surrealista. Na abertura de cada
capítulo, há trechos que falam de prazeres sadomasoquistas, de
gansos depenados e de sereias. Logo nas primeiras páginas, esbar-
ra-se com o alerta:
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Gostaríamos de declarar abertamente que As Receitas de Gala, com
as suas normas e ilustrações, destina-se unicamente aos prazeres do
paladar. Não tente procurar nesse livro fórmulas dietéticas. Ignora-
mos os mapas e tabelas em que a química toma o lugar da
gastronomia. Se [você] se considera um discípulo dos que contam
calorias e que transformam a alegria de comer numa forma de casti-
go, feche este livro imediatamente.41

Uma das receitas, de couve-flor com espaguete e queijo
roquefort, seria simplesmente apetitosa, não fosse a pitada
daliniana: um sapato de mulher enfeita o prato42. Os títulos não
poderiam ser mais criativos: Os relógios moles a meio sono, Os
‘eu como Gala’, O atavismo ‘désoxyribonucléique’43.

E até em forma de versos, receitas já foram escritas, como
evidencia o livro de Celso Japiassu intitulado 50 sonetos de
forno e fogão44.

Em 1942, MFK Fisher escreveu Como cozinhar um lobo
(1998), concebido na Europa arrasada pela II Guerra Mundial.
Foi um período marcado pela escassez de alimentos, blecautes,
racionamento de combustíveis. A autora ensinou, então, sobre
como tirar o máximo proveito de alimentos simples como pães e
arroz, um ovo cozido ou um ensopado de restos.

E Afrodite (1998), assinado por Isabel Allende, mistura de
receitas afrodisíacas e experiências pessoais, tem sido um dos
livros mais vendidos e comentados durante os últimos anos.

Assim, o prazer de comer e o interesse pela comida estimu-
lam e são estimulados também pelos meios de comunicação.
Não só os livros, mas as revistas informativas, alertas para tal
interesse, abrem suas páginas para temas gastronômicos e as
especializadas contam episódios cujos personagens são reis,
escritores e pintores. Ao abordar estes temas, permitem aos
receptores ganharem algumas noções de etiqueta, geografia,
história.
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