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Eça de Queiroz, Cozinha arqueológica. 

 

 



 

RESUMO 

 

Utilizar a literatura para problematizar o tema da alimentação, propriamente a 

cozinha burguesa, foi o propósito deste trabalho. Como corpus, utilizamos uma das 

obras de Eça de Queiroz, A cidade e as Serras. Serviram como referenciais teóricos 

o conceito de cozinha universal de Claude Lévi-Strauss, além daquele apresentado 

pelo sociólogo Jean Claude Fischler que a compreende como um sistema cultural 

alimentar que comporta representações, crenças e práticas de um grupo específico. 

Após a leitura inicial do romance e construção de um arquivo com informações 

gerais sobre a obra, espacialidades para elaboração de um material de análise 

foram assim pensadas a priori: a obra, personagens, comidas, intelectuais e 

geografias. Percebemos a cozinha como um epicentro para a compreensão da 

cultura de um grupo específico: neste caso, o burguês. Propusemos um modelo 

quaternário para sistematizá-la: a cozinha burguesa é aquela que põe em relevo a 

técnica, que tem afeição por aquilo que é raro e/ou caro apesar de consumi-lo com 

temperança, que estabelece uma nova relação com o uso do tempo e que, por fim, 

inaugura o ritual que envolve frequentar restaurantes e cafés. O exercício de pensar 

a cozinha burguesa por meio da literatura sugere que esta possa produzir na 

formação de nutricionistas a ampliação de suas capacidades de compreensão do 

objeto complexo com o qual lidam em sua profissão: a alimentação. 

 

Palavras-chave: literatura, alimentação, cozinha, cozinha burguesa. 

  



 

ABSTRACT 

 

Using literature to discuss the topic of food, proper bourgeois cuisine, was the 

purpose of this work. As a corpus, we use one of the works of Eça de Queiroz, The 

City and the Mountains. Served as theoretical references the Claude Levi-Strauss’s 

concept of universal culinary and the Jean Claude Fischler’s concept of specific 

culinary who understands food as a cultural system which includes representations, 

beliefs and practices of a specific group. After the initial reading of the novel and 

construction of a file containing general information of the work, categories designed 

for elaboration of a material for analysis were these: work, characters, food, 

intellectuals and geographies. We realized the culinary as an epicenter for 

understanding the culture of a specific group: in this case, the bourgeois. We 

proposed a quaternary model for systematizing it: this bourgeois cuisine highlights 

the technique, has affection for what is rare and/or expensive but still consume it with 

temperance, establishing a new relationship with the use of time and, finally, it is the 

one that opens the ritual that involves frequent restaurants and cafes. The exercise 

of thinking the bourgeois cuisine through the literature suggests that the art may work 

on increase the comprehensive capabilities of nutritionists, professionals who deal 

with a complex object in your practice: the food. 

 

Keywords: literature, food, culinary, bourgeois cuisine. 
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Há dias, folheando os três pesados tomos de Ateneu, pensava eu 
quanto - através desta nobre, piedosa e filial curiosidade que nos 
leva a esquadrinhar toda a civilização antiga, sobretudo a greco-
romana, em cada uma das suas manifestações, desde a religião até 
à jardinagem – tem sido esquecida, ou menos atendida, uma das 
que melhor revelam o gênio de uma raça: a cozinha! 

Eça de Queiroz, Cozinha arqueológica.
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Este aperitivo é um convite para comer, comer letras. Balzac no seu melhor 

estilo glutão em suas idas ao Chez Véry: cem ostras, doze costelas de cordeiro, um 

pato com nabos, duas perdizes assadas, uma dezena de peras. Proust cheirando à 

cestinha de framboesas e pêssegos colhidos do pomar do senhor Swann. Mia Couto 

e a sápida cozinha da Beira transformada em ato de amor pela avó Ndzima. Cora 

Coralina e as memórias de gerações contadas pela bisavó, todas condensadas num 

prato “de bom-bocado e de mães-bentas. De fios-de-ovos. De receita dobrada, de 

grandes pudins, recendendo a cravo, nadando em calda”: o prato azul pombinho. Aí 

estão os sabores, texturas e aromas, todos que me inspiram a te convidar para 

jantar.  

Gostaria, entretanto, antes de te convidar à mesa, falar um pouco daquilo que 

me moveu a preparar esta refeição. Quando ingressei no programa de pós-

graduação em Ciências Sociais (PGCS), no ano de 2011, a minha pulsão foi o 

desejo de estar ainda mais próxima de dois mundos que causam em mim grande 

encantamento: a cozinha e a literatura. As marcas mais profundas de uma 

sociedade repousam entre suas panelas e seus fundos de cozinha: delicadeza ou 

força, sua pressa ou morosidade1. A literatura por sua vez, monumento 

transdisciplinar por excelência, como a denominaria Roland Barthes2, ao desvendar 

a condição humana, não deixa de dar pistas sobre a cozinha de um povo. Como 

obtêm seus alimentos? Como os selecionam e preparam? Como se apresenta a 

                                            

1 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1224. 

2 BARTHES, R. Aula. Tradução de Leyla Perrone Moisés. São Paulo: Cultrix, 2007, p.17. 

 



15 

transmissão, geração a geração, dos saberes culinários? Como servem e 

consomem seus quitutes? Como se distribuem as refeições, seus tempos e ritmos? 

Que equipamentos e utensílios são comumente utilizados? Como se apresentam 

espacialmente? Que tabus rondam a mesa? Temos aí o prato do dia. Permita-me 

um pequeno aperitivo. 

Yasunari Kawabata, galardoado com o Nobel de literatura em 1968, utiliza a 

cerimônia do chá como pano de fundo para seu romance Mil tsurus. Nas descrições 

de Kawabata nos deparamos com utensílios como chawan, chasen, chashaku. A 

narrativa abre a possibilidade de acesso ao oriente por meio de seu sistema cultural 

alimentar. A literatura pode nos abrir as portas da cozinha. É este exercício que 

gostaria de realizar nas seguintes páginas. 

   
 
Da esquerda para direita: utensílios utilizados na cerimônia do chá. Chawan (imagem 1), chasen (imagem 
2) e chashaku (imagem 3). Fonte: http://bit.ly/JOpHs0 

  

Foi assim comigo. Muito antes de pensar em Nutrição como profissão, os 

livros me guiaram ao caminho das panelas. Verdade é que a literatura na minha 

formação mostrou-me rotas, possibilidades. Foi minha canoa para atravessar o 

mundo. Em minha trajetória profissional mostrou-me o alimento além da bioquímica 

e fisiologia, além do número e do cálculo: ensinou-me a cozinha. Creio na ampliação 

das capacidades hermenêuticas e cognitivas que a literatura, através de seu caráter 

transdisciplinar, possa produzir na formação do homem. Essa é a razão de percebê-

la como uma importante estratégia na formação de nutricionistas, como sou eu, 

profissionais que lidam com um objeto complexo em sua natureza e em sua cultura: 

a alimentação. Algumas ideias e um exercício prático com o intuito de estabelecer 

um diálogo frutífero entre literatura e alimentação encontram-se no livro Literatura e 
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alimentação: delicatéssen na formação em saúde3, organizado por mim e pela 

professora Vera Pinto que, carinhosamente e com a dedicação inquieta de um 

artífice - para retomar a ideia de Richard Sennett -, ajudou-me a imaginar e a dar os 

primeiros passos em direção a uma ciência mais sápida. Também de autoria da 

professora Vera é o livro A última ceia: por uma diet(ética) polifônica4 que, da 

mesma forma, utiliza a arte como pretexto para belíssimas reflexões em torno da 

alimentação. 

A chegada às Ciências Sociais foi essencial para a consolidação desta ideia. 

Como afirma Antônio Cândido, é truísmo dizer que a literatura exprime a sociedade. 

Ela é produto social e, também, cultural. Pensei: a existência de uma sociedade ou 

de uma cultura burguesa, neste sentido, abre possibilidades para a problematização 

de uma cozinha burguesa. Junto com o professor Alex Galeno, um intelectual 

sempre aberto a diálogos inter e transdisciplinares, começamos a pensar em como 

daríamos corpo a essa ideia.  

Lembrei-me, então, que há um tempo havia conhecido o livro Histórias e 

curiosidades gastronômicas, de José Quitério. Ali, deparei-me com três crônicas que 

apresentavam Eça de Queiroz5 como detentor de uma das penas mais gulosas que 

a literatura já conheceu. São copiosas as referências que o autor faz à mesa. E não 

são meras descrições desavisadas. Há um saber no sabor de Eça. Uma pequena 

geografia hoteleira e da rede de restaurantes que servia a capital lisboeta nos dois 

últimos quartéis do século XIX pode ser desvendada na leitura de Os Maias: o 

Grand Restaurant Augusto, o Café Tavares, a Pastelaria Baltresqui, o Hotel Central. 

Seja em suas cartas ao amigo Ramalho Ortigão e ao conde de Ficalho, seja em 

romances como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, é latente a 

apresentação do bacalhau como alimento marcador de um pertencimento português: 

“Os meus romances, no fundo, são franceses, como eu sou, em quase tudo, um 

francês - excepto num certo fundo de tristeza lírica que é uma característica 

                                            

3 PINTO, V.; MEDEIROS, M (Org.). Literatura e alimentação: delicatéssen na formação em saúde. Natal: 
EDUFRN, 2011. 

4 PINTO, V. A última ceia: por uma diet(ética) polifônica. Natal: Sebo Vermelho, 2000. 

5 Neste trabalho a grafia Eça Queiroz foi escolhida ao invés de Eça de Queirós por ser a forma como o escritor 
costumava assinar. 
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portuguesa, num gosto depravado pelo fadinho, e no justo amor do bacalhau de 

cebolada”, escreve em carta à Oliveira Martins.  

Por meio de suas letras podemos conhecer cozinhas: a do português 

saudoso, a do homem do mundo, a do amante de acepipes franceses. E por que 

não a cozinha burguesa? O “hipercivilizado” burguês Jacinto, desde seu 202 na 

Champs-Elysées - a cidade - ou no querido Tormes - as serras - poderia nos 

oferecer pistas neste sentido. Está posto o desafio.  

Abri seu apetite? Então, permita-me apresentar o menu que Eça de Queiroz 

inspirou:  

 

 

Imagem 4:Menu-guia de A cidade e as Serras. Imagem adaptada. Fonte original: DUCASE, A. Paris do 
sabor em 200 endereços. Tradução de Cecília Prada. São Paulo: Editora Senac SP, 2011. 
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De entrada teremos ostras clássicas de Marennes e consomé frio com trufas. 

Opina Conde de Sert: “na trufa estão todos os substratos, texturas e sabores do 

bosque assim como na ostra estão os do mar” 6. Como tais iguarias, a literatura - 

propriamente o romance, produto característico da sociedade burguesa - é 

depositária de seus valores, sua moral, enfim, sua cultura. Ela será, portanto, o 

primeiro prato a ser saboreado. Por que utilizar a literatura para compreender a 

burguesia da época? Eça de Queiroz, como contribui para este intento? Como a 

cozinha aflora em meio às letras?  

Em seguida, peixe para o prato principal. Mais que uma rara joia da 

Dalmácia, trata-se de um manjar que chega à mesa de ascensor. O 202, já no 

século XIX, era equipado com toda suntuosa tecnologia que existia na época. 

Elevadores, microfones, numerador de páginas, colador de estampilhas e fonógrafos 

falam de uma sociedade que nascia no seio da Revolução Industrial e que não teria 

mais tempo a perder: o valor da mercadoria relaciona-se diretamente com o tempo 

necessário para sua produção, disse Marx. Allez, allez, allez! E, além disso, para 

pensar em um senso de distinção relativo à burguesia, estabelecido também através 

das escolhas alimentares, serviremos: filet de veado macerado com xerez e geleia 

de noz. Que outras marcas da cozinha burguesa apresenta o romance? Aliás, o que 

é essa cozinha burguesa? Essas serão as reflexões desta seção.  

                                            

6 SERT, C. El goloso: una historia europea de la buena mesa. Madrid: Alianza Editorial, 2007, p. 101, traduzi. 
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Arroz-doce, que boa pedida para 

sobremesa! Um detalhe: diferente do arroz-doce 

que se servia em Tormes, o tradicional 

português, esse é um prato ridículo, diria Jacinto, 

embora tenha sido preparado em sua 

homenagem. Moldado em forma de pirâmide, 

emergindo de uma calda de cereja, coberto de 

frutos secos até o cimo onde se equilibra uma 

coroa feita de chocolate e gomos de tangerina. 

As laranjas geladas em éter, inocentes laranjas, 

seguem a tendência. Cozinha de fusão* ou 

como diria o crítico Rafael García Santos: 

cozinha de con-fusão? Uma caricatura da 

cozinha líquido-moderna, que não vive apenas 

de propostas burlescas, é preciso dizer. Tradição 

ou inovação? Autonomia ou anomia? Nesta 

seção, desenvolveremos uma problematização 

voltada à cozinha atual: comfort foods, 

gastronomia molecular, Alex Atala, Ferran Adrià, 

Santi Santamaria.  

Caso te agrade a ideia também te convido 

para tomar um Cafezinho para que possamos 

digerir um pouco mais os acepipes degustados 

durante o jantar. Você se deparará, ainda, com 

fragmentos de um Pequeno glossário culinário 

embutidos ao longo de todo o texto. Tais 

verbetes apresentados, como nesta página, 

trazem noções importantes para a compreensão 

das iguarias e ideias que compuseram o menu. 

E, falando em iguarias, todos os Ingredientes da 

refeição, estarão listados ao final do trabalho.  

Antes de partir você poderá conhecer a 

Nossa cozinha, o local onde tudo foi pensado e 

 *Cozinha de fusão ou fusion cuisine 

Um trabalho que além de inócuo empobrece 
as cozinhas tradicionais, é assim que define 
Carlos Alberto Dória a cozinha de fusão. 
Inócuo porque em se tomando a cozinha 
como um sistema cultural, como a linguagem, 
é impossível sua importação. Todavia, a fusão 
poderá acontecer ao nível de matérias-primas, 
uma pequena parcela daquilo que chamamos 
cozinha. Trocas alimentares nunca deixaram 
de ocorrer no mundo, principalmente após o 
final do século XV, quando no dia 3 de abril 
de 1493 Cristovão Colombo desembarcava em 
Barcelona com os primeiros produtos 
americanos que a Europa conheceria. Dentre 
estas novidades comestíveis, os reis católicos 
Fernando II e Isabel I, junto com a corte que 
estava em Barcelona conheceram o milho e 
maravilharam-se com ele e com todos os 
outros ingredientes que juntos desembarcaram 
ali. Chegaram então à Europa a batata, o 
milho, o amendoim, o tomate, o cacau, o 
abacaxi, o pimentão, a pimenta, vários tipos de 
feijão. Uma infinidade de ingredientes que, 
incorporados nas cozinhas locais, passaram a 
constituir inclusive, preparações marcadoras 
de pertencimento alimentar de algumas 
nações. Exemplares são tortilla de patatas 
espanhola e o spaghetti al pomodoro italiano. 
Muitas vezes é difícil acreditar que tais 
alimentos nem sempre estiveram ali. Esses são 
bons exemplos que mostram como a comida 
presta-se a mediar entre culturas diferentes ao 
abrir seus sistemas culturais alimentares para a 
invenção e influências externas.  

Numa sociedade em que o espaço e a distância 
pouco significam abriu-se brecha para um 
intercâmbio gustativo cada vez mais intenso 
entre as cozinhas. Partindo da troca de 
ingredientes, no final do século XX, surge a 
ideia de fundir cozinhas. Nascia o movimento 
gastronômico que passou a ser chamado de 
fusion cuisine. Dória exemplifica, a partir de 
crítica feita pelo jornalista Arthur Lubow, com 
o caso da “fusão” das cozinhas estadunidense 
e indiana. “O encontro da cozinha ocidental 
com a hindu [...] só conseguia empobrecer as 
cozinhas tradicionais da Índia – que 
continuavam muito mais instigantes do que 
seus intérpretes norte-americanos 
propunham.” Uma cozinha indiana distorcida: 
frituras com óleo de canola e não com os 
habituais óleos de coco ou de mostarda, uso 
inadequado da pimenta-vermelha, do feno-
grego e do cominho, uma simplificação no 
modo de produzir o pão naan. Moral da 
história: “não se pode pretender que duas 
culturas culinárias se fundam numa só, sob 
pena de assassinar uma delas”. Incorre-se na 
ameaça da fusão gerar uma grande con-fusão.  

1- DORIA, C. A culinária materialista: 
construção racional do alimento e do 
prazer gastronômico. São Paulo: Ed. 
Senac SP, 2009, p. 62, 3 
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preparado. Ali se encontra o produto do processo de análise do romance. 

Responder como ele foi elaborado é dizer como a obra foi analisada. E foi da 

seguinte maneira: Após a leitura inicial da obra partimos para uma segunda leitura. 

Categorias para construção de um material de análise foram assim pensadas a 

priori: a obra, personagens, comidas, intelectuais e geografias. Para alimentar cada 

uma dessas categorias procedemos a uma leitura adicional da obra, chegando a um 

cômputo de sete leituras. Foi a partir deste material elaborado, organizado em cinco 

espacialidades, que ocorreu todo processo de construção do trabalho. Nossa 

cozinha, na verdade, desvela para o leitor como organizei a minha leitura de A 

cidade e as Serras além de ser uma espécie de banco de dados para realização de 

trabalhos futuros sobre a obra. É também um guia para o leitor deste trabalho. 

Faremos um passeio rápido trazendo fragmentos de cada uma das cinco 

espacialidades da nossa cozinha com o fim de apresentá-la ao leitor.  

 

Espacialidade 1- A obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações gerais da obra 

Narrativa em primeira pessoa (Zé Fernandes), narrador-testemunha (ainda que narre no passado). 

a. Cronologia:  
1820 (Jacinto Galião é socorrido por Dom Miguel) -1894 (Jacinto e Joaninha já tem 2 filhos) 
 
b. Espacialidade geral:  
Paris, Tormes e a passagem pela Espanha durante a viagem de trem. 
 
c. Publicação, data:  
Publicado pela primeira vez em 1901. Desenvolvimento do conto “Civilização”.  
 
d. Traduções:  
Traduzido para o inglês (UK) em 2008, a primeira vez em mais de 50 anos. A Cidade e as serras (The City and 
the Mountains), trad. de Roy Campbell, Ohio University Press, 1968. Castelhano: La ciudad y las sierras, trad. de 
Marquina Angulo, Alianza Editorial, 2007. Italiano: La Città e Le Montagne, trad. de Camillo Berra, Torino, 
Union Tipografico - Editrice Torinese, 1981.  Neerlandês: De Stad en de Bergen, trad. de Harrie 
Lemmens, Amesterdão, De Arbeiderspers, 1992); Romeno: Oraşul şi Muntele, trad. de Mioara 
Caragea, Bucareste, Univers, 1987. Francês: 202 Champs-Elysées, trad. de Marie-Hélène Piwink, Gallimard, 
Folio, 2000. Alemão: Stadt und Gebirg, trad. Curt Meyer-Clason. Zürich: Manesse Verlag, 1988.  



Espacialidade 2 – Os personagens 

 
Jacinto 

Citações de destaque na obra: 
“Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a 
sol pôr uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando 
um brado de comando, foi logo o vencedor, o Rei que se adula, e a quem se cede a fruta das me
idade em que se lê Balzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade; 
quentes o retiveram na solidão duma janela, padecendo dum desejo sem forma e sem nome. Todos os seus 
amigos (éramos três, contando o seu velho e
e certas – sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem desanimadas pelas evidências do 
seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte, e contente com es
o libertava, do amor só experimentou o mel 
abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, indiferente ao Estado e ao Governo do Homens, 
nunca lhe conhecemos outra ambição além de compreender bem as Ideias Gerais; e a sua inteligência, nos 
anos alegres de escolas e controvérsias, circulava dentro das Filosofias mais densas como enguia lustrosa na 
água limpa dum tanque. O seu valor, genuíno, de fino quilate, nunca 
toda a opinião, ou mera facécia que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a 
erguia, a mantinha embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho; 
não recordo que jamais lhe estalasse um botão da camisa, ou que um papel maliciosamente se escondesse dos 
seus olhos, ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse.” (p.12, 3)

 

Espacialidade 3- As comidas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almoços 

-Jacinto e Zé Fernades comem no 202 

Descrição oferecida pela narrativa: conhaque com moscatel, água, fiambre, lagosta, café moca com pau de 
canela. 
Citação: “começava pôr se encharcar com um imenso copo de água oxigenada, ou carbonatada, ou gasosa, 
misturada dum conhaque raro, muito caro, horrendamente adocicado, de moscatel de Siracusa. Depois, à 
pressa, sem gosto, com a ponta incerta do garfo, picava aqui e além uma lasca de fiambre, uma febra de 
lagosta; - e reclamava impacientemente o café, um café de M
Dedjah, fervido à turca, muito espesso, que ele remexia com um pau de canela!”. (p. 33,4)
 
Alimentos avulsos 

- Um vegetal civilizador: aspargos!

Descrição oferecida pela narrativa: aspargos que civilizaram a horta de 
Citação: “– Só depois de sete dias, ocupados numa delicada apanha de aspargos com que outrora civilizara a 
horta da tia Vicência, notei o silêncio de Jacinto. Num bilhete postal renovei, desenvolvi o grito amigo: 
tornam desatento e mudo? Eu, todo aspargos! Responde, quando chegas? Tempo delicioso! 23º à sombra. E 
os ossos””. (p.138).  Quando da ida de Zé Fernandes para Guiães, à primeira, Jacinto diz: “Leva caixas de 
aspargos!”(p.20) 

ersonagens  

Descrição: Protagonista. Nascido no dia 10 de janeiro de 1854. Bastante 
mimado e metódico. Na mitologia grega, era o nome de um rapaz de rara 
beleza, amado por muitos deuses. Assim como o Jacinto da mitologia, 
do 202, precisa morrer para retornar à terra (como flores).
Fernandes, forma uma dupla como se fosse Sancho Pança e Dom 
Quixote. Como a Bailarina de Chico Buarque, não teve lombriga nem 
sarampo. 
Principais características: Um hipercivilizado (palavras de João Gaspar 
Simões). Um supercivilizado, nas palavras de Zé Fernandes.
Observações: Nasce três meses e três dias depois do 
Meu Jacinto, Meu príncipe, Príncipe da Grã-Ventura: 
Zé Fernandes referia-se a Jacinto. O aniversário de 34 anos não é 
comemorado (1888). 

o teve lombrigas. As letras, a tabuada, o latim entraram pôr ele tão facilmente como o 
sol pôr uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando 
um brado de comando, foi logo o vencedor, o Rei que se adula, e a quem se cede a fruta das me
idade em que se lê Balzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade; 
quentes o retiveram na solidão duma janela, padecendo dum desejo sem forma e sem nome. Todos os seus 
amigos (éramos três, contando o seu velho escudeiro preto, o Grilo) lhe conservaram sempre amizades puras 

sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem desanimadas pelas evidências do 
seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte, e contente com es
o libertava, do amor só experimentou o mel – esse mel que o amor reserva aos que o recolhem, à maneira das 
abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, indiferente ao Estado e ao Governo do Homens, 

ra ambição além de compreender bem as Ideias Gerais; e a sua inteligência, nos 
anos alegres de escolas e controvérsias, circulava dentro das Filosofias mais densas como enguia lustrosa na 
água limpa dum tanque. O seu valor, genuíno, de fino quilate, nunca foi desconhecido, nem desaparecido; e 
toda a opinião, ou mera facécia que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a 
erguia, a mantinha embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho; 

o recordo que jamais lhe estalasse um botão da camisa, ou que um papel maliciosamente se escondesse dos 
seus olhos, ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse.” (p.12, 3)

omidas e bebidas 

Jacinto e Zé Fernades comem no 202  

Descrição oferecida pela narrativa: conhaque com moscatel, água, fiambre, lagosta, café moca com pau de 

Citação: “começava pôr se encharcar com um imenso copo de água oxigenada, ou carbonatada, ou gasosa, 
da dum conhaque raro, muito caro, horrendamente adocicado, de moscatel de Siracusa. Depois, à 

pressa, sem gosto, com a ponta incerta do garfo, picava aqui e além uma lasca de fiambre, uma febra de 
e reclamava impacientemente o café, um café de Moca, mandado cada mês pôr um feitor do 

Dedjah, fervido à turca, muito espesso, que ele remexia com um pau de canela!”. (p. 33,4)

Um vegetal civilizador: aspargos! 

Descrição oferecida pela narrativa: aspargos que civilizaram a horta de tia Vicência em Guiães.
Só depois de sete dias, ocupados numa delicada apanha de aspargos com que outrora civilizara a 

horta da tia Vicência, notei o silêncio de Jacinto. Num bilhete postal renovei, desenvolvi o grito amigo: 
to e mudo? Eu, todo aspargos! Responde, quando chegas? Tempo delicioso! 23º à sombra. E 

Quando da ida de Zé Fernandes para Guiães, à primeira, Jacinto diz: “Leva caixas de 
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Protagonista. Nascido no dia 10 de janeiro de 1854. Bastante 
Na mitologia grega, era o nome de um rapaz de rara 

Jacinto da mitologia, o 
à terra (como flores). Junto com Zé 

Fernandes, forma uma dupla como se fosse Sancho Pança e Dom 
ixote. Como a Bailarina de Chico Buarque, não teve lombriga nem 

Um hipercivilizado (palavras de João Gaspar 
Simões). Um supercivilizado, nas palavras de Zé Fernandes. 

Nasce três meses e três dias depois do enterro do pai. 
Ventura: formas pelas quais 

O aniversário de 34 anos não é 

atim entraram pôr ele tão facilmente como o 
sol pôr uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando 
um brado de comando, foi logo o vencedor, o Rei que se adula, e a quem se cede a fruta das merendas. Na 
idade em que se lê Balzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade; - nem crepúsculos 
quentes o retiveram na solidão duma janela, padecendo dum desejo sem forma e sem nome. Todos os seus 

scudeiro preto, o Grilo) lhe conservaram sempre amizades puras 
sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem desanimadas pelas evidências do 

seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte, e contente com esta incapacidade que 
esse mel que o amor reserva aos que o recolhem, à maneira das 

abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, indiferente ao Estado e ao Governo do Homens, 
ra ambição além de compreender bem as Ideias Gerais; e a sua inteligência, nos 

anos alegres de escolas e controvérsias, circulava dentro das Filosofias mais densas como enguia lustrosa na 
foi desconhecido, nem desaparecido; e 

toda a opinião, ou mera facécia que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a 
erguia, a mantinha embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho; - e 

o recordo que jamais lhe estalasse um botão da camisa, ou que um papel maliciosamente se escondesse dos 
seus olhos, ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse.” (p.12, 3) 

Descrição oferecida pela narrativa: conhaque com moscatel, água, fiambre, lagosta, café moca com pau de 

Citação: “começava pôr se encharcar com um imenso copo de água oxigenada, ou carbonatada, ou gasosa, 
da dum conhaque raro, muito caro, horrendamente adocicado, de moscatel de Siracusa. Depois, à 

pressa, sem gosto, com a ponta incerta do garfo, picava aqui e além uma lasca de fiambre, uma febra de 
oca, mandado cada mês pôr um feitor do 

Dedjah, fervido à turca, muito espesso, que ele remexia com um pau de canela!”. (p. 33,4) 

tia Vicência em Guiães. 
Só depois de sete dias, ocupados numa delicada apanha de aspargos com que outrora civilizara a 

horta da tia Vicência, notei o silêncio de Jacinto. Num bilhete postal renovei, desenvolvi o grito amigo: - “E 
to e mudo? Eu, todo aspargos! Responde, quando chegas? Tempo delicioso! 23º à sombra. E 

Quando da ida de Zé Fernandes para Guiães, à primeira, Jacinto diz: “Leva caixas de 
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Espacialidade 4- Intelectuais e outros personagens históricos 

Quem 
Heliogábalo ou Marco Aurélio Antonino 
Imperador romano 
 
Quando 
203-222 d.C 
 
Onde 
Império Romano (Homs) 
 
Onde aparece no romance 
Jacinto decide dar um banquete cor-de-rosa, à moda dos festins de cores narrados na História Augusta. 
 
Citação 
“O 202, nesse Inverno, refulgiu de magnificência. Foi então que ele iniciou em Paris, repetindo Heliogábalo, 
os Festins de Cor contados na História Augusta: e ofereceu às suas amigas esse sublime jantar cor-de-rosa, 
em que tudo era róseo, as paredes, os móveis, as luzes, as louças, os cristais, os gelados, os Champanhes, e 
até (pôr uma invenção da Alta Cozinha) os peixes, e as carnes, e os legumes, que os escudeiros serviam, 
empoados de pó rosado, com librés da cor de rosa, enquanto do teto, dum velário de seda rosada, caíam 
pétalas frescas de rosas... A Cidade, deslumbrada, clamou: - “Bravo, Jacinto!” E o meu Príncipe, ao rematar a 
festa fulgurante, plantou diante de mim as mãos nas ilhargas e gritou triunfalmente: - “Hem? Que 
maçada!...”(p.95) 

 

Espacialidade 5 – Geografias queirosianas para comer e beber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso deseje, como eu, esquadrinhar os petiscos de A cidade e as Serras, 

nossa cozinha está disponível integralmente nas quarenta páginas finais deste 

trabalho.  

Espero com este aperitivo ter aberto o seu apetite. Caso aceite o convite, as 

entradas já estão na mesa: Consommé frio com trufas e Ostras clássicas de 

Marennes.  

AS SERRAS: TORMES E GUIÃES 

 Tormes: os campos da família Jacinto. Serra de Tormes. A região na qual Eça de Queiroz se inspirou para 
escrever sobre Tormes é a freguesia de Santa Cruz do Douro, vila portuguesa de Baião, Distrito do Porto. O que hoje 
chamamos de Casa Tormes era conhecida como A Quinta de Vila Nova. A estação de trem da serra descrita no romance é a 
estação de comboio de Aregos, rebatizada de Estação Tormes. É possível visitar o local, hoje sede da Fundação Eça de 
Queiroz. No cemitério desta freguesia estão sepultados os restos mortais do escritor Eça de Queiroz. Endereço eletrônico: 
http://www.feq.pt/ 

Citação: “No Alentejo, pela Estremadura, através das duas Beiras, densas sebes ondulando pôr e vale, muros 
altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola que já entulhava o 
grão e plantava cepa em tempos de El-Rei D.Dinis. A sua Quinta e casa senhorial de Tormes, no Baixo 
Douro, cobriam uma serra. Entre o Tua e o Tinhela, pôr cinco fartas léguas, todo o torrão lhe pagava foro. 
E cerrados pinheirais seus negrejavam desde Arga até ao mar de âncora.” (p.9)  

Observação: Entre o Tua e o Tinhela: rios da região. O rio Tinhela desemboca no Tua. 
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Se tivesse tido mais tempo teria feito uma escolha criteriosa de 
poesias gastronômicas, desde o tempo dos gregos e dos 
latinos até aos nossos dias, para demonstrar a íntima relação 
que sempre existiu entre a arte de bem dizer e a arte de bem 
comer. 

Brillat-Savarin, Fisiologia do Gosto
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Muito antes do lendário pedido de Balzac: “Garçon, un cent d'huîtres!” as 

ostras já roubavam a cena na literatura. Eram iguarias de primeira classe na 

antiguidade7. Delas deriva o termo ostracismo, forma de punição empregada 

inicialmente pelos gregos, onde nas suas conchas eram escritos votos que 

determinavam exclusão política e um exílio de dez anos. Marcial descreve-as em 

Xênia8: “Ebria baiano veni modo concha Lucrino: nobile nunc sitio luxuriosa garum”9, 

Para uns trufas da nereida Tétis, para outros, o pedaço mais delicado do mar. Duras 

de abrir, mas fáceis de comer, para Epicarmo10. Cicero, que atribuía a elas sua 

eloquência, registra em On divination11 o pormenor: as características deste molusco 

variam de acordo com as fases da lua. Plínio, em sua História Natural, dedica a elas 

longas páginas, fala de conchas e de uma espécie com sabor adocicado chamada 

Glycymeridas12.  

                                            

7 As variações antigas gregas e latinas para ostra foram frequentemente utilizadas como termo genérico para 
moluscos de diversos tipos. Por isso, há certa dificuldade em precisar o gênero e espécie a que os escritos se 
referem quando falam em ostras. Ver mais em: ANDREWS, A. Oysters as a food in Greece and Rome. The 
Classical Journal, Minessota, v. 43, n. 5, fev. 1948. 

8 MARCIAL. The Xenia. Oxford: Duckworth, 2001. 

9 Tradução em inglês segundo Giacosa: “I am a selfish freshly arrived, drunk with Lucrine Lake near Baiae; A 
lover of luxury, now I thirst for noble garum”. Traduzi livremente em português: “Eu sou um egoísta recém 
chegado, embriagado pelo lago Lucrine, perto de Baiae; Um amante da luxúria, agora tenho sede de garum 
nobre”. Comentando a passagem de Marcial, Craig Williams (2011) diz que seguindo o estilo da tradição 
epigramática as ostras falam de sim como se estivessem embriagadas com as águas do lago Lucrino, na baía de 
Nápoles, conhecida na Antiguidade pelo cultivo de ostras de alta qualidade. Sendo luxuriosas e de gostos caros, 
somente o mais nobre molho poderia vesti-las, o garum, elemento fundamental da cozinha romana. GIACOSA, I. 
A taste of Ancient Rome. Illinois: University of Chicago Press, 1994; WILLIAMS, C. A Martial Reader: 
Selections from the Epigrams. Illinois: Bolchazy-Carducci Publishers, 2011. 

10ANDREWS, op. cit., p. 299-303.  

11 CICERO. On divination. Tradução de David Wardle. Oxford: Clarendon Press, 2006. 

12 PLINIO. Historia natural. Tradução de Jerónimo de Huerta. Madri: Luis Sanchez, 1624. 
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As trufas, igualmente, eram conhecidas e muito estimadas pelos romanos. A 

mais clássica literatura de cozinha da Idade Antiga, De Recoquinaria, cita pelo 

menos sete receitas em que aparecem as túberas. Juvenal, em Sátiras, faz menção 

a elas ao descrever um copioso jantar para gulosos: secunda poma ou tubera 

boletis13. 

Ébrias, divinas, deliciosas, delicadas, nobres e caras é a síntese que literatura 

nos apresenta. Nenhuma época, todavia, parece ter feito tanta alusão a elas como a 

nossa. Dumas, no seu Grande Dicionário de Culinária14, descreve as trufas como o 

sacrum sacrorum da mesa de jantar. Outro dos que teceram elogios foi Brillat-

Savarin. Conta ele, em Fisiologia do Gosto, que nos idos de 1825 ninguém poderia ir 

a uma banquete onde não houvesse pelo menos um prato de trufas, uma iguaria de 

ocasião especiais, “o diamante da cozinha”15. Além de deleitar o paladar e as 

pulsões eróticas, que segredo as tornaria tão apreciadas? O fato de serem raras e, 

portanto, dispendiosas. Completa o professor: “elas poderiam valer menos se 

oferecidas em quantidade e a baixo preço.” 16 

Não seria demais imaginar que na chegada à mesa burguesa nos 

deparássemos com esses alimentos. Em a Cidade e as Serras, trufas e ostras 

compõem o menu do 202. Mal Zé Fernandes chegava de Guiães já era 

recepcionado no 202 de Jacinto, com o “luxo sereno e fresco”17 da casa burguesa, 

para um pequeno jantar. Lá estavam as inigualáveis ostras clássicas de Marennes. 

Antes de apresentar o cardápio, entretanto, permita-me apresentar-lhes Jacinto e Zé 

Fernandes.  

                                            

13 JUVENAL. Sátiras. Tradução de Don Luis Folgueras Sion. Madri: Imprenta de Catalina Piñuela, 1817, p. 93, 
traduzi. 

14 DUMAS, A. Grande dicionário de culinária. Tradução de Sandra Secchin. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2006. 

15 BRILLAT-SAVARIN, J. A fisiologia do gosto. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p.98. 

16 Ibid., p.97. 

17 QUEIROZ, E. A cidade e as Serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.29. 
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Jacinto, um hipercivilizado18. Ou, um supercivilizado nas palavras de seu fiel 

amigo e companheiro Zé Fernandes. Era neto do gordíssimo e riquíssimo D. Jacinto 

Galião: glutão e miguelista. Foi esse amor pelo Infante D. Miguel I que levou seu avô 

à Paris: “quando soube que o sr. D. Miguel, com dois velhos baús amarrados sobre 

um macho, tomara caminho de Sines19,20” - forçado a abdicar em favor de D. Maria II 

através da Concessão de Évoramonte - Jacinto Galião correu pela casa, sua nobre 

quinta no Tormes21, e disse: “Também cá não fico! Também cá não fico”. Ao chegar 

em Paris comprou de um príncipe polaco o grande imponente palacete na Champs-

Elysées, número 202. Jacinto nasceu ali mesmo no dia 10 de janeiro de 1854. Era 

conhecido como o Príncipe da Grã-Ventura: rico e robusto “não teve sarampo e não 

teve lombrigas”. Adorado pela avó era servido com “docilidade e carinho”, “na idade 

em que se lê Balzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade”, 

dono de genialidade sem igual “circulava dentro das filosofias mais densas como 

enguia lustrosa na água limpa de um tanque.”22 Era um bon vivant: para viver entre 

trufas, ostras e champanhe nunca precisara trabalhar. Frequentou as escolas do 

Quartier Latin, onde conheceu Zé Fernandes. Assíduo frequentador de cervejarias 

filosóficas no Boulevard Saint- Michel, como aluno da Sorbonne, ainda muito jovem, 

teve louvada a Equação Metafísica do Jacinto: “o homem só é superiormente feliz 

quando é superiormente civilizado”23.  

 

Suma ciência X Suma potência = Suma felicidade 

 

                                            

18 SIMÕES, J. Eça de Queirós. São Paulo: Agir, 2005. 

19 Cidade portuguesa na região do Alentejo. 

20 QUEIROZ, E. A cidade e as Serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.29. 

21 A região na qual Eça de Queiroz se inspirou para escrever sobre Tormes é a freguesia de Santa Cruz do 
Douro, vila portuguesa de Baião, Distrito do Porto. O que hoje chamamos de Casa Tormes era conhecida como 
A Quinta de Vila Nova. A estação de trem da serra descrita no romance é a estação de combio de Aregos, 
rebatizada de Estação Tormes. È possível visitar o local, hoje sede da Fundação Eça de Queiroz. Endereço 
eletrônico: http://www.feq.pt/ 

22 QUEIROZ, E. op. cit., p.12,3. 

23 Ibid., p.12,3. 
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 Essa era a ideia que guiava a vida de Jacinto. Em busca da felicidade, 

acumulava: livros, saberes, tecnologia, enfim, civilização. Sua biblioteca reunia mais 

de trinta mil volumes. A casa era equipada com parafernália de ponta. Vivia cercado 

de requinte e erudição. “Pertencia às delicadezas do século XIX.”24 Tudo isso na 

mais augusta das criações: a cidade! Ser civilizado era ser urbano. “Toda a 

intelectualidade, nos campos, se esteriliza, e só resta a bestialidade.”25 Entre todos 

os requintes de civilização, todavia, Jacinto não verificara a precisão de sua 

equação. Dominado por um espírito de indiferença que o empedernia, dera o 

perspicaz e silencioso negro Grilo o diagnóstico: “S. Ex.ª sofre de fartura”. E é numa 

inesperada viagem ao velho Portugal de seus ancestrais que seus murmúrios: “que 

maçada!”, dão lugar às exclamações: “que beleza!”. Jacinto descobrira os encantos 

da serra. 

Zé Fernandes narra o romance. Tem uma posição crítica em relação ao 

amigo e o ama intensamente. É o personagem mais trabalhado por Eça de Queiroz 

nesse romance. Chegou a Paris ainda jovem. Seu tio, Afonso Fernandes Lorena de 

Noronha e Sande, para lá o mandou depois de ter sido expulso da universidade: 

“aqueles malvados me riscaram da Universidade pôr eu ter esborrachado, numa 

tarde de procissão, na Sofia, a cara sórdida do dr. Pais Pita.”26 Como Quixote e 

Sancho, ele e seu amigo Jacinto eram inseparáveis. Em 1880, desafortunadamente, 

antes que desabrochasse a flor de seu saber jurídico, teve de retornar à Guiães por 

ordem de seu tio bastante debilitado com a idade e com os “males hemorroidais.” 27 

Ali viveu sete anos de muito trabalho: “colheitas a lavras, crestando ao sol das eiras, 

caçando a perdiz nos matos geados, rachando a melancia fresca na poeira dos 

arraiais, arranchando a magustos, serandando à candeia, atiçando fogueiras de 

S.João, enfeitando presépios de Natal”. Seu tio faleceu num setembro muito quente 

                                            

24 QUEIROZ, E. A cidade e as Serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.19. 

25 Ibid., p.17,8. 

26 Ibid., p.13. 

27 Ibid., p.19. 
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ao lidar com a vindima. José Fernandes retornou à Paris e chegou ao 202. Suas 

primeiras palavras? “Eis a civilização!”28.  

 
Da esquerda para direita: Exemplo de comedouros ambientados no século XIX. A primeira imagem 
(imagem 5) é do salão do Café de la Paix, Paris, inaugurado no ano de 1862. O café é citado no romance 
A cidade e as Serras. A segunda (imagem 6) é de um dos salões de jantar de Potel & Chabot®, Paris. Potel & 
Chabot é uma prestigiada empresa de recepções da França, nascida em 1820. É proprietária do Pavillon 
d'Armenonville, também um dos cenários do romance de Eça de Queiroz. Fontes: site das empresas. 

 

Na sala de jantar, encantou-o o luxo do espaço leve e discreto construído 

para a lentidão “de gulas delicadas, de gulas intelectuais.”29 Assustou-o a 

quantidade de talheres que encontrou à mesa: “era um para as ostras, outro para o 

peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para as frutas, outro para 

o queijo.”30 Taças de cristal, baldes de prata e um aparador repleto de águas: “águas 

oxigenadas, águas carbonatadas, águas fosfatadas, águas esterilizadas, águas de 

sais, outras ainda, em garrafas bojudas, com tratados terapêuticos impressos em 

rótulos.”31 O cardápio? 

 

                                            

28 QUEIROZ, E. A cidade e as Serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.22. 

29I QUEIROZ, E. A cidade e as Serras. Porto Alegre: L&PM, 2008,, p.29. 

30Ibid., p.29. 

31 Ibid., p.29. 
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*** 

Ostras clássicas, de Marennes 
Sopa de alcachofra de ovas de carpa 
Prato que continha frangos e túbaras 

Filete de veado macerado em xerez com geleia de noz 
Laranjas geladas em éter 

Bordéus rosado em infusas de cristal 
Champanhe 

*** 

Cenário de luxo e minúcias compôs, também, o jantar em que comeriam o 

peixe da Dalmácia trazido pelo Grão-Duque.  

 

A mesa da ceia que resplandecia com as velhas baixelas de D.Galião. E a 
faustosa profusão de orquídeas, em longas silvas pôr sobre a toalha 
bordada à seda, enroladas aos fruteiros de Saxe, transbordando de cristais 
lavrados e filigranados de ouro32.  

 

Ali estavam as trufas. Apresenta-nos, Eça de Queiroz, o menu:  

*** 

Consomé frio com trufas 
Peixe da Dalmácia 

Barão de Pauillac (cordeiro das lezírias marinhas) 
Ortolans gelados 

Champagne coalhado em sorvete 
Château Yquén 

Champanhe 
Porto 1834, envelhecido nas adegas clássicas do avô Galião 

 
*** 

As tramas de Eça de Queiroz em que aparecem trufas e ostras são cenários 

de luxo e requinte, onde tais alimentos - assim como também champanhes, Portos 

de determinada safra, produtos com excelência determinada pela referência 

geográfica, como as ostras de Marennes ou peixe da Dalmácia, ou pela sua 

raridade, chá de Naïpó - aparecem como símbolo de distinção de classe, símbolos 

do gosto burguês. Tendo suas necessidades já dominadas em matérias de consumo 

                                            

32 QUEIROZ, E. A cidade e as Serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.45. 
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alimentar, a burguesia parte à reinvindicação de uma superioridade legítima, de 

capital econômico e, como no caso de Jacinto, de capital cultural. Tal superioridade 

se expressa nos gostos de luxo33, que envolvem não apenas os produtos 

alimentícios, mas as formas de servi-los, apresentá-los e oferecê-los, como 

percebemos nas descrições que Eça faz dos comedouros e dos menus. Em 

contraponto com a noção de gostos de necessidade, que exprimem os indivíduos 

que são produtos de sua necessidade, Bourdieu fala de gostos de luxo - sendo o 

gosto uma ideia tipicamente burguesa, que leva em si a noção de liberdade de 

escolha marcadamente em termos econômicos – pensando naqueles que têm a 

possibilidade de escolher garantida pela posse de um capital34. A distinção, portanto, 

envolve além da possibilidade de acesso, o domínio de um código específico. O 

príncipe da Grã-Ventura não deixa dúvidas da sua distinção. O gosto, neste sentido, 

tem o poder de classificar aquele que classifica.  

Ostras e trufas são exemplos de alimentos que servem de marcadores de tal 

distinção. Afirma Bourdieu ser o chá uma bebida tipicamente burguesa35. 

Poderíamos arriscar e dizer que - baseado nas referências apresentadas, e em 

outras mais que o tempo não permitiria enumerar - ostras e trufas assim também o 

seriam. A arte nos leva a concordar com essa hipótese. Em pinturas impressionistas 

como as de Manet, Monet e Renoir, artistas que retrataram cenas tipicamente 

burguesas na França do final do século XIX e início do XX, são frequentes as 

referências a tais alimentos - e, utilizando-se da categoria de Bourdieu, poderia dizer 

- gostos de luxo. Podemos pensar também nas referências de Eça a tais alimentos. 

Outros escritos do autor apontam no mesmo sentido. Adiante, alguns exemplos: 

                                            

33 BOURDIEU, P. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução de Daniela Kern e Guilherme J. F. 
Teixeira. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007. 

34 Georges Bataille oferece, no texto A noção de despesa, outra perspectiva para se analisar esta questão: a 
despesa improdutiva ou dispêndio. Partindo da noção de potlatch, da antropologia de Marcel Mauss, sustenta 
que o consumir, e não o produzir, que o despender e não o conservar, que o destruir em vez de construir, 
constituem as motivações primeiras da sociedade humana. O dispêndio aparece nas festas, no luxo, nas 
guerras, nos jogos, nos enterros, nos espetáculos e em várias outras atividades da vida social. Nas sociedades 
burguesas, o dispêndio aparece principalmente como um dispêndio para si. A burguesia “se distinguiu da 
aristocracia pelo fato de só ter consentido em despender para si, no interior dela mesma, isto é, dissimulando 
suas despesas, na medida do possível, aos olhos das outras classes”: joias, vestidos, relógios de parede, bufês 
de sala de jantar. Para mais detalhes, ver: BATAILLE, G. A parte maldita. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 39. 

35 BOURDIEU, op. cit. , p. 358. 
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em Os Maias, 1888: Na sala de jantar do gentleman Craft, cercada das 

requintadas tapeçarias e das louças persas, Carlos da Maia, Ega e Mefistófeles 

preparam-se para ir à mesa. Este degusta tediosamente, lembrando a maçada 

jacíntica, uma trufa. Na mesma noite consumiram também, na opinião dos 

comensais, um excelente foie-gras, além de champagne e vinhos da Bourgogne. No 

Hotel Central, palco de importantes discussões do romance e da cena central da 

narrativa, quando pela primeira vez Carlos da Maia vê passar Maria Eduarda, Ega, 

Cohen, Craft, Dâmaso, iniciam seu jantar com ostras36; 

em O Mandarim, 1880: Teodoro, representante típico do burguês, degusta um 

longo e delicado almoço chinês: “Que gentis guardanapos de papel de seda 

escarlate, com monstros fabulosos desenhados a negro! O serviço começou por 

ostras de Ning-Pó. Exímias! Absorvi duas dúzias com um intenso regalo chinês”37; 

em Correspondência de Fradique Mendes, 1900: Ao relembrar um reencontro 

com Fradique em 1880, o narrador fala sobre o “alto gosto” daquele: goles do chá 

enviados por um tal Duque Vladimir, champagne com soda-water, cabaias de seda e 

malas de couro da Rússia. Um homem que exalava genialidade, “o mais acabado 

produto da civilização”. Assim como Baudelaire, Fradique é um dos ídolos literários 

do narrador, que também se mostra um homem de gostos distintos: 

 

Em 1880 (nove anos depois da minha peregrinação no Oriente), passei em 
Paris a semana da Páscoa. Uma noite, depois da ópera, fui cear 
solitariamente ao Bignon. Tinha encetado as ostras e uma crónica do 
“Temps”, quando por trás do jornal que eu encostara à garrafa assomou 
uma larga mancha clara, que era um colete, um peitilho, uma gravata, uma 
face. tudo de incomparável brancura. E uma voz muito serena murmurou: 
“Separámo-nos há anos no cais de Boulak”. Ergui-me com um grito, 
Fradique com um sorriso.38 

 

                                            

36 QUEIROZ, E. Os Maias. São Paulo: Ed. Nova Alexandria, 2000, p. 190, 113. 

37 QUEIROZ, E. O mandarim. Porto Alegre: L&PM, 2010, p.58. 

38 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. 2 v. p.8 
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 Ostras e trufas foram apenas tomadas ilustrativamente de modo a iniciar o 

endosso do argumento que sustenta a proposta deste trabalho: a arte, em particular 

a literatura, pode auxiliar na compreensão da cozinha não apenas como natureza, 

mas como um componente cultural a ser problematizado. Outros alimentos, bem 

como a ambiência dos comedouros ou os modos de portar-se à mesa, fazem parte 

do estudo da cozinha. Entendo cozinha como a compreende Jean Claude Fischler, 

que serve como um dos guias conceituais deste trabalho: um conjunto de 

representações, práticas, crenças que compartilham os indivíduos de uma cultura ou 

de um grupo no interior dessa. Neste caso concreto, da burguesia.39 

 
Da esquerda para direita: Ostras e limão de Guillaume Fouace (imagem 7). Detalhe de Um bar em Folies-
Bergère de Édouard-Manet (imagem 8).Trufas e queijo: fotografia de David Halliday (imagem 9). 

 

HÁ NA LITERATURA UMA CIÊNCIA? 

O movimento que nasceu nos séculos XVII e XVIII com as ideias de Francis 

Bacon, René Descartes e Isaac Newton concedeu espaço para que o pensamento 

científico se autoconstituísse e que se estabelecesse como sistema de ideias 

hegemônico em nossa sociedade. Para que tais ideias se firmassem, entretanto, 

Lévi-Strauss fala em um divórcio entre ciência e aquilo que ele denomina de lógica 

do concreto ou do sensível: de um lado imagem, conceito, ciência; do outro signo, 

intuição, mito.  

Mais de quatro séculos se foram de lá para cá. Vivemos hoje um momento 

em que “a ciência moderna parece ser capaz de progredir não só segundo a sua 

                                            

39 FISCHLER, C. El (h)omnívoro: El gusto, la cocina y el cuerpo. Tradução de Mário Merlino. Barcelona: 
Editorial Anagrama, 1995, p.35. 
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linha tradicional”40. Admitindo sua limitação em lidar com os objetos em sua 

totalidade e em suas incertezas, deixando expostos seus pontos cegos, bem como 

sua incapacidade de fornecer as respostas que precisamos, ela parece estar pronta 

para abrir-se ao diálogo. Como? 

A segunda das quatro regras do Discurso do Método de Descartes anuncia o 

princípio da divisão: para conhecer um objeto em sua totalidade devemos proceder à 

sua redução em tantas parcelas quantas necessárias para que possamos resolvê-

las. Ao invés de irmos das partes ao todo, Lévi-Strauss apresenta a possibilidade de 

se percorrer o caminho inverso. O conhecimento do todo precederá ao das partes, 

caso trabalhemos com o objeto em escala reduzida. A arte trabalha em escala 

reduzida. Ela encontra-se entre o conhecimento científico e o pensamento mítico, 

pois “o artista tem, ao mesmo tempo, algo do cientista e do bricoleur: com meios 

artesanais, ele elabora um objeto material que é também um objeto de 

conhecimento.”41 Trabalhar por meio desses modelos reduzidos apresenta, portanto, 

dois atributos: a possibilidade de observar a coisa sem fragmentá-la e o fato de 

existir no modelo reduzido não uma simples cópia do objeto, mas uma construção, 

uma produção do artista, que apreende em si um modo de fabricação, uma 

linguagem, uma religião, um modo de operar contratos matrimoniais e troca de bens 

e, porque não, uma cozinha.42  

Karl Marx, por exemplo, em Manuscritos Econômico-Filosóficos43 utiliza 

fragmentos de Fausto (Goethe) e Timon de Atenas (Shakespeare). Pensando nas 

trocas materiais que efetuam os humanos em um meio social, nos Grundrisse, 

lembra-se do náufrago de Daniel Defoe: para Robinson Crusoé produzir era tão 

importante quanto trocar é para aqueles que vivem em sociedade.44 Seu 

                                            

40 LÉVI-STRAUSS, C. Mito e significado. Tradução (do inglês) de António Marques Bessa. Lisboa: Edições 70, 
1978, p.16. (Perspectivas do Homem)  

41 LÉVI-STRAUSS, C. O Pensamento Selvagem. Tradução de Maria Celeste de Costa e Souza; Almir de 
Oliveira Aguiar. 5. ed.  São Paulo: Papirus, 1989, p.39. 

42 Ibid.,p.42. 

43 MARX, K. Manuscritos Econômico-Filosóficos. Tradução de Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004. 

44 MARX, K. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858. Tradução de Mário Duayer e Nélio Schneider. 
São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011.  



34 

companheiro Engels, em carta a Margaret Harkness em 1888, conta que na 

Comédia Humana de Balzac há uma história realista da sociedade francesa da 

época45. Sigmund Freud utilizou a literatura grega para fundamentar uma de suas 

maiores teorias: Édipo rei, escrita por Sófocles, é um dos pilares da psicanálise 

clássica. A arte poderia então atuar como estratégia que reaproximaria saberes, 

outrora distanciados, de modo a nos permitir enxergar os objetos com uma pretensa 

totalidade. 

Outro exemplo de um pensador que apostou neste diálogo da arte, 

propriamente da literatura, com a ciência vem de Charles Snow: físico e romancista, 

homem da ciência que se dedicou às letras. Em 1959 ele já apontava a polarização 

da vida intelectual no ocidente: de um lado os literatos, do outro os cientistas e entre 

os dois um abismo de incompreensão. Disse: “os humanistas não conhecem 

conceitos básicos da ciência e os cientistas não tomam conhecimento das 

dimensões psicológicas, sociais e éticas dos problemas científicos.46” A educação, 

segundo sua opinião, seria a única maneira de reverter tal fechamento intelectual. 

Uma educação diferente que acontecesse através do reconhecimento da arte na 

ciência e da ciência na arte, estimulando a religação entre razão e sensibilidade.  

Ainda assim, aqueles que advogam a ideia de uma ciência pura, deslocada 

de um sujeito e estéril, rejeitam quaisquer tentativas de aproximação entre ciência e 

arte. Entendem que alguma coisa que se pretenda científica precisa utilizar-se 

sempre de pesadas vestes cinzas, como diz o moçambicano Mia Couto, que 

acredita que, juntas, arte e ciência são como margens de um mesmo rio47, deveriam 

estar sempre em diálogo.  

O exemplo da reforma da Universidade Sorbonne, durante a Terceira 

República Francesa, é ilustrativo desta postura fragmentária. A chegada de 

Durkheim à instituição em 1902 foi marcada por um movimento que seguia tais 

princípios ideológicos e práticos. A ciência só teria prestígio na medida em que 

                                            

45 ENGELS, F. Carta a Margaret Harkness, abril de 1888. In: Sobre literatura e arte. Tradução de Olinto 
Beckerman. São Paulo: Global Editora, 1979. 

46 SNOW, C. As Duas Culturas e uma Segunda Leitura. Tradução de Geraldo Gerson de Souza; Renato de 
Azevedo Rezende Neto. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, p. 10. 

47 COUTO, M. E se Obama fosse africano?: e outras interinvenções. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
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pudesse servir à prática, isto é, em grande parte, às profissões econômicas. Para os 

adversários da república isso constituía um ataque à cultura clássica francesa, cujo 

capital intelectual acumulado durante tão longo tempo corria o risco de se ver 

dissipado pelos republicanos obcecados pelas reformas. Todas as disciplinas tinham 

de assumir ou, pelo menos, copiar os métodos das ciências naturais. A história 

corria o risco de degenerar em exegese filológica, e a filosofia em sociologia. Se um 

estudante propusesse a seu professor trabalhar texto de Espinosa, “o professor 

insistiria em garantir que o trabalho fosse livre de toda interpretação”48. Wolf 

Lepenies apresenta esse cenário em As três culturas: 

 

Era Durkheim também que levava a universidade a uma superstição 
científica que não poupava sequer coisas insignificantes. Antigamente havia 
na Sorbonne uma sala na qual os estudantes podiam ler os clássicos, cujas 
obras estavam entre as leituras obrigatórias. Essa sala era chamada de 
étude: “Hoje, porém, um tal nome humilde não mais exprime que dignos 
trabalhos são realizados nessa sala. Hoje ela se chama laboratoire de 
philologie française”. Nesses laboratórios reinava o culto aos fichários e às 
fichas de arquivos. A paixão bibliográfica arrebatava de tal forma os 
estudantes que no fim eles não liam mais Molière, nem Racine, nem mesmo 
Rousseau, mas apenas os catálogos críticos de fontes, edições e 
comentários sobre eles. A Sorbonne se assemelhava cada vez mais a um 
restaurante no qual houvesse apenas o cardápio para comer. A literatura 
tornava-se um mero exercício de memória, sem qualquer relação com a 
formação do gosto. Da ciência restava apenas uma forma de atrofia: a 
técnica do trabalho científico49.  

  

Agathon50 argumentava que a ciência precisava mais do que operário do 

pensamento ou, em suas próprias palavras, “trabalhadores arregimentados e 

quebradores de pedras”. Ela precisava de mentes originais, capazes de criar e 

inovar, problematizar e refletir. Durkheim neste contexto acreditava que a França 

precisava de trabalhadores e via na divisão do trabalho, mesmo do trabalho 

científico, uma via para preparação de mão de obra especializada. “Era 

simplesmente lógico que os professores das universidades se assemelhassem mais 

                                            

48 LEPENIES, W. As três culturas. Tradução de Maria Clara Cescato. São Paulo: Edusp, 1996, p.54. 

49 Ibid., p.55, 6. 

50 Agathon: pseudônimo de Alfred Tarde e Henri Massis. Teve autoria, a partir do verão de 1910, no Opinion, e 
no ano seguinte num volume brochura sob o título L’Esprit de la nouvelle Sorbonne. Representava o ataque de 
um determinado grupo da intelectualidade literária contra a Nova Sorbonne. 
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a pedreiros do que a homens cultos e diletantes amáveis”51. Para que literatura se “o 

poema antes de tudo é um inutensílio”, como o disse Manoel de Barros, ou “uma 

virtude do inútil?”, nas palavras de Rabelais? Um dos efeitos desta nova formação 

foi apontado por Agathon, em L’Esprit de la Nouvelle Sorbonne: “Na Sorbonne agora 

se fala alemão, inglês, russo, húngaro, o idioma da Valáquia e o da Manchúria – 

sem falar do jargão que apenas os sociólogos dominam; por outro lado, salvo 

algumas exceções, um bom francês não é escrito por mais ninguém.”52 

Indo na contracorrente e reconhecendo a possível emergência de um diálogo 

frutífero com a arte, neste trabalho, o pensamento científico procurará levar 

vestimentas com bordaduras de literatura. Vestimentas mais leves e claras, para 

pensar um tema de grande relevância para o humano: a alimentação, em especial, a 

cozinha. 

Rico campo empírico para problematizar a cozinha burguesa é trazido da obra 

de Eça de Queiroz, escritor que fez do comer um motivo obsidiante em sua 

narrativa, como aponta Andrée Crabbé Rocha em seu Dicionário de Eça de Queiroz. 

Em A cidade e as Serras, romance que se passa em sua maior parte numa França 

burguesa que respirava o espírito da Belle Époque, há, pelo menos, 350 citações 

sobre comida. Tantas referências à mesa53 não aparecem gratuitamente na obra do 

romancista. Eça, assim como Jacinto, Fradique Mendes, Carlos da Maia ou Teodoro, 

fazia do comer um dos temas centrais na sua vida. Há nesses personagens um só 

Eça, um sujeito “universal singular”, de acordo com o termo utilizado por Sartre em 

seu estudo sobre Flaubert54. “Sartre fez de Flaubert um “universal singular”, em que 

o tema obsessivo da biografia se configura numa “ideia-objeto” que singulariza e 

                                            

51 LEPENIES, W. As três culturas. Tradução de Maria Clara Cescato. São Paulo: Edusp, 1996, p.56. 

52 Ibid., p.57. 

53 Mostra, Dário Moreira de Castro Alves, em seu Dicionário gastronômico cultural de Eça de Queiroz, que a 
obra deste autor comporta 4488 citações sobre gastronomia. Ver: CASTRO ALVES, D. Era Tormes e 
amanhecia: Dicionário gastronômico cultural de Eça de Queiroz. Rio de Janeiro: Nórdica, 1992. 

54 Outro estudo sobre Flaubert, como uma espécie de experimentação sociológica a partir da análise da obra A 
educação sentimental, foi realizado por Bourdieu e encontra-se em As regras da arte (1992). 
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sintetiza sua interpretação sobre a sua vida e também sobre acontecimentos na 

história.”55  

O escritor português objetiva-se em seus personagens, objetiva-se em 

Jacinto, ora em suas contradições, ora em suas complementaridades. O 

menino Eça abandonado pelos pais, entregue aos cuidados de uma ama; e, o 

príncipe da grã-ventura “servido pelas coisas com docilidade e carinho [...] a 

amorável avó (que eu conheci obesa, com barba) costumava citar um soneto [...] 

contendo um verso de boa lição: sabei senhora que esta vida é um rio....” 56
 O 

jovem estudante da faculdade de Direito de Coimbra que, numa sofreguidão 

confusa, devorou Balzac, Nerval, Hugo, Proudhon e Heine57 e que, quase trinta 

anos depois, cita mais de trinta pensadores e intelectuais na narrativa de A 

cidade e as serras; e, Jacinto com sua biblioteca contendo apenas o essencial 

a uma cultura humana: trinta mil volumes.  

Logo à entrada notei, em ouro numa lombada verde, o nome de Adam 
Smith. Era pois a região dos economistas. Avancei – e percorri, espantado, 
oito metros de Economia Política. Depois avistei os Filósofos e os seus 
comentadores, que revestiam toda uma parede, desde as escolas Pré-
socráticas até às escolas Neopessimistas. Naquelas pranchas se 
acastelavam mais de dois mil sistemas – e que todos se contradiziam. Pelas 
encadernações logo se deduziam as doutrinas: Hobbes, embaixo, era 
pesado, de couro negro; Platão, em cima, resplandecia, numa pelica pura e 
alva. Para diante começavam as Histórias Universais. Mas aí uma imensa 
pilha de livros brochados, cheirando a tinta nova e a documentos novos, 
subia contra a estante, como fresca terra de aluvião tapando uma riba 
secular. Contornei essa colina, mergulhei na seção das Ciências Naturais, 
peregrinando, num assombro crescente, da Ortografia para a Paleontologia, 
e da Morfologia para a Cristalografia. Essa estante rematava junto duma 
janela rasgada sobre os Champs-Elysées. Apartei as cortinas de veludo – e 
pôr trás descobri outra portentosa rima de volumes, todos de História 
Religiosa, de Exegese Religiosa, que trepavam montanhosamente até aos 
últimos vidros, vedando, nas manhãs mais cândidas, o ar e a luz do Senhor. 
Mas depois rebrilhava, em marroquins claros, a estante amável dos 
Poetas58.  

 

                                            

55 GALENO, A. Antonin Artaud: a revolta de um anjo terrível. Porto Alegre: Sulina, 2005, p.44. 

56 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.13 

57 MONICA, M. Eça: vida e obra de José Maria Eça de Queirós. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.24 

58 QUEIROZ, E. op.cit., p. 25,6.  
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 Paris tem sido meu sonho, conta Eça59. A mesma Paris que Jacinto 

caminhava gulosamente para contemplar em visita à construção da Basílica do 

Sacré-Couer, em Montmartre60. Tinha, o oitocentista português, a ciência como bem 

supremo e, em suas Cartas de Paris e Londres, louvou Gustave Flaubert por “dar à 

arte contemporânea a sua verdadeira base, desprendendo-a das concepções 

idealistas do romantismo, apoiando-a toda sobre observação, a realidade social e os 

conhecimentos humanos que a vida oferece”61. Ciência para o burguês do 202? Em 

sua equação metafísica ciência é uma das parcelas para soma da felicidade.  

No tema da comida, criatura e criador confundem-se ainda mais: O Eça do 

Vencidos da Vida62, que reunia-se, a partir de 1889, com os seus companheiros para 

jantares e convívios no Café Tavares, no Hotel Bragança ou na residência dos seus 

membros, era aquele que recolhia receitas com o fim de conhecer a Antiguidade em 

seus sabores, “reconstituir o estado especial de espírito que produzia a cozinha”63; 

era ainda o Jacinto das gulas delicadas burguesas e das gulas serranas, aquele que 

produziria seus próprios queijos a um custo exorbitante para que simplesmente 

tivesse o prazer de produzi-los. “Perfeitamente! Faço um desses espantosos queijos 

por semana, ao sábado, para o comermos nós [Jacinto e Zé Fernandes] ambos ao 

domingo.”64 

“Emma Bovary c'est moi", diz Flaubert. Jacinto sou eu, diz Eça. Através de 

sua obra o autor se anuncia num movimento que obedece à dialética sartreana entre 

indivíduo e história. Falando de si, o escritor fala do mundo como se dele não 

falasse. Eça é um, é outro, é muitos.  

 

                                            

59 MONICA, M. Eça: vida e obra de José Maria Eça de Queirós. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.303. 

60 QUEIROZ, E. op. cit., p. 76. 

61 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1066. 

62 Grupo informal formado por algumas das personalidades intelectuais de maior relevo da vida cultural 
portuguesa das últimas três décadas do século XIX, com fortes ligações à chamada Geração de 70. 

63 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1066. 

64 QUEIROZ, E. op. cit., p. 159. 
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Imagem 10: Eça e seus companheiros do Vencidos da Vida. Eça é o segundo da direita para 
esquerda. Fonte: Fotografia de P. Marinho, 1900. 

  

Uma questão de forma 

Definida a via de problematização da questão apresentada e delimitado o 

campo empírico da pesquisa, resta ainda uma questão de forma. Localizado entre 

ciência e arte, o ensaio figura-se como alternativa de experiência aberta, que se 

volta contra a ortodoxia do pensamento advogada por aquela ciência dita pura. Com 

o intuito de estabelecer um diálogo entre ciência e arte, neste trabalho, o ensaio foi 

eleito como forma. Esse, em relação ao texto científico acadêmico, segundo Adorno, 

guarda algumas distinções. A primeira delas poderíamos apontar como uma questão 

de ordem estética. Uma escrita ensaística não compreende que o impulso 

expressivo seja uma ameaça à objetividade, que coloque em risco a integridade do 

objeto. O texto ensaístico não deve ser estética vazia, é verdade. Mas, uma estética 

mais arrojada não exime o escritor de um desdobramento analítico de suas 

questões.  

Outra característica do ensaio é o fato de ser uma estratégia de escrita e de 

método que admite a incerteza. Por isso, convida a cultura a meditar sobre ela 

mesma. Insiste em uma reflexão constante sobre seu próprio método. Admitir a 

incerteza envolve compreender que as coisas não são tão simples, nem mesmo 

quando se procura seguir uma receita de bolo. Por isso, o ensaio admite a ideia de 
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estratégia de Morin: “a estratégia de um demarche aberta que não dissimula sua 

própria errância”65, mas que tem atitude frente à ignorância, desarmonia e 

perplexidade. 

O ensaio, além disso, ilumina os pontos cegos dos objetos abalando a 

concepção de um mundo simples. “Enquanto ciência do espírito, a ciência deixa de 

cumprir aquilo que promete ao espírito: iluminar suas obras desde dentro”66. Deixa-

se de ver o iluminado para ver a luz, nas palavras de Goethe. O ensaio procura 

desvendar seu objeto a partir dele mesmo, fugindo de preconcepções e paralisias do 

pensamento.  

Incerteza, estratégia, estética...  O ensaio nem alcança algo cientificamente, 

tampouco, cria artisticamente. É um despropósito. Entre razão e emoção, entre 

ciência e mito, entre saber e sabor, ficamos com os dois, com a arte e com a ciência. 

Ficamos com o ensaio.  

Respondendo, portanto, a questão que dá título a esta seção: há certamente 

ciência na literatura, um colosso das artes que, transdisciplinar, assume uma 

infinidade de saberes. “Num romance como Robinson Crusoé, há um saber 

histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, antropológico [...] todas as 

ciências estão presentes no monumento literário”67. A literatura, com a ciência que 

nela habita, amplia o universo, expande as possibilidades de contato com o mundo. 

Apresenta-nos como parte da mesma cultura: a humana. Possibilita vivências outras 

que têm a magia de fazer-nos iguais apesar de múltiplos. Ela é parte de nós, esta 

emergência possível, pó de estrelas que carregam consigo, da ciência à literatura, 

todos os sonhos do mundo. 

 

 

 

                                            

65 MORIN, E.; CIURANA, E.R.; MOTTA, R.D. Educar na era planetária: o pensamento complexo como método 
de aprendizagem pelo erro e incerteza humana. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2007, p. 30. 

66 ADORNO, T. Notas de literatura. Tradução de Jorge de Almeida. São Paulo: Editora 34, 2003, p.24.  

67 BARTHES, R. Aula. Tradução de Leyla Perrone Moisés. São Paulo: Cultrix, 2007, p.17. 
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EÇA DE QUEIROZ: VIDA, LETRAS E SABORES. 

Um autor que acreditava ser a cozinha uma das manifestações da cultura que 

melhor expressam o gênio de uma civilização68: eis Eça de Queiroz. 

Português, José Maria Eça de Queiroz nasceu no distrito do Porto, em Póvoa 

de Varzim em 25 de novembro, o ano era 1845. Aos 19 anos, Carolina Augusta 

Pereira d’Eça, moça solteira e de uma das famílias mais conhecidas de Viana do 

Castelo69, estava grávida. O pai? Dr. José Maria Teixeira de Queiroz, filho do 

Conselheiro Dr. Joaquim José de Queiroz, desembargador e ministro do Reino, que 

estava no Brasil, especificamente no Recife, quando seu filho, o pai de Eça de 

Queiroz, nasceu. Carolina e José Maria não casaram de imediato, apenas em 

meados de 1849. A jovem refugiou-se na pequena cidade onde nasceria Eça para 

que o parto se realizasse longe do julgamento dos vizinhos. Entregou o bebê, 

registrado como filho de mãe incógnita, à ama, a pernambucana Ana Joaquina Leal 

de Barros, que o criou até a sua morte em 1850, passando em seguida a tutela da 

criança à avó paterna, que morreria em 1855. O autor nada comenta em sua obra 

sobre sua turbulenta infância marcada pela condição de filho. João Gaspar Simões 

diz que tal condição marcaria Eça por toda sua vida. 

Após o falecimento da avó, Eça passou a viver perto de seus pais, no Porto. 

Ali foi aluno semi-interno no Colégio da Lapa. Em 1861 chegou à Coimbra como 

estudante da faculdade de Direito, seguindo os passos do pai e do avô paterno.70 

                                            

68 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1224 

69 Os Pereira d’Eça eram uma família de militares. 

70 Grande parte das informações de cunho biográfico de Eça de Queiroz foi extraída de: MONICA, M. Eça: vida e 
obra de José Maria Eça de Queirós. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
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Da esquerda para direita: Carolina Augusta Pereira d’Eça e José Maria Teixeira de Queiroz no 
dia do seu casamento em 1849 (imagem 11). Estátua de Eça de Queiroz em Póvoa do Varzim, 
sua cidade Natal. Muito mistério ronda a história da infância do autor, o que poderia explicar a 
inexistência, em domínio público, de fotografias desta fase de sua vida (imagem 12). Fonte: 
http://bit.ly/MRuxZo. 

 
 
Territórios da história de Eça de Queiroz (imagem 13): (A) Viana do Castelo, cidade onde nasceu 
Carolina Augusta, sua mãe; (B) Póvoa de Varzim, cidade natal de Eça de Queiroz; (C) Vila do Conde, ali 
Eça passa seu primeiro ano de vida, período em que foi criado pela ama Ana Joaquim Leal de Barros; (D) 
Verdemilho, uma aldeia localizada perto de Avieiro onde, com a morte de sua ama, o pequeno Eça passa 
a viver com sua avó paterna; (E) Porto, cidade onde viviam os pais de Eça e onde ele passa a viver após a 
morte de sua avó em 1855; (F) Coimbra, ali chega Eça em 1861 e inscreve-se na Faculdade de Direito. 
Fonte: Google Maps®. 



43 

Durante os primeiros anos em Coimbra não fez amigos. Eça era um jovem 

reservado. Quando criança, criado longe dos irmãos, passava horas na biblioteca do 

avô folheando livros. “Ficava tardes sem fim a olhar o estreito de Bósforo, os 

cavaleiros templários, os índios do Suriname”71. Em Coimbra, afora as classes, 

passava o dia lendo. “Depois das aulas, as margens de Coimbra eram substituídas 

pelo Reno, com seus castelos burgraves heroicos, pelo Oriente, com suas cidades 

eriçadas de minaretes, e pela Índia, com suas neblinas sagradas”72. “Era Michelet 

que surgia, e Hegel, e Vico e Proudhon; e Hugo, tornado poeta e justiceiro dos reis; 

e Balzac, com seu mundo perverso e lânguido; e Goethe, vasto como o universo; e 

Poe, e Heine, e creio que já Darwin, e quantos outros!”73. Ergueu entre os livros o 

seu refúgio, assim como Jacinto que fazia do 202 todo livros: “a biblioteca 

transborda através de todo o 202! Não se abria um armário sem que de dentro se 

despenhasse, desamparada, uma pilha de livros! Não se franzia uma cortina, sem 

que detrás surgisse, hista, uma ruma de livros!”74. 

Há controvérsias sobre a sua atuação em movimentos estudantis. Ora Eça é 

tomado como revolucionário, ora acusado por seu suposto não engajamento. Um 

intelectual, é verdade. Escrevente – escreve pelas ideias- ou apenas um escritor – 

escreve pela escritura-, como definiria Roland Barthes75? Eça não fazia o tipo 

daquele que ia às ruas. Em As Farpas, rejeita a ideia de ser um revolucionário: “Não, 

eu não sou esse homem. Não o sou, porque não tenho paciência para ser agitador; 

porque não tenho tempo; porque nos clubes há falta de ar; porque detesto clubes, 

essa bastardia grotesca da decadência parlamentar”76. Mas, através de suas letras 

Eça expunha suas ideias. Lutou contra a exploração de chineses em Cuba, apontou 

a incompetência científica de Coimbra - que precisava importar da França todas as 

                                            

71 MONICA, M. Eça: vida e obra de José Maria Eça de Queirós. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.20. 

72 Ibid., p.24, 5. 

73 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1763. 

74 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 65. 

75 BARTHES, R. O prazer do texto. Tradução de Jacó Guinsburg. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008. 

76 QUEIROZ, E; ORTIGÃO, R. As farpas: crônica mensal da política, das letras e dos costumes. Lisboa: 
Lucerna, 2004, p. 253. 
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teorias ensinadas ali-, em um dos Manifesto dos Estudantes reclamou junto com 

colegas por reformas na universidade, sobretudo no que dizia respeito ao 

julgamento e à punição dos estudantes. É verdade que não era um rebelde como 

Antero de Quental, mas há provas concretas de que não se eximia em posicionar-

se. Eça era um homem de ideias. 

Relutou em atuar na magistratura. Já era 1866 e tinha seu diploma de 

bacharel. Era tarde demais, fora seduzido pela literatura. Na Gazeta de Portugal, 

meses antes de concluir seu curso de Direito, teria em 23 de março de 1866 sua 

estreia como escritor. O texto intitulava-se Notas Marginais77.  

……… deste lado do rio 
……… o namorado, 
E a moça dos olhos pretos 
……… do outro lado. 
 
Mas o rio era profundo, 
Não se podiam juntar. 
Nunca o Sol encontra a Lua, 
Tal andava aquele par. 
 
…………… flores 
… à água iam dar; 
…… os beijos 
Ficavam todos no ar. 
 
A moça …………………… 
Disse adeus ao namorado; 
E foi ……………………… 
……… bandas do povoado. 
 
Ele ficou amarelo, 
Como a vela dum altar. 
Mas se o rio ……………… 
Não se podiam juntar. 
 
Anoiteceu …………………… 
Por ali andou penando: 
E por fim lançou—se ao rio, 
E o rio ……………………… 
 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
Mas as flores foram prender-se 
Nas suas mãos cor de cera. 

 

                                            

77 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.27. 
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No verão de 1866, partiu para Lisboa onde passou a escrever um folhetim 

semanal para a Gazeta de Portugal. Viveu ali até o final de dezembro, época em que 

partia para Évora. Lá seria o fundador, diretor e redator do jornal Distrito de Évora. 

Era esse o primeiro grande passo que Eça dava em direção à vida de escritor. 

Retornará à capital portuguesa e aos folhetins semanais na gazeta, sete meses 

depois, sedento de vida urbana. Apresentou os primeiros indícios de quebra com o 

romantismo em 1867 e com a experiência poética em 1869. É importante comentar 

que sua experiência poética não foi tão intensa como a romanesca ou a ensaística, 

ainda que, como vimos, seus primeiros escritos publicados na Gazeta de Portugal 

sejam poéticos.  

Após viagem ao Oriente com o amigo Luís de Resende, Eça passa a 

enxergar na carreira consular uma possibilidade de conciliar o trabalho, a escrita e a 

experiência de viver fora de Portugal. Passa alguns meses em Leiria para acumular 

os necessários seis meses de vivência na função pública que a avaliação exigia. Em 

1872, chegando aos 27 anos, Eça, nomeado cônsul, partiu para as Antilhas 

espanholas. Cuba foi seu primeiro destino.  

Assiste ali ao drama do tráfico de chineses que substituiriam a mão de obra 

escrava no trabalho agrícola. Eça não pestanejou em posicionar-se em favor dos 

direitos humanos, é claro, à moda da ética queirosiana: ainda que não militasse 

claramente nas ruas, sua luta era viva na escrita. “Durante os primeiros cinco meses 

em que Eça se conservou em Havana (de janeiro a maio de 1873) os seus esforços 

para melhorar a situação dos chineses produziram bastante resultados, conseguindo 

regularizar a situação de um grande número desses imigrantes”78. Ali, na capital 

cubana, era assíduo frequentador do Café La Columnata Egipciana.  

 

                                            

78 MAGALHAES, J. Eça de Queirós, cônsul e escritor. Revista Camões, n.9, 2000. Disponível em: 
<http://bit.ly/MnV8Rz>. Acesso em: 18 jan. 2012, p.14. 
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Da esquerda para direita: Interior e fachada do café que Eça habitualmente frequentava em 
Havana (imagem 14). Foto de Eça também na capital cubana (imagem 15). Fonte: 
MAGALHAES, J. Eça de Queirós, cônsul e escritor. Revista Camões, n.9, 2000. Disponível 
em: < http://bit.ly/MnV8Rz>. Acesso em: 18 jan. 2012, p.14  

 

Parte, em 1874, para Newcastle. Daí para Bristol, em 1879, para Londres em 

1888 e de lá para Paris. Foram 14 anos vivendo na Inglaterra, da qual levava um 

sentimento ambivalente: “Tudo nessa sociedade me é desagradável – desde a sua 

maneira estreita de pensar até ao seu indecente modo de cozer os legumes”, dizia 

ele em carta ao conde de Arnoso. Ao mesmo tempo, apresentava-a idealizada em 

Os Maias. Um modelo civilizacional a ser imitado por Portugal: o lugar dos 

gentlemen (Craft), da estatura moral e da nobreza (Afonso) e de modelo educacional 

exemplar (Carlos da Maia).79 

Em 1888 estabelece residência em sua cidade-sonho. Terra de seus mestres 

realistas, Balzac, Flaubert. Cidade para os intelectuais. A sua geografia, Eça já havia 

mapeado por meio da literatura: “a cidade era-lhe tão familiar quanto Lisboa. Eça 

conhecia, dos romances que lera os nomes dos bairros, a cor das fachadas, a 

escuridão dos becos parisienses.”80 Durante toda sua vida Eça tinha se 

“afrancesado”. Ele o admite e defende-se: “Em lugar de ser culpado da nossa 

                                            

79 SOUSA, A. Eça de Queiroz e a Inglaterra: uma relação ambivalente. Revista Camões, n.9, 2000. Disponível 
em: <http://bit.ly/MnV8Rz>. Acesso em: 18 jan. 2012. 

80 MONICA, M. Eça: vida e obra de José Maria Eça de Queirós. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.306. 
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desnacionalização, eu fui uma das melancólicas obras dela.”81 Paris foi seu 

laboratório para A Cidade e as Serras, romance em que, dentre outras coisas, 

repousa uma crítica do autor à ociosidade da alta burguesia parisiense. Nesta época 

Paris, sua égide de civilização, já lhe parecia demente: “O meu Príncipe [Jacinto] 

sentia abafadamente a fartura de Paris: - e na Cidade, na simbólica cidade, fora de 

cuja vida culta e forte (como ele outrora gritava, iluminado), o homem do século XIX 

nunca poderia saborear plenamente a “delícia de viver”.”82 

Chega à Paris já casado. Vivendo amores clandestinos com mulheres 

casadas e relações fugazes com cocotes, Eça decide pelo matrimônio e elege como 

esposa Emília de Castro Pamplona Resende. Uma moça que, além de pertencer a 

uma família de alto status social - era filha da condessa de Resende - reunia 

características que Eça considerava essenciais para uma moça: “sensatez, 

competência doméstica, certa educação”83, um modelo essencialmente burguês. 

Conquistá-la não foi tarefa fácil. Além de ser muito recatada e religiosa, Emília 

acabara de viver uma história de desencanto amoroso com Luís de Soveral. 

“Durante dias passados junto ao Atlântico, falou de livros, de cozinha, de religião, 

das senhoras da granja, de arte, de cães, da cultura da beterraba [...] Só lhe 

esqueceu mencionar o amor.84” Casaram, enfim, no ano de 1886. Juntos tiveram 

quatro filhos: Maria (1887), José Maria (1888), Antônio (1889) e Alberto (1894).  

                                            

81 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.2107,8. 

82 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.73. 

83 MONICA, M. Eça: vida e obra de José Maria Eça de Queirós. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.264. 

84 Ibid., p.244. 
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Territórios da história de Eça de Queiroz como cônsul (imagem 16): (A) Havana, Cuba (B) 
Newcastle, Inglaterra (C) Bristol, Inglaterra (D)Paris, França. Fonte: Google Maps®. 

  

 Em 13 de agosto de 1900, após viagem empreendida à Suíça por conselho 

médico, Eça de Queiroz desembarcou em Paris magro, com uma cor doentia e 

carregando um cacho de uvas. Reclamava de dores no estômago. Morreu em sua 

casa em Neuilly, França no dia 16. Existem várias especulações sobre o diagnóstico 

de sua enfermidade fatal. Alguns atribuem a revolta do aparelho digestivo à 

preferência do autor por uma “gastronomia forte e repuxada.”85 Outros falam sobre a 

possibilidade de uma amebíase contraída em sua viagem ao Oriente86. Ireneu Cruz 

vai ainda mais longe e escreve uma obra dedicada à investigação do diagnóstico 

clínico de Eça de Queiroz87. Conclui com base em fragmentos da sua 

correspondência com amigos e familiares e em observações de autores da Geração 

                                            

85 MARTINS, A. Eça e Paris. Revista Camões, n.9, 2000. Disponível em: <http://bit.ly/MnV8Rz>. Acesso em: 18 
jan. 2012, p. 43. 

86 ARAUJO, L. A viagem oriental de Eça. Revista Camões, n.9, 2000. Disponível em: <http://bit.ly/MnV8Rz>. 
Acesso em: 18 jan. 2012, p.74. 

87 CRUZ, I. O Caso Clínico de Eça de Queirós: Contributo para a sua patobiografia. Lisboa: Ed. Caminho, 
2006. 
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de 70, que Eça pode ter sido portador da Síndrome de Chron, uma doença 

inflamatória intestinal. O autor da patobiografia faz uma discussão clínica à luz dos 

conhecimentos atuais e descarta o diagnóstico de tuberculose entérica ou de uma 

hipotética amebíase intestinal. A síndrome teria afetado durante mais de vinte anos 

o romancista. “É melancólico pensar que o escritor, tão voltado para boa cozinha, 

tinha uma saúde frágil, sendo obrigado a privar-se dos seus prazeres à portuguesa – 

os preferidos – para evitar consequências desastrosas.”88 

Eça logrou a meta que vislumbrara quando optou pela carreira diplomática: 

conciliou sua paixão, a literatura, com um trabalho estável. E, “apesar de sua 

notoriedade como escritor ele não desdenhou, porém, da sua qualidade de 

cônsul.”89 Traduzida hoje para o russo, chinês, húngaro, alemão, japonês, tcheco, 

catalão, basco, búlgaro, croata, eslovaco, espanhol, francês, inglês, italiano, 

neerlandês, polaco, romeno e sueco, a obra de Eça de Queiroz comporta poesias, 

artigos de jornal, contos, cartas e vários romances, dentre eles: A cidade e as 

Serras.  

A cidade e as Serras foi um romance desenvolvido da ideia central 

contida no conto Civilização (1892) e publicado postumamente em sua primeira 

edição no ano de 1901. A revisão final do manuscrito coube à Ramalho Ortigão. 

A tese que sustenta o conto e, logo, o romance, encontra-se num artigo de Eça 

intitulado “A decadência do riso”.90 Inicia o escrito publicado em 1892 com uma 

frase de Rabelais: “Riez! Riez! Car le rire est le propre de l’homme!”, “Ride! Ride! 

Porque o riso é próprio do homem!”. Eça completa dizendo que se Rabelais 

ressurgisse diria que “chorar é próprio do homem”. “O riso acabou - porque a 

humanidade entristeceu. E entristeceu – por causa da sua imensa civilização”.91  

 

                                            

88 BERRINI, Eça de Queirós: cozinha e adega. Revista Camões, n.9, 2000. Disponível em: 
<http://bit.ly/MnV8Rz>. Acesso em: 18 jan. 2012, p.161. 

89 MAGALHAES, J. Eça de Queirós, cônsul e escritor. Revista Camões, n.9, 2000. Disponível em: 
<http://bit.ly/MnV8Rz>. Acesso em: 18 jan. 2012, p.8. 

90 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1186. 

91 Ibid. , p.1188. 
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“O homem urbano, refém do conforto proporcionado pela tecnologia e 
das necessidades surgidas com a civilização, perdeu a vitalidade, o 
apego aos prazeres simples e naturais. O “civilizado” é agora o ser 
abúlico, imobilizado pela comodidade do próprio lar e entediado pelas 
formalidades sociais. Seu gesto típico é um bocejo interminável diante 
das novidades que o cercam. A esse urbanoide só restará um antídoto, 
o regresso à simplicidade do campo, à tranquilidade de um espaço que 
simboliza a volta ao passado pré-industrial, anterior à fuga de si 
mesmo92.  

 

Tal caracterização do homem da metrópole remete-nos de imediato à 

atitude blasée, como fenômeno psíquico exclusivo da metrópole, a qual se refere 

Georges Simmel em seu clássico A metrópole e a vida mental. “E Jacinto, num 

som cavo que era bocejo e rugido: -Uma maçada! E tudo falha!.”93 

  
 
Da esquerda para direita: vista superior da Casa Tormes (imagem 17), na freguesia de Santa Cruz do 
Douro, vila portuguesa de Baião, Distrito do Porto. Fonte: http://bit.ly/LApnO9. Paris no século XIX, 
Praça da Bastilha (imagem 18). Fonte: http://bit.ly/JGDhj4  

  

A crítica apresenta opiniões divergentes sobre o romance. Simplista, romance 

polifônico94, uma vergonha de romance95, relicário da língua portuguesa. O 

                                            

92 GAGLIARDI, C. Introdução. In: QUEIROZ, E. A Cidade e as Serras. 20. ed. São Paulo: Hedra, 1979, p.21. 

93 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.24. 

94 LOPES, F. A propósito das teses sobre A Cidade e as Serras: será esta obra de Eça um “romance de tese”? 
Millenium, v.8, Instituto Politécnico de Viseu, 1997. Disponível em: < http://www.ipv.pt/millenium/ect8_falex.htm 
>. Acesso em: 19 jan. 2012. 

95 LINS, A. História Literária de Eça de Queiroz. 3.ed. Lisboa: Bertrand, 1959 
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comentário de Gaspar Simões: uma obra inclassificável, um “habilíssimo exercício 

literário.96”  

Segundo Caio Gagliardi, os problemas suscitados por esse romance para os 

estudiosos da literatura são quatro. O primeiro deles é a dificuldade em precisar o 

tipo de narrativa de que se trata. Massaud Moisés, afirma tratar-se de um conto97, já 

que todos os elementos essenciais à narrativa estão presentes em Civilização. Mas, 

um conto com 300 páginas?! A outra questão tem relação com as tipologias de 

romance. Tratar-se-ia de um romance de ação, de personagem ou de espaço? 

Romance de espaço, responde Gagliardi, visto que a crítica à civilização sustenta-se 

entre dois lócus geográficos antagônicos: Paris e Tormes. O terceiro problema 

concerne ao foco narrativo. Ainda que José Fernandes seja amigo do protagonista, 

ele, na verdade, é uma falsa personagem secundária. É o personagem mais bem 

trabalhado da trama, narrador que atua como interlocutor e que tem poder de 

influência sobre Jacinto. O último ponto levantado trata da caracterização do 

protagonista, segundo conceito da crítica literária. Jacinto não é uma personagem 

plana e, tampouco, esférica. Mesmo tendo traços fixos de personalidade é capaz de 

surpreender o leitor pelo giro de comportamento que sofre no decorrer da trama: 

“transforma-se de um dândi parisiense numa bucólica e rude figura de Tormes.”98 É 

uma personagem plana capaz de surpreender o leitor. 

The City and the Mountains, La ciudad y las sierras, La Città e Le Montagne, 

De Stad en de Bergen, Oraşul şi Muntel, 202 Champs-Elysées, Stadt und Gebirg.... 

Um clássico que encanta o mundo. Dentre outros motivos pela profusão de 

referências à comida. O tema sempre fascinou Eça que provou as delícias do café 

turco e do narguilé persa, quando no Oriente; que com ao seu amigo Penha se 

regalava em acepipes como “ovos batidos, com queijo parmesão ralado, e uma 

pitada de pimenta, segundo a fórmula de Brillat Savarin, e um pão (por cabeça) com 

manteiga inglesa, da melhor”99; que quando estudante “engorgitava doses 

                                            

96 SIMOES, J. Eça de Queiroz: O homem e o artista. Lisboa, Rio de Janeiro: Dois Mundos, 1945, p.627. 

97 MASSAUD, M. A criação literária. 7. ed. São Paulo: Melhoramentos/EDUSP, 1975. 

98 GAGLIARDI, C. Introdução. In: QUEIROZ, E. A Cidade e as Serras. 20. ed. São Paulo: Hedra, 1979, p.30. 

99 MONICA, M. Eça: vida e obra de José Maria Eça de Queirós. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.26. 
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monumentais de sardinhas”100 na taberna das tias Carmelas, que tinha como melhor 

amigo um Batalha Reis, homem que fabricava vinhos. Acreditava, como apontou em 

Cozinha Arqueológica, que “a cozinha e a adega exercem uma larga e direta 

influência sobre o homem e as sociedades.”101 

 

   
 
Da esquerda para direita: Rótulo da garrafa de vinho do Porto comemorativo do centenário da 
morte de Eça de Queiroz (imagem 19). Imagem cedida do arquivo histórico da Adriano Ramos Pinto-
Vinhos S/A. Eça com amigos em sua casa em Neuilly (imagem 20). Fonte: BERRINI, Eça de 
Queirós: cozinha e adega. Revista Camões, n.9, 2000. Disponível em: <http://bit.ly/MnV8Rz>. 
Acesso em: 18 jan. 2012, p.161. Capa da obra de Dário Moreira de Castro Alves, que apresenta o 
mapeamento de citações ao vinho do Porto na obra de Eça de Queiroz (imagem 21).  

 

Especula-se o porquê da fixação do autor pelo assunto. Poderiam ter sido as 

restrições alimentares que o acompanharam durante anos devido à sua frágil 

saúde? “Nos últimos anos, quando próximo à família, era obrigado a policiar-se, pois 

tinham-lhe imposto um regime frugal. Sempre que podia, entretanto, escapava às 

restrições, regalando-se então, por exemplo, com um estupendo bacalhau à 

cebolada.”102 Ou as influências que viria a sofrer por parte dos amigos gourmands, 

companheiros desde os seus primeiros tenros anos de boemia lisboeta, como 

Batalha Reis e João Penha. Poderíamos, ainda, traçar palpites psicanalíticos em 

torno de sua condição de filho abandonado pela mãe:  

                                            

100MONICA, M. Eça: vida e obra de José Maria Eça de Queirós. Rio de Janeiro: Record, 2001, p.38. 

101 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1126. 

102 BERRINI, Eça de Queirós: cozinha e adega. Revista Camões, n.9, 2000. Disponível em: 
<http://bit.ly/MnV8Rz>. Acesso em: 18 jan. 2012, p.161. 
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falhas estruturais no vínculo 
mãe-filho, angústias e traumas 
na fase oral, que vai do 
nascimento aos 18 meses de 
vida, podem levar a recalques e 
fixações, com a possível 
manifestação de alterações do 
comportamento alimentar futuro. 
Pode ocorrer, por exemplo, o 
deslocamento das 
representações de afeto para o 
alimento.”103 

 

Ou ainda, adentrar ao mundo da cozinha 

poderia ser outra maneira de acessar a cultura 

francesa, berço da gastronomia* no século XIX, 

da qual Portugal e, portanto, Eça estiveram 

impregnados, como ele bem assinala em seu 

texto Francesismo: “Nem nos palcos, nem nos 

armazéns, nem nas cozinhas, em parte alguma 

restava nada de Portugal. Só havia arremedos 

baratos da França.”104. Tão imerso em tal 

cultura, seria natural que fosse levado em 

direção à cultura gastronômica e enólifa que 

havia nela. Como assinala Morin em sua 

autobiografia Meus demônios:  

 

A cultura é um conjunto 
complementar de 
conhecimentos, de competências 
e de savoir-faire, que permite 
obter o mais saboroso ou o mais 
delicado. Assim, há uma cultura 
do café que inclui a escolha do 
grão, o grau de torrefação, a 
fineza da moedura, a 

                                            

103 MOTTA, D., et al.Teorias psicológicas da fundamentação do aconselhamento nutricional. In: DIEZ-GARCIA; 
R.; CERVATO-MANCUSO, A. Mudanças alimentares e educação nutricional. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011, p. 60. 

104 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.2112. 

*
Gastronomia: 

Na Meditação III do seu clássico, Brillat-
Savarin fala da gastronomia como o 
“conhecimento fundamentado de tudo que 
se refere ao homem, na medida em que ele 
se alimenta”. Relaciona-se com: a história 
natural, a física, a química, a culinária e a 
economia política. “O assunto material da 
gastronomia é tudo que pode ser comido; 
seu objetivo direto, a conservação dos 
indivíduos; e seus meios de execução, a 
cultura que produz, o comércio que troca, a 
indústria que prepara e a experiência que 
inventa os meios de dispor tudo para o 
melhor uso.”1 

Flandrin fala dela como uma pseudociência 
do bem comer que se estabelece no século 
XIX. Michel Onfray prefere chamá-la de 
ciência: aquela que permite o prazer2. Revel 
dá uma definição em outros termos: a 
gastronomia é um aperfeiçoamento da 
cozinha3. Já, Carlos Alberto Dória diz: 
gastronomia é a “perseguição implacável da 
perfeição, expressa na excelência das 
preparações e que começa pela escolha das 
matérias primas”.4  

As noções relacionam-se, como pudemos 
perceber, com a ideia de prazer e de 
conhecimento. Conhecimento que possibilita 
o aprimoramento, a melhoria, a excelência. É 
um campo transdisciplinar. Seu objeto? O 
sabor e o saber. 

1- BRILLAT-SAVARIN, J. A fisiologia do 
gosto. Tradução de Paulo Neves. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.57, 8. 

2- ONFRAY, M. A razão Gulosa: filosofia 
do gosto. Tradução de Ana Maria Scherer. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 95. 

3- REVEL, JF. Un festín en palabras: 
historia literaria de la sensibilidad 
gastronómica desde la Antigüedad hasta 
nuestros días. Tradução de Lola Gavarrón y 
Mauro Armiño. 3. ed. Barcelona: Tusquets 
Editores, 2009, p.39. 

4- ATALA, A.; DORIA, C. Com unhas, 
dentes e cuca: Prática culinária e papo-
cabeça ao alcance de todos. São Paulo: Ed. 
Senac SP, 2008, p.174. 
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compactação da substância moída, o controle da condensação do vapor e 
do pingar gota a gota.105.  

 

Talvez seja inútil eleger uma dessas razões ou outra, talvez seja um conjunto 

delas, cada uma contribuindo para a formação desse gênio literato e gourmand. O 

que podemos afirmar é que a sua obsessão pelo tema é constante ao longo de toda 

obra. Grande estudioso de Eça de Queiroz e 

amante da mesa, Dário Moreira de Castro Alves, 

reconhecendo tal peculiaridade do escritor 

português para com a mesa106, dedicou dois livros 

e vários anos de sua vida a essa tarefa 

apaixonante: mapear os sabores de Eça em toda 

sua obra. Era Tormes e amanhecia: dicionário 

gastronômico de Eça de Queiroz e O vinho do 

Porto na obra de Eça de Queiroz. Encontrou na 

obra do escritor 4.488 citações relativas ao tema da 

gastronomia, da culinária*, enfim, da cozinha.  

Como se apresentam essas referências? 

Beatriz Berrini107, autora de Comer e Beber com 

Eça de Queiroz108 - prêmio de melhor texto 

gastronômico-cultural pela Confraria Panelas ao 

Lime, Lisboa, 1996 e nominado para o Prêmio 

Jabuti 1996, na categoria melhor produção editorial 

– sugere que as considerações do autor em torno 

                                            

105 MORIN, E. Meus demônios. Tradução de Leneide Duarte e Clarisse Meireles. 5.ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2010, p.46. 

106 As referências que Fernando Pessoa faz à comida, por exemplo, são escassas. Dizia ele que prender-se 
sentimentalmente à comida, à bebida e ao amor, poderia trazer elementos de desconforto. Dentre as poucas 
menções temos: trechos de Aniversário, uma poesia sem título de Álvaro de Campos na qual faz menção ao 
chocolate, Dobrada à moda do Porto também de Álvaro Campos. Além do clássico fragmento de Tabacaria de 
Álvaro de Campos: “Come chocolates, pequena; Come chocolates!/Olha que não há mais metafísica no mundo 
senão chocolates./ Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria./ Come, pequena suja, 
come!/ Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes!”.  

107 BERRINI, B. Eça de Queirós e os prazeres da mesa. Semear. Rio de Janeiro, [1995?]. Disponível em: 
<http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/1Sem_04.html>. Acesso em: 29 nov. 2011 

108 BERRINI, B. Comer e beber com Eça de Queiroz. Rio de Janeiro: Index, 1995. 

*
Culinária 

Sinônimo de cozinha segundo acepção de 
Lévi-Strauss em Mitológicas. Sistema cultural 
alimentar. Não é o mesmo, portanto, que 
gastronomia. Conforme observamos no 
verbete gastronomia, Revel considera que a 
gastronomia seja um aprimoramento da 
culinária/cozinha. Dória também elabora a 
diferença. Fala de culinária como “conjunto de 
técnicas, de matérias primas e modos de fazer 
que correspondem às várias adaptações 
possíveis dos homens ao meio-ambiente em 
que vivem.”. E de gastronomia como “o 
discurso e a prática que se estabelece em torno 
desse objeto – a culinária -, com o propósito 
de potencializar sabores e outros prazeres 
sensuais que se organizam em torno da 
mesa.”. 

Portanto, poderíamos dizer que toda a 
gastronomia insere-se numa cozinha. Quanto 
à cozinha, nem toda ela é gastronomia. 

 

1- ATALA, A.; DORIA, C. Com unhas, 
dentes e cuca: Prática culinária e papo-
cabeça ao alcance de todos. São Paulo: Ed. 
Senac SP, 2008, p.175. 
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das refeições contribuem para o desenvolvimento do enredo, apresentação e 

caracterização das personagens, exposição de ideias, marcação de contrastes e, 

finalmente, como instrumento de sedução. 

 Eça de Queiroz expõe uma cozinha em sua literatura. E o faz magistralmente 

em A Cidade e as Serras. Romance ambientado cronologicamente em finais do 

século XIX e geograficamente em dois polos de forte distinção Tormes, a província, 

e Paris, a capital mundial da gastronomia à época.  

A aparição da gastronomia moderna na França foi consequência da 

Revolução Francesa, que deu lugar ao nascimento da cozinha pública culta. Com a 

Assembleia Nacional limitando os poderes do rei e eliminando os privilégios do clero, 

os cozinheiros que trabalhavam nas grandes casas da aristocracia tiveram que se 

estabelecer por conta própria. Daí surge a cozinha pública francesa. Por exemplo, 

Beauvilliers (1754-1817) antes cozinheiro do futuro Luís XVIII (conde de Provença, 

irmão de Luís XVI), abriu dois restaurantes em Paris, um deles foi La grande taverne 

de Londres. Para Brillat-Savarin, esse foi o grande restaurante de Paris.  

O Café Durand, por exemplo, na Place de la Madeleine, lugar onde Zé 

Fernandes faz o primeiro contato com Madame Colombe109, que estava situado em 

frente ao La Rue, o restaurante preferido de Marcel Proust, era conhecido pela sua 

bodega de borgonhas. “Em defesa do Durand há de se considerar que Émile Zola 

escreveu o famoso J’accuse sobre uma mesa desse local em 1898. O restaurante 

se extinguiria como a Belle Époque em 1914.” 110 Um dos três grandes nomes da 

cozinha da época – Nignon - era o cozinheiro do local. Montagné e Escoffier eram os 

outros dois restauradores de renome do período. 

A cozinha aristocrática, definitivamente, tinha dado lugar a outro tipo de 

cozinha a cuisine bourgeoise, que teve seu apogeu na Belle Époque. Será essa 

cozinha, seus sabores, espacialidades e saberes, o tema de discussão do próximo 

capítulo. A cozinha burguesa que há em A cidade e as Serras. 

                                            

109 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.67. 

110  SERT, C. El goloso: una historia europea de la buena mesa. Madrid: Alianza Editorial, 2007, p. 179, traduzi. 
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A culinária de uma sociedade é uma linguagem na qual 
ela traduz inconscientemente sua estrutura, a menos que, 
também sem sabê-lo, limite-se a revelar nela suas 
contradições. 

Claude Lévi-Strauss, A origem dos modos à mesa.
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 Gregos comiam peixe. Em verdade, adoravam-no. A chamada cozinha grega, 

da qual nos fala Ateneu no Banquete dos sete sábios111 (Deipnosophistae, em 

grego), tem o pescado como um dos seus ingredientes principais: atum, enguias, 

tainha, rocaz. Folheando essa importante fonte histórica para o estudo da 

alimentação na Antiguidade encontramos detalhes minuciosos sobre peixes do mar, 

de água doce e mariscos diversos que faziam parte da alimentação na época. Há 

também pormenores quanto ao modo de prepará-los. Alguns com adendos poéticos, 

históricos e geográficos. Preparemos um pargo (Pagrus pagrus) à la Ateneu: 

 

Quando Orion desaparece do céu (em novembro), e a mãe do cacho que 
leva a uva se despoja de seu manto, procura então um pargo assado, bem 
guarnecido de queijo, que seja grande e quente, e embebê-lo com vinagre, 
já que é bastante seco e recorda-te também de condimentar todo pescado 
de fibra dura; mas aquele que é bom por si só, de carne gordurosa e macia, 
e polvilhe-o simplesmente com sal e embebê-lo com azeite, já que, por sua 
própria natureza é saboroso.112 

 

A delicadeza da descrição retrata uma Grécia sóbria e simples, como o era 

em seu temperamento e educação113, mas que elevava o comer a uma arte.  

                                            

111 Seguramente existiram várias cozinhas gregas como, de fato, existem inúmeras cozinhas contemporâneas. 
Crisipo, por exemplo, conta que os atenienses não apreciavam as enguias, enquanto que em outros lugares da 
Grécia elas foram muito estimadas. Todavia, parece ser consenso que o apreço pelos pescados, de forma geral, 
era algo comum no território. Ver mais em: REVEL, JF. Un festín en palabras: historia literaria de la sensibilidad 
gastronómica desde la Antigüedad hasta nuestros días. Tradução de Lola Gavarrón y Mauro Armiño. 3. ed. 
Barcelona: Tusquets Editores, 2009. 

112 Ibid., p. 48 , traduzi. 

113 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1225. 
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Tal era a cultura, o fino engenho, a influência social dos cozinheiros, que a 
Grécia, resumindo em símbolos compreensíveis e populares as glórias da 
sua civilização, celebrou ao lado dos seus sete sábios os seus sete 
cozinheiros. O maior deles era Aegis, de Rodes, o único mortal que tem 
sabido assar sublimemente um peixe114. 

 

A pesca no Egeu era uma das principais atividades. Uma das razões é sua 

extensa costa: muito recortada em relação à área de seu território. “Os motivos 

marítimos na decoração dos utensílios, tradição ornamental pré-helênica, revelam a 

importância econômica da pesca.”115 Louvado e farto peixe! 

 

 

 

 

 

Da esquerda para direita: pintura em terracota grega, 320-330 a.C (imagem 22): Pescador, Grécia século 
16 a.C (imagem 23). Peixe pargo (imagem 24). Fontes: <http://bit.ly/NneOU0>  
< http://bit.ly/NrXzj0>  

 

Peixe que também teve largo consumo na cozinha de monastério da Idade 

Média. Nesse período, o peixe foi menos apreciado que a carne por pelo menos 

duas razões: uma dietética - os médicos consideravam-no um alimento pouco 

nutritivo em relação à carne – e outra religiosa - segundo uma prática iniciada nos 

monastérios, a Igreja decidira substituir o peixe pela carne em períodos de 

penitência.116 Abrir mão da carne e preferir pão, queijo, crustáceos e, em grande 

                                            

114 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1225. 

115 FRANCO, A. De caçador a gourmet: uma historia da gastronomia. 5. ed. São Paulo: Ed. Senac SP, 2011. 

116 MONTANARI, M. Estructuras de producción y sistemas alimentarios. In: FLANDRIN, JL.; MONTANARI, M. 
Historia de la alimentación. Tradução de Lourdes Pérez; Dolores Carvajal, Nuria Carvajal, Carolina Le 
Lanchón, Ana Martinéz. Gijón: TREA, 1996. cap. 16, p.331. 
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medida, o peixe significava renunciar a carne: “sinal de violência e morte, símbolo da 

natureza física e da sexualidade.117” 

 Falar em cozinha de monastério envolve pensar, para além de uma dieta 

frugal, em regras dietéticas118 e de comportamento que foram úteis no 

desenvolvimento e expansão dos costumes à mesa durante a Idade Média: comer 

pouco, jejuar, não voltar ao prato a comida que já foi levada à boca, não oferecer 

pedaço mordido a outro conviva, não repassar uma taça de vinho usada (nesses 

dois últimos casos as ressalvas ficam para as partilhas de caráter litúrgico), faziam 

parte deste cabedal prescritivo.119 Há um código culinário monástico, há uma 

cozinha monástica. 

Ainda na Idade Média, quanto à carne de caça - como a carne de veado que 

teremos como um dos pratos principais - poderíamos demarcar dois momentos. Um 

em que comer caça, produto do saltus, “a natureza virgem, não humana, não 

civilizada, não produtiva”120, significava ser bárbaro.121 E, um segundo, quando a 

caça passa a ser estimada pelos civitas.122 Com a crescente demanda por alimentos 

que enfrentava a Europa da época os territórios tidos antes como marginais à 

civilização – saltus e ager – passaram a ser exploradas pelos romanos. A caça, 

                                            

117 MONATARI, M. Campesinos, guerreros y clérigos: imagen de la sociedad y estilos de alimentación. In: 
FLANDRIN, JL.; MONTANARI, M. Historia de la alimentación. Tradução de Lourdes Pérez; Dolores Carvajal, 
Nuria Carvajal, Carolina Le Lanchón, Ana Martinéz. Gijón: TREA, 1996. cap. 17, p. 347. 

118 Interessante é perceber que muito embora, para gregos, romanos, egípcios, assírios e mesmo para os 
chamados bárbaros medievais, o alimento estivesse conectado à noção de sagrado, não era objetivo da religião 
controlar o que e quando as pessoas comiam. O cristianismo herdou da tradição judaica a prática da regulação. 
Assim, sexo e comida tornaram-se faces da mesma moeda: sujeitos às “regras determinadas por Deus”. “No 
século VI, o ato de comer era visto como uma tentação que levava ao pecado da gula”. Para mais detalhes ver: 
STRONG, R. Banquete: uma história ilustrada da culinária, dos costumes e da fartura à mesa. Tradução de 
Sergio Goes de Paula. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

119 Ibidem. 

120 MONTANARI, M. A fome e a abundância: história da alimentação na Europa. Tradução de Andréa Doré. 
Bauru: EDUSC, 2003, p.18. 

121 A caça era muito apreciada pelos germânicos. Sobre Maximino, o Jovem, filho de Maximino, o Trácio, 
primeiro imperador-soldado “nascido de genitores bárbaros, um de origem goda e outro alana” temos o seguinte 
dado: “guloso, sobretudo por carne de caça, não comia outra coisa além de carne de javali, ganso, grou, e todo 
tipo de caça”. Ver: Ibid., p.24. 

122 MONTANARI, M. Estructuras de producción y sistemas alimentarios. In: FLANDRIN, JL.; MONTANARI, M. 
Historia de la alimentación. Tradução de Lourdes Pérez; Dolores Carvajal, Nuria Carvajal, Carolina Le 
Lanchón, Ana Martinéz. Gijón: TREA, 1996. cap. 16, p.331. 
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então, passa a ser privilégio da nobreza nos séculos IX e X123. Antes disso os 

romanos já caçavam - é bom recordar as famosas caças imperiais - todavia, os 

produtos delas, imbuídos de dimensão exótica, eram mais troféus do que comida. A 

carne de caça com o passar dos anos levou consigo tal distinção que detinha na 

cozinha aristocrática, dos nobres. Segue dona de um quê excêntrico, mas já 

respaldada pelos civitas, seu exotismo confere-lhe um sabor de distinção: rara e de 

preparação elaborada, tem um alto custo sendo, logo, privilégio de poucos.  

Chegando à Champs-Elysées, século XIX, o dândi do 202 oferece em seu 

menu peixe e carne de caça. O duque Casimiro, sempre descontente com os 

lugares onde se come em Paris, reclama a Jacinto uma ceia. Envia-lhe um peixe 

delicioso e raro que se pesca na Dalmácia.124 Envia-lhe, ademais, a receita. Jacinto 

prepara um verdadeiro banquete: encomendou uma orquestra, na biblioteca ligou o 

teatrofone com a Ópera e outras atrações prevendo todos os gostos desde o trágico 

até ao pícaro, providenciou uma faustosa profusão de orquídeas, toalhas bordada 

em seda, cristais lavrados e filigranados de ouro. E a atração principal: “dois 

ascensores que rolavam das profundidades da cozinha, um para os peixes e carnes 

aquecido por tubos de água fervente, o outro para as saladas e gelados revestido de 

placas frigoríficas.”125 O problema? O elevador em direção ao Olimpo, indo àquela 

sala de jantar cercada de semideuses, jardim da civilização parisiense, encalhou. O 

peixe de S. Alteza estava encalhado. Temos aí uma das cenas mais cômicas da 

literatura. Uma pérola dos desarranjos burgueses. 

Preparou também a caça. Essa servida na recepção de Zé Fernandes, 

recém-chegado de Portugal. Servido em delicados filés, o cervo foi à mesa. A carne 

fora macerada em xerez, produto típico da Espanha. Ao lado, uma suave geleia de 

                                            

123 MONTANARI, M. Estructuras de producción y sistemas alimentarios. In: FLANDRIN, JL.; MONTANARI, M. 
Historia de la alimentación. Tradução de Lourdes Pérez; Dolores Carvajal, Nuria Carvajal, Carolina Le 
Lanchón, Ana Martinéz. Gijón: TREA, 1996. cap. 16, p.331. 

124 Região que abrange territórios da Croácia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro. Banhada pelo Mar Adriático, 
a Dalmácia é conhecida por suas águas quentes e limpas. Peixe e outros frutos do mar figuram como 
especialidades da região. 

125 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.45. 
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noz. O ambiente era de luxo sereno e fresco. Talheres e taças em profusão e 

bebidas, muitas bebidas. Vinhos tintos, champanhe e água, vários tipos de água126. 

Ao falar de peixe e caça, falamos de uma forma de consumi-los e tratá-los 

distinta daquelas que citamos antes de chegar ao 202. Havia, então, uma cozinha 

grega, uma cozinha aristocrática, uma cozinha de monastério. Chegamos aqui à 

cozinha burguesa. Falamos de cozinhas, ou seja, “uma linguagem na qual cada 

sociedade codifica mensagens que lhe permitem significar ao menos uma parte 

daquilo que ela é”127, “uma linguagem na qual ela traduz inconscientemente sua 

estrutura.”128 É isso que faz com que o peixe e a caça, bem como a forma de 

prepará-los e servi-los, tenham significados diferente para indígenas, bárbaros, 

frades ou burgueses.  

Ao analisar os mitos bororos Lévi-Strauss percebe a cozinha como a ocasião 

para isolar categorias empíricas universais - como cru e cozido, fresco e podre, 

molhado e queimado - úteis como ferramentas conceituais na compreensão de uma 

sociedade, por meio dos conteúdos que tal grupo imputa a tais categorias. A cozinha 

é universal, informa as categorias. As cozinhas são particulares, os conteúdos das 

categorias variarão de acordo com a estrutura da sociedade de que se fala. Temos 

aí uma cozinha, a universal, e cozinhas, as específicas de civilizações e grupos 

inseridos nelas. Cozinha, cozinhas... 

O clássico triângulo culinário de Lévi-Strauss é útil na compreensão destes 

conceitos. Nos três vértices temos as categorias fundamentais que falam sobre os 

estados nos quais os alimentos se apresentam para os homens: cru, cozido e podre. 

O cru é o polo não marcado do triângulo. A partir deles temos duas possibilidades de 

transformações opostas: uma cultural, que dá origem ao cozido, e outra natural, que 

gera o podre. Tais categorias vazias não nos dizem muita coisa sobre a cozinha de 

uma sociedade, mas a observação etnográfica, por exemplo, poderia mostrar o que 

cada uma delas significa. Lévi-Strauss expõe sua tese com o seguinte exemplo: 

                                            

126 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.29, 30. 

127 LÉVI-STRAUSS, C. Do mel às cinzas. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2004, 
p.302. (Mitológicas, 2) 

128 Id., 2006, p.448.  
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A recente multiplicação dos restaurantes italianos habituou-nos a alimentos 
mais “crus” do que a culinária francesa tradicional nos apresentava: 
simplesmente lavados e cortados, sem serem previamente macerados no 
vinagrete, como costumávamos, a não ser pelos rabanetes – mas estes, 
significativamente, pedem um generoso acompanhamento de manteiga e 
sal. Sob a influência italiana, alargamos, portanto, nossa categoria de cru. 
Incidentes ocorridos após o desembarque dos aliados em 1944 revelam que 
os militares americanos concebiam a categoria de podre de modo mais 
inclusivo que a nossa, pois que o cheiro – de cadáver, segundo eles – 
exalado pelas queijarias normandas levou-os a destruir algumas129. 

 

Para cada cozinha, nada é simplesmente cozido, servido ou colhido. Tudo 

acontece de determinado modo. Como cozer? Ou, além, o que é o cozido? O que é 

o podre? São essas especificidades que definem as cozinhas. 

Lévi-Strauss expande a reflexão e inscreve dentro do triângulo fundamental 

outro, o triângulo expandido, que tem que ver com as receitas ou os tipos de 

preparo: assado, ensopado e defumado. O assado - técnica mais rústica de preparo, 

visto que coloca o alimento quase em contato direto com o fogo - por admitir, 

geralmente, um cozimento parcial está ao lado do cru. Nas imediações do podre 

está o ensopado, um estado que recorda o da decomposição, porém, com dupla 

mediação: água e utensílio. Várias línguas europeias e americanas sugerem 

afinidade entre o ensopado e o podre: pot pourri, olla podrida ou o verbo /i-ku-ka/ em 

língua Dakota, que exprime ao mesmo tempo a ideia de decomposição e de 

fervura130. O defumado é a forma de cozimento que mais se aproxima da categoria 

abstrata do cozido, já que é uma forma de cozimento lenta e profunda. “Defumado e 

ensopado se opõem quanto à natureza do elemento interposto entre o fogo e a 

comida, ora ar, ora água. Defumado e assado se opõem pelo lugar maior ou menor 

que se dá o ar; assado e ensopado, pela presença ou ausência de água”131. Com 

tais categorias definidas pode-se fazer uma dupla reflexão sobre as fronteiras da 

natureza e da cultura: quanto aos meios e quanto aos resultados. Quanto aos meios 

“assado e defumado do lado da natureza e ensopado do lado da cultura”, visto que 

                                            

129 LÉVI-STRAUSS, C. A origem dos modos à mesa. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac 
Naify, 2006, p.431,2. (Mitológicas, 3) 

130 Ibid., p.435.  

131 Ibid., p. 442. 
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requer a mediação do utensílio, objeto cultural por excelência. Quanto aos 

resultados “defumado do lado da cultura e assado e ensopado do lado da 

natureza”132. A defumação produz alimentos que resistem à corrupção por muito 

mais tempo. 

CRU 
 assado 

 
                                           (-)                                           (-) 
 
 
                                   ar                                                         água 
 
 
                              (+)                                                                     (+) 
         
                           defumado                                                     ensopado 
                            COZIDO                                                        PODRE 
 

Imagem 25: O triângulo culinário de Claude Lévi-Strauss. 

 

O que significará cada uma dessas categorias para uma sociedade é que 

definirá sua cozinha, ou seja, seu sistema cultural alimentar. Jean Claude Fischler, 

sintetizando as reflexões trazidas por Lévi-Strauss, propõe o seguinte enunciado 

para o termo cozinha:  

 

Representações, crenças e práticas que estão associadas a ela e que 
partilham os indivíduos que formam parte de uma cultura ou de um grupo no 
interior desta cultura. Cada cultura possui uma cozinha específica que 
implica em classificações, taxonomias particulares e um conjunto complexo 
de regras que atendem não apenas à preparação e combinação de 
alimentos, mas também a sua colheita e consumo.133  
 
 

É neste sentido que pretendemos falar de cozinha. Em verdade, em uma das 

diversas cozinhas que há. Neste caso, em uma de um grupo particular na cultura 

ocidental contemporânea: a cozinha burguesa. 

                                            

132 LÉVI-STRAUSS, C. A origem dos modos à mesa. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac 
Naify, 2006, p.442. (Mitológicas, 3) 

133 FISCHLER, Claude. El (h)omnívoro: El gusto, la cocina y el cuerpo. Tradução de Mario Merlino. Barcelona: 
Editorial Anagrama, 1995, p.34, traduzi. 
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A sociedade burguesa tem suas origens na Idade Média. “Dos servos da 

Idade Média nasceram os moradores dos primeiros burgos.”134 Tal classe teve seu 

triunfo a partir dos séculos XVII e XVIII com as ideias do liberalismo econômico que 

culminaram em eventos, como a Revolução Francesa, que suprimiram os privilégios 

da nobreza. Com a aristocracia fora de seu caminho o comércio, sua principal 

atividade, conheceu uma rápida expansão, o poder da burguesia cresceu e chegou 

ao topo da hierarquia social.  

Um dos eventos mais significativos de seu crescimento econômico foram as 

mudanças no processo produtivo que culminaram nos séculos XVIII e XIX com a 

Revolução Industrial. O produto deste longo processo de desenvolvimento, a 

burguesia moderna, é o objeto de estudo deste trabalho.  

Após a reação do Diretório (1795-99) - novo governo que manteria a 

burguesia livre de duas grandes ameaças: a República Democrática Jacobina e o 

Antigo Regime - a classe dirigente e a nova burguesia enriquecida na Revolução 

buscaria a alegria de viver, farta de sangue e de puritanismo jacobino. Tentaria 

“esquecer os horrores da revolução, lançando-se ao gozo dos prazeres da vida.”135  

 

Paris era uma sucessão de prazeres para uma exígua minoria ociosa; o 
dinheiro corria a rodos fruto da euforia especulativa; a burguesia estava 
afiançada como classe dominante na França, permanecendo desde então 
no poder, mesmo frente às revoluções, guerras, catástrofes, até nosso 
dias.136 
 

Em Manifesto Comunista, Marx e Engels destacam a relação da classe 

burguesa com o capital: “fez [i.e. a burguesia] da dignidade pessoal um simples valor 

de troca”, “fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio [e por que não 

do cozinheiro?] seus servidores assalariados”, “rasgou o véu do sentimentalismo 

que envolvia as relações de família e reduziu-as a meras relações monetárias”. 

Todavia, não pôde controlar os poderes que invocou. Uma epidemia desaba sobre 

essa sociedade: a epidemia da superprodução. “Possui civilização em excesso, 

                                            

134 MARX, K; ENGELS, F. Manifesto comunista. Tradução de Álvaro Pina. São Paulo: Editorial Boitempo, 2005, 
p.41. 

135 SERT, C. El goloso: una historia europea de la buena mesa. Madrid: Alianza Editorial, 2007, p.101, traduzi 

136 Ibid., p.137, traduzi. 
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meio de subsistência em excesso, indústria em excesso, comércio em excesso.”137 

Jacinto, burguês, habitante da Champs-Elysées, coração de Paris, “mortalmente 

vencido pela fartura e pelo tédio, num desejo de repouso eterno, bem envolto de 

solidão e silêncio”, poderia ser tomado como representante clássico desta classe.138 

Excesso de escovas, de águas, de pratos, de cocotes, de eventos, de livros... 

excesso de civilização. 

 

Uma noite no meu quarto, descalçando as botas, consultei o Grilo: -Jacinto 
anda tão murcho, tão corcunda... Que será, Grilo? O venerando preto 
declarou com uma certeza imensa: -S. Exª. sofre de fartura139. 

 

Em A cidade e as serras há diversas marcas da cozinha desta sociedade, a 

cozinha burguesa. A análise do romance revelou algumas delas. É uma cozinha que 

tem uma preocupação com o perdularismo, fruto da justa medida burguesa; que 

sofre mudanças em seus tempos e ritmos, principalmente pela decorrência da 

Segunda Revolução Industrial e sua consequente tecnologização dos espaços e da 

vida; que busca um senso de distinção econômica e cultural através daquilo que 

come (ingredientes), como come (protocolos sociais) e onde come (restaurantes e 

cafés). Tais características serão desdobradas nas páginas seguintes deste capítulo. 

                                            

137 MARX, K; ENGELS, F. Manifesto comunista. Tradução de Álvaro Pina. São Paulo: Editorial Boitempo, 2005, 
p.42, 5. 

138 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.107. 

139 Ibid., p.73. 
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A COZINHA BURGUESA:  
REQUINTE ANTIPERDULÁRIO.  
 

Num dos episódios de A cidade e as 

Serras, o Grão Duque Casimiro, um gourmand* 

aristocrático, reclama a Jacinto uma ceia. 

Homem de gostos refinados, o nobre sempre 

guardava um comentário sobre o panorama 

gastronômico da cidade. Janta-se 

deploravelmente na casa de José e também no 

Ernest... O romance é repleto de seus protestos 

de nostalgia gastronômica. Paris já não era mais 

a mesma à mesa, já não estava cercada de 

requintes de nobreza. Diz ele:  

 

Pergunto: ‘Onde é que se janta 
agora?’ em casa do José!... Qual! 
não se janta! Hoje, pôr exemplo, 
galinholas... Uma peste! Não 
tem, não tem a noção da 
galinhola! Os seus olhos 
azulados, dum azul sujo, 
rebrilhavam, alargados pela 
indignação: -Paris está perdendo 
todas as suas superioridades. Já 
se não janta, em Paris!140.  

 

E continua no capítulo XVI:  

 

Paris não se aguenta... está, 
estragado, positivamente 
estragado...Nem se come! Agora 
é o Ernest, da Praça Gailon, o 
Ernest, que era maître-d’hotel do 
Maire... Já lá comeu? Um horror. 
Tudo é o Ernest, agora! Onde se 
come? No Ernest. Qual! Ainda 
esta manhã lá almocei... Um 

                                            

140 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.54. 

*
Gourmand 

Sinônimo de gastrônomo segundo Savarin. 
Sinônimo de “guloso”, numa acepção mais 
restrita ou denotativa. Balzac ao diferenciar o 
comilão (mangeur) do glutão (glouton), cita o 
gourmand. O glutão é aquele que ignora os 
princípios da gastronomia. “Devora pedaços 
inteiros, que passam pela sua boca sem 
acariciar seu palato, sem despertar a menor 
ideia”. O comilão habita um lugar mais 
honroso que o do glutão. Opera lentamente. 
“Um pedaço de alimento ao passar pela boca, 
nela imprime uma sensação, bem leve, é 
verdade, mas enfim desperta uma ideia: trata-
se de um relâmpago que pode produzir luz, de 
uma semente que, habilmente fecundada pela 
arte, pode transformar o sujeito em um 
gourmand de mérito medíocre.”1 De acordo 
com as definições comumente encontradas, o 
gourmand é aquele que além de apreciar a “boa 
mesa”, guarda interesse pelo tema da comida. 
O uso atual da palavra não abarca a questão da 
quantidade excessiva de ingestão, outrora 
implicada no termo. Esse seria o glutão 
balzaquiano. 

Há diferenças entre gourmand e gourmet? Em 
certos contextos tais verbetes são 
intercambiáveis. Esta afirmação é verdadeira, 
por exemplo, na concepção de Claude 
Fischler, que diz que quando tais termos 
referem-se à pessoas, servem para falar 
daquelas que pensam que comer é um dos 
grandes prazeres da existência.2 Mas, é 
importante dizer que gourmet pode ser utilizada 
tanto como substantivo como adjetivo. 
Produtos que levam a adjetivação são bons 
exemplos: cafés, chocolates, água gourmet. 
Historicamente há uma ligação do gourmet com 
o vinho. Ele era uma espécie de corretor ou 
degustador empregado pelos mercadores de 
vinho.3 Por isso, alguns ainda hoje definem 
gourmet como aquele que tem gosto refinado, 
especialmente para bebidas, aqueles que sabem 
distinguir entre bons e maus vinhos.4 

1- BALZAC, H. Tratados da vida 
moderna. Tradução, notas e posfácio de 
Leila de Aguiar Costa. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2009, p.32, 4. 

2- FISCHLER, C.; MASSON, E. Comer: a 
alimentação de franceses, outros 
europeus e americanos. Tradução de 
Ana Luiza Ramazzina Guirardi. São 
Paulo: Editora Senac SP, 2010, p. 112. 

3- FLANDRIN, JL. A distinção pelo gosto. 
In: CHARTIER, Roger. A história da 
vida privada: da renascença ao século 
das luzes. Tradução de Hildegard Feist. 
São Paulo: Companhia das letras, 2009. 3 
v.  

4- THIS, H. Um cientista na cozinha. 
Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: 
Ed. Ática, 1996, p. 8. 
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horror! Uma salada Chambord... palhada! Não tem a noção da salada! Paris 
foi! Teatros, uma estopada. Mulheres, hui! Lambidas todas. Não há nada!141.  

 

Um duque que se preze deve comer de acordo com a ritualidade e a 

dignidade que sua nobreza exige. Mas, no século XIX e XX, os tempos já não eram 

como os de Luis XIV. Esbanjavam, os nobres, em elegância e finesse, mas faltava-

lhes o que sobrava para a alta e média burguesia: bolsos fartos. O que fazer? Para o 

nosso duque só restava Jacinto. Homem de bom gosto e de posses. Pede-lhe então 

que prepare uma ceia. Envia ao senhor do 202 um peixe saboroso e muito raro que 

só se pesca na Dalmácia.  

Jacinto comenta com Zé Fernandes sobre o duque: “É um bárbaro, besuntado 

com literatura do século XVIII, que ainda acredita em ceias, em Paris!.” 142 O 

burguês prefere algo mais simples: um almoço curto. Ao final, todavia, cede aos 

caprichos do Grão-duque Casimiro: organiza uma ceia com relevo e brilho.  

Com essa cena de A cidade e as Serras estamos diante de alguns cenários 

que nos permitem problematizar um dos câmbios centrais na história da cozinha: a 

transformação do malgastar da nobreza em uma cozinha sintética, mas também de 

distinção, a cozinha burguesa, dona de um requinte antiperdulário.  

Os receituários de cozinha são fontes de pesquisa úteis no desvelar de tais 

transformações. Um breve comparativo entre livros medievais, modernos e 

contemporâneos reforça a tese de que a cozinha não é um universo à parte de uma 

cultura, é antes um sistema cultural alimentar. Não seria estranho, portanto, 

perceber marcas de uma sociedade, suas transformações, lógicas de consumo e 

visão econômica em sua cozinha. Alguns cozinheiros que tiveram seus livros de 

cozinha editados trabalharam para reis, imperadores e outros nobres. Guillaume 

Tirel ou Taillevent e Bartolomeu Scappi, foram alguns desses homens notáveis143. 

                                            

141 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 214,5. 

142 Ibid., p. 45. 

143 Sobre a história dos cozinheiros, ver: POULAIN, J.P.; NEIRINCK. Historia de la cocina y de los cocineros: 
técnicas culinarias y prácticas de mesa en Francia, de la Edad Media a nuestros días. Tradução de Tabita 
Peralta. 2. ed. Barcelona: Editorial Zendrera Zariquiey, 2007. Especificamente sobre Taillevent, há a tese de 
doutoramento do historiador Bruno Laurioux: Le Règne de Taillevent: livres et pratiques culinaires à la fin du 
Moyen Âge, apresentada em 1997. 
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Outros, que viveram sua época de apogeu durante a Terceira República Francesa 

(1870-1940) – Montagné, Escoffier e Nignon - deixaram registros de uma cozinha 

que carregava a marca de seu tempo.  

 

      
 
Imagem 26: capas de alguns receituários importantes no estudo da história da cozinha. De Le viandier 
(1490) ao Le guide culinaire (1903) percebe-se que os câmbios sofridos pela sociedade chegaram à cozinha. 
Da esquerda para direita: Le viandier, Guillaume Tirel (1490); Opera, Bartolomeo Scappi (1570); Le cuisinier 
François, La Varrene (1651); La cuisiniere bourgeoise, Menon (1746); L’art de la cuisine française au XIXe siècle, 
Carême (1833); Le guide cuilinaire, Escoffier (1903).  
 
 

Nos escritos de cozinheiros da nobreza, durante a Idade Média, destacam-se 

Taillevent e Scappi. Suas obras, Le Viandier (1490) e Opera (1570), 

respectivamente, desvendam-nos uma cozinha aristocrática medieval em todos os 

seus excessos. A nobreza tentava marcar sua posição na hierarquia social 

esbanjando na utilização de produtos raros e caros, como as especiarias, e em 

banquetes que incluíam vários serviços, cada um composto por diversos pratos 

servidos simultaneamente.144 Memorável na literatura culinária é o almoço oferecido 

em 1536 ao imperador Carlos V preparado por Scappi a pedido do cardeal Lourenzo 

Campeggio. O menu comportava 12 serviços com um total de 148 pratos. “A mesa 

estava coberta com quatro toalhas ricamente bordadas e perfumadas, retiradas uma 

após a outra ao longo do banquete.”145  

Não se trata, todavia, de um excesso grotesco. Ao contrário do que 

corriqueiramente se fala, havia aquilo que chamamos de requinte em tais cozinhas. 

Em verdade, a alta gastronomia, haute cuisine, com seu ápice pós Revolução 

                                            

144 TREFZER, R. Clássicos da literatura culinária: os mais importantes livros da história da gastronomia. 
Tradução de Marcelo Rondinelli. São Paulo: Editora Senac, 2009.  

145 Ibid., p.77. 
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Francesa, deve seu surgimento a um processo de permeabilidade entre as culturas 

nobre e burguesa, já antes mesmo do século XVII. A elite formada pelos nobres 

definiu o modo de vida refinado, a boa vida, a boa mesa.  

O maior esmero, no que diz respeito à escolha dos ingredientes, quantidade 
e grau de refinamento dos pratos preparados, verificava-se nas cozinhas 
palacianas dos grandes príncipes territoriais, entre os quais estavam o 
duque de Saboia, os duques de Borgonha e, evidentemente, também os 
reis franceses, para quem Taillevent trabalhou a maior parte de sua vida. A 
elite palaciana definiu os parâmetros do modo de vida refinado, que também 
serviam de orientação para os demais estratos sociais – pelo menos até 
onde isso lhes era permitido e possível.146 

 

Flandrin afirma que foi da aristocracia europeia que saíram os aficionados 

ilustres e os mecenas dedicados ao progresso da arte culinária.147 A burguesia 

tentava encaixar-se em tais moldes, mas sem o perdularismo típico da nobreza. 

Muito além do desejo de diferenciação imperava a justa medida do pensamento 

burguês. O controle econômico fazia parte da pauta das questões culinárias. 

Imperavam o cálculo, o número e a cifra. A racionalidade burguesa invadia a cozinha 

em suas relações monetárias singulares, na primazia ao capital, na simplificação do 

trabalho manual, “na morte ao excedente”148, no seu modo de afirmação como 

classe dominante. O caráter iminentemente revolucionário que Karl Marx atribui à 

burguesia na história em Manifesto Comunista, era sentido também na cozinha. A 

burguesia revolucionou sua cozinha e instituiu um novo paradigma para a cozinha 

das elites. 

Le Menagier de Paris (1392-1394)149 é, quiçá, o melhor exemplo desta nova 

racionalidade que nascia já na Idade Média. O autor é anônimo. Sabemos, 

entretanto, que se trata de um membro da alta burguesia. Os mercadores 

                                            

146 TREFZER, R. Clássicos da literatura culinária: os mais importantes livros da história da gastronomia. 
Tradução de Marcelo Rondinelli. São Paulo: Editora Senac, 2009, p.25. 

147 FLANDRIN, JL. Los tiempos modernos. In: FLANDRIN, JL.; MONTANARI, M. Historia de la alimentación. 
Tradução de Lourdes Pérez; Dolores Carvajal, Nuria Carvajal, Carolina Le Lanchón, Ana Martinéz. Gijón: TREA, 
1996, p.712.  

148 MARX, K. Manifesto Comunista. Tradução de Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005, p.28. 

149 POWER, E. (Org.). The Goodman of Paris (Le Ménagier de Paris): a treatise on moral and domestic 
economy by a citizen of Paris. Woodbridge, England: Boydell Press, 2006 
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trabalhavam grande parte de sua vida até conseguirem acumular dinheiro suficiente 

para estabelecerem-se numa cidade, comprarem uma bela residência e casarem-se 

com uma jovem mulher. Geralmente quando o faziam já estavam avançados em 

idade. O burguês autor de Le Menagier ainda que não estivesse enfermo, já era um 

homem idoso. Uma de suas preocupações era que quando morresse sua esposa 

fosse capaz de organizar a vida doméstica economicamente e moralmente, que 

fosse hábil ainda para lidar com as questões concernentes à cozinha, uma cozinha 

refinada e antiperdulária. A obra, fruto dessa inquietação, é um verdadeiro tratado da 

vida doméstica burguesa na Idade Média. É composto por descrições detalhadas de 

cem banquetes medievais frequentados pelo burguês, com quantidade e ordem dos 

pratos; preços de produtos do mercado de Paris, para que os vendedores não 

burlassem a jovem esposa; algumas receitas do Le Viander, apenas as mais 

simples, não as luxuosas. É na mesa - objeto de desejo da burguesia, conforme 

expressão de Maria José de Queiroz150 - que o burguês pode exibir os frutos do seu 

êxito profissional e assim o fará, mas sem esquecer a racionalidade típica de seu 

pensamento. Le Menagier ilustra, provavelmente como nenhum outro receituário, o 

gradiente comportamental de mudanças de uma elite (nobreza-burguesia) frente à 

cozinha. 

A fartura como sinônimo de distinção sofre sua primeira debacle na Idade 

Moderna. A cultura burguesa certamente contribuiu para que a justa medida desse 

lugar ao perdularismo e traçou novos mecanismos de distinção à mesa. Voltaire 

anuncia tal mudança no verbete goût em seu Dicionário Filosófico151. O bom gosto, 

na mesa e nas artes, está ligado ao belo da natureza. O excesso, o picante, o 

ornamento extravagante e tudo aquilo que mascara o natural é dito de mau gosto. 

Voltaire, fruto da ascensão social permitida pela burguesia e grande influenciador 

das ideias que culminaram na Revolução Francesa, apresenta o gosto como algo 

mais delicado e menos perdulário.  

                                            

150 QUEIROZ, M. A comida e a cozinha ou iniciação à arte de comer. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 
1988. 

151 VOLTAIRE. Dicionário filosófico. São Paulo: Martin Claret, 2006. 
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Tais mudanças serão sentidas mesmo na cozinha da nobreza. 

Racionalização da ordem de sucessão dos pratos e diminuição no uso de 

especiarias, foram fortes câmbios. A demonstração de distinção social pelos fartos 

banquetes, além disso, deu lugar à elaboração das técnicas de preparo dos pratos, 

e os modos à mesa, o serviço, a decoração ganharam relevo152. O receituário Le 

Cuisinier François (1651) de La Varrene, chef de cozinha do marquês de Uxelles, é 

exemplo desta permeabilidade da cozinha aristocrática aos novos padrões trazidos 

pela classe burguesa e seu contexto histórico. 

Com a Revolução Francesa e a consequente perda dos títulos de nobreza da 

classe aristocrática, o acesso à mesa da elite, era cada vez mais delimitado pela 

capacidade produtiva das classes sociais e não por supostos (e extintos) títulos. A 

cozinha burguesa, que surge no século XVIII, constrói suas bases no sentido da 

economia e simplicidade. Situa-se entre a cozinha aristocrática e a dos artesãos e 

camponeses, cuisine paysanne.153 Orienta-se pelas normas da grande cozinha, a 

nobre, mas se “esforça em reduzir o trabalho envolvido a tal ponto que efeito 

distintivo e recursos econômicos estejam equilibrados.”154 

Em finais do século XIX e início do XX, época em que se ambienta A Cidade 

e as Serras, Escoffier era o grande nome da alta gastronomia. Rudolf Trefzer traz 

um retrato da simplificação dos serviços à mesa nesta época. A citação abaixo traz 

um panorama elucidativo da questão: 

  

                                            

152 TREFZER, R. Clássicos da literatura culinária: os mais importantes livros da história da gastronomia. 
Tradução de Marcelo Rondinelli. São Paulo: Editora Senac, 2009, p. 137. 

153 HYMAN, P.; HYMAN, M. Imprimir la cocina: los libros de cocina en Francia entre los siglos XV y XIX. In: 
FLANDRIN, JL.; MONTANARI, M. Historia de la alimentación. Tradução de Lourdes Pérez; Dolores Carvajal, 
Nuria Carvajal, Carolina Le Lanchón, Ana Martinéz. Gijón: TREA, 1996. cap. 35, p.809.  

154 TREFZER, R. op. cit., p.176. 
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Nesse tempo, o service à la française já era coisa do passado, no qual um 
banquete prestigioso se constituía de três a cinco serviços (services). Cada 
um desses serviços compunha-se de um grande número de pratos, os mais 
variados, levados à mesa simultaneamente em disposição simétrica. Esse 
método tradicional de servir, que remetia ao modo de vida ostentativo da 
sociedade aristocrática do Antigo Regime, não era mais compatível com as 
condições de vida dos lares privados e com a gastronomia de restaurante, 
em acelerada expansão no decorrer do século XIX. [...] O service à la 
française foi, na segunda metade do século, pouco a pouco, dando lugar ao 
service à la russe, em que os pratos eram servidos de maneira individual e 
sucessiva.155 

 

A cozinha praticada nos lares da média e alta burguesia e nos espaços 

frequentados por essa elite socioeconômica era regida por novas lógicas, trazidas 

no seio das ideias iluministas, como a critica aos abusos da igreja e do Estado 

absolutista, que dava espaço à burguesia e o uso razão, e que culminou com a 

chamada revolução científica do século XVII.  

A cozinha foi também influenciada pela razão científica. Não é mero acaso 

que o século de ouro da gastronomia156,o século XIX, tenha ocorrido no mesmo 

período da chamada belle époque da ciência, “tempo de [supostas] prosperidade, 

felicidade e fé [muita fé] nas conquistas do conhecimento humano” 157. Tempo em 

que para o homem a ciência podia tudo. Até invadir a cozinha e contrair um 

casamento exitoso com as ideias burguesas. A precisão invadiu os livros de cozinha. 

Medidas, números, modos de fazer descritos em detalhes. L’art de la cuisine 

française au XIXe siècle de Carême diferentemente de receituários anteriores traz 

uma terminologia especializada ao universo da gastronomia, indicação de tempo de 

elaboração, quantidades precisas, descrições pormenorizadas de preparo. A razão 

era a ordem do dia. 

Enquanto isso, Duque Casimiro e Conde de Trèves continuavam chorando 

pelo tempo em que se comia verdadeiramente em Paris. Poucos lugares agradavam 

                                            

155 TREFZER, R. Clássicos da literatura culinária: os mais importantes livros da história da gastronomia. 
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ao paladar nobre. Já não existiam espaços que conservassem as nobres tradições. 

Algumas exceções, claro. Uma delas era Chez Bignon, - antigo Café Foy, 

curiosamente, o cenário onde Camille Desmoulins gritou à multidão “Às armas, 

cidadãos!”, dois dias depois a Bastilha seria tomada - segundo a opinião do 

conde.158 Se concordarmos com o argumento de Eça de Queiroz em Cozinha 

Arqueológica, com Lévi-Strauss em Mitológicas, e com Fischler em O onívoro, não 

poderíamos esperar outro tipo de cozinha. Nascia uma nova sociedade, e ela, sem 

dúvidas, imprimiria marcas e sua estrutura nessa cozinha. Foi isso que aconteceu. 

Os nobres continuariam chorando por suas tradições. 

As ideias iluministas facilitaram também outro evento que influenciaria em 

grande medida a cozinha burguesa. Instituiria novos tempos, ritmos e equipamentos 

nos seus modos de fazer e servir. A Revolução Industrial. 

 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E COZINHA: UMA NOVA ÉTICA PARA O CONSUMO 

 

-Meus amigos, há uma desgraça... Dornan pulou na cadeira: -Fogo?  -Não, 
não era fogo. Fora o elevador dos pratos que inesperadamente, ao subir o 
peixe de S. Alteza, se desarranjara, e não se movia encalhado! O Grão 
duque arremessou o guardanapo. Toda a sua polidez estalava como um 
esmalte mal posto: -Essa é forte!... Pois um peixe que me deu tanto 
trabalho! Para que estamos nós aqui então a cear? Que estupidez! E pôr 
que o não trouxeram à mão, simplesmente? Encalhado... Quero ver! Onde é 
a copa? E, furiosamente, investiu para a copa, conduzido pelo mordomo 
que tropeçava, vergava os ombros, ante esta esmagadora cólera de 
Príncipe. Jacinto seguiu, como uma sombra, levado na rajada de S. Alteza. 
E eu não me contive, também me atirei para a copa, a contemplar o 
desastre, enquanto Dornan, batendo na coxa, clamava que se ceasse sem 
peixe!159 

 

O Grão Duque trouxera um peixe da Dalmácia e solicitara de Jacinto uma 

ceia. De cocotes de luxo a um banqueiro avarento, estava reunida no 202 a elite 

parisiense. O jantar estava à mesa... Na verdade, encalhado no elevador. Uma 

desgraça! O Duque entra em desespero. Logo um peixe tão raro! Os comensais 

começam a traçar estratégias para resgatar o jantar. Até que Todelle tem uma ideia: 
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“É muito simples... É pescar o peixe!”160. As belas “flores de civilização” 

emprestaram brincos para a pescaria. Brinco vai, brinco vem... Uma ceia que corre o 

risco de acontecer sem sua estrela principal dá o mote para uma das cenas mais 

cômicas da literatura universal.  

Duque Casimiro, Duque Marizac, Conde de Treves e toda alta burguesia ao 

redor do resgate. A discrição, decoro e sofisticação estética burguesas dão lugar, ao 

suor e aos gritos do Duque e ao empenho dos demais civilizados convertidos em 

estômago numa verdadeira caçada ao peixe. “De todo o seu ser tão nobremente 

composto só restava um estômago e pôr baixo um falo! A alma? Sumida sob a 

besta” 161  

O ponto central dessa discussão, todavia, não é a (in)discrição burguesa, mas 

a presença de um aparato tecnológico que ao falhar deu origem ao caos que deixara 

o anfitrião Jacinto desconcertado. O 202 estava equipado com a “fina inteligência do 

conforto”162: ligando as profundezas da cozinha com a copa ricamente instalada, 

dois ascensores. A tecnologia moderna havia chegado ao 202: em sua cozinha, em 

seu escritório, suas salas. Máquinas, máquinas, máquinas. Seus ascensores, 

  

telégrafo, o seu telefone, o seu fonógrafo, o seu radiômetro, o seu 
gramofone, o seu microfone, a sua máquina de escrever, a sua 
máquina de contar, a sua imprensa elétrica, a outra magnética, todos 
os seus utensílios, todos os seus tubos, todos os seus fios163.  

 

A cidade e as serras é um romance ambientado no século XIX, período de 

grande efervescência de ideias na história da humanidade. O iluminismo, com seus 

alicerces lançados no século XVIII, tinha na razão a chave para o progresso da 

humanidade. Tal cenário abriu amplo espaço para que a ciência se estabelecesse 
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como sistema de ideias hegemônico e para que a indústria, aquecida pela lógica do 

capital e do livre comércio, despontasse com a Primeira Revolução Industrial. 

A Primeira Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, fundou-se em fortes 

bases empíricas. No final dessa centúria percebeu-se a importância da construção 

de modelos teóricos que explicassem o funcionamento daquelas máquinas a vapor. 

Ciência e técnica se aproximam para juntas trabalharem na resolução das novas 

demandas trazidas pela indústria. A Segunda Revolução Industrial, iniciada no 

século XIX, foi marcada pela forte ênfase no progresso científico como condição 

para o desenvolvimento da indústria. Devido a essa preocupação em esquadrinhar 

as bases teóricas dos processos, a Segunda Revolução Industrial, desenvolveu-se 

de modo diferente da primeira. As universidades eram estimuladas a trabalharem a 

pesquisa e, em pouco tempo, surgiram modelos para aplicação industrial. As 

mudanças aconteceram rapidamente164. Em menos de meio século, pode-se elencar 

vários eventos que revolucionaram o mundo: Thomas Edison inventou a lâmpada 

elétrica em 1879, Daimler construiu um motor a gasolina em 1882, três anos depois 

o alemão Benz produziu um automóvel movido a esse combustível, em 1887 

Berliner inventou o gramofone e o disco.  

O mundo que produziu a Revolução Industrial também mudou com ela. Uma 

ruptura do espaço com o desenvolvimento dos meios de transporte, que só viria a 

acentuar-se com a Terceira Revolução Industrial, a dos bits. Uma nova relação com 

o tempo, que passa a ser a medida do trabalho. Redução das taxas de mortalidade 

fruto da melhoria das condições sanitárias e de descobertas da medicina como, por 

exemplo, a vacina contra varíola, por Edward Jenner. A mecanização do campo que 

gerou um deslocamento da população rural para as cidades em busca de trabalho, 

produziu um excedente de mão de obra. A mecanização da vida: dos corpos dos 

operários - como critica Charles Chaplin em Tempos Modernos -, do campo, da 

cidade, enfim, do homem, que se submete prazerosamente à máquina, fonte de 

todas as benesses à época.  
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Além de um caráter tecnológico tal revolução tinha um forte viés econômico, 

que se relacionava com tais mudanças e que ia além. Em O Capital, Karl Marx 

falando da Revolução Industrial, chama atenção àquele que compra a força de 

trabalho, o burguês, e àquele que a vende, o proletário, e a nova relação que eles 

estabelecem com o tempo. A alma do capitalista é alma do capital, diz Marx. Seu 

impulso principal é criar mais-valia e acumular capital. Fá-lo-á de duas maneias: 

aumentando a jornada de trabalho (mais-valia absoluta) ou diminuindo o tempo 

gasto para execução do trabalho (mais-valia relativa).165 Inaugura-se uma nova 

relação com o tempo que passa a ser a medida do trabalho, passa a ser dinheiro 

para o burguês e exploração para o trabalhador. Ainda em O Capital, Marx mostra 

qual foi a implicação prática deste raciocínio no cotidiano do trabalhador da indústria, 

o que veremos um pouco adiante neste trabalho. 

Não sendo um sistema à parte da sociedade na qual se insere, tais mudanças 

foram claramente sentidas na cozinha. Podem-se pontuar duas questões centrais 

neste cenário: a mecanização do espaço físico da cozinha e a alteração nos tempos 

das refeições, tanto em relação ao horário quanto em relação ao tempo disponível 

para elas.  

 

Mecanização da cozinha 

A mecanização da cozinha em A cidade e as serras não é um evento à parte 

do que se vivia à época. Rudolf Trefzer mostra em seu estudo sobre os receituários 

de cozinha, que as inovações tecnológicas foram se firmando aos poucos neste 

espaço principalmente a partir do século XIX. O fogão de alvenaria foi substituído 

pelo fogão de ferro fundido no período de 1830-1880. Posteriormente vieram os 
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fogões a gás que pouco a pouco deram lugar aos fogões elétricos.166 Também data 

do século XIX a invenção dos primeiros refrigeradores.167 

Com o caminhar do processo da Revolução Industrial uma cultura industrial 

percorreu toda a Europa que avançava substituindo o dispêndio de energia humana 

pela utilização de máquinas que o diminuiria ou o substituiria pela energia motriz. 

Surgiram equipamentos de cozinha como cortadores mecânicos168, por exemplo. 

Sobretudo  

 
no final do século XIX muitas experiências foram realizadas com a 
disseminação do uso da eletricidade no ambiente doméstico, 
especificamente para cozinhar e aquecer. Na cidade de Chicago, durante a 
Columbia Exposition de 1893, foi demonstrado um “modelo de cozinha 
elétrica” em que cada item utilizava energia elétrica.169 
 

Pode-se elencar na mecanização da cozinha, potencializada na Revolução 

Industrial, três significados: consumir os produtos desta nova civilização significava 

fazer parte dela o que, portanto, representava a certeza da felicidade, fruto do abrir 

de olhos para a realidade, “portanto, eu, civilizado, sou mais feliz que o incivilizado, 

porque descubro realidades do Universo que ele não suspeita e de que está 

privado.”170 Representava, em segundo lugar, a possibilidade de adquiri-los tanto 

culturalmente como economicamente, ou seja, há um senso de distinção no 

consumo de tais aparatos.171 Jacinto que tinha o 202 equipado com tais inovações 

detém tanto os meios culturais para consumi-los, conhecia e dominava tais 

                                            

166 TREFZER, R. Clássicos da literatura culinária: os mais importantes livros da história da gastronomia. 
Tradução de Marcelo Rondinelli. São Paulo: Editora Senac, 2009, p.84. 

167 BRITO, M. E. A vida cotidiana no Brasil nacional: a energia elétrica e a sociedade brasileira (1930-1970). 
Rio de Janeiro: Centro de Memória da Eletricidade no Brasil, 2003. 

168 TREFZER, R. op. cit., p. 182. 

169 CAMPOS, C.; SOUZA, G.; ANTUNES RIBEIRO, S. A cozinha residencial e as tecnologias pós Revolução 
Industrial: tendências no contexto arquitetura e design de ambientes. In: ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 
DISEÑO: DISEÑO EN PALERMO, 2., 2007, Buenos Aires. Anais… Buenos Aires: Comunicaciones Académicas, 
2007, p.89. v.3. 

170 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.15. 

171 BOURDIEU, P. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução de Daniela Kern e Guilherme J. F. 
Teixeira. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007. 
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inovações, ao contrário de Zé Fernandes, por exemplo; e, além disso, tinha meios 

econômicos para adquiri-los.  

 

Sobre prateleiras admirei aparelhos que não compreendia: - um composto 
de lâminas de gelatina, onde desmaiavam, meio chupadas, as linhas duma 
carta, talvez amorosa; outro, que erguia sobre um pobre livro brochado, 
como para o decepar, um cutelo funesto; outro avançando a boca duma 
tuba toda aberta para as vozes do invisível. Cingidos aos umbrais, liados às 
cimalhas, luziam arames, que fugiam através do teto, para o espaço. Todos 
mergulhavam em forças universais, todos transmitiam forças universais. A 
Natureza convergia disciplinada ao serviço do meu amigo e entrara na sua 
domesticidade!...172.  

 

Em terceiro, pode-se apontar uma redução prática no tempo demandado para 

elaborar refeições ou servir mesas, o tempo como a medida do trabalho numa 

sociedade antiperdulária, acarreta no estabelecimento de uma nova ética frente ao 

tempo. Enquanto as sociedades tradicionais, sólidas, cancelam o tempo, diz 

Bauman, para as líquidas o que importa é o tempo173, 174.  

 

Jacinto, estendido num divã, folheava uma agenda, onde se arrolavam, 
inscritas pelo Grilo ou pôr ele, as ocupações do seu dia, tão numerosas pôr 
vezes que cobriam duas laudas [...] frequentemente arremessava para o 
tapete numa rebelião de homem livre aquela agenda que o escravizava175. 

 

Jacinto, burguês, não ficava fora desta nova ética, ainda que não tivesse seu 

tempo controlado na linha de produção fabril, tinha demandas que não paravam de 

crescer. Além da mecanização, portanto, a Revolução Industrial traz uma nova 

dimensão do tempo para essa sociedade, o que, evidentemente, chegará à cozinha. 

 

                                            

172 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.25. 

173 Líquido-moderna é para Bauman aquela sociedade “em que as condições sob as quais agem seus membros 
mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas 
de agir”. Ver: BAUMAN, Z. Vida Líquida. Tradução do inglês de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2009, p.8. 

174 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien.  Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

175 QUEIROZ, E. op. cit., p.32 
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Alteração nos tempos das refeições 

A Revolução Industrial revolucionou os tempos das refeições, tanto no que diz 

respeito ao período de tempo reservado para consumi-las, como no estabelecimento 

de novas refeições. 

A questão da redução do tempo para estar à mesa é um dos principais pontos 

minados com a Revolução Industrial. A força de trabalho precisa ser produzida 

(produção da força de trabalho) mediante o conjunto de bens que o operário precisa 

consumir para restabelecer suas aptidões físicas, intelectuais e sustento da família. 

Quanto menor o tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, maior o 

seu valor (valor da força de trabalho).176 Neste contexto, a alimentação, como 

restabelecedora da força física de trabalho, tem cada vez menos tempo dedicado a 

ela. Isso é muito claro no contexto do berço da Revolução Industrial, Inglaterra, que 

sofreu com a revolução um grande impacto em vários aspectos da sua cultura, 

inclusive em relação à sua cozinha. Eça de Queiroz, por exemplo, é um grande 

crítico da alimentação inglesa por considerar indecente seu modo de cozer legumes, 

conforme escreve em carta ao conde Arnoso. Ainda hoje são comuns as referências 

negativas em relação à cozinha inglesa. 

Karl Marx em O Capital mostra que nas indústrias o tempo que um 

trabalhador tinha para alimentar-se era muito reduzido e que eram comuns 

“pequenos furtos” pelo capital de tempo das refeições, o que os trabalhadores 

denominavam de nibbling and cribbling at meal times, ou roer e peneirar o tempo das 

refeições177. Posteriormente, a reivindicação dos operários era de que ao menos 

durante as refeições as máquinas parassem, o que pareceu um absurdo para os 

senhores fabricantes.  

Tal lógica do tempo como algo a ser poupado, influenciou a cozinha do 

mundo inserido nas lógicas de mercado capitalistas. O êxito dos fast-foods - em 

                                            

176 MARX, K. Para a crítica da economia política: salário, preço e lucro. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p.19. 
(Os Economistas) 

177 Tradução fornecida pelos tradutores do livro. MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Tradução de 
Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: editora Nova Cultura, 1996. 1 v. (Economistas), p.362, 356. 
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algumas nações mais que outras, em umas classes sociais mais e em outras menos 

– é uma forte indicação em relação a uma nova ética de consumo.  

A Revolução Industrial também estabeleceu novos ritmos para as refeições 

ao estabelecer novos ritmos para o trabalho. O almoço aparece como novidade no 

período revolucionário. Até o século XVIII, conta Maria José de Queirós, faziam-se 

quatro refeições por dia: o desjejum, o jantar, a colação e a ceia, quando se 

realizava por volta das nove da noite. Durante o século XIX surgiu o almoço, 

realizado entre dez da manhã e meio-dia.178 Em A cidade e as serras o almoço já 

aparece como refeição em pelo menos quatro momentos da narrativa, apenas duas 

delas em Paris. Os jantares a essa época ocorriam por volta das cinco às dez da 

noite, era a refeição nobre.179 Estes aparecem aproximadamente doze vezes no 

romance. 

 Seja em relação à mecanização ou aos tempos e ritmos das refeições a 

Revolução Industrial instituiu novas diretrizes na cozinha burguesa e, em grande 

medida, na cozinha universal. A mcdonaldização dos costumes, conforme descrita 

por George Ritzer, é consequência frontal desse processo. Em relação à 

alimentação Ariovaldo Franco enumera como traços da mcdonaldização, por 

exemplo, a desritualização da refeição, o gosto pela quantidade – big e super - e a 

simplificação dos processos culinários.180 Todavia, não esqueçamos que foi também 

essa burguesia que fomentou o surgimento da cozinha pública, que fez do 

restaurante sua espacialidade de consumo e que tomou a mesa como seu objeto de 

desejo e de distinção. O que burguesia fez foi, ao fim, estabelecer uma nova ética de 

consumo. Daí o caráter revolucionário de uma classe capaz de revolucionar o gosto 

do mundo: aí reside nosso gozo e a nossa dor.  

 

 

                                            

178 QUEIROZ, M. A comida e a cozinha ou iniciação à arte de comer. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 
1988, p. 126. 

179 Ibid., p. 126. 

180 FRANCO, A. de caçador a gourmet: uma historia da gastronomia. 5. Ed. São Paulo: Ed. Senac SP, 2011, 
p.243,4. 
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A DISTINÇÃO BURGUESA: INGREDIENTES E ESPACIALIDADES 

A cozinha revela a estrutura de uma sociedade e, guarda em si mesma, uma 

estrutura própria: toda cozinha possui uma gramática, que versa sobre seus 

ingredientes (vocabulário), suas receitas (regras gramaticais), seus menus (regras 

sintáticas) e seus protocolos sociais (regras retóricas).181 Não é estranho, portanto, 

que a cozinha sempre tenha algo a comunicar.  

Através dos menus e pratos menos elaborados da burguesia- em relação à 

cozinha da nobreza - aprendemos algo sobre as regras gramaticais e sintáticas 

desta cozinha e sociedade que revolucionou o século XVIII. Fomos convidados a 

pensar sobre uma época e sobre um grupo que trouxe uma nova forma de 

relacionar-se com o mundo: economicamente, filosoficamente, socialmente. Resta-

nos conhecer um pouco o vocabulário desta gramática e suas regras retóricas, 

representados principalmente a partir das suas espacialidades de consumo. O que 

eles comunicam? 

 

A distinção: entre hortulanas de champanhes 

Ortolans, trutas, aspargos, trufas, lagosta, ostras, carnes de caça, vinhos, 

muitos tipos de vinho, com destaque para o champanhe, chá, café, chocolate, 

biscoitos.182 No romance, esses são alguns dos ingredientes de relevo para o gosto 

burguês. 

Eu comi com o apetite dum herói de Homero. Sobre o meu copo e o de 
Dornan o champanhe cintilou e jorrou ininterrompidamente como fonte de 
Inverno. Quando se serviam ortolans

 

gelados, que se derretiam na boca, o 
divino poeta murmurou, para meu regalo, o seu soneto sublime a “Santa 
Clara”. [...] e, sorvendo Champanhe coalhado em sorvete, maldissemos 
o Século, a Civilização, todos os orgulhos da Ciência!183 

 

                                            

181 MONTANARI, M (Org.). El mundo en la cocina: historia, identidad, intercambios. Buenos Aires: Paidós, 
2003. 

182 A listagem de comidas e bebidas pode ser encontrada na terceira espacialidade de Nossa cozinha, ao fim do 
trabalho. 

183 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 61. 
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Emberiza hortulana, classificação 

taxonômica para hortulana, é uma das finas 

iguarias da gastronomia, uma gourmandise☼. 

Trata-se de um pequeno pássaro que, desde a 

antiguidade, é considerado uma das carnes de 

caça mais finas e delicadas das quais se tem 

notícia184. Hoje ainda é um prato que “precisa ser 

provado para o sujeito afirmar, sem hesitação, 

que é um gastrônomo* de verdade, cidadão do 

mundo, chef de paladar testado pra valer”.185 O 

preço também demarca o acesso: cerca de 250 

dólares a peça no mercado negro, visto que, por 

se tratar de um animal em extinção, sua caça ou 

comércio são ilegais. 

Depois de caçada em rede a ave passa 

por uma fase de engorda que cria a camada de 

gordura tão cobiçada pelos apreciadores. Eça de 

Queiroz comenta que “o peitinho gordo da 

ortolan é mais delicioso que o seio da mulher” e, 

completa: “o seu aroma é mais perturbador que 

os lilases, e o sabor da sua febra melhor que o 

sabor da verdade.”186 Lord Beaconsfield, mestre 

do bom-gosto para Eça, pedia que o momento 

de sua morte fosse comendo hortulanas ao som 

de música suave.187 No 202 fora escolhida para 

                                            

184 CASTRO ALVES, D. Era Tormes e amanhecia: Dicionário gastronômico cultural de Eça de Queiroz. Rio de 
Janeiro: Nórdica, 1992, p.430. 

185 BOURDAIN, A. Ao ponto: uma carta de amor sangrenta ao mundo da culinária. Tradução de Celso Nogueira. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 14, 5. 

186 QUEIROZ, E. Cartas de Inglaterra. Madison: Chardron, 2010, p. 20. 

187 Conforme narra Sir. Arthur Sipley em sua obra Life. Tal referência foi extraída de: BOURDAIN, A. op. cit.. 
Anthony Bourdain, no mesmo livro, conta-nos que o presidente francês François Miterrand, em seu leito de 
morte, pediu ortolan naquela que considerava sua última refeição. 

☼ Gourmandise 

Pecado do gourmand. Comumente vertida 
como gula por diversos dicionários franceses. 
Neste sentido, é um dos sete pecados capitais. 
Em verdade, em ordem de hierarquia, segundo 
a Igreja, a gula é o primeiro desses, seguido da 
luxúria. Interessante é notar que os pecados do 
corpo encabeçam a lista dos pecados capitais e 
não os do espírito. Temos aí a dupla infernal 
Gula-Luxúria, sempre juntas1. 

O gastrônomo Brillat Savarin, na Meditação 
XI de Fisiologia do Gosto, todavia, apresenta a 
gourmandise como delicadeza e refinamento no 
saber comer. É inimiga do excesso, uma 
preferência apaixonada por aquilo que agrada 
ao paladar. Quando se converte em gula, 
voracidade e devassidão, perde direito ao 
nome. 

Finais iguarias capazes que causar prazer a 
gourmands, gourmets e gastrônomos também 
podem ser chamadas de gourmandises. 

A gourmandise borbulha nas páginas de Eça de 
Queiroz, um gourmand incurável. 

 

* Gastrônomo 

Para Savarin, os gastrônomos fazem parte de 
uma classe que sabe apreciar os prazeres do 
gosto. Possuidor dos conhecimentos 
gastronômicos. Savarin é gastrônomo. 
“Príncipe dos gastrônomos” é um título que 
foi atribuído à Curnonsky, codinome de 
Maurice Edmond Sailland, em 1927. 

A palavra também é comumente utilizada 
cotidianamente - por exemplo, pela imprensa - 
como sinônimo de gourmand. Todavia, na 
literatura clássica relacionada à gastronomia, 
muitos são referidos como gourmands e 
pouquíssimos como gastrônomos. 

Aquele que cursa gastronomia em 
universidades, geralmente, não é chamado de 
gastrônomo, mas de gastrólogo, tendo em 
vista a significação do sufixo –logia em relação 
à ciência e/ou especializações científicas.  

 

1- QUELLIER, F. Gula: história de um pecado 
capital. Tradução de Gian Bruno Grosso. São 
Paulo: Editora Senac SP, 2011. 
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compor o menu de Sua Alteza, o Grão Duque. Zé Fernandes devaneava enquanto 

sentia a pequena iguaria se derretendo em sua boca e o soneto Santa Clara188 

invadindo seus ouvidos... 

 

   
 
Da esquerda para direita: Emberiza hortulana (imagem 27). Hortulana já assada numa caçarola (imagem 28). 
Degustação ritual da ave: cobre-se a cabeça com um guardanapo de linho branco com o pretexto de 
concentrar os aromas exalados pela preparação (imagem 29). Fontes:< http://bit.ly/reOML >  
< http://bit.ly/PWNL4V> 

 

... experimenta então do champanhe, bebida de tradição por excelência.189 O 

champanhe é um vinho espumante produzido na região francesa de Champagne. 

Em 1927 e 1935 foi definida a zona delimitada de 35 mil hectares e as condições de 

produção para uso do nome champagne através da legislação nacional da 

Denominação de Origem Controlada (DOC).190 No romance pelo menos onze 

menções são feitas especificamente a essa bebida, nove delas no ambiente luxuoso 

do 202 ou na Paris burguesa da Belle Époque. Além de bebida festiva e delicada, 

diz-se que é a única bebida que uma mulher pode beber e continuar bela.191 Mais do 

que qualquer outro vinho, o champanhe encontrou seu lugar no mercado de luxo. Os 

limites impostos pela DOC, juntamente com outros fatores, criaram um cenário que, 

fortaleceu os fatores de distinção ligados à bebida, sendo que seu consumo é 

                                            

188 O português Fernão Rodrigues Lobo, o Soropita, possui um soneto homônimo: “Soneto à Santa Clara.”.  

189 BOURDIEU, P. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução de Daniela Kern e Guilherme J. F. 
Teixeira. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007, p. 286. 

190 ALBERT, A. Borbulhas: tudo sobre champanhe e espumantes. São Paulo: Editora Senac SP, 2000. 

191 Ibidem. 
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fortemente associado às classes burguesas192, marcando um senso de distinção na 

classe, então, dominante. 

Em sua obra A distinção, Pierre Bourdieu, aponta a alimentação como uma 

das três maneiras que encontra a classe dominante para se distinguir. Além de 

buscar comer nos conformes - ao contrário das classes populares que preferem 

refeições sem formalidades ou, pensando na analogia com a linguagem, sem papas 

na língua – a burguesia tem gosto por alimentos caros e raros, o que inclui vinhos, 

aperitivos, produtos de confeitaria. Tais consumos de luxo dão testemunho do grupo 

ao qual pertence aquele que pode assumi-los para si. Consumir hortulanas e 

champanhe certamente fala de uma possibilidade de acesso econômico daquele 

que consome. Estes podem ir além dos gostos de necessidade e fazerem-se 

sujeitos que vão além da sua condição material de existência por meio dos gostos 

de liberdade, ou de luxo.  

Não é, todavia, a variável econômica que ocupa o centro da elaboração de 

Bourdieu em A distinção. O gosto variará em torno de outros componentes. É 

interessante pensar na ideia que cada indivíduo faz do corpo e dos efeitos que os 

alimentos podem ter sobre ele, da divisão de trabalho que acontece entre os 

gêneros e, sobretudo, no capital cultural envolvido, no qual as instituições escolares 

e familiares ocupam um papel central na transmissão. A condição econômica, 

portanto, não garantirá acesso a tais bens de distinção.  

Exemplo de tal afirmação no romance é o avô de Jacinto, o riquíssimo e 

gordíssimo D. Jacinto Galião. Burguês, porém, afeito a penduricalhos: “na sala nobre 

da sua casa (à Pampulha) pendurou sobre os damascos o retrato do “seu Salvador” 

[i. e. Dom Miguel], enfeitado de palmitos como um retábulo.”193 Sendo um glutão 

inveterado, morre de indigestão, duma lampreia de escabeche. A própria definição 

                                            

192 Alguns estudos afirmam tal tese: ESCOBAR, M. De viandas, lujos y sabores. La burguesía mexicana y sus 
delicias culinarias a finales del siglo XIX. Caravelle, [S.l.], n. 71, 1998, p. 37-52. GARCIA-PARPET, M.F. Estilos 
de vida e maneiras de beber: a oferta dos bens de prescrição enológica. In: CAMARGO, L.; BUENO, M (Org.). 
Cultura e consumo: estilos de vida na contemporaneidade. São Paulo: Editora Senac, 2008. SOUZA, R. 
Cachaça, vinho, cerveja: da Colônia ao século XX. Revista de Estudos Históricos, [on line.], v.1, n. 33, 2004, p. 
56-75. GUY, K. "Oiling the Wheels of Social Life": Myths and Marketing in Champagne during the Belle Époque. 
French Historical Studie, [on line], v. 22, n. 2, p. 211-239. 

193 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 9. 
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da vulgaridade para o gosto burguês: fino, delicado e minimalista. A cocote madame 

Oriol seria uma boa representante desta categoria, que embora não tendo acesso 

aos meios econômicos, adquire capital cultural, que a tornou membro daquela elite 

parisiense, possivelmente não através da sua família, tampouco da escola, a não ser 

que consideremos, como Máximo Gorki, as “universidades” de vida. Pedia a Jacinto 

biscoito e um cálice de Tokái. Rompe com a suposta determinação do gosto, 

localizando-se no que Bourdieu chama de espaço de indeterminação, percebido 

principalmente nas classes médias.194 

A classe burguesa marca ainda sua distinção pela aquisição de produtos que 

“não tem preço”, ou seja, as séries limitadas, as obras de arte, as ilhas, uma garrafa 

de Porto, 1834, envelhecida na adega de D. Galião: o verdadeiro luxo que só um 

possuidor exclusivo pode sentir. Tal gosto “distingue-se dos outros e relaciona-se 

com outrem através da posse exclusiva: a propriedade privada é seu modo de 

existência pessoal, distintivo.”195  

 

Apenas alguém como Perrier-Jouët e que possui o mais belo vinhedo das 
encostas de Cramant para usufruir e nos oferecer esta loucura: uma 
champanha preparada, quase exclusivamente, com as uvas mais caras do 
mundo. No entanto, os 78 centilitros desta garrafa do século XVIII não tem 
preço para quem ama a champanha pela champanha. Sobretudo, quando 
se trata de safra de um ano especial.196  

 

 Há um episódio no romance exemplar deste tipo de consumo priceless. 

Jacinto, já nas serras, conversa com Zé Fernandes sobre seu novo projeto: “a 

instalação duma queijeira, à fresca moda holandesa, toda branca e reluzente, de 

azulejos e de mármore, para fabricar os Camemberts, os Bries... os 

Coulommiers...”197 Dá como pretexto o negócio, sim, a queijeira poderia ser um 

negócio lucrativo “o lucro é o deleite moral do trabalho, o emprego fecundo do dia...”, 

                                            

194 BOURDIEU, P. A distinção: crítica social do julgamento. Tradução de Daniela Kern e Guilherme J. F. 
Teixeira. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007, p.105. 

195 Ibid., p.262. 

196 Ibid., p.262, grifei. 

197 Fragmentos de QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 159, 60. 
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na opinião de Jacinto. Zé Fernandes faz um cálculo rápido e percebe o prejuízo que 

o negócio poderia gerar. O negócio não era viável. A reação de Jacinto? 

“Perfeitamente! Faço um desses espantosos queijos por semana, ao Sábado, para o 

comermos nós ambos ao Domingo!”. Seu amigo holandês, Conde Rylant, indicaria 

todos os caminhos para a concretização do estabelecimento.  

 Além da propriedade exclusiva, podemos falar aqui de outro tipo de 

apropriação, a de uma técnica antiga de produção e, logo, de uma arte de viver, que 

pouco se preocupa com o tempo. A aquisição das competências necessárias para a 

fabricação de um vinho, de uma compota ou da construção de uma queijeira, só é 

possível “pelo pertencimento a um grupo antigo, única garantia da posse de todas as 

propriedades dotadas do mais elevado valor distintivo porque seu acúmulo só é 

possível com o decorrer do tempo.”198 

Portanto, em se tratando do vocabulário da gramática burguesa, dotado de 

um senso de distinção econômica, cultural e simbólica, caso fossemos produzir uma 

“lista de compras imaginária” para o burguês Jacinto, a partir das referências 

presentes em A cidade e as serras e das discussões feitas até o momento, nela 

certamente estariam os itens listados na imagem a seguir, elaborada a partir da 

análise da obra.199 

 

                                            

198 BOURDIEU, P. op. cit., p.263. 

199 Em estudo sobre o papel da alimentação em Eça de Queiroz, William Rougle também faz uma espécie de 
sistematização dos alimentos que aparecem na obra do autor. ROUGLE, W. The role of food in five majors 
novels  of Eça de Queirós. Luso Brazilian Review, v.13, n.2, 1976, p. 157-81. 
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Imagem 30: lista de compras elaborada para Jacinto. Imagem adaptada. Fonte original: DUCASE, A. 
Paris do sabor em 200 endereços. Tradução de Cecília Prada. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011. 

 

Alimentos enlatados: consumir industrializados significava fazer parte de um 

mundo que era apresentado às benesses da indústria de alimentos. Eram produtos 

caros.200 Envolvia adquirir um alimento com uma elaboração adicional que “retirava” 

ainda mais o alimento da natureza, civilizando-o, como diria Jacinto. “Comida, 

maravilhosa comida, enlatada, empacotada e congelada. Comida, maravilhosa 

comida. O que preferes?.”201 

                                            

200 FRANCO, A. De caçador a gourmet: uma historia da gastronomia. 5. ed. São Paulo: Ed. Senac SP, 2011, p. 
218. 

201 BOOTHROYD, J. apud FERNANDEZ-ARMESTO, F. Historia de la comida: alimentos, cocina y civilización. 
3. Ed. Tradução de Victoria Ordoñéz. Barcelona: Tusquets, 2009, p. 283, traduzi. (Los 5 sentidos) 
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Ingredientes relacionados ao pertencimento: O arroz - como o ingrediente 

principal do arroz-doce, sobremesa de maior destaque no romance -, galinha, favas 

e ovos são ingredientes que marcam o acesso à cozinha de tradição portuguesa. 

Tais ingredientes marcam um senso de distinção simbólica de Jacinto que, mesmo 

sendo um burguês citadino, tinha uma relação de pertencimento com um grupo 

antigo e camponês, e acesso a técnicas culinárias cujo acúmulo só é possível com o 

decorrer do tempo. 

Bebidas: o chá é uma bebida preparada a partir da espécie de origem 

oriental Camellia sinensis, que durante a Idade Moderna entrou em moda como 

hábito social aristocrático.202 Sobre café e chocolate como bebidas de distinção é 

interessante consultar a obra de Piero Camporesi Hedonismo e exotismo203. 

O caso dos aspargos: em todo o romance os aspargos são citados como 

símbolo da civilização, da cidade. Foram eles que civilizaram a horta de tia Vicência 

em Guiães e que Jacinto advertiu a Zé Fernandes quando da sua ida às serras: 

“Leva caixas de aspargos!”.204 Brillat-Savarin conta uma anedota na qual vai 

comprar aspargos a uma comerciante de comestíveis. Segundo ele, o preço era 

bom pra rei e rainha. Ela responde: “O senhor se engana; semelhantes luxos jamais 

chegam aos palácios; o rei e os príncipes querem o bom, não o magnífico.”205  

Lagosta: Desde a Idade Antiga lagostas são crustáceos tidos como alimento 

de distinção. No livro de receitas mais antigo de que se tem notícia, De Re 

Coquinaria, preparações com lagosta já são citadas. O crustáceo aparece pelo 

menos cinco vezes no romance, sempre em Paris. 

Produtos exóticos: De Malta, do Japão e outros. O caráter exótico do 

ingrediente confere-lhe, em geral, um senso de distinção econômica, já que por sua 

                                            

202 CASTRO ALVES, D. Era Tormes e amanhecia: Dicionário gastronômico cultural de Eça de Queiroz. Rio de 
Janeiro: Nórdica, 1992. 

203 CAMPORESI, P. Hedonismo e exotismo: a arte de viver na época das luzes. Tradução de Gilson César 
Cardoso de Souza. São Paulo: Editora da Unesp, 1996. 

204 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 20. 

205 BRILLAT-SAVARIN, J. A fisiologia do gosto. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p.345. 



89 

 

oferta reduzida, o preço tende a elevar-se. Apresentar tais ingredientes à mesa 

significa o poder de adquiri-los. Na história assistimos a um cenário similar em 

relação às especiarias durante a Idade Média, com o chocolate e o café na Idade 

Moderna e, atualmente, numa escala maximizada devido ao seu caráter ilegal, com 

as hortulanas, por exemplo.206 

 

Restaurantes e cafés como novas espacialidades de consumo burguesas 

Em termos de espacialidade de consumo, nada mais marcadamente burguês 

que o restaurante e os cafés. Os primeiros restaurantes trouxeram às ruas a cozinha 

dos nobres. A Revolução Francesa abriu espaço para que a burguesia tivesse 

acesso à arte culinária que grandes cozinheiros, então “desempregados”, 

desenvolviam outrora nas cortes e, agora, em seus estabelecimentos comerciais.  

As cenas da vida burguesa ganharam desde ali um novo plano de fundo. À 

época do Segundo Império, por exemplo, um dos restaurantes frequentados pela 

burguesia era o Maison Dorée. Uma cena da Educação Sentimental de Flaubert é 

descrita ali. Proust, em Um amor de Swann, também desenvolve parte da narrativa 

referindo-se ao mesmo restaurante. Em se tratando de restaurantes de forma geral, 

Eça de Queiroz, em toda sua obra, romances, artigos de jornal, cartas, faz diversas 

menções: 

Veio-lhe [a Basílio] uma certa ideia, começou a dizer: Que pena que não 
houvesse em toda Lisboa um restaurante, onde se pudesse ir tomar uma 
asa de perdiz e beber uma garrafa de champanhe frapée!207 

Nada mais necessário na vida do que um restaurante.208 

  

As origens do comer fora da casa remontam à Antiguidade e mesmo à pré-

história: com o surgimento dos mercados e das feiras, o homem era obrigado a 

                                            

206 Ver mais em: FRANCO, A. De caçador a gourmet: uma historia da gastronomia. 5. ed. São Paulo: Ed. 
Senac SP, 2011; e em: CAMPORESI, P. Hedonismo e exotismo: a arte de viver na época das luzes. Tradução 
de Gilson César Cardoso de Souza. São Paulo: Editora da Unesp, 1996. 

207 QUEIROZ, E. O primo Basílio. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 91. 

208 QUEIROZ, E. A correspondência de Fradique Mendes. Lisboa: Europa-América, 1980, p. 108. 
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abandonar seu domicílio durante dias, vendo-se obrigado a comer fora de casa.209 

Há notícias de que na Antiguidade já existiam albergues onde era possível trocar os 

cavalos, descansar e se restaurar. A taverna também esteve entre seus 

percussores. Na Idade Média, Bizâncio era famosa por suas tavernas que punham 

mesas ao ar livre: comida, vinho e diversão estavam à disposição dos comensais.210 

Tais estalagens ainda eram bastante rústicas e frequentadas pela gente do povo,211 

algumas, por exemplo, só serviam bebidas. Estiveram ligadas aos primórdios do 

comércio de restauração, também, as comidas de rua: por preços módicos era 

possível se alimentar fora do ambiente doméstico e interagir com os comensais e 

com o cozinheiro que ali estivessem212.  

Embora comer fora do domicílio seja uma possibilidade que se remonta à 

aurora da humanidade, restaurantes tais como conhecemos - estabelecimentos 

acondicionados, sem grandes mesas comuns, toalhas recobrindo as pequenas 

mesas, guardanapos, talheres, uma boa reserva de bebidas, um cardápio com 

pratos refinados servidos em porções individuais – são bem mais recentes. O 

restaurante moderno nasceu no século XVIII. A palavra restaurante aparece pela 

primeira vez na história em 1786, num decreto que autorizava os traiteurs e os 

restaurateurs a abrirem suas portas ao público.213 No século XIX, o espaço se 

consolida: é só em 1835 que a palavra restaurante é utilizada para designar o 

estabelecimento do restaurador.214 

 

                                            

209 PITTE, JR. Nacimiento y expansión de los restaurantes. In: FLANDRIN, JL.; MONTANARI, M. Historia de la 
alimentación. Tradução de Lourdes Pérez; Dolores Carvajal, Nuria Carvajal, Carolina Le Lanchón, Ana 
Martinéz. Gijón: TREA, 1996. cap. 41, 939. 

210 FRANCO, A. de caçador a gourmet: uma historia da gastronomia. 5. ed. São Paulo: Ed. Senac SP, 2011, p. 
60. 

211 QUEIROZ, M. A comida e a cozinha ou iniciação à arte de comer. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 
1988, p. 77. 

212 PITTE, JR. op. cit., 940. 

213 QUEIROZ, M. A comida e a cozinha ou iniciação à arte de comer. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 
1988, p. 79. 

214 PITTE, JR. op. cit., p. 945. 
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O estabelecimento chama-se restaurante, e quem dirige é o restaurateur. 
Chama-se cardápio a lista nominativa dos pratos, com indicação do preço, e 
conta a nota da quantidade de pratos fornecidos e seu valor.215 

O cuidado no servir logo distanciam os restaurantes das hospedarias e 
albergues. [...] Diderot fala a Sophie Volland do prazer que sente ao 
frequentá-los: ‘Se tomei gosto pelos restaurantes? Claro que sim, um gosto 
infinito. Aí se serve um pouco caro mas à hora em que se deseja. [...] 
Come-se sozinho [...] isso é uma maravilha e parece-me que todo mundo se 
regala’216.  

 

Dentre os locais para comer e beber fora de casa de relevo para a burguesia, 

há também os cafés. Os primeiros surgiram no final do século XVII, na França, 

Alemanha e Inglaterra. Graças a estes estabelecimentos os chás, cafés e chocolates 

passariam a ser bebidas de consumo frequente. O primeiro que surgiu na França 

era propriedade do siciliano Francesco Capelli, conhecido como Procope. Sua 

grande inovação foi fazer de seu estabelecimento um centro de informação e 

discussão de ideias políticas e literárias. Seus frequentadores? Voltaire, Diderot, 

Danton... O café passou ser o lugar do discurso, da sociabilidade e dos encontros. 

Um lugar em que mais se alimentava o espírito do que o estômago.217  

Até o século XVIII, diferentemente do restaurante, um espaço da solidão e do 

isolamento, “com a impossibilidade de passar a mostarda ao vizinho, e lançar os 

alicerces de uma amizade”,218 o café era um ambiente em que era permitido a 

qualquer pessoa entabular conversa com estranhos. Todavia, a mentalidade 

burguesa, no século XIX, instituiu uma nova lógica nos cafés: o comensal reservava-

se ao direito de não ser incomodado em público:  

 

 

                                            

215 BRILLAT-SAVARIN, J. A fisiologia do gosto. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p.279. 

216 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.80. 

217 PITTE, JR. Nacimiento y expansión de los restaurantes. In: FLANDRIN, JL.; MONTANARI, M. Historia de la 
alimentación. Tradução de Lourdes Pérez; Dolores Carvajal, Nuria Carvajal, Carolina Le Lanchón, Ana 
Martinéz. Gijón: TREA, 1996. cap. 41, p. 943. 

218 CASTRO ALVES, D. Era Tormes e amanhecia: Dicionário gastronômico cultural de Eça de Queiroz. Rio de 
Janeiro: Nórdica, 1992, p. 520. 
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o expectador silencioso, sem ninguém de especial para assistir, protegido 
do seu direito de ser deixado sozinho, poderia agora também estar 
absolutamente perdido em seus pensamentos, em seus devaneios. As 
pessoas fugiam do seu parlatório familiar para o clube ou para o café, à cata 
de sua privacidade. O silêncio, portanto, superpunha o imaginário público e 
privado. O silêncio tornava possível que se fosse ao mesmo tempo visível 
aos outros e isolado aos outros.219 

 

 Quanto ao serviço, no século XIX, os cafés ofereciam pratos que os faziam 

parecer a verdadeiros restaurantes: serviam seus clientes em mesas privadas, com 

bonitas toalhas e pratos cuidadosamente preparados. Convertem-se em verdadeiros 

restaurantes.220 

 Caso fossemos traçar a rota de restaurantes e cafés em A cidade e as Serras, 

teríamos os seguintes estabelecimentos: o Café Durand, Boulevard de la Madeleine; 

Ernest, na Praça Gaillon; Café de la Paix; Grand Café, no Boulevard des Capucines; 

jantar no Pavillon d’Armenonville; as cervejarias filosóficas do Boulevard Saint 

Michel, locais frequentados por estudantes que desejam beber algo - um bock, por 

exemplo - e trocar ideias. Com exceção das cervejarias frequentadas pelos 

estudantes da Sorbonne, todos estes estabelecimentos estão localizados à margem 

direita do Sena. Na serra, as refeições sempre são realizadas em domicílios. Não há 

restaurantes ou cafés, estabelecimentos essencialmente urbanos.  

É no Café Durand, por exemplo, que Zé Fernandes faz o primeiro contato 

com Madame Colombe e onde retorna ao não conseguir estabelecer contato com 

ela em sua residência. Chora as mágoas, solitariamente, deste amor na mesa do 

café. Há também o Ernest, que para o Grão Duque já não era mais o mesmo: faz 

sérias críticas à sua cozinha: “esta manhã lá almocei... Um horror! Uma salada 

Chambord... palhada! Não tem a noção da salada!”.221 

No Café de la Paix, Zé Fernandes faz uma refeição ao chegar em Paris. Tal 

café é um sítio tradicional da “geografia de cafés parisienses”, em funcionamento 

                                            

219 SENNETT, R. O declínio do homem público. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 269. 

220 PITTE, JR. Nacimiento y expansión de los restaurantes. In: FLANDRIN, JL.; MONTANARI, M. Historia de la 
alimentación. Tradução de Lourdes Pérez; Dolores Carvajal, Nuria Carvajal, Carolina Le Lanchón, Ana 
Martinéz. Gijón: TREA, 1996. cap. 41, p. 946, 7. 

221 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 214. 
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desde 1862 atraiu milhares de clientes famosos como Jules Massenet, Émile Zola e 

Guy de Maupassant, provavelmente, devido a sua proximidade com a Ópera de 

Paris (Palais Garnier). Era costume comer algo após a ópera, como ainda o é.  

No Grand Café, que permanece em funcionamento no Boulevard des 

Capucines, 4, Zé Fernandes e Jacinto viram o marido gordalhufo de Madame Oriol. 

Após a subida à Sacrè-Coeur é no Pavillon d’Armenonville que Jacinto e Zé 

Fernandes decidem jantar: uma construção requintada do século XVIII, ainda hoje 

em funcionamento, que combina a elegância de sua arquitetura com as instalações 

modernas. O jantar dos amigos tinha ares de requinte, com direito a apresentações 

artísticas. E é, finalmente, ao Julien que Zé Fernandes parte em busca de um chá, 

melancólico, segundo ele. 

Tais estabelecimentos trazem em si a marca burguesa: ainda que na esfera 

pública, tem um forte caráter privado. A ideia da individualização vai dos pratos e 

talheres individuais e às mesas que demarcam um território privativo. “A refeição 

isolada num grupo reforça o egoísmo, habitua o indivíduo a pensar só em si, 

separando-o de tudo que o cerca, dispensando-o de consideração para com os 

outros.” 222 Até mesmo a escolha indica uma maneira individual de consumo: elege-

se na carta pelo que bem se entende, na maioria das vezes, cada um escolhendo 

por aquilo que lhe apetece. Tal escolha ao mesmo tempo que individualiza o sujeito, 

também o posiciona socialmente: a escolha pública é uma atividade de 

espetáculo.223 

No romance as refeições de mais relevo e ostentação são realizadas no 

âmbito privado. Hortulanas, champanhes, trufas... sempre no 202. É lá que a elite 

parisiense vai em busca do bem comer e da diversão entre “os iguais”. A intimidade 

diz respeito aos íntimos. Ela, a burguesia, despende para si, diz Bataille, 

“dissimulando suas despesas, [...], aos olhos de outras classes.”224 O consumo 

                                            

222 BRILLAT-SAVARIN, J. A fisiologia do gosto. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995, p. 284. 

223 POULAIN, Jean-Pierre. Sociologias da Alimentação. Tradução de Rossana Pacheco da Costa Proença, 
Carmen Sílvia Rial, Jaimir Conte. Florianópolis, SC: Ed. UFSC, 2006, p. 61. 

224 BATAILLE, G. A parte maldita. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 39. 
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público, todavia, não deixa de ser uma marca burguesa que, contraditoriamente, via 

tal espaço como uma oportunidade de distinguir-se. Ir ao Pavillon d’Armenonville, 

por si só, significava fazer parte de uma alta elite. Ir aos restaurantes badalados do 

momento e aos luxuosos, igualmente. “Os restaurantes [...] se converteram em 

capas sociais em temas de conversação quase tão nobres como o cinema e a 

literatura”, comenta Claude Fischler.225 As escolhas falam sobre mim: 

economicamente, simbolicamente e culturalmente.  

Podemos, portanto, a partir das características da cozinha burguesa 

discutidas neste trabalho, propor pontualmente um modelo quaternário que fale 

sobre a singularidade desta cozinha específica de um grupo, numa determinada 

época e lugar. 

 

 

Imagem 31: Modelo quaternário para a cozinha burguesa. 

 

                                            

225 FISCHLER, C. El (h)omnívoro: El gusto, la cocina y el cuerpo. Tradução de Mário Merlino. Barcelona: 
Editorial Anagrama, 1995, p.218, traduzi. 

Técnica Raro e/ou caro

Cafés e restaurantes Tempo
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 Podemos iniciar falando sobre uma preocupação com a técnica. 

Principalmente a partir da Segunda Revolução Industrial a técnica foi vista como 

uma das chaves para o progresso. Morin nos fala de um quadrimotor, herança 

iluminista, que propulsa até os nossos dias a nave espacial Terra: ciência-técnica- 

economia-lucro.226 A técnica é em si mesma a essência do capitalismo. Não falamos 

de uma técnica que ajuda o homem a se situar no mundo no seu tempo, mas de 

uma técnica que pretende desocultar e ultrapassar o horizonte: deseja apontar 

caminhos além de seu tempo para o homem.227 Esta ideia moderna de técnica que 

impulsionou a burguesia em busca do progresso e da chamada civilização, 

impregnou-se no seu sistema alimentar: em seus receituários culinários, 

equipamentos e inovações comestíveis. 

 Uma segunda questão é a atenção dirigida pela burguesia ao uso do tempo: 

o novo contexto de demandas crescentes que o torna cada vez mais escasso e uma 

relação que o compreende como mercadoria. Apropriar-se do tempo do outro e 

controlá-lo milimetricamente é o desejo acalentado pelo burguês. Impera um tempo 

calculável em suas frações e instrumentos de precisão para medi-lo, mesmo em 

nível individual (lembremos do relógio de bolso, prótese indissoluvelmente burguesa) 

e redesenhado pelo progresso, o tempo da fábrica. O capital burguês controlou 

mesmo os tempos e ritmos das refeições e do seu preparo. Cozinhe até que esteja 

dourado ou até que Órion desapareça do céu dão lugar a expressões exatas de 

tempo, em frações de minutos e até segundos. O almoço, além disso, instituiu-se 

como refeição entre as dez e doze horas devido à jornada de trabalho. 

 A cozinha burguesa estima aquilo que é raro e/ou caro, como forma de 

demarcar um senso de distinção econômica e cultural. Chás colhidos das mãos de 

virgens, vinhos envelhecidos em adegas centenárias próprias, aves proibidas para 

consumo, iguarias raras e de terras longínquas. Todavia, tal consumo ocorre com 

temperança, uma das marcas do consumo burguês, qualidade exigida para seu 

                                            

226 MORIN, E. Rumo ao abismo: ensaio sobre o destino da humanidade. Tradução de Edgard Assis Carvalho e 
Mariza Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 40. 

227 BRÜSEKE, F. A modernidade técnica. Revista brasileira de ciências sociais. São Paulo, v.17, n. 49, p. 135-
43.49, 2002. 
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sucesso econômico. Aí reside uma das distinções mais fortes entre as cozinhas 

burguesas e aristocráticas.  

 O nascimento de espacialidades de consumo conhecidas como restaurantes 

e cafés são protocolos sociais de consumo alimentar característicos da burguesia. 

Falamos aqui, na verdade, para além do ato de comer fora de casa, mas do ritual 

envolvido em frequentar cafés e restaurantes: uma atividade que é de espetáculo e 

que se converte em distinção social, mas que é ao mesmo tempo um ritual de 

caráter individual, seja pela demarcação dos territórios-mesas, seja pela escolha 

individualizada de pratos.  

As características que englobam tal modelo quaternário não podem ser 

compreendidas isoladamente. Podemos, por exemplo, perceber que a importância 

dada ao tempo como mercadoria influenciou no desenvolvimento da técnica e essa, 

por sua vez, numa nova compreensão milimétrica do tempo. O caráter de distinção 

envolvido no consumo do que é caro e/ou raro também aparece no ritual de cafés e 

restaurantes. São questões que se intercomunicam para falar da cozinha de um 

grupo a partir da sua cultura. E, mais: para apontar o caráter revolucionário desta 

burguesia ao revolucionar o gosto do mundo na sua época e mesmo hoje. Veremos 

nas páginas seguintes, que a chamada gastronomia contemporânea - que escolhe 

todos os anos os cinquenta melhores restaurantes do mundo, que ditam as 

tendências do que se come mesmo fora do circuito da cozinha profissional - é 

herdeira da cozinha que nascia no século XIX, no interior desta classe. 
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Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar. 

Marx & Engels, Manifesto Comunista.
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Observo que, en cocina, como en muchas otras 
cosas, el pasado puede servir para comprender el 
presente y también que, en muchos aspectos, si 
no en todos, el presente es a menudo, y a pesar 
de quienes lo viven, la repercusión del pasado.  

Jean François Revel  

 

Ítalo Calvino diz que uma das características de um clássico é persistir “como 

rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível.”228 Neste sentido, 

poderíamos pensar em A cidade e as serras como um clássico da literatura (da 

alimentação?), visto que, o eco das reflexões “distraídas” de Eça de Queiroz sobre 

uma cozinha do final do século XIX, chega até os dias atuais com tal força, que nos 

permite pensar aspectos da cozinha do século XXI. Tomemos, por exemplo, duas 

cenas do romance. Em uma delas nos deparamos com a surpresa de Zé Fernandes 

frente àquele apanágio da civilização: laranjas geladas em éter. Noutra, ele mesmo 

encomenda ao cozinheiro do 202 uma travessa de arroz-doce para a comemoração 

do natalício do entediado Jacinto:  

 

 

 

 

                                            

228 CALVINO, I. Por que ler os clássicos. 5. ed. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Editora Companhia das 
Letras, 2004. p.15. 
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E pôr sobremesa simplesmente laranjas geladas com éter. -Em éter, 
Jacinto? O meu amigo hesitou, esboçou com os dedos a ondulação dum 
aroma que se evola. É novo... Parece que o éter desenvolve, faz aflorar a 
alma das frutas... Curvei a cabeça ignara, murmurei nas minhas 
profundidades: -Eis a Civilização!229 

 

Depois chegou a hora das luzes e do jantar. Eu encomendara pelo Grilo ao 
nosso magistral cozinheiro uma larga travessa de arroz-doce, com as 
iniciais de Jacinto e a data ditosa em canela, à moda amável da nossa 
meiga terra. E o meu Príncipe à mesa, percorrendo a lâmina de marfim 
onde no 202 se escreviam os pratos a lápis vermelho, louvou com fervor a 
ideia patriarcal: -Arroz-doce! Está escrito com dois ss, mas não tem dúvida... 
Excelente lembrança! Há que tempos não como arroz-doce! Desde a morte 
da avó. Mas quando o arroz-doce apareceu triunfalmente, que vexame! Era 
um prato monumental, de grande arte! O arroz, maciço, moldado em forma 
de pirâmide do Egito, emergia duma calda de cereja, e desaparecia sob os 
frutos secos que o revestiam até ao cimo onde se equilibrava uma coroa de 
Conde feita de chocolate e gomos de tangerina gelada! E as iniciais, a data, 
tão lindas e graves na canela ingênua, vinham traçadas nas bordas da 
travessa com violetas pralinadas! Repelimos, num mudo horror, o prato 
acanalhado. E Jacinto, erguendo o copo de champanhe, murmurou como 
num funeral pagão: -Ad Manes, aos nossos mortos!230 

 

 Os episódios nos mostram uma cozinha que ao mesmo tempo em que 

gozava com o espetáculo da inovação - laranjas geladas em éter - vivia a nostalgia 

da tradição – ah, o arroz-doce das terras lusitanas!  

Inovação é a palavra de ordem da chamada sociedade líquido-moderna. O 

líquido é, na verdade, uma metáfora utilizada por Bauman que descreve a natureza 

da vida na sociedade atual: “‘líquido-moderna’ é uma sociedade em que as 

condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que 

aquele necessário para consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir.”231 

Ser moderno significa ser leve e fluido, significa derreter os sólidos, profanar o 

passado: um “repúdio e destronamento do passado, e, antes e acima de tudo, da 

‘tradição.’”232 Viver na sociedade-líquido moderna, portanto, significa inovar.  

 

                                            

229 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 30 

230 Ibid., p. 98, 9. 

231 BAUMAN, Z. Vida Líquida. 2. ed. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p.7. 

232 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien.  Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p.9. 
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A vida numa sociedade líquido-moderna não pode ficar parada. Deve 
modernizar-se (leia-se: ir em frente despindo-se a cada dia dos atributos 
que ultrapassaram a data de vencimento, repelindo as identidades que 
atualmente estão sendo montadas e assumidas) ou perecer. Cutucada pelo 
horror da expiração, a vida na sociedade líquido-moderna não precisa mais 
ser empurrada pelas maravilhas imaginadas no ponto final dos trabalhos 
modernizantes.233 

 

A necessidade de inovar operando em tal frequência gera uma atmosfera de 

incerteza. Antes que tenhamos tempo de, com a experiência, apreendermos uma 

nova forma de fazer ou de consumir a mudança se instaura. A cozinha, por exemplo, 

passa a ser povoada por estranhos que por gerações foram desconhecidos: 

novidades da biotecnologia de alimentos, da gastronomia molecular com suas 

gomas, lactatos e nitrogênio e a divinização (ômega-3) ou diabolização (glúten) de 

alguns nutrientes conforme pregada pelo “nutricionismo”, para usar a expressão de 

Michel Pollan - que cisma em retirar do alimento a sua cultura - são bons exemplos 

dessa movimentação em direção ao desconhecido que traz aflição ao comensal 

líquido-moderno. Ao invés da cozinha da avó, testada por várias gerações, uma 

infinidade de “gêneros” em fase de teste: “nada pode ser conhecido com 

segurança.”234 

As técnicas de produção agrícola contemporânea, a transformação 
industrial dos alimentos, o surgimento e a extensão da grande distribuição 
provocaram, como efeitos secundários e não desejados, àqueles que 
comem um sentimento de alienação, e aos alimentos um estado ambíguo e 
misterioso, semeando a inquietude entre os primeiros e jogando uma névoa 
de desconfiança sobre os segundos, bem como sobre sua natureza e reais 
conteúdos.235 

 

Neste contexto de incerteza, a modernidade produz ondas de nostalgia que 

nos levam a revisitar algumas ilhas de segurança. O retorno a certas formas de 

tradição é a resposta para a ansiedade. O slow antes do fast é um dos sintomas de 

tal nostalgia. O terroir, a cozinha das avós, idem. Chamado por Carlos Alberto Dória 

de filósofo da gastronomia, Santi Santamaria, catalão, chef de cozinha falecido em 

                                            

233 BAUMAN, Z. Vida Líquida. 2. ed. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p.9. 

234 Id., 2001, p.36. 

235 FISCHLER, C.; MASSON, E. Comer: a alimentação de franceses, outros europeus e americanos. Tradução 
de Ana Luiza Ramazzina Guirardi. São Paulo: Editora Senac SP, 2010, p. 76. 
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2010, não exitava em definir sua cozinha como cozinha de terroir. Ele disse o 

seguinte em entrevista a Dória:236  

 

 

 

Qual o senhor acha que é o futuro da gastronomia? Ferran Adrià 
disse certa vez que via esse futuro em países como a China e o 
Brasil. 

 

 

Não vejo nada disso. Vejo o futuro nas mães e nas avós. É preciso 
ressuscitá-las. Urgentemente. É preciso que se dê um grito do tipo 
“Lázaro! Levanta-te e anda!” (risos). 

 

 

Tomando como ponto de partida as reflexões trazidas à tona pelos episódios 

de A cidade e as Serras apontados no início deste capítulo, podemos reconhecer e 

problematizar alguns aspectos da cozinha na sociedade líquido-moderna. Inovação 

e tradição são dois lados desta mesma moeda.  

 

INOVAÇÃO: DE MÁGICOS E COZINHEIROS  

 Laranjas geladas em éter. Jacinto, no seu pungente desprezo à natureza, não 

suportaria devorar as singelas laranjas colhidas do pé. O príncipe da Grã-Ventura 

necessitava sempre mergulhar “nas ondas lustrais da Civilização, para largar nelas a 

crosta vegetativa, e ressurgir reumanizado, de novo espiritual e Jacíntico!”. Laranjas 

sim, mas, geladas em éter, composto químico sintetizado em 1540 por Valerius 

Cordus e redescoberto por Frobenius em 1730, que transformava a cozinha do 202 

num verdadeiro laboratório científico. O éter por ser volátil, mais volátil que o etanol, 

                                            

236 DORIA, C. Estrelas no céu da boca: escritos sobre culinária e gastronomia. São Paulo: Ed. Senac SP, 2006, 
p. 197. 
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para evaporar rouba calor da superfície onde se encontra. A superfície esfria. Temos 

as laranjas geladas em éter.237 

 

-Em éter, Jacinto? O meu amigo hesitou, esboçou com os dedos a 
ondulação dum aroma que se evola. É novo... Parece que o éter 
desenvolve, faz aflorar a alma das frutas... Curvei a cabeça ignara, 
murmurei nas minhas profundidades: -Eis a Civilização!238 

 

 É novo... Inovação era o prato do dia no 202, seja em suas máquinas, seja 

em suas águas, seja em suas receitas. Inovar é ser moderno, é sair do 

provincianismo serrano e revestir-se de civilização, para usar a ideia de Jacinto. 

Com a ciência firmando fortemente seus pés no século XIX, civilizar-se significava 

ainda utilizar-se de suas possibilidades para transformar coisas já conhecidas, como 

as laranjas, as águas, o arroz-doce...  

Tal inovação da cozinha burguesa de A cidade e as serras, com a utilização 

do éter para resfriamento, prenunciava certamente uma das inovações da 

gastronomia contemporânea: o nitrogênio líquido. 

A aplicação do nitrogênio líquido na cozinha, invenção do catalão Ferran 

Adrià, permite elaborar frituras em baixa temperatura, já que em -200ºC o nitrogênio 

queima como um óleo que está acima de 200ºC.239 A fritura a frio gera uma textura 

crocante no exterior e preserva a maciez do interior do produto. Pode-se ainda 

preparar sorbets congelados instantaneamente, fast frozen, etc.  

Como foi espetacular para Zé Fernandes deparar-se com aquela síntese de 

civilização! Não desconsideremos, portanto, o espetáculo que a utilização do 

nitrogênio para o tratamento térmico hoje na cozinha pode agenciar. “Não são 

                                            

237 O éter durante a história foi frequentemente utilizado como inebriante. Aqui, Eça de Queiroz aponta que seu 
emprego tinha por fim gelar as laranjas.  

238 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.30 

239 ATALA, A.; DORIA, C. Com unhas, dentes e cuca: Prática culinária e papo-cabeça ao alcance de todos. 
São Paulo: Ed. Senac SP, 2008, p. 323. 
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desprezíveis os aspectos cênicos que se obtém 

levando porções de nitrogênio líquido à mesa e 

observando a sua evaporação enquanto se 

come.”240  

 A cozinha, inserida numa sociedade que 

deseja substituir a velha ordem, defeituosa, 

escolheu pela inovação. Decidiu civilizar 

cientificamente e, logo, culturalmente a sua 

cozinha. Escolheu dissolver os sólidos ou até 

sublimá-los: da banha chegamos ao nitrogênio. 

“Tudo o que era sólido e estável se desmancha 

no ar”,241 com esta frase Marx e Engels referiam-

se ao espírito moderno que impregnava aquele 

tempo e que buscava transformar a sociedade, 

por considerá-la “estagnada demais para seu 

gosto e resistente demais para moldar e 

amoldar-se a suas ambições.”242 

Na cozinha, o movimento da gastronomia 

molecular* do século XX e XXI, deparou-se com 

a mesma preocupação. Utilizando-se de alguma 

influência do modelo molecular, Ferran Adrià 

levou a física e química para sua cozinha 

transformando-a num laboratório. Faz uma 

cozinha de inovação, com uma linguagem 

própria que desvenda através do trabalho 

                                            

240 ATALA, A.; DORIA, C. Com unhas, dentes e cuca: Prática culinária e papo-cabeça ao alcance de todos. 
São Paulo: Ed. Senac SP, 2008, p. 324. 

241 MARX, K; ENGELS, F. Manifesto comunista. Tradução de Álvaro Pina. São Paulo: Editorial Boitempo, 2005, 
p. 43. 

242 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 9. 

*Gastronomia molecular 

Francis Bacon chega à cozinha. Só a 
experimentação levaria à verdade. Fechem os 
livros das avós. Melhor, inquiramos a 
consistência das dicas e truques nos pés das 
páginas de cadernos de receitas engordurados, 
centenários. A ciência tomou a cozinha.  

Ano, 1988. Os cientistas, Nicholar Kurti e 
Hervè This. Seu objetivo? Tomar receitas e 
“extrair suas verdades” com auxílio de 
disciplinas científicas, como física e química, e 
do método experimental. Sua bandeira? A 
gastronomia molecular. “É toda uma nova 
cultura que começa a se desenhar a partir da 
experimentação, o que podemos chamar de 
culinária racional.”1 

DORIA, C. A culinária materialista:
construção racional do alimento e do prazer 
gastronômico. São Paulo: Ed. Senac SP, 2009, 
p. 224 
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artístico, os matizes mais profundos da cultura contemporânea na qual a cozinha se 

insere.  

 

   
 
Da esquerda para direita: Ferran Adrià e a cozinha mágica do El Bulli (imagem 32): suas esferas 
(imagem 33), suas espumas e seus espetáculos (imagem 34). Fontes: < www.lexpress.fr>  
< www.cometobarcelona.com> 

 

Ferran Adrià, chef de cuina catalão, nasceu em 1962 e foi proprietário do El 

Bulli, situado em Cala Montjoi, até 2011, ano em que fechou suas portas para 

dedicar-se à pesquisa, à cozinha experimental. Seus planos? Pretende inaugurar em 

2014, também na cidade de Cala Montjoi, a El Bulli Foundation, fundação que será 

dedicada à pesquisa culinária. O El Bulli, três estrelas Michelin, durante os anos de 

2002, 2006, 2007, 2008 e 2009 foi considerado o melhor restaurante do mundo pelo 

The S.Pellegrino World's 50 Best Restaurants, elaborada pela Restaurant Magazine. 

Dentre suas técnicas mais difundidas hoje estão a esferificação, o uso do nitrogênio 

líquido, as espumas e a desconstrução de ingredientes: azeitonas líquidas, sorvete 

de curry, sopa de coco, espumas de amendoim, gomas de azeite. Alvo de críticas e 

reverências, Adrià é hoje o maior nome de uma gastronomia do contemporâneo. 

Consegue, como define Agamben,243 sabendo que não pode fugir ao seu tempo, 

estabelecer singularidades nele. Mantém o olhar fixo em sua época sem se deixar 

cegar pelas suas luzes: é capaz de nele perceber o escuro. Adrià é contemporâneo 

e faz, junto com os adeptos de seu modo de pensar cozinha, uma gastronomia do 

contemporâneo. 

 

                                            

243 AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo: e outros ensaios. Tradução de Vinícius Nicastro Honesko. 
Chapecó, SC: Argos, 2009, p. 59. 



105 

 

 

 

Adrià quer usar a cozinha para explicar outras disciplinas. Um primeiro 
passo nesse sentido foi dado em dezembro, quando o chef promoveu, com 
uma turma de catalães (entre eles Ruscalleda, Roca e o chocolatier Enric 
Rovira) um curso de física e química em Harvard. Nas aulas experimentais, 
abertas a alunos de qualquer curso da universidade americana, conceitos e 
equações viraram experiências concretas de cozinha. Foi um sucesso: 700 
dos 7.000 alunos da universidade inscreveram-se, uma procura inédita. 
Tanto que, como anunciou no fórum de Girona, a parceria durará até 2016. 
Nesse período, Adrià passará pelo menos quinze dias por ano nos Estados 
Unidos.244 

  

Atualmente é pesquisador e professor convidado na Harvard. Faz da cozinha 

um espaço transdisciplinar e encabeça um movimento que vem, após um longo 

período onde cozinhar era tido como algo menor, ressignificando o que é o estar na 

cozinha.  

Portanto, ser moderno no século XXI significa inovar. “Pode-se definir a 

modernidade como a época, o estilo de vida, em que a colocação em ordem 

depende do desmantelamento da ordem ‘tradicional’, herdada e recebida; em que 

‘ser’ significa um novo começo permanente.”245 Significa, portanto, derreter esses 

sólidos que dificultavam o movimento e que sobrecarregam a nova ordem moderna: 

símbolos antigos, instituições, tradição. Magia, afetividade, transmissão. Renovar o 

véu simbólico que paira sobre a cozinha e lançar sobre ela um novo que signifique 

algo para o comensal contemporâneo. Como podemos exemplificar com a 

enunciação das leis básicas da gastronomia por Hervé This: “leis de uniformidade, 

de justaposição de sabores, de alongamento, de ‘suporte’, de constituição e de 

dominância. Assim, qualquer construção de sabores, seja sob a forma de um 

ingrediente ou de um prato que combine vários deles, poderá ser decifrada por 

essas leis.”246 Ferran Adrià, influenciado pelas ideias de This na formação de sua 

cozinha de vanguarda, completa: “um dos principais descobrimentos da minha 

                                            

244 CAETANO, N. Alta gastronomia não tem que se preocupar com saúde. O Guará. [on line], 2011. Disponível 
em <http://bit.ly/NNmsF0>. Acesso em 23 mar. 2012. 

245 BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama, Cláudia Martinelli Gama. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1998, p 20. 

246 DORIA, C. Estrelas no céu da boca: escritos sobre culinária e gastronomia. São Paulo: Ed. Senac SP, 2006, 
p. 123. 
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carreira nesses últimos anos foi a importância da física e da química entre os 

conhecimentos que um bom cozinheiro criativo deve possuir [e] graças a esse 

descobrimento me dei conta que meu estilo poderia seguir uma nova direção.”247 

Ainda que dissolva a tradição, é necessário reafirmar que tal cozinha moderna 

não é isenta de símbolos. Ela os dissolve, os espumidifica, os liquefaz, os gaseifica 

para criar novos símbolos: explicáveis, quantificáveis e enunciáveis pelas lógicas 

contemporâneas. Mais uma vez retomando a afirmação de Lévi-Strauss, que 

perpassa todo este trabalho como um eco, temos que: a cozinha é “uma linguagem 

na qual cada sociedade codifica mensagens que lhe permitem significar ao menos 

uma parte daquilo que ela é.”248 “Começamos a nos conscientizar que a cozinha 

deveria ser a ferramenta que traduzisse nossa maneira de ver a vida”, comenta 

Adrià.249 Ele percebeu no moderno a assinatura do arcaico, da nossa origem, aquilo 

que somos, que fala sobre nós e que nos encanta.250 

Neste sentido a cozinha continua sendo um espaço de magia e de tradução 

de símbolos pela figura do cozinheiro, por mais racional que seja. Fazendo um 

paralelo com a elaboração de Lévi-Strauss sobre o complexo xamanístico temos 

para que um sistema seja válido: o cozinheiro (feiticeiro) que crê na eficácia de suas 

técnicas e que “não se contenta em reproduzir ou representar mimicamente certos 

acontecimentos; ele os revive efetivamente em toda sua vivacidade, originalidade e 

violência”,251 ou seja, é também artista; o comensal (ou doente) que crê na 

eficácia/poder do cozinheiro; e o grupo, que participa do processo ao referendar a 

eficácia do cozinheiro, ou feiticeiro, através da opinião pública.  

                                            

247 DORIA, C. Estrelas no céu da boca: escritos sobre culinária e gastronomia. São Paulo: Ed. Senac SP, 2006, 
p. 133. 

248 LÉVI-STRAUSS, C. Do mel às cinzas. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2004, 
p.302. (Mitológicas, 2) 

249 SEN, M. Luzes e sombras do reinado de Ferran Adrià. Tradução de Sandra Trabucco Valenzuela. São 
Paulo: Ed. Senac SP, 2009, p. 72. 

250 AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo: e outros ensaios. Tradução de Vinícius Nicastro Honesko. 
Chapecó, SC: Argos, 2009, p. 69. 

251 LÉVI-STRAUSS, C. Antropología estructural. Traducción de Eliseo Verón. Buenos Aires: Ediciones Paidós, 
1987, p. 207, traduzi. 
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Partindo desta premissa, a possibilidade da magia se instaura. O cozinheiro 

produz um trabalho onde a natureza profunda é intelectual, no sentido que responde 

aos anseios simbólicos do comensal. Há ali uma reflexão sobre a sociedade na qual 

ele se insere, seus anseios, perturbações, gozos e deslumbres. Ademais, a situação 

em que a comensalidade se constrói é ritual e permeada por manifestações afetivas, 

o que garante a eficácia do sistema. Há uma comunhão de práticas e de ideias que 

se materializam no prato daquele cozinheiro, que fornece ao homem um novo 

sistema de referências ao articular estados e emoções sob a forma de totalidade. 

Seu trabalho é aplaudido pela crítica, por gourmands e gourmets... Um novo 

comensal é captado, o ciclo se reinicia. 

Se Lévi-Strauss diz que o bricoleur se situa entre o conhecimento científico e 

o pensamento mágico, como situar os cozinheiros? Seria entre a arte e a magia? 

Lidam com o imperativo mais arcaico do que é ser humano que, junto ao sexo, é o 

comer: forma-se carne através do que se ingere, forma-se o sujeito e o indivíduo 

através dos símbolos que se devoram e do que se expele. Lidar com o comer e com 

as estruturas míticas entranhadas neste ato, que nos transporta às reminiscências 

de uma origem perdida os aproxima da figura do feiticeiro. Como bricoleurs dão-nos 

um modelo reduzido da sociedade: um objeto material que também é objeto de 

conhecimento porque produzido por alguém que apreende em si um modo de 

fabricação.252 

A partir dessas reflexões levistraussianas podemos afirmar que o cozinheiro 

produziria, portanto, ao mesmo tempo um objeto que guarda uma reflexão técnico-

científica, requalificando a própria ciência da alimentação, mas também, artística e 

mágica, simultaneamente. 

 

 

 

 

 

 

                                            

252 LÉVI-STRAUSS, C. O Pensamento Selvagem. Tradução de Maria Celeste de Costa e Souza; Almir de 
Oliveira Aguiar. 5. ed. São Paulo: Papirus, 1989. 
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Alex Atala 

Um dos pilares das novas concepções está em tomar a cozinha como um 
espaço diferenciado onde se processam fenômenos físicos e químicos 
que nos esforçamos para compreender, tornando o ato de cozinhar algo 
mais racional para que a criatividade possa ser ainda mais valorizada pelos 
gestos conscientes.253 

 

 

 

 

 

Roger M. Buergel 

Convidei Ferran Adrià [para a mostra Documenta de Kassel, uma das 
mais renomadas exposições internacionais de arte contemporânea] 
porque ele tem conseguido criar sua própria linguagem, que se converteu 
em algo muito influente em escala internacional. Isso é o que me 
interessa, e não se as pessoas o percebem como arte ou não. É 
importante dizer que a inteligência artística não depende do suporte, não 
há de se identificar a arte só com a fotografia, com a escultura, a pintura.. 
nem tampouco a cozinha num sentido geral. Mas, sob determinadas 
condições, a cozinha também pode ser considerada arte.254 

 

 

 

 

Ferran Adrià 

Nunca vendi minha cozinha como se fosse molecular [...] a cozinha é um 
todo.255  

[o comensal] deseja além de comer bem, passar momentos divertidos e 
amenos [...] a finalidade continua sendo a mesma, procurar multiplicar as 
sensações de felicidade do comensal.256 

 

 

O mesmo sistema não é válido se uma das três premissas não é atendida: o 

comensal já não crê naquilo que produz o cozinheiro. Nada significam suas sínteses 

e interpretações. Jacinto, já desiludido do poder que a civilização e toda sua 

modernidade poderiam ter em lhe fazer feliz (equação metafísica), já não se sentia 

                                            

253 ATALA, A.; DORIA, C. Com unhas, dentes e cuca: Prática culinária e papo-cabeça ao alcance de todos. 
São Paulo: Ed. Senac SP, 2008, p. 255. 

254 DORIA, C. A culinária materialista: construção racional do alimento e do prazer gastronômico. São Paulo: 
Ed. Senac SP, 2009, p.233. 

255 Ibid., p. 185. 

256 SEN, M. Luzes e sombras do reinado de Ferran Adrià. Tradução de Sandra Trabucco Valenzuela. São 
Paulo: Ed. Senac SP, 2009.p. 72. 
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“curado pelo feiticeiro” do 202. O arroz-doce com seus penduricalhos de inovação 

virou uma grande piada. Jacinto almejava um retorno à terra. A cozinha moderna já 

nada lhe dizia. Ele tinha sede de tradição: a nostalgia de terras lusitanas.  

 

TRADIÇÃO: A NOSTALGIA QUE ALIMENTA 

Um dos maiores críticos do “modelo Adrià” foi Santi Santamaria. Sua ideia? “A 

verdade da cozinha é cozinhar, cozinhar e cozinhar. Não creio na cozinha científica 

nem na intelectualização do fato culinário. Não me importa saber o que ocorre com o 

ovo quando o frito, só quero que fique bom.”257 O grito de Santamaria é um desabafo 

que vai à procura da tradição ou da ingenuidade das laranjas de Zé Fernandes e do 

arroz-doce de Jacinto: o magistral arroz-doce em sua simplicidade servido numa 

larga travessa à moda portuguesa. 

Frente às inovações culinárias trazidas numa velocidade alucinante por 

aquela cozinha da sociedade líquida, a cozinha que advoga a tradição busca 

sustentar suas bases nas ilhas de certeza centenárias edificadas por mães, avós, 

bisavós... Defende o retorno das técnicas culinárias antigas, a utilização dos 

ingredientes locais e, enfim, a construção de uma cozinha que leve consigo a marca 

de sua região. Temos aí a cozinha de terroir.  

O termo terroir, frequentemente utilizado na enologia, refere-se a uma 

extensão de terra que se diferencia das outras por suas aptidões agrícolas. O solo 

de propriedade física x, num clima y, dotaria seus produtos de uma característica z 

desejável. “Por exemplo, o solo pedregoso de Graves daria aos Bourdeaux dessa 

microrregião características únicas, mesmo dentro da região de Bourdeaux.”258 

O termo extravasou da enologia e parou na gastronomia. “Terroir, neste 

contexto, serve para evidenciar a diversidade de filosofias, conceitos e soluções 

                                            

257 DORIA, C. A culinária materialista: construção racional do alimento e do prazer gastronômico. São Paulo: 
Ed. Senac SP, 2009, p. 249.  

258 Id., 2008, p.167. 
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técnicas que constituem a verdadeira riqueza da gastronomia moderna.”259 O terroir, 

assim, passa a ir além das características do solo. O caso do jamón de bellota 

espanhol é exemplar desta nova acepção: 

 

[...] ao ser estudado o pedido de denominação especial para o presunto cru 
espanhol na Comunidade Europeia, os técnicos que se debruçaram sobre 
ele constataram que a raça do porco, a sua alimentação (bolotas de 
carvalho) e o modo de maturação do presunto, que produzia moléculas 
voláteis específicas de grande poder aromático, justificavam plenamente, do 
ponto de vista químico, a pretensão dos produtores.260 

 

 Tal noção de terroir é englobada no conceito de cozinha de Claude Fischler 

em El omnívoro, visto que - em sendo a cozinha representações, práticas locais, 

colheita, plantio e solo - temos em latência a questão do loco. A importação de 

cozinhas, neste sentido, torna-se impraticável. A cozinha (ou dieta) mediterrânea só 

poderá ser reproduzida no mediterrâneo. No máximo importam-se técnicas e 

matérias primas que se inserem no seio da cozinha local. Na analogia sempre 

frutífera com a linguagem poderíamos dizer que: “assim como é impossível fundir 

duas línguas é impossível fundir dois sistemas alimentares.”261 

Na gastronomia o terroir culminou na criação de uma nova corrente que critica 

a cozinha que faz uso excessivo da técnica e que privilegia a utilização de seus 

produtos. Um dos grandes nomes dessa concepção foi/é Santi Santamaria. Em sua 

ideia a cozinha deveria buscar suas origens, sua tradição. Diz ele: “perder pratos 

tradicionais, com histórias de elaboração que têm mais de seiscentos anos, perder 

uma forma de cozinhar é uma perda muito grande para um país e para uma nação. 

A tendência à homogeneização, à uniformização, é um perigo enorme.”262 

                                            

259 ATALA, A.; DORIA, C. Com unhas, dentes e cuca: Prática culinária e papo-cabeça ao alcance de todos. 
São Paulo: Ed. Senac SP, 2008, Ibid., p. 170. 

260 Ibidem. 

261 Id., 2009, p. 63. 

262 DORIA, C. Estrelas no céu da boca: escritos sobre culinária e gastronomia. São Paulo: Ed. Senac SP, 2006, 
p. 162. 
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Terroir significa uma pátria, um sentimento, a mãe, a avó, a tradição. Na 

sociedade-líquido moderna estas pequenas ilhas de solidez confortam o comensal. 

A concepção capitalista sem dúvidas soube fazer uso disso. “A ausência de pontos 

de referência duradouros, fidedignos e sólidos que contribuem para tornar a 

identidade mais estável e segura”263, essa é uma das causas do sintoma de mal-

estar que ronda a sociedade que traz em seu seio o imperativo da inovação, sob a 

pena de estar fora de moda ou ultrapassado. Surge então, como movimento 

complementar a este de inovação, um movimento no sentido contrário que busca 

conforto para o comensal moderno e, ainda mais, que seja capaz de falar sobre 

aqueles que estão na contratendência: têm uma postura que não coincide com a 

visão cultural hegemônica que se instaura na sociedade. 

Jacinto, por exemplo, agora percebendo a falibilidade de sua Equação 

Metafísica vive um retorno à pátria, à terra de seus antepassados. O que antes seria 

uma peripécia de seu cozinheiro - ao tentar introjetar civilização num prato 

provinciano escondendo ali os resquícios de uma tradição - soava-lhe agora como 

algo repugnante. 

 

Repelimos, num mudo horror, o prato acanalhado. E Jacinto, erguendo o 
copo de champanhe, murmurou como num funeral pagão: -Ad Manes, aos 
nossos mortos!264 

 

Jacinto desejava um retorno ao sólido. Ali, na tradição, estava a cura para seu 

espírito blasée cultivado na metrópole parisiense. Retornou à serra e também aos 

acepipes dali: galinhas, vinhos locais, favas. Em pouco tempo seu fastio dera lugar 

ao apetite. Jacinto fora em busca de sua ilha de conforto. É na possibilidade desse 

conforto ou dessa brecha de certeza que a tradição renova-se e visita a sociedade 

líquido-moderna.  

                                            

263 BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama, Cláudia Martinelli Gama. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1998, p. 155. 

264 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 98, 9. 
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Há também nesta cozinha uma síntese 

dos anseios do comensal moderno pelo 

cozinheiro. Que possui uma técnica, ainda que a 

despreze, e que tem um comensal que crê em 

seu poder ou em sua filosofia. Também temos 

um público que referenda a eficácia do 

cozinheiro. Por mais ambivalente que pareçam 

as propostas tradicionais ou inovadoras elas se 

assentam sobre a mesma lógica.  

E ainda que a cozinha que busca a 

tradição traga em seu âmago também uma 

reflexão sobre o sustentável, sobre o consumo e 

sobre o estilo de vida, enfim, mais reflexão ética 

do que propriamente estética – palavras de Santi 

Santamaria: “o cidadão, o homem moderno, está 

dirigido pelo consumo. Não estamos primando 

pelo cultivo dos verdadeiros valores, ou dos 

valores culinários, como é a produção artesanal, 

por exemplo.”265- podemos apontar ainda mais 

um ponto em que elas convergem: mercado. A 

gastronomia vende, e vende muito. No Madri 

Fusión de 2007, Santamaria disse: “trabalhamos 

por dinheiro para dar de comer aos ricos e 

esnobes.”266  

Um exemplo? Comfort foods*: uma das 

estratégias atuais mais lucrativas do mercado da 

                                            

265 ATALA, A.; DORIA, C. Com unhas, dentes e cuca: Prática 
culinária e papo-cabeça ao alcance de todos. São Paulo: Ed. 
Senac SP, 2008, p. 196. 

266 DORIA, C. A culinária materialista: construção racional do 
alimento e do prazer gastronômico. São Paulo: Ed. Senac SP, 
2009, p. 249. 

* Comfort foods 

Terroir e comfort foods evocam à tradição. 
Enquanto o primeiro busca o território e, a 
partir dele, as reminiscências do sujeito, o 
segundo o faz a partir da memória do 
indivíduo.  

Trocando em miúdos: a comfort food é a nossa 
madeleine individual. Proust ao molhar o 
bolinho no chá, ainda que há muito Combray 
não mais existisse para si, retornava à sua terra 
de infância e estremecia com o prazer das 
memórias que lhe iam surgindo. “De onde me 
teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que 
estava ligada ao gosto do chá e do bolo.” O 
“edifício imenso da recordação” em sua taça 
de chá e um pedaço de madalena.  

O mercado da alimentação reconhecendo tal 
papel da memória em nos “estremecer”, lança 
a ideia: “O que te faz lembrar uma tarde 
gostosa na casa da vovó? Ah, bolinho de 
chuva com canela e açúcar e uma xícara de chá 
quentinho! E aquele abraço gostoso da mamãe 
quando ela voltava do trabalho no final do 
dia? Um mingau fumegante no pratinho de 
louça branca! Isso tudo nada mais é do que 
comfort food, aquilo que nos remete às boas 
lembranças, seja ela da infância ou de uma 
época muito boa das nossas vidas”.2 Nascem 
as comfort foods. Ou como alguns preferem 
chamar: comida de alma: “aquela que consola, 
que escorre garganta abaixo quase sem 
precisar ser mastigada, na hora da dor, de 
depressão, de tristeza pequena [...] Dá 
segurança, enche o estômago, conforta a alma, 
lembra a infância e o costume.” 3 

A moda pegou. Além de alimentar o espírito 
nostálgico do comensal moderno, as comfort 
foods apresentam preparações de fácil 
assimilação cultural. Comer é pensar. Deparar-
se com um prato conhecido resolve em parte 
o paradoxo do onívoro 4, enunciado por 
Fischler. Pensando que todo alimento novo 
oferece um perigo potencial, deparar-se com 
alimentos conhecidos, mesmo que em uma 
releitura, diminui a neofobia do comensal 
frente ao perigo da escolha. Conforta e é 
segura: o remédio para as incertezas líquido-
modernas. 

1- PROUST, M. No caminho de Swann. 3. ed. 
Tradução de Mário Quintana. São Paulo: 
Globo, 2006, p. 71. (Em busca do tempo 
perdido, 1) 

2- SATOMI, L. Comfort Food: o sabor 
gostoso que ficou na memória. [S.l.], [20--?]. 
Disponível em: <http://bit.ly/NfW2NF>. 
Acesso em: 20 mar. 2012. 

3- HORTA, N. Não é sopa: crônicas e receitas 
de comida. 2. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995, p. 15. 

4- FISCHLER, C. El (h)omnívoro: El gusto, la 
cocina y el cuerpo. Tradução de Mário 
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alimentação, que se utiliza do discurso da tradição. Bufês, companhias aéreas, 

franquias de cafés e restaurantes e até mesmo hospitais vêm lucrando muito com a 

ideia. Trabalham na maior parte das vezes com as fragilidades do comensal: o amor 

perdido, o desapontamento e, sobretudo, com a casa materna. A família, a grande 

família em torno da mesa farta, rodeada de convivas, o afeto, o carinho, as receitas 

de cadernos escritos à mão repassados por gerações. A família que praticamente já 

não há. É como se o discurso da cozinha de terroir tivesse extravasado e encontrado 

lugar no mercado que alcança pessoas de quase todas as esferas sociais através de 

um sentimento. 

O movimento da tradição na cozinha, portanto, atendendo à nostalgia do 

comensal moderno, resolve um dos anseios da sociedade de consumidores descrita 

por Bauman em Vida Líquida: uma sociedade de excesso e de fartura e de 

experimentação contínua, na qual o mercado atua como intermediário nas 

fustigantes tentativas de escolha267 e que, ainda, alimenta - seja com o rótulo do 

terroir, seja com a memória que há nas comfort foods - o indivíduo que sobra das 

relações líquidas. 

 

REFLEXÕES ADICIONAIS SOBRE A LIQUIDEZ: TEMPO E INFORMAÇÃO  

Tempo e informação ocupam um lugar de destaque na caracterização da 

sociedade líquido-moderna. Os relógios, impiedosos, correm diante da nossa 

impotência em conseguir responder às demandas cotidianas, que não param de se 

multiplicar. Em verdade, os relógios correm na mesma velocidade em que batiam 

quando ainda tinham um pêndulo. Temos a sensação de ter cada vez dias menores 

e, de fato, também os dias são os mesmos. Nós é que mudamos e mudamos junto 

conosco a noção do tempo. O tempo passa a ser fugaz, fugidio, maleável. O tempo 

escorre. Neste mesmo tempo, nossa quantidade de tarefas não para de crescer. 

Novas atribuições surgem graças ao livre acesso à informação, agora pulverizada, 

difusa. E, como seria de se esperar, fluidas, inconstantes, cambiantes. Não há 

                                            

267 BAUMAN, Z. Vida Líquida. 2. ed. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 
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certezas. Só uma desconcertante anomia, compensada pela eventual sensação de 

liberdade: decidimos por aquilo que nos convém.  

 Sendo nossas relações com o mundo permeadas por essa liquidez - 

consumo, afetos, socialização, fé – não é de se estranhar que a alimentação seja 

perpassada pelas características dessa nova sociedade. As motivações que nos 

levam em direção à maçã e não à pera, ou ao restaurante regional e não à cadeia 

de fast-foods, dizem algo sobre mim e, ainda, sobre a sociedade onde me insiro. Ao 

alimentar-nos travamos com o mundo uma relação de intensa intimidade. 

Internalizamos o mundo dentro de nós; e, ele, ele mesmo nos formará: será carne, 

cabelos, ossos... O alimento se converte no meu eu. Assim, a forma como 

escolhemos viver guarda fortes relações com todas as dimensões da alimentação 

humana, ou vice-versa. 

Como as noções de tempo e informação invadem a vida do comensal do século 

XXI, na chamada sociedade líquido-moderna? Pequenos trechos da obra servirão 

de ponto de partida para tal reflexão.  

 

Excessos de informação 

-Ó Jacinto, que estrela é esta, aqui, tão viva, sobre o beiral do 
telhado? -Não sei... e aquela, Zé Fernandes, além, pôr cima do 
pinheiral? -Não sei. Não sabíamos. Eu pôr causa da espessa crosta 
de ignorância com que saí do ventre de Coimbra, minha Mãe 
espiritual. Ele, porque na sua biblioteca possuía trezentos e oito 
tratados sobre Astronomia, e o Saber, assim acumulado, forma um 
monte que nunca se transpõe nem se desbasta268. 

 

Excesso de informação. Característica que pode ser identificada mesmo por 

trás das paredes do 202 na bibliofilia paralisante de Jacinto. Sim, é assim que o 

excesso de informação nos deixa: paralisados. Ainda mais quando as informações 

deveriam servir não para identificar estrelas, mas para compor escolhas alimentares.  

Fazer escolhas alimentares na sociedade líquido-moderna dá a sensação de 

caminhar na areia movediça. Cada passo é instável. Pisamos com medo. Não há um 

                                            

268 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 132. 
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discurso sólido sobre a alimentação. Há, antes, uma multiplicidade de opiniões, uma 

cacofonia de discursos, não raro dissonantes: dietéticos, identitários, publicitários, 

éticos... O comensal se vê mergulhado num mar de incertezas e perigos produzidos 

por sua própria sociedade. O ovo, afinal, é mocinho ou bandido? Café e chás podem 

ser adicionados à lista sempre crescente de dúvidas. Alimentos funcionais, o que 

são? Limão ou vinagre para emagrecer? Vinho para o coração? Água gelada em 

jejum para oxigenar o cérebro? Devo me tornar vegetariano? Chocolate é o segredo 

do bom humor? Como distinguir gorduras saturadas de insaturadas? Gorduras trans, 

an?! E aquelas hidrogenadas, o que são? Vegetais: crus ou cozidos? Alimentos 

industrializados fazem mal à saúde ou são mais seguros que aqueles que são 

comprados na feira? E os alimentos transgênicos, são mesmo perigosos? O que são 

alimentos orgânicos e porque são tão caros? Qual o limite entre o excesso e a 

norma? 

Recorremos à informação para tentar calcular e minimizar o risco inerente à 

vida neste cenário de incerteza. Nunca se produziu tanta informação com referência 

ao tema da comida. Embora a lista dos dez livros mais vendidos nos Estados Unidos 

da América (EUA) mude a cada semana,  

 

dois tipos de publicação aparecem invariavelmente: obras de culinária que 
oferecem receitas de pratos cada vez mais refinados, deliciosos e sedutores 
e, manuais de dieta prometendo regimes cada vez mais infalíveis para 
produzir corpos livres de gordura, esbeltos e graciosos .269 

 

A vida dos comensais passa a ser uma experimentação contínua carregada 

de incertezas. Vivemos uma situação de pânico na alimentação. O que acaba por 

causar no comensal uma sensação de incompetência ao não conseguir 

corresponder às exigências impostas: “o que deve ser feito está aí, eu é quem não 

fui capaz, fui falho”. Em outros casos, geram uma verdadeira neurose nos 

indivíduos: o que devo comer, o que quero comer, o que comerei.  

                                            

269 BAUMAN, Z. Vida Líquida. 2. ed. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 117; 
91 
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Outra questão relativa à informação é o fato de não sermos capazes de julgar 

todas as informações das quais fazemos uso diariamente. Todos os dias utilizamos 

meios de transporte, atravessamos pontes, habitamos construções, comemos, ainda 

que não sejamos especialistas em todos estes campos. Nem todos nós 

estudaremos engenharia aeronáutica, embora quase todos utilizemos o avião. Ainda 

que com medo, só nos resta confiar ou, neste caso, não utilizá-lo. No caso da 

comida, não podemos abrir mão dela e esperar que a vida transcorra naturalmente. 

Somo obrigados a acreditar que as informações são fidedignas, a depositar nossas 

incertezas naqueles que podem oferecer “ilhas de estabilidade”, terreno sólido.  

O mais intrigante é o paradoxo que nos aponta a situação da sociedade 

líquido-moderna frente à alimentação: nunca soubemos tanto sobre os efeitos da 

alimentação sobre a fisiologia humana e, curiosamente, nunca tivemos tantos 

problemas de saúde relacionados a ela. Excesso de peso e obesidade são bons 

exemplos. Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), de 2002 e 2003, 

mostram que os casos de excesso de peso e obesidade já não são mais a fuga da 

normalidade, eles são a própria normalidade: a maior parte da população adulta, 

quase 52%, carrega em seus corpos este quadro patológico.270 

Recente pesquisa realizada por Claude Fischler, ao investigar o que é comer 

bem para populações de países distintos, constatou que ainda que os 

estadunidenses, mais que os europeus, relatem que hoje “é fácil encontrar qualquer 

informação da qual se necessite para comer de forma sadia”, são eles os mesmos 

que acreditam que comem de forma menos sã.271 Em um contexto de múltiplas 

informações, fazer escolhas é um desafio desconcertante e amedrontador. Tão 

incômodo é que, na mesma pesquisa, as pessoas da maior parte dos países 

entrevistados demonstraram desejo de abrir mão da tarefa de escolher. Afastá-la-

                                            

270 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-
2003: análise da disponibilidade familiar de alimentos e do estado nutricional no Brasil. Rio de Janeiro, 2004. 

271 FISCHLER, C.; MASSON, E. Comer: a alimentação de franceses, outros europeus e americanos. Tradução 
de Ana Luiza Ramazzina Guirardi. São Paulo: Editora Senac SP, 2010, p. 93. 
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iam para não terem que lidar com o “fantasma da liberdade”. Durante o estudo, 

foram propostas duas questões aos sujeitos:272  

 

[Primeira] [...] Você está com vontade de tomar um sorvete e tem de escolher 
entre duas sorveterias. A primeira oferece cinquenta sabores diferentes; a 
segunda, uma seleção de dez sabores. O preço é o mesmo, qual você 
escolheria? [...] 

[Segunda] [...] Você foi convidado para jantar em um grande restaurante. O 
que prefere? Um cardápio com uma grande variedade de pratos ou um 
pequeno número de sugestões escolhidas pelo chef?  [...] 

 

De todos os países investigados apenas nos EUA as pessoas prefeririam o 

longo cardápio e a sorveteria com cinquenta sabores. Os outros optaram pela pré-

seleção e por menos opções para lidarem com. O excesso de informação parece 

não nos ajudar a comer melhor. Superinformação, nas palavras de Morin, aquela 

que nos “submerge no informe.” 273 Ou, simplesmente parafraseando Fischler, muita 

informação que mata a informação.274 

 

Falta de tempo  

Jacinto, estendido num divã, folheava uma agenda, onde se arrolavam, 
inscritas pelo Grilo ou pôr ele, as ocupações do seu dia, tão numerosas pôr 
vezes que cobriam duas laudas [...] frequentemente arremessava para o 
tapete numa rebelião de homem livre aquela agenda que o escravizava.275 

 

Demandas que não param de crescer. Uma agenda volumosa. No século XIX 

ou no XXI....  

Se os sólidos cancelam o tempo; para os líquidos, pelo contrário, o que 

importa é o tempo.276 Ele é dividido em partes cada vez menores, tão menores 

                                            

272 FISCHLER, C.; MASSON, E. Comer: a alimentação de franceses, outros europeus e americanos. Tradução 
de Ana Luiza Ramazzina Guirardi. São Paulo: Editora Senac SP, 2010, p. 95-8. 

273 MORIN, E. Para sair do século XX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1986, p. 31 

274 FISCHLER, C.; MASSON, E. op.cit., p.93 

275 QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.32 

276 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien.  Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
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quanto na relação inversa, exige-se de nós velocidade, leveza. Vivemos no limite 

máximo de aceleração tentando esticar o dia para que nele tudo seja comportado. E, 

por mais que não possamos aumentar sua duração, a velocidade permite-nos extrair 

algo do que a eternidade nos poderia oferecer. Tocar o inefável. Essa promessa 

torna-se especialmente atrativa numa sociedade em que a esperança de 

ressureição ou reencarnação já pouco nos convence. Há muito que ser feito e tudo 

deve ser feito aqui, agora, no único mundo que conhecemos. Fala-se em comprar 

tempo, em academias de ginástica que oferecem resultados milagrosos em apenas 

trinta minutos por dia, em bancos que prometem assistência aos clientes por trinta 

horas diárias. A vida não pode parar. 

A alimentação não seria tratada fora dessa lógica. Foram-se os tempos que 

para comer pão, plantávamos o trigo ou amassávamos a massa. Hoje, alguém ou 

algo fará isso por nós. Apenas entre o plantio e a colheita do trigo se vão, pelo 

menos, cem dias. Assar um pão envolve pelo menos uma hora de repouso da 

massa. Fora de questão. E comer um pão fresquinho todos os dias? Ir à padaria, 

dependendo de quão distante seja, levará em média trinta minutos. Abrir o pacote de 

pão de forma, por outro lado, poucos segundos. Hoje, fala-se em refeições 

elaboradas em trinta segundos: tão rápido quanto o tempo em que você gastaria 

para recitar o nome de todos os ingredientes de tal hambúrguer. Puro sucesso de 

vendas. 

Demandas cada dia mais crescentes e o tempo se esvai. Cozinhamos menos 

em casa, consumimos mais alimentos pré-prontos, reservamos menos tempo para a 

mesa, adquirimos mais e mais aparatos tecnológicos que prometem agilizar o 

trabalho na cozinha, temos de responder às exigências dos discursos que adotamos 

frente a nossas escolhas alimentares.  

As refeições se revestem de uma nova racionalidade temporal. Viver o prazer 

da mesa – noção que se diferencia daquela denominada prazer de comer – é 

preocupação secundária.277 Não há prazer à mesa se a refeição for consumida à 

pressa, conta-nos Brillat Savarin. Não há tempo para este desfrute.  

                                            

277 Frente a estas mudanças nas noções de tempo, consumo, etc., que caracterizam a sociedade líquido-
moderna, a sociedade civil defende-se pelo desenvolvimento de “focos de contratendência”. Ver mais em: 
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Interessante é que a noção de comer bem, segundo pesquisa já mencionada 

realizada por Claude-Fischler, além de outros fatores,278 vem imbuída por um 

princípio de ordem: comer bem significa comer sentado à mesa, sem jornal, sem 

telefone, sem urgências. Não percebemos como positivo nossos novos 

comportamentos frente à alimentação. Preocupado em ter uma boa alimentação 

como responderá o comensal líquido-moderno às exigências que uma dieta 

saudável impõe, que o prazer da mesa recomenda, que o discurso ético determina e 

que a publicidade provoca? Além de ter um corpo em forma, cuidar dos amigos e 

dormir oito horas de sono por dia? E tudo isso em pouco, pouquíssimo tempo livre? 

Esse é o dilema encarado por bilhões de comensais diariamente.  

Com a nova noção de tempo e as novas exigências impostas por ele à vida 

moderna, a presença de ferramentas que possam otimizá-lo na preparação dos 

pratos, por exemplo, compõem o cenário habitual da cozinha: multiprocessadores, 

cortadores elétricos, forno de micro-ondas, batedeira, sanduicheira, mixer, a famosa 

thermomix, máquinas de lavar louça... A lista é interminável.  

O memorável gourmand Grimod de la Reynière, dentre suas outras grandes 

genialidades, era uma daqueles que defendia o uso da tecnologia na cozinha para 

que se pudesse aumentar o momento do prazer à mesa. O que observamos, 

todavia, é que em muitos casos isso não aconteceu. Ainda que nos tenhamos 

armado de uma parafernália invejável de aço, continuamos sem tempo. Ao contrário: 

a tecnologia parece alienar o homem da vida, ao invés de integrá-lo. O homem 

apreende a natureza, compreende, digere e expele, evacua instrumentos, 

                                                                                                                                        

MORIN, E. Uma política de civilização. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. Se a sociedade líquido-moderna é aquela 
na qual as condições que agem sobre os indivíduos mudam antes que hábitos e rotinas se estabeleçam, que 
lugar teria, por exemplo, a tradição se não contássemos com os focos de contratendência? Representados por 
aqueles que transmitem um saber culinário transgeracional aos seus filhos, por aqueles que se sentam à mesa 
para desfrutar da comensalidade familiar, por aqueles que gastam tempo preparando sua refeição ou por 
aqueles que fomentam a emergência das cozinhas regionais frente à macdonaldização dos costumes 
alimentares, estas pessoas colaboram para uma metamorfose civilizacional, onde o tecido social pode ser 
regenerado, e os enlaces entre as pessoas podem ser mais sólidos. 

278 FISCHLER, C.; MASSON, E. Comer: a alimentação de franceses, outros europeus e americanos. Tradução 
de Ana Luiza Ramazzina Guirardi. São Paulo: Editora Senac SP, 2010. 
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“doravante, o homem servirá de alimento aos seus próprios excrementos. Será 

devorado por seus instrumentos.”279  

Não apenas no âmbito da cozinha, mas toda nossa vida é permeada por 

estes instrumentos que ao prometer tempo livre, qualidade de vida e até felicidade, 

tiram-nos da posição de sujeitos e nos transformam em seus objetos. O computador, 

principalmente depois da expansão da internet, parece transformar nossa casa em 

uma esponja permeável ao trabalho e às interações sociais que exigem cada vez 

mais do nosso tempo e energia. Não que deseje fazer aqui uma ode aos tempos em 

que milho se moía com a força dos braços ou àqueles em que cartas, que viajavam 

de navio, demoravam mais de três meses para serem lidas por um ente querido. O 

ponto é a empresa de uma nova atitude que será um aprendizado para toda vida: 

encontrar o lugar de cada um desses instrumentos em nosso cotidiano. Viver a 

apreciação ética, estética e existencial da gula. 

 

O saber do sabor 

Em se tratando a cozinha de um sistema cultural alimentar, parece claro que 

através dela possamos conhecer uma sociedade, assim como podemos fazê-lo 

através de sua linguagem ou de seus sistemas de leis. Há um saber no sabor. 

“Sobre a etiqueta dos banquetes”, diz Eça de Queiroz, “temos também uma ciência 

segura. [...] O sabor de um pitéu nos dá uma ideia mais completa do povo que o 

prefere.”280 

 As escolhas que fazemos, a história alimentar que construímos hoje, muito 

tem a dizer sobre a sociedade na qual estamos nos transformando. Cada um de 

nós, pensando desde o nosso lugar de comensais, deveria refletir sobre algumas 

práticas alimentares que adotamos em nosso cotidiano líquido-moderno. Tempo e 

informação são agentes que interferem em muitas dessas novas lógicas, como 

pudemos observar.  

                                            

279 BAITELLO JUNIOR, N. A serpente, a maçã e o holograma: esboços para um teoria da mídia. São Paulo: 
Paulus, 2010, p.15. (Comunicação) 

280 QUEIROZ, E. Obra completa. Organização geral, introdução, fixação dos textos autógrafos e notas 
introdutórias Beatriz Berrini. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 3 v, p.1126. 



121 

 

Outra questão que deve nos levar a uma reflexão sobre a comida é o fato de 

habitarmos, como chama Bauman, uma sociedade de consumidores. A lógica do 

consumo perpassa todas as questões relativas à alimentação, ditando formas de 

comer como verdades absolutas - mesmo com o pretexto do nutricionalmente 

adequado - oferecendo pacotes prontos para alimentação e, até mesmo, 

manipulando informações em seu proveito.  

 Individualismo, autonomia, gastroanomia281, lipofobia... Em que tipo de 

comensais estamos nos transformando? Que legado culinário deixaremos para as 

próximas gerações? Que preceitos guiarão nossas escolhas? Refletir sobre o que 

comemos ou comeremos é pensar no tipo de homem que somos ou queremos ser. 

E essa é uma atitude importante na construção de uma sociedade consciente 

daquilo que pensa, daquilo que come e daquilo que é. 

                                            

281 Sem regras, “já não se sabe o que é possível e o que não o é, o que é justo e o que é injusto, quais são as 
reivindicações e as esperanças legítimas, quais são as que ultrapassam as medidas”, e acrescentaríamos: já 
não se sabe o que se deve e o que não se deve comer. Para este estado de ausência de regras concernentes à 
alimentação, Claude Fischler recorreu ao conceito durkheimiano de anomia e criou o neologismo gastroanomia. 
Ver mais em: DURKHEIM, E. O suicídio. Tradução de Monica Stahel. São Paulo: Martins Fontes, 2000 e em: 
POULAIN, Jean-Pierre. Sociologias da Alimentação. Tradução de Rossana Pacheco da Costa Proença, 
Carmen Sílvia Rial, Jaimir Conte. 1. ed. Florianópolis, SC: Ed. UFSC, 2006. 
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O café é um torrificador interno [...] põe 
o sangue em movimento, fazendo jorrar 
os espíritos motores; excitação que 
acelera a digestão [...] 

Honoré de Balzac. 

 

Após este banquete de palavras, é hora de deixar que o café ponha o 

sangue em movimento e que, como diz Balzac, mantenha “durante um tempo 

mais demorado o exercício das faculdades cerebrais.”282.Talvez por essa sua 

propriedade o café seja uma das bebidas prediletas de escritores, cientistas, 

geeks e, é claro, gourmands. Não transitamos, nem de perto, pelo quantitativo 

dos trinta mil volumes da biblioteca de Jacinto, onde ele preguiçosamente 

tomava seu café remexendo-o com pau de canela. Transitamos em média, por 

uma centena de referências - os ingredientes que deram sabor à nossa 

refeição - com o fim de empreendermos um exercício de religação entre ciência 

e arte, para compreender o complexo que é a alimentação. Agora é hora de 

iniciar a digestão dessas ideias. 

Um dos maiores desafios da atualidade é a dificuldade de o profissional 

de saúde lidar em suas práticas com aquilo que é o humano. Pensá-lo envolve 

mais do que a compreensão da sua condição física. Envolve perceber sua 

condição singular à maneira hologramática: carregamos em nós a humanidade, 

a terra, o cosmos. A ciência disciplinar não é capaz, portanto, de nos conhecer 

                                            

282 BALZAC, H. Tratados da vida moderna. Tradução, notas e posfácio de Leila de Aguiar Costa. São 
Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 177. 
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ou nos compreender apenas a partir da nutrição, da medicina ou da 

psicologia...  

A ciência tem exposta a sua lacuna: falta-lhe aquilo que lhe permitiria 

compreender o homem em suas singularidades. Penso, então, numa ciência 

erótica que vagasse movida por uma pulsão em busca de seu complemento. 

Tal encontro fecundo geraria uma nova ciência: uma nova entidade, capaz de 

pensar o humano em sua pretensa totalidade. Acredito que tal complemento 

seja a arte. Dialogamos, a todo tempo, com a ideia de Edgar Morin283, em A 

cabeça bem feita, de que em toda grande obra de arte - como a literatura, por 

exemplo - há um pensamento profundo sobre a condição humana. “A ligação 

tempestuosa entre ciência e literatura está a ponto de se tornar uma história de 

amor.”284 

Esta nova concepção de ciência já vem sendo pensada e trabalhada por 

alguns intelectuais, pesquisadores, educadores. Trabalhos como o da 

professora Maria da Conceição Xavier de Almeida, apresentam o cenário de 

reorganização do conhecimento e gênese de uma nova ciência, viva, que 

opere “metamorfose, hibridação original, mestiçagem complexa, bifurcação e 

criatividade.”285 

Pensar, por exemplo, a questão da loucura a partir desta nova ideia de 

ciência, envolve fazer uma passagem pelo mundo da arte desvelando-a, como 

fez o professor Alex Galeno,286 a partir de suas pesquisas sobre Antonin 

Artaud. Artaud conseguiu construir rotas de fuga para seus delírios por meio do 

processo criativo: “cartas, poemas, desenhos”. Imagino uma medicina que 

pensasse a loucura para além de uma visão reducionista da psiquiatria. 

                                            

283 MORIN, E. A Cabeça Bem-feita: Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. Tradução de Eloá 
Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

284 VIERNE, S. Ligações tempestuosas: a ciência e a literatura. In: REEVES, H., VIERNE, S. (Org.). A 
ciência e o imaginário. Brasília: Editora da UNB, 1994. 

285 ALMEIDA, MC. Complexidade, Saberes Científicos, Saberes da Tradição. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2010. (Coleção Contextos da Ciência) 

286 GALENO, A. Antonin Artaud: a revolta de um anjo terrível. Porto Alegre: Sulina, 2005. 
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Dialogar com tais referências poderia ampliar os horizontes interpretativos de 

profissionais – da saúde, por exemplo - que viessem a debruçar-se sobre a 

questão. 

No campo da nutrição esforços tem sido feitos com o mesmo intento de 

ampliação de capacidades hermenêuticas. Uma referência singular são os 

trabalhos da professora Vera Pinto, já citados neste texto. Seu intento de 

pensar a arte como uma estratégia para a discussão da alimentação ocorre já 

no momento da formação inicial de nutricionistas, na graduação. Discutir a 

história da alimentação a partir do cinema é uma das atividades que compõem 

a disciplina de Aspectos sócio-antropológicos da alimentação, oferecida para 

os estudantes desse curso na UFRN. No mesmo componente curricular, a 

professora Célia Márcia, também docente do departamento de Nutrição/UFRN, 

traz uma importante contribuição: pensar aspectos sócio-antropológicos da 

alimentação no Brasil e no Rio Grande do Norte a partir da literatura brasileira. 

É preciso dar continuidade a este ousado exercício político que é repensar a 

nutrição.  

Pensar a cozinha, em sua natureza e cultura, a partir da literatura foi 

aqui uma atividade empreendida com pulsão erótica. Podemos, por fim, 

perceber a cozinha como componente da cultura de um grupo específico, um 

sistema cultural alimentar. Um modelo quaternário foi proposto para 

sistematizá-la: a cozinha burguesa é aquela que põe em relevo a técnica, que 

tem afeição por aquilo que é raro e/ou caro apesar de consumi-lo com 

temperança, que estabelece uma nova relação com o uso do tempo e que, por 

fim, inaugura o ritual que envolve frequentar restaurantes e cafés.  

Pensar a cozinha burguesa, além disso, forneceu-nos pistas para refletir 

sobre uma pretensa gastronomia do contemporâneo. Categorias como tradição 

e inovação - traduzidas especialmente pelas ideias de terroir, gastronomia 

molecular, desconstrução à la Adrià, etc. - merecem um desdobramento em 

pesquisas futuras. Problematizá-las a partir das obras romanescas de Eça de 

Queiroz - homem-escritor que vivia em relação à alimentação estas 

ambivalências do gosto - poderia ser uma maneira de fazê-lo. 
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Claude Lévi-Strauss demonstrou, também, ser um autor merecedor de 

uma análise mais apurada em futuras pesquisas. Construir o referencial teórico 

deste trabalho com o fim de compreender a cozinha a partir da tetralogia 

Mitológicas - onde o autor mostra a passagem do cru ao cozido a partir de 

mitos - foi um exercício que rendeu reflexões pertinentes ao tema. Um estudo 

mais aprofundado da obra como forma de pensar uma gastronomia do 

contemporâneo, é uma tarefa desafiadora que poderá ser desenvolvida em 

trabalhos posteriores. 

O maior desejo de uma cozinheira – guise ela ideias ou pratos 

suculentos – é que seus comensais apreciem o fruto da sua arte. Dos 

aperitivos ao café, neste jantar que acabaram de degustar, tudo foi pensado de 

modo a causar este desfrute: aos comensais e a mim. Espero que, como Tita, 

a cozinha que acabo de desvelar nestas páginas tenha comunicado a paixão 

que para mim é guisar saberes e sabores. 
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Informações gerais da obra 

Narrativa em primeira pessoa (Zé Fernandes), narrador-testemunha (ainda que narre no 
passado). 

a. Cronologia:  
1820 (Jacinto Galião é socorrido por Dom Miguel) -1894 (Jacinto e Joaninha já tem 
2 filhos) 
 

b. Espacialidade geral:  
Paris, Tormes e a passagem pela Espanha durante a viagem de trem. 
 

c. Publicação, data:  
Publicado pela primeira vez em 1901. Desenvolvimento do conto “Civilização”.  
 

d. Traduções:  
e. Traduzido para o inglês (UK) em 2008, a primeira vez em mais de 50 anos. A 

Cidade e as serras (The City and the Mountains), trad. de Roy Campbell, Ohio 
University Press, 1968. Castelhano: La ciudad y las sierras, trad. de Marquina 
Angulo, Alianza Editorial, 2007. Italiano: La Città e Le Montagne, trad. de Camillo 
Berra, Torino, Union Tipografico - Editrice Torinese, 1981.  Neerlandês: De Stad en 
de Bergen, trad. de Harrie Lemmens, Amesterdão, De Arbeiderspers, 1992); 
Romeno: Oraşul şi Muntele, trad. de Mioara Caragea, Bucareste, Univers, 1987. 
Francês: 202 Champs-Elysées, trad. de Marie-Hélène Piwink, Gallimard, Folio, 
2000. Alemão: Stadt und Gebirg, trad. Curt Meyer-Clason. Zürich: Manesse Verlag, 
1988.  
 

f. Link da obra no domínio público:  
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000081.pdf 
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Resumo dos capítulos 

 
Capítulo Descrição breve 

I Apresentação: desde D. Jacinto Galião até a partida de Zé Fernandes para 
Guiães. A Equação metafísica de Jacinto é exposta. 

II Retorno de Zé Fernandes ao 202 depois de 7 anos em Guiães e surpreende-se 
com o 202 supercivilizado. Descrição do primeiro jantar no 202. 

III 202 inundado, Zé Fernandes conhece Madame de Oriol. 
IV Festa no 202, O Grão Duque leva o peixe que fica emperrado no elevador 
V Zé Fernandes sofre de paixão (Madame Colombe); Jacinto, de fartura. 
VI Diálogo sobre a cidade, subida à Basília do Sacré-Couer, encontro com Maurício 

VII Pessimismo de Jacinto, viagem de Zé Fernandes pela Europa, Banquete cor-de-
rosa e arroz-doce monumental 

VIII Decisão de Jacinto de partir para Tormes. Primeiro jantar ao chegar nas serras. 
Favas. 

IX 
A doçura de Jacinto em Guiães. A idealização de uma exploração rentável nas 
serras. 

X Encontro de Jacinto com o pobre filho do rendeiro. “Onde há trabalho há 
proletariado, seja em Paris, seja no Douro” (p.172) 

XI Conversam sobre as mulheres da serra. Visita à obra dos rendeiros. 
XII Almoço em Guiães com tia Vicência e Zé Fernandes 
XIII Aniversário de Zé Fernandes 
XIV Passeio em visita à prima Joaninha 

XV 
Filhos de Jacinto nascem. Encontra o equilíbrio: “na alma de Jacinto se 
estabelecera o equilíbrio da vida” (p.207) 

XVI Zé Fernandes vai à Paris. Retorna para a serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 As citações referem-se à edição impressa pela editora L&PM: QUEIROZ, E. 
A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008. As gravuras são 
público. Algumas delas são ilustrações dos personagens do romance que se 
encontram disponíveis no site da Fundação Eça de Queiroz: www.feq.pt
 
 

PERSONAGENS PRINCIPAIS DO ROMANCE

 
Jacinto 

Citações 
“Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a Tabuada, o Latim entraram pôr ele tão facilmente 
como o sol pôr uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata 
e lançando um brado de comando, foi logo o ve
merendas. Na idade em que se lê Balzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade; 
crepúsculos quentes o retiveram na solidão duma janela, padecendo dum desejo sem forma e sem nome
Todos os seus amigos (éramos três, contando o seu velho escudeiro preto, o Grilo) lhe conservaram 
sempre amizades puras e certas 
desanimadas pelas evidências do seu egoísmo. Sem coração ba
e contente com esta incapacidade que o libertava, do amor só experimentou o mel 
reserva aos que o recolhem, à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, 
indiferente ao Estado e ao Governo do Homens, nunca lhe conhecemos outra ambição além de 
compreender bem as Ideias Gerais; e a sua inteligência, nos anos alegres de escolas e controvérsias, 
circulava dentro das Filosofias mais densas como enguia lustrosa na água limpa dum tanque. O seu valor, 
genuíno, de fino quilate, nunca foi desconhecido, nem desaparecido; e toda a
que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a erguia, a mantinha 
embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho; 
que jamais lhe estalasse um botão 
olhos, ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse.” (p.12, 3)

 

se à edição impressa pela editora L&PM: QUEIROZ, E. 
Porto Alegre: L&PM, 2008. As gravuras são 

público. Algumas delas são ilustrações dos personagens do romance que se 
encontram disponíveis no site da Fundação Eça de Queiroz: www.feq.pt

PERSONAGENS PRINCIPAIS DO ROMANCE 
Descrição 
Protagonista. Nascido no dia 10 de janeiro de 1854. Bastante mimado 
e metódico. Na mitologia grega, era o nome de um rapaz de rara 
beleza, amado por muitos deuses. Assim como o Jacinto da mitologia, 
o do 202, precisa morrer para retornar à terra (como flor
Zé Fernandes, forma uma dupla como se fosse Sancho Pança e Dom 
Quixote. Como a Bailarina de Chico Buarque, não teve lombriga nem 
sarampo. 
 
Principais características 
Um hipercivilizado (palavras de João Gaspar Simões). Um 
supercivilizado, nas palavras de Zé Fernandes. 
 
Observações 
Nasce três meses e três dias depois do enterro do pai. Meu Jacinto, 
Meu príncipe, Príncipe da Grã-Ventura: formas pelas quais Zé 
Fernandes referia-se a Jacinto. O aniversário de 34 anos não é 
comemorado (1888). 

“Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a Tabuada, o Latim entraram pôr ele tão facilmente 
como o sol pôr uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata 
e lançando um brado de comando, foi logo o vencedor, o Rei que se adula, e a quem se cede a fruta das 
merendas. Na idade em que se lê Balzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade; 
crepúsculos quentes o retiveram na solidão duma janela, padecendo dum desejo sem forma e sem nome
Todos os seus amigos (éramos três, contando o seu velho escudeiro preto, o Grilo) lhe conservaram 
sempre amizades puras e certas – sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem 
desanimadas pelas evidências do seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte, 
e contente com esta incapacidade que o libertava, do amor só experimentou o mel – esse mel que o amor 
reserva aos que o recolhem, à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, 

ao Estado e ao Governo do Homens, nunca lhe conhecemos outra ambição além de 
Gerais; e a sua inteligência, nos anos alegres de escolas e controvérsias, 

circulava dentro das Filosofias mais densas como enguia lustrosa na água limpa dum tanque. O seu valor, 
genuíno, de fino quilate, nunca foi desconhecido, nem desaparecido; e toda a opinião, ou mera facécia 
que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a erguia, a mantinha 
embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho; 
que jamais lhe estalasse um botão da camisa, ou que um papel maliciosamente se escondesse dos seus 
olhos, ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse.” (p.12, 3)
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se à edição impressa pela editora L&PM: QUEIROZ, E. 
Porto Alegre: L&PM, 2008. As gravuras são de domínio 

público. Algumas delas são ilustrações dos personagens do romance que se 
encontram disponíveis no site da Fundação Eça de Queiroz: www.feq.pt.  

Protagonista. Nascido no dia 10 de janeiro de 1854. Bastante mimado 
Na mitologia grega, era o nome de um rapaz de rara 

beleza, amado por muitos deuses. Assim como o Jacinto da mitologia, 
o do 202, precisa morrer para retornar à terra (como flores). Junto com 
Zé Fernandes, forma uma dupla como se fosse Sancho Pança e Dom 
Quixote. Como a Bailarina de Chico Buarque, não teve lombriga nem 

Um hipercivilizado (palavras de João Gaspar Simões). Um 

Nasce três meses e três dias depois do enterro do pai. Meu Jacinto, 
Ventura: formas pelas quais Zé 
O aniversário de 34 anos não é 

“Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a Tabuada, o Latim entraram pôr ele tão facilmente 
como o sol pôr uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata 

ncedor, o Rei que se adula, e a quem se cede a fruta das 
merendas. Na idade em que se lê Balzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade; - nem 
crepúsculos quentes o retiveram na solidão duma janela, padecendo dum desejo sem forma e sem nome. 
Todos os seus amigos (éramos três, contando o seu velho escudeiro preto, o Grilo) lhe conservaram 

sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem 
stante forte para conceber um amor forte, 

esse mel que o amor 
reserva aos que o recolhem, à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, 

ao Estado e ao Governo do Homens, nunca lhe conhecemos outra ambição além de 
Gerais; e a sua inteligência, nos anos alegres de escolas e controvérsias, 

circulava dentro das Filosofias mais densas como enguia lustrosa na água limpa dum tanque. O seu valor, 
opinião, ou mera facécia 

que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a erguia, a mantinha 
embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho; - e não recordo 

da camisa, ou que um papel maliciosamente se escondesse dos seus 
olhos, ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse.” (p.12, 3) 



 

 
Zé Fernandes 

Citações 
“Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos, pôr onde ele decerto soprava as suas 
ordens através do 202. Dos pés da mesa cordões túmidos e moles, coleando sobre o tapete, corriam para 
os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha, e refletida no seu verniz 
como na água dum poço, pousava uma máquina de escrever; e ad
calcular, com fileiras de buracos de onde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro. Depois 
parei em frente da estante que me preocupava, assim solitária, à maneira duma torre numa planície, com 
o seu alto farol. Toda uma das suas faces estava repleta de Dicionários; a outra de Manuais; a outra de 
Atlas; a última de Guias, e entre eles, abrindo um fólio, encontrei o Guia das ruas de Samarcanda. Que 
maciça torre de informação! Sobre prateleiras admirei aparelhos que n
lâminas de gelatina, onde desmaiavam, meio chupadas, as linhas duma carta, talvez amorosa; outro, que 
erguia sobre um pobre livro brochado, como para o decepar, um cutelo funesto; outro avançando a boca 
duma tuba toda aberta para as vozes do invisível. Cingidos aos umbrais, liados às cimalhas, luziam 
arames, que fugiam através do teto, para o espaço. Todos mergulhavam em forças universais, todos 
transmitiam forças universais. A Natureza convergia disciplinada ao serviço do m
sua domesticidade!...” (p. 24,5) 

 

PERSONAGENS SECUNDÁRIOS DO ROMANCE
DOM JACINTO GALIÃO 
 
Descrição 
Avô de Jacinto. Miguelista feroz. 
 
Principais características 
Glutão e grande admirador do infante Dom Miguel.
 
Observações 
Viveu nos idos de 1820. 
 
Citações 
“Desde essa tarde amou aquele bom Infante como nunca amara, apesar de tão guloso, o seu ventre, e 
apesar de tão devoto o seu Deus!  Na sala nobre da sua casa (à Pampulha) pendurou sobre os damascos 
o retrato do “seu Salvador”, enfei
magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo. (p.9) Durante a guerra com o “outro, com o pedreiro
mandava recoveiros a Santo Tirso, a S.Gens, levar ao Rei fiambres, caixas de doce, garr
de Tarrafal, e bolsas de retrós atochadas de peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro. (p.10) E 
sob o pesado ouro dos seus estuques,  entre as suas ramalhudas sedas se enconchou, descansando de 
tantas agitações, numa vida de pachor
desembargador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros menores), até que morreu de indigestão, duma 
lampreia de escabeche que mandara o seu procurador em Montemor”. (p.11)

 
GRILO 
 
Descrição 
Ou negro Grilo. Empregado de Jacinto. Acompanha Jacinto à Tormes. Faz a ligação entre os personagens 
de Paris e Tormes. 
 
Principais características 
Perspicaz. 
 

Descrição 
Melhor amigo de Jacinto e Narrador. Tem uma posição crítica em 
relação ao amigo, ainda que o ame intensamente. Nascido no dia 03 
de setembro (natalício de 36 anos). 
 
Principais características 
Homem das serras. Guarda por Jacinto amor intenso. É sensível, 
maduro, observador e aberto ao diálogo de ideias, principalmente 
àquelas que partem de Jacinto. Tem postura ambivalente ao retornar à 
Paris: desconfia e deslumbra-se. 
  
Observações 
Reencontram-se em 1887. 

“Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos, pôr onde ele decerto soprava as suas 
através do 202. Dos pés da mesa cordões túmidos e moles, coleando sobre o tapete, corriam para 

os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha, e refletida no seu verniz 
como na água dum poço, pousava uma máquina de escrever; e adiante era uma imensa máquina de 
calcular, com fileiras de buracos de onde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro. Depois 
parei em frente da estante que me preocupava, assim solitária, à maneira duma torre numa planície, com 

da uma das suas faces estava repleta de Dicionários; a outra de Manuais; a outra de 
Atlas; a última de Guias, e entre eles, abrindo um fólio, encontrei o Guia das ruas de Samarcanda. Que 
maciça torre de informação! Sobre prateleiras admirei aparelhos que não compreendia: 
lâminas de gelatina, onde desmaiavam, meio chupadas, as linhas duma carta, talvez amorosa; outro, que 
erguia sobre um pobre livro brochado, como para o decepar, um cutelo funesto; outro avançando a boca 

a para as vozes do invisível. Cingidos aos umbrais, liados às cimalhas, luziam 
arames, que fugiam através do teto, para o espaço. Todos mergulhavam em forças universais, todos 
transmitiam forças universais. A Natureza convergia disciplinada ao serviço do meu amigo e entrara na 

PERSONAGENS SECUNDÁRIOS DO ROMANCE 

 

Glutão e grande admirador do infante Dom Miguel. 

“Desde essa tarde amou aquele bom Infante como nunca amara, apesar de tão guloso, o seu ventre, e 
apesar de tão devoto o seu Deus!  Na sala nobre da sua casa (à Pampulha) pendurou sobre os damascos 
o retrato do “seu Salvador”, enfeitado de palmitos como um retábulo e, pôr baixo a bengala que as 
magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo. (p.9) Durante a guerra com o “outro, com o pedreiro
mandava recoveiros a Santo Tirso, a S.Gens, levar ao Rei fiambres, caixas de doce, garr
de Tarrafal, e bolsas de retrós atochadas de peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro. (p.10) E 
sob o pesado ouro dos seus estuques,  entre as suas ramalhudas sedas se enconchou, descansando de 
tantas agitações, numa vida de pachorra e de boa mesa,  com alguns companheiros de emigração (o 
desembargador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros menores), até que morreu de indigestão, duma 
lampreia de escabeche que mandara o seu procurador em Montemor”. (p.11) 

negro Grilo. Empregado de Jacinto. Acompanha Jacinto à Tormes. Faz a ligação entre os personagens 
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Melhor amigo de Jacinto e Narrador. Tem uma posição crítica em 
amigo, ainda que o ame intensamente. Nascido no dia 03 

Homem das serras. Guarda por Jacinto amor intenso. É sensível, 
maduro, observador e aberto ao diálogo de ideias, principalmente 

ue partem de Jacinto. Tem postura ambivalente ao retornar à 

“Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos, pôr onde ele decerto soprava as suas 
através do 202. Dos pés da mesa cordões túmidos e moles, coleando sobre o tapete, corriam para 

os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha, e refletida no seu verniz 
iante era uma imensa máquina de 

calcular, com fileiras de buracos de onde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro. Depois 
parei em frente da estante que me preocupava, assim solitária, à maneira duma torre numa planície, com 

da uma das suas faces estava repleta de Dicionários; a outra de Manuais; a outra de 
Atlas; a última de Guias, e entre eles, abrindo um fólio, encontrei o Guia das ruas de Samarcanda. Que 

ão compreendia: - um composto de 
lâminas de gelatina, onde desmaiavam, meio chupadas, as linhas duma carta, talvez amorosa; outro, que 
erguia sobre um pobre livro brochado, como para o decepar, um cutelo funesto; outro avançando a boca 

a para as vozes do invisível. Cingidos aos umbrais, liados às cimalhas, luziam 
arames, que fugiam através do teto, para o espaço. Todos mergulhavam em forças universais, todos 

eu amigo e entrara na 

“Desde essa tarde amou aquele bom Infante como nunca amara, apesar de tão guloso, o seu ventre, e 
apesar de tão devoto o seu Deus!  Na sala nobre da sua casa (à Pampulha) pendurou sobre os damascos 

tado de palmitos como um retábulo e, pôr baixo a bengala que as 
magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo. (p.9) Durante a guerra com o “outro, com o pedreiro-livre” 
mandava recoveiros a Santo Tirso, a S.Gens, levar ao Rei fiambres, caixas de doce, garrafas do seu vinho 
de Tarrafal, e bolsas de retrós atochadas de peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro. (p.10) E 
sob o pesado ouro dos seus estuques,  entre as suas ramalhudas sedas se enconchou, descansando de 

ra e de boa mesa,  com alguns companheiros de emigração (o 
desembargador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros menores), até que morreu de indigestão, duma 

negro Grilo. Empregado de Jacinto. Acompanha Jacinto à Tormes. Faz a ligação entre os personagens 
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Observações 
Sempre calado, quando decide falar, traz à tona verdades, diagnósticos, em poucas palavras. Quando 
pergunta a ele Zé Fernandes, sobre o mal que sofre Jacinto, responde com uma certeza imensa: sofre de 
fartura.  
 
Citações 
“Uma noite no meu quarto, descalçando as botas, consultei o Grilo: -Jacinto anda tão murcho, tão 
corcunda... Que será, Grilo? O venerando preto declarou com uma certeza imensa: -S. Exª. sofre de 
fartura.  Era fartura! O meu Príncipe sentia abafadamente a fartura de Paris”. (p. 73) 
 
GRÃO DUQUE CASIMIRO 
Descrição 
Gourmand aristocrático. Aquele que levara o peixe para o grande jantar do 202. 
 
Principais características 
Sempre reclama dos locais para comer. Excelente descrição de Jacinto: “É um bárbaro, besuntado com 
literatura do século XVIII, que ainda acredita em ceias, em Paris!” (p. 45) 
 
Observações 
Amigo parisiense. Participa do jantar do capítulo IV. 
 
Citações  
“Ainda bem, ainda bem! – exclamou ele, no seu vozeirão de comando. Que eu não jantei, absolutamente 
não jantei! É que se está jantando deploravelmente em casa do José. Mas pôr que se vai jantar ainda ao 
José? Sempre que chego a Paris, pergunto: “Onde é que se janta agora?” em casa do José!... Qual! não 
se janta! Hoje, pôr exemplo, galinholas... Uma peste! Não tem, não tem a noção da galinhola! Os seus 
olhos azulados, dum azul sujo, rebrilhavam, alargados pela indignação: -Paris está perdendo todas as 
suas superioridades. Já se não janta, em Paris!” (p.54). E no capítulo XVI: “Paris não se agüenta... está, 
estragado, positivamente estragado...Nem se come! Agora é o Ernest, da Praça Gailon, o Ernest, que era 
maître-d’hotel do Maire... Já lá comeu? Um horror. Tudo é o Ernest, agora! Onde se come? No Ernest. 
Qual! Ainda esta manhã lá almocei... Um horror! Uma salada Chambord... palhada! Não tem a noção da 
salada! Paris foi! Teatros, uma estopada. Mulheres, hui! Lambidas todas. Não há nada!” (p. 214-5) 

 
MADAME ORIOL 
 
Descrição 
Perfeita flor de Civilização que lhe perfumava a vida [i.e. a de Jacinto]. Amante de Jacinto e cocote de 
Paris. Jacinto a visita todas as tardes às 16 horas. Preocupa-se apenas em falar do corpo e em cuidar de 
si mesma (capítulo VII, p. 87-9). Tinha 30 anos e nunca se apaixonara. Casada com um moço gordo e 
indolente (p.90). O marido consente que ela tenha amantes, mas desde que não seja de roda social 
inferior (p.90). Emprestara seu gancho para que o peixe fosse pescado do elevador emperrado. 
 
Principais características: 
Lânguida. Sempre bem vestida e com jóias. Delicada. Autocentrada. 
 
Observações 
Participa do jantar do capítulo IV.  
 
Citações 
“Entre os reposteiros de damasco cor de morango ela apareceu, toda de negro, dum negro liso e austero 
de Semana Santa, lançando com o regalo um lindo gesto para nos sossegar. E imediatamente, numa 
volubilidade docemente chalrada: -É um momento, nem se levantem! Passei, ia para a Madalena, não me 
contive, quis ver os estragos... Uma inundação em Paris, na Champs-Elysées! Não há senão este Jacinto 
(p.41). Sob o véu cerrado, apenas percebi a brancura da face empoada, e a escuridão dos olhos largos. E 
com aquelas sedas e veludos negros, e um pouco do cabelo louro, dum louro quente, torcido fortemente 
sobre as peles negras que lhe orlavam o pescoço , toda ela derramava uma sensação de macio e de fino. 
Eu teimosamente a considerava como uma flor de Civilização: - e pensava no secular trabalho e na cultura 
superior que necessitara o terreno onde ela tão delicadamente brotara, já desabrochada, em pleno 
perfume, mais graciosa pôr ser flor de esforço e de estufa, e trazendo nas suas pétalas um não sei quê de 
desbotado e de antemurcho”. (p.43) 
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A COZINHEIRA DA SERRA 
 
Descrição 
É a cozinheira de Tormes. Afilhada de Melchior.  
 
Principais características: 
“Ela é horrenda, quase anã, com os olhos tortos, um verde e outro preto. Mas que paladar! Que gênio” 
(p.143). 
 
Observações 
Jacinto havia solicitado ao seu procurador, Silvério, que buscasse um “soberbo cozinheiro português, 
clássico. Mas que soubesse trufar um peru, afogar um bife em molho de moela, estas coisas simples da 
cozinha de França!”. Ao fim, surpreende-se com a cozinheira. O romance não lhe dá um nome. Vera Pinto 
em seu romance A última ceia atribuiu-lhe o nome de Maria Júlia. 
 
Citações 
“Bravo! Quem te cozinha? -Uma afilhada do Melchior. Mulher sublime! Hás de ver a canja! Hás de ver a 
cabidela! Ela é horrenda, quase anã, com os olhos tortos, um verde e outro preto. Mas que paladar! Que 
gênio! Com efeito! Horácio dedicara uma ode àquele cabrito assado num espeto de cerejeira. E com as 
trutas, e o vinho do Melchior, e a cabidela, em que a sublime anã de olhos tortos pusera inspirações que 
não são da terra, e aquela doçura da noite de Junho, que pelas janelas abertas nos envolveu no seu 
veludo negro, tão mole e tão consolado fiquei, que, na sala onde nos esperava o café, caí numa cadeira 
de verga, na mais larga, e de melhores almofadas, e atirei um berro de pura delícia.” (p. 148) 

 
MELCHIOR 
 
Descrição 
Caseiro de Tormes 
 
Principais características 
Excelente Melchior. Grande conhecedor da natureza, dos seus tempos e ritmos. Homem sábio. Conhecia 
os tempos de chuva, colheitas e vindima. 
 
Observações 
Produz o vinho de Tormes.  
 
Citações 
“Apenas me reconheceu, toda a boca se lhe escancarou num riso hospitaleiro, a que faltavam dentes. Mas 
apenas eu lhe revelei, naquele cavalheiro de bigodes louros que descia da égua esfregando os quadris, o 
senhor de Tormes – o bom Melchior recuou, colhido de espanto e terror como diante duma avantesma. -
Ora essa!... Santíssimo nome de Deus! Pois então...  E, entre o rosnar dos cães, num bracejar desolado, 
balbuciou uma história que pôr seu turno apavorava Jacinto, como se o negro muro do casarão pendesse 
para desabar. O Melchior não esperava S. Exª!... (Ele dizia sua incelência)...” (p. 124) 

 

SILVÉRIO 
 
Descrição 
Procurador de Jacinto em Tormes, Baixo Douro. 
 
Principais características 
Soleníssimo, barbas imensas, grosso beiço descaído. 
 
Observações 
Quem avisou Jacinto sobre derrocada da igrejinha rústica do século XVI, onde jaziam sepultados os avós 
de Jacinto desde os tempos de el-rei D. Manuel, com as chuvas torrenciais. “Os ossos veneráveis desses 
Jacintos jaziam agora soterrados sob um montão informe de terra e pedra” (p. 62). Jacinto parte em 
seguida para a serra. Foi o encarregado de buscar um cozinheiro para Jacinto na serra. 
 
Citações 
“Depois marchava o Silvério, soleníssimo, com um imenso peitilho, onde as barbas imensas se alastravam 
negríssimas. De casaca, com o grosso beiço descaído, descaído todo ele pôr aquela melancolia de 
enterro que se juntava à melancolia da serra.” (p. 152) 
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TIA VICÊNCIA 
 
Descrição 
Tia de Zé Fernandes. Vivia em Guiães. 
 
Principais características 
Dona de um violento bate de gemas no preparar dos comes (p.184). Sente grande satisfação frente ao 
apetite de Jacinto. Dona de um bonito sorriso. Sua especialidade é a sopa dourada. É grande 
conhecedora e cozinheira das delícias portuguesas. Hospitaleira. 
 
Observações 
Sofreu indigestão por morcelas durante o romance (p.138).  
 
Citações 
“Mas o que sobretudo a cativou foi o tremendo apetite de Jacinto, a entusiasmada convicção com que ele, 
acumulando no prato montes de cabidela, depois altas serras de arroz de forno, depois bifes de numerosa 
cebolada, exaltava a nossa cozinha, jurava nunca Ter provado nada tão sublime. Ela resplandecia: -Até 
faz gosto, até faz gosto!... Ora mais uma destas batatinhas recheadas... -Com certeza, minha senhora! Até 
duas! As minhas rações, em mesas destas, tão perfeitas, são sempre as de Gargântua.” (p.186) 

 
JOANINHA 
 
Descrição 
Afilhada de Zé Fernandes. Futura esposa de Jacinto. 
 
Principais características 
Habitante da Flor de Malva. No capítulo VIII, chamada por Jacinto de “lavradeirona rechonchuda”. Uma 
perfeição de rapariga, segundo Zé Fernandes. 
 
Observações 
Tinha 25 anos na ocasião que conheceu Jacinto. Conheceram-se em setembro de 1888 e casaram-se em 
maio de 1889.  
 
Citações 
“É uma excelente rapariga! Agora, pôr outro lado, temos as Rojões, as filhas do João Rojão, duas flores, 
muito frescas, muito alegres, com um cheiro e um brilho a sadio, e muito simples... A tia Vicência morre 
pôr elas. Depois há a mulher do Dr. Alípio, que é uma beleza. Ó! uma criatura esplêndida! Mas, enfim, é a 
mulher do Dr. Alípio, e tu renunciaste aos deveres da Civilização... Além disso, mulher muito séria, toda 
absorvida nos seus dois pequenos, que parecem dois anjinhos de Murillo... E quem mais? Já agora, quero 
completar a lista do pessoal feminino. Temos a Melo Rebelo, de Sandofim, muito engraçada, com cabelo 
lindo... Borda na perfeição, faz doces como uma freira do antigo regime... Havia também uma Júlia Lobo, 
muito linda, mas morreu... Agora não me lembro de mais. Mas falta a flor da Serra, que é a minha prima 
Joaninha, da Flor da Malva! Essa é uma perfeição de rapariga.” (p. 180) 

 
MAURÍCIO DE MAYOLLE 
 
Descrição 
Velho camarada de Jacinto. Nobre e real rapaz, muito rico e inteligente. Descendente dos Duques da 
Septimânia. No passeio dominical na colina, encontra-se com Zé Fernandes e Jacinto. Fala de seu 
desapontamento com a vida intelectual parisiense: “nenhuma fixidez, um diletantismo estonteado” (p. 83) 
e do encontro com a filosofia hindu (p. 84-5). Jacinto o denomina (p. 86) de bruxo. 
 
Principais características 
Intelectual desiludido (?) 
 
Observações 
Cita como locais de encontro das discussões intelectuais de outrora a residência dos Lamotte-Orcel, 
Parola do 37 e a Cerveja ideal (p.83). Fundamental para dar fechamento ao raciocínio iniciado por Zé 
Fernandes, no capítulo VI, quando tenta estabelecer em Jacinto o horror à cidade.  
 
Citações 
“-Oh! Há mais dum ano que me separei dessa bicharia herética... Uma turba indisciplinada, meu Jacinto! 
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Nenhuma fixidez, um diletantismo estonteado, carência completa e cômica de toda a base experimental 
(p. 83)... -Sim! O culto da Beleza - confirmou Maurício. Mas a esse tempo eu, enjoado, já descera de todas 
nuvens vãs... Pisava um chão mais seguro, mais fértil (p.84) -Vim para Montmartre... Tenho aqui um 
amigo, um homem de gênio, que percorreu toda a Índia... Viveu com os Toddas, esteve nos mosteiros de 
Grama-Khian e de Dashi-Lumbo, e estudou com Gengen-Chutu no retiro santo de Urga... Gengen-Chuty 
foi a décima Sexta encarnação de Gautama, e era portanto um Bhoddisattva... Trabalhamos, 
procuramos... Não são visões. Mas fatos, experiências bem antigas, que vêm talvez desde os tempos de 
Christina” (p.84-5)... “Ele só come arroz, um pouco de salada, e fruta.” (p.85) 
 

OUTROS 

FAMILIARES DE JACINTO E ZÉ FERNANDES 
Dona Angelina Fafes 
Avô de Jacinto. Amorável avó. Espalhava funcho e âmbar no berço de Jacinto para afugentar a Sorte-
Ruim (p.12). 
 
Cintinho 
Pai de Jacinto. De saúde frágil. Descrito como o oposto de Jacinto. Viveu como a sombra de Terezinha, 
sua esposa. “Encafuado em roupas pretas, muito largas e bambas; de noite, sem dormir, por causa da 
tosse e de sufocações”. (p.11) 
Terezinha Velho 
Mãe de Jacinto. Moça prendada, redondinha e delicada. Filha do desembargador Velho. “Uma meninha 
redondinha como uma rola, educada num convento de Paris e tão habilidosa que esmaltava, dourava, 
consertava relógios e fabricava chapéus de feltro.”. (p.11, 2) 
 
Afonso Fernandes Lorena de Noronha e Sande 
Tio de Zé Fernandes. Vivia em Guiães. Envia o sobrinho para estudar em Paris. Morre no decorrer da 
trama. 
 
Terezinha e Jacintinho 
Filhos de Jacinto e Joaninha 
 
Tio Adrião 
Tio de Zé Fernandes. Pai de prima Joaninha. Homem erudito. Sofre de bexiga (p.180). 

 

AS PAIXÕES DE ZÉ FERNANDES 
Nini 
Namorada de Zé Fernandes enquanto estudava na Sorbonne 
 
Madame Colombe 
Mulher pela qual se apaixona violentamente Zé Fernandes. Amante, prostituta (?), foge com outra mulher 
(?)...Habitava na rua do Helder, 16, quarto andar, porta à esquerda. Sua descrição está na página 67. 

 

PARTICIPANTES DO JANTAR DO CAPÍTULO IV NO 202 
Vorcan 
Pintor mítico “que interpretara etereamente, havia um ano, a simbolia rapsódica do cerco de Tróia, numa 
vasta composição, Helena Devastadora” (p.27) 
 
[Psicólogo feminista escritor] 
Escrevia romances como Couraça e Coração triplo. “De agudeza transcendente, Mestre muito 
experimentado e muito consultado em Ciências Sentimentais” (p.27) 
 
Diana de Lorge 
Cocotte 
 
Dornan  
Poeta neoplatônico 
 
Joban 
Supremo crítico de teatro 
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Madame Verghane 
Mulher dos bandós negros na cabeça. 
 
Duque de Marizac 
Homem alegre. Detecta o erro no romance do psicólogo. Colete de cetim preto. 
 
[Diretor do Boulevard] 
Junto com o psicólogo feminista havia almoçado na véspera com Zé Fernandes e Jacinto, na ocasião em 
que Zé Fernandes voltara de Guiães. 
 
Condensa ou Madame de Trèves 
Esposa do conde de Trèves e amante do banqueiro judeu David Efraim. Entra na biblioteca de Jacinto 
acompanhada pelo historiador Danjou. 
 
Conde de Trèves 
Marido da Condensa de Trèves. Tramava junto com Efraim A companhia das esmeraldas da Birmânia. 
 
Efraim 
Banqueiro. Amante da Condessa de Trèves 
 
Danjou 
Historiador. Durante a viagem para Tormes, Jacinto, espreitando pela janela, vê Danjon em Biarritz, ao 
lado de uma dama roliça (p.112). 
 
Antônio de Todelle 
Familiar de Jacinto. 
 
Princesa de Carman 
Emprestara seu gancho para que o peixe fosse pescado do elevador emperrado, segundo narrativa de 
Zé Fernandes em Guiães. Na verdade, os ganchos foram de Madame Oriol. 

 

CONVIDADOS DO NATALÍCIO DE ZÉ FERNANDES EM GUIÃES 
D. Teotônio, Ricardo Veloso, Dr. Alípio e sua esposa (D. Luísa), o gordo Melo Rabelo, os irmãos 
Albergarias (um deles, Manuel, dispéptico, a tia Albergaria), Ricardo Veloso, Beatriz Veloso, o Rojão e as 
Rojões (uma delas chamando-se Luisinha, afilhada de tia Vicência) 

 

OUTROS PERSONAGENS DA SERRA 
Ana Vaqueira 
Serviçal na casa de Tormes. Bela moça, mas bruta. Fêmea, em toda sua animalidade. “-Não! não nos 
iludamos, Zé Fernandes, nem façamos Arcádia. É uma bela moça, mas uma bruta... Não há ali mais 
poesia, nem mais sensibilidade, nem mesmo mais beleza do que numa linda vaca turina. Merece o seu 
nome de Ana Vaqueira. Trabalha bem, digere bem, concebe bem. Para isso a fez a Natureza, assim sã e 
rija; e ela cumpre. O marido todavia não parece contente, porque a desanca. Também é um belo bruto... 
Não, meu filho, a serra é maravilhosa e muito grato lhe estou... Mas temos aqui a fêmea em toda a sua 
animalidade e o macho em todo o seu egoísmo... são porém verdadeiros, genuinamente verdadeiros! E 
esta verdade, Zé Fernandes, é para mim um repouso.” (p.143) 
 
[As mulheres da Serra] 
Filha do D. Teotônio: um monstrengo; Irmã do Albergarias: não tentaria nem o precisado Santo Antão; D. 
Beatriz Veloso: bonita, mas horrivelmente bem-falante; Lamartine: desavergonhada, excelente rapariga; 
as Rojões, filhas de João Rojão: duas flores frescas, alegres e simples; a mulher do Dr. Alípio: uma 
beleza!, mas, enfim, a mulher do Dr. Alípio (político da região); Melo Rebelo: cabelo lindo e engraçada, 
borda com perfeição, faz doces como uma freira; Júlia Lobo: muito linda, mas morreu; prima Joaninha: 
uma perfeição de rapariga. 
 
Esgueira 
Um dos caseiros de Tormes. A esposa do Esgueira, Maria, aparece já doente no capítulo X (p.169) 
 
[Filho de Esgueira] 
Menino magrinho que aparece no capítulo X com uma “carita miúda toda amarela” (p.171). “Coitadinho, 
tão amarelo... Tu também estás doente?”, perguntou Jacinto. Silvério respondeu: -“Nada! este é 
sãozinho... Coitado, é assim amarelado e enfezadito porque... Que quer V.Exª? Mal comido! muita 
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miséria.... Quando há o bocadito de pão é para todo o rancho. Fomezinha, fomezinha!” (p.171) 

 

PEQUENAS APARIÇÕES 
Anatole 
Um dos criados que, junto com Grilo, acompanhou Jacinto à Tormes, devidos A`s suas habilidades com 
os “pés”: bom engraxate e pedicuro (p.108) 
 
Vian 
Velho porteiro do 202. 
 
Père Granon 
Frade dominicano. Pregador eloquente e violento. 
 
Princesa de Cravon-Rogan 
Oferece um baile de máscaras no capítulo VIII. 
 
Jorge de Carlande 
Camarada de cenáculo. Reduzira a teoria de Jacinto, para lhe facilitar a circulação e lhe condensar o 
brilho, a uma forma algébrica: suma ciência x suma potência = suma felicidade (p.14). Essa, a Equação 
metafísica de Jacinto. 
 
Madame Todelle 
Não compareceu ao jantar do capítulo IV porque estava com a perna esfolada, segundo o relato. 
 
Madame Vial 
Chapeleira. Madame Oriol usa, em uma das cenas, um chapéu feito por Mme. Vial. 
 
Madame de Malbe 
Parceira do Duque de Marizac na festa de “quadros vivos” oferecida por Madame Verghane. 
Representou Agripina. NA ocasião foi servida uma ceia. Jacinto, claro, vestia trajes de imperador. 
 
Dom Estebam Castillo 
Diretor de uma empresa de comboios (Companhia do Norte de Espanha ou da de Salamanca) e conviva 
do 202. Ruidoso. 
 
Criados da casa de Vicência em Guiães 
Criado que serve café com pau de canela, Gertrudez, Catarina, Manuel. 
 
Manuel 
Serve vinho na Taverna do Torto. Tem as pernas tortas. 
 
Tritão 
Cão da Flor de Malva. 
 
Manuel da porta 
Criado da Flor de Malva. 
 
Pimenta 
Condiscípulo em retórica de Zé Fernandes quando no Liceu de Braga. Chefe da estação de Tormes. 
Gordo. 
 
[Carregador] 
Homem que fora até a Giesta, buscar uma égua e um jumento que os levaria, Zé Fernandes e Jacinto, 
até Tormes (p.121-4). 
 
Firmino 
Boticário de Guiães. Homem entendido e capaz. 
 
[Abade de São José] 
Dirigiu a cerimônia de enterrar de ossos. Possivelmente, uma figura obesa: “o velho sacudiu 
risonhamente o dedo gordo” (p.154). Doce.“Movia os lábios, numa lenta, murmurosa reza, que ia, pelo 
doce ar, epalhando mais doçura” (p.152).  
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Conde Rylant 
Amigo holandês de Jacinto, ao qual escreve pedindo desenhos, planos e orçamentos de uma queijeira 
perfeita (p.159-60). 
 
Dr. Avelino 
Médico das bolsas 
 
Severo 
Sobrinho de Melchior. Dá notícias da permanência de Jacinto em Tormes ao Zé Fernandes. 
 
Manuel Hortelão 
Aparece no capítulo XIX colhendo laranjas (p.155). Possivelmente, agricultor. 
 
Pedro 
Dono da Taberna na entrada da freguesia aonde iam os pedreiros e carpinteiros, todos contratados para 
as obras. O movimento da taberna cresceu com as obras de Jacinto que cercavam Tormes. 
 
Padre José Maria 
Amigo de Zé Fernandes e exímio caçador. Vinha de Sandorfim para Tormes, com a finalidade de 
celebrar a missa na capelinha 
 
João Torrado  
Velho “um pouco adivinho”, ervanário. “Um velho singular daqueles sítios, de grandes barbas brancas, 
ervanário, vagamente alveitar, um pouco adivinho, morador misterioso duma cova no alto da serra, a 
todos afirmava que aquele senhor era El-Rei D. Sebastião, que voltara!” (p.183). 
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 No romance são inúmeras as menções à comida. Nesta seção, 

estrategicamente, elas foram organizadas de acordo com as refeições que dão 

ritmo ao cotidiano alimentar: desjejuns; almoços; jantares, merendas, cafés e 

chás. Aquelas menções que não puderam ser categorizadas em nenhuma das 

subseções enunciadas foram organizadas em alimentos e preparações 

avulsas. As referências também foram organizadas de outra maneira: foram 

elencadas todas as menções feitas pratos salgados, sobremesas e bebidas, 

em ordem alfabética, com o fim de construir o menu de A cidade e as serras. 

Ainda na Nossa cozinha, abaixo do tópico Geografias queirosianas para 

comer e beber, as referências feitas aos restaurantes e cafés no romance, ali 

sistematizadas, poderão oferecer mais substrato à discussão do tema da 

cozinha. 

 

 
Desjejuns 

- Zé Fernandes bebe um chocolate no 202  
Descrição oferecida pela narrativa: chocolate. 
“No 202, todas as manhãs, às nove horas, depois do meu chocolate e ainda em chinelas, penetrava no 
quarto de Jacinto”. (p.31) 
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Almoços 
 

-Jacinto e Zé Fernandes comem no 202  
Descrição oferecida pela narrativa: conhaque com moscatel, água, fiambre, lagosta, café moca com pau 
de canela. 
“começava pôr se encharcar com um imenso copo de água oxigenada, ou carbonatada, ou gasosa, 
misturada dum conhaque raro, muito caro, horrendamente adocicado, de moscatel de Siracusa. Depois, 
à pressa, sem gosto, com a ponta incerta do garfo, picava aqui e além uma lasca de fiambre, uma febra 
de lagosta; - e reclamava impacientemente o café, um café de Moca, mandado cada mês pôr um feitor 
do Dedjah, fervido à turca, muito espesso, que ele remexia com um pau de canela!”. (p. 33,4) 

 
Descrição oferecida pela narrativa: Ovos, café. Madame Oriol chega durante o fim do almoço e fica para o 
café. 
“Acabamos o almoço, quando um escudeiro, muito discretamente, num murmúrio, anunciou Madame de 
Oriol, Jacinto pousou com tranqüilidade o charuto; eu quase me engasguei, num sorvo alvoroçado de 
café. Entre os reposteiros de damasco cor de morango ela apareceu, toda de negro, dum negro liso e 
austero de Semana Santa”. (p. 38-41) 

 

-Jacinto e Zé Fernandes comem em Tormes  
Descrição oferecida pela narrativa: pratada de ovos com chouriço. 
“Almoçara uma pratada de ovos com chouriço, sublime. Passeara pôr toda aquela magnificência da serra 
com pensamentos ligeiros de liberdade e de paz. Mandara ao Porto comprar uma cama, uns cabides... E 
ali estava...  -Para todo o verão? -Não! Mas um mês... Dois meses! Enquanto houver chouriços, e a água 
da fonte, bebida pela telha ou numa folha de couve, me souber tão divinamente!”. Caí sobre a cadeira de 
verga, e contemplei, arregalado, quase esgazeado, o meu Príncipe!”. (p. 141) 

 

-Jacinto, Zé Fernandes e tia Vicência comem em Guiães  
Descrição oferecida pela narrativa: cabidela, arroz de forno, bifes acebolados, batatas recheadas, café 
com pau de canela. 
Violento bater de gemas de tia Vicência a preparar os comes do natalício (p.184). A satisfação da tia 
frente ao apetite de Jacinto: “Mas o que sobretudo a cativou foi o tremendo apetite de Jacinto, a 
entusiasmada convicção com que ele, acumulando no prato montes de cabidela, depois altas serras de 
arroz de forno, depois bifes de numerosa cebolada, exaltava a nossa cozinha, jurava nunca Ter provado 
nada tão sublime. Ela resplandecia: -Até faz gosto, até faz gosto!... Ora mais uma destas batatinhas 
recheadas... -Com certeza, minha senhora! Até duas! As minhas rações, em mesas destas, tão perfeitas, 
são sempre as de Gargântua.” (p.186). Jacinto sentiu-se parte da família: “Mas o enternecimento maior 
foi quando, ao servir o café, o criado pôs ao lado de Jacinto um pires com um pau de canela, o seu 
estranho e costumado pau de canela. Não o esquecera a tia Vicência! Ali tinha o seu pauzinho de 
canela! – Queria que ele, em Guiães, continuasse os seus hábitos como em Tormes... E aquele pau de 
canela foi o símbolo de adoção do meu Príncipe como novo sobrinho da tia Vicência. (p.187) 

 

-Zé Fernandes come no Café de la Paix, Paris
287

 
Descrição oferecida pela narrativa: linguado frito e uma costeleta, vinho Chablis, café cor de chapéu-coco, 
que sabia à fava. 
Solidão na metrópole, aflição de Zé Fernandes: “Ali, à porta do café, entre a indiferença e a pressa da 
Cidade, também eu senti, como no Campo, a vaga tristeza da minha fragilidade e da minha solidão Bem 
certamente estava ali como perdido num mundo, que não era fraternal. Quem me conhecia? Quem se 
interessaria pôr Zé Fernandes? Se eu sentisse fome, e o confessasse, ninguém me daria metade do seu 
pão. Por mais aflitamente que a minha face revelasse uma angústia, ninguém na sua pressa pararia para 
me consolar” (p. 213). 

 

                                            

287 Desde 1862 em funcionamento. Localiza-se no seguinte endereço: 5 Place de l’Opéra, 75009, Paris.  
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Jantares 
 

- Em Guiães, tio Afonso e tia Vicência, juntamente com o abade, 

comemoram seus 36 anos de casamento  
Descrição oferecida pela narrativa: sopa dourada da tia Vicência. 
“O tempo aqui está lindo, o que se pode chamar de rosas, e tua santa tia muito se recomenda, que anda 
lá pela cozinha, porque vai hoje em trinta e seis anos que casamos, temos cá o abade e o Quintais a 
jantar, e ela quis fazer uma sopa dourada”. (p.20) 

 
-Zé Fernandes retorna a Guiães após morte de seu tio  
Descrição oferecida pela narrativa sopa dourada da tia Vicência. 
Zé Fernandes lembra a sopa dourada com nostalgia. “Deitando uma acha ao lume, pensei como devia 
estar boa a sopa dourada da tia Vicência. Há quantos anos não a provava, nem o  leitão assado, nem o 
arroz de forno da nossa casa!” (p.20) “comi com delícias a sopa dourada da tia Vicência; de tamancos 
nos pés assisti à ceifa dos milhos” (p.20). 

 

-Zé Fernandes retorna a Paris e come no 202 com Jacinto, o psicólogo e o 

pintor mítico, Vorcan 
Descrição oferecida pela narrativa: ostras clássicas, de Marennes, sopa de alcachofra de ovas de carpa, 
prato que continha frangos e túbaras, filete de veado macerado em xerez com geleia de noz, laranjas 
geladas em éter, bordéus rosado em infusas de cristal, champanhe, águas (vários tipos). 
Ambiência do comedouro: “E, através da Biblioteca, penetramos na sala de jantar – que me 
encantou pelo seu luxo sereno e fresco. Uma madeira branca, lacada, mais lustrosa e macia que 
cetim, revestia as paredes, encaixilhando medalhões de damasco cor de morango, de morango 
muito maduro e esmagado; os aparadores, discretamente com a mesma laca nevada; e damascos 
amorangados estofavam também as cadeiras, brancas, muito amplas, feitas para a lentidão de 
gulas  delicadas, de gulas intelectuais” (p. 29). “Mas já eu me começava a inquietar, reparando que 
a cada talher correspondiam seis garfos, e todos de feitios astuciosos. E mais me impressionei 
quando Jacinto me desvendou que era um para as ostras, outro para o peixe, outro para as 
carnes, outro para os legumes, outro para as frutas, outro para o queijo. Simultaneamente, com 
uma sobriedade que louvaria Salomão, só dois copos, para dois vinhos: - um Bordéus rosado em 
infusas de cristal, e Champanhe gelando dentro de baldes de prata. Todo um aparador porém 
vergava sob o luxo redundante, quase assustador de águas – águas  oxigenadas, águas 
carbonatadas, águas fosfatadas, águas esterilizadas, águas de sais, outras ainda, em garrafas 
bojudas, com tratados terapêuticos impressos em rótulos.” (p.29). [...] “Do outro prato só compreendi 
que continha frangos e túbaras. Depois saboreariam aqueles senhores um filete de veado, macerado em 
Xerez, com geléia de noz. E pôr sobremesa simplesmente laranjas geladas com éter. -Em éter, Jacinto? 
O meu amigo hesitou, esboçou com os dedos a ondulação dum aroma que se evola. É novo... 
Parece que o éter desenvolve, faz aflorar a alma das frutas... Curvei a cabeça ignara, murmurei 
nas minhas profundidades:-Eis a Civilização!” (p.30). 

 
-Zé Fernandes, Jacinto e seus amigos parisienses participam do 

monumental jantar no 202 
Descrição oferecida pela narrativa: consomé frio com trufas, Château Yquén, peixe levado pelo Duque** 
(preparado com a receita indicada pelo duque, servido com rodelas de limão, pescado na Dalmácia), 
Porto 1834, envelhecido nas adegas clássicas do avô Galião, Barão de Pauillac (cordeiro das lezírias 
marinhas), champanhe, ortolans gelados, champanhe coalhado em sorvete. ** não servido 
“Eu queria um almoço curto. – O Grão-duque reclamou uma ceia. É um bárbaro, besuntado com 
literatura do século XVIII, que ainda acredita em ceias, em Paris! Reúno no Domingo três ou quatro 
mulheres, e uns dez homens bem típicos, para o divertir. Também aproveitas. Folheias Paris num 
resumo... Mas é uma maçada amarga!”(p.45). Sem interesse pela sua festa, Jacinto não se afadigou em 
a compor com relevo ou brilho. Encomendou  apenas uma orquestra de Tziganes (os Tziganes, as suas 
jalecas escarlates, a melancolia áspera da Czardas ainda  nesses tempos remotos emocionavam Paris); 
e mandou, na  Biblioteca, ligar o Teatrofone com a Ópera, com a  Comédia Francesa, com a Alcazar e 
com os Bufos, prevendo todos os gostos desde o trágico até ao pícaro. Depois no Domingo, ao 
entardecer, ambos visitamos a mesa da ceia que resplandecia com as velhas baixelas de D.Galião. E a 
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faustosa profusão de orquídeas, em longas silvas pôr sobre a toalha bordada a seda, enroladas aos 
fruteiros de Saxe, transbordando de cristais lavrados e filigranados de ouro, espalhava uma tão fina 
sensação de luxo e gosto, que eu que eu murmurei: - “Caramba, bendito seja o dinheiro!” Pela primeira 
vez, também, admirei a copa e a sua instalação  abundante e minuciosa – sobretudo os dois ascensores 
que rolavam das profundidades da cozinha, um para os peixes  e carnes aquecido pôr tubos de água 
fervente, o outro para as saladas e gelados revestido de placas frigoríficas. Ó, este 202! (p.45). 
Descontentamento do Grão-Duque quanto aos lugares onde se come em Paris. Tom agressivo quando o 
peixe encalha (p.59). Exposição de capital cultural e tecnológico. No momento em que o peixe encalha, a 
animalidade das pessoas vem à tona. Semelhança com a cena do jantar em O discreto charme da 
Burguesia (Buñuel). 

 
- Zé Fernandes, chora suas mágoas no Café Durand. Come a memória de 

Madame Colombe 
Descrição oferecida pela narrativa: lagosta, pato com pimentões, Borgonha, champanhe, conhaque, 
hortelã-pimenta granitada com gelo. Ao chegar em casa traga a indignidade de um chá de macela, em 
seguida, vomita Madame Colombe. O mesmo menu é consumido por ele e Madame Colombe na página 
67, 8. 
“Surdiu, de entre todas estas confusas ruínas do meu ser, a eterna sobrevivente de todas as ruínas – a 
ideia de jantar. Penetrei no Durand, com os passos entorpecidos dum ressuscitado. E, numa recordação 
que me escaldava a alma, encomendei a lagosta, o pato, o Borgonha! Mas ao alargar o colarinho, 
ensopado pelo ardor  daquela tarde de Julho, entre a poeira da Madalena, pensei com desconforto: - 
“Santíssimo Nome de Deus! Que imensa sede me fez esta desgraça!...” “De manso acenei ao moço: - 
“Antes do Borgonha, uma garrafa de Champanhe, com muito gelo, e um grande copo!”...”. (p.69, 70).  

 
- Jantar à Heliogábalo oferecido por Jacinto às suas amigas parisienses no 

202 
Descrição incompleta: peixes, carnes, legumes, champanhes, todos cor-de-rosa, por uma invenção da 
alta cozinha. 
“Foi então que ele iniciou em Paris, repetindo Heliogábalo, os Festins de Cor contados na história 
augusta: e ofereceu às suas amigas esse sublime jantar cor-de-rosa, em que tudo era róseo, as paredes, 
os móveis, as luzes, as louças, os cristais, os gelados, os champanhes, e até (por uma invenção da alta 
cozinha) os peixes, e as carnes, e os legumes, que os escudeiros serviam, empoados de pó rosado,  
com librés da cor de rosa, enquanto do teto, dum velário de seda rosada, caíam pétalas frescas de 
rosas... A Cidade,  deslumbrada, clamou: - “Bravo, Jacinto!” E o meu Príncipe, ao rematar a festa 
fulgurante, plantou diante de mim as mãos nas ilhargas e gritou triunfalmente: - “Hem? Que maçada!...”. 
(p. 95) 

 
- O entediado Jacinto, no 202,  comemora seu natalício junto ao amigo Zé 

Fernandes 
Descrição oferecida pela narrativa: arroz-doce com a data do natalício escrito com canela. Prato 
encomendado por Zé Fernandes ao cozinheiro do 202. Champanhe e café. 
“O arroz, maciço, moldado em forma de pirâmide do Egito, emergia duma calda de cereja, e desaparecia 
sob os frutos secos que o revestiam até ao cimo onde se equilibrava uma coroa de Conde feita de 
chocolate e gomos de tangerina gelada! E as iniciais, a data, tão lindas e graves na  canela ingênua, 
vinham traçadas nas bordas da travessa com violetas pralinadas! Repelimos, num mudo horror, o prato 
acanalhado. E Jacinto, erguendo o copo de Champanhe, murmurou como num funeral pagão: -Ad 
Manes, aos nossos mortos!”. (p. 98,9) 

  
-Jacinto e Zé Fernandes, em viagem à Tormes, comem no vagão do trem 
Descrição oferecida pela narrativa: perdiz, presunto, anho, viandas frias, 2 garrafas de Rioja, garrafa de 
Amontilhado, queijo Manchego.  
Jantar presenteado por D. Esteban, diretor da Companhia. “Pois que à porta do lavatório branqueava o 
cesto da nossa ceia, mostrando na tampa um bilhete de D. Esteban com estas doces palavras a lápis – a 
D. Jacinto y su egregio amigo, que les dê gusto! Farejei um aroma de perdiz. E alguma tranqüilidade nos  
penetrou no coração, sentindo também as nossas malas sob a tutela da Deusa onipresente. -Tens fome, 
Jacinto? -Não. Tenho horror, furor, rancor!... e tenho sono” (p.115,6). Tem fome depois que chega no 
Douro e pede para comer a ceia deixada por D. Esteban. Comem só no outro dia, almocinho (p.118). 
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-Jacinto e Zé Fernandes comem na serra pela primeira vez após chegarem 

de Paris 
 
Descrição oferecida pela narrativa: caldinho de galinha (com fígado e moela), arroz com favas, louro 
frango assado no espeto, salada da horta com azeite da serra digno dos lábios de Platão, vinho de 
Tormes.  
Descrição da cozinha de Tormes: “Ao fundo a cozinha, imensa, era uma massa de formas negras, 
madeira negra, pedra negra, densas negruras de fuligem secular. E neste negrume refulgia a um canto, 
sobre o chão de terra negra, a fogueira vermelha, lambendo tachos e panelas de ferro, despedindo uma 
fumarada que fugia pela grade aberta no muro, depois pôr entre a folhagem dos limoeiros. Na enorme 
lareira, onde se aqueciam e assavam as suas grossas peças de porco e de boi os Jacintos medievais, 
agora desaproveitada pela frugalidade dos caseiros, negrejava um poeirento montão de cestas e 
ferramentas; e a claridade toda entrava pôr uma porta de castanho, escancarada sobre um quintalejo 
rústico em que se misturavam couves lombardas e junquilhos formosos. Em roda do lume um bando 
alvoroçado de mulheres depenava frangos, remexia as caçarolas, picava a cebola, com um fervor 
afogueado e palreiro. Todas emudeceram quando aparecemos – e de entre elas o pobre  Melchior, 
estonteado, com sangue a espirrar na nédia face de abade, correu para nós, jurando “que o jantarinho de 
suas Incelências não demorava um credo”...” (p.127). Descrição da sala de jantar de Tormes: “Na mesa, 
encostada ao muro denegrido, sulcado pelo fumo das candeias, sobre uma toalha de estopa, duas velas 
de sebo em castiçais de lata alumiavam grossos pratos de louça amarela, ladeados pôr colheres de 
estanho e pôr garfos de ferro. Os copos, dum vidro espesso, conservavam a sombra roxa do vinho que 
neles passara em fartos anos de fartas vindimas. A malga de barro, atestada de azeitonas pretas, 
contentaria Diógenes. Espetado na côdea dum imenso pão reluzia um imenso facalhão. E na cadeira 
senhorial reservada ao meu Príncipe, derradeira alfaia dos velhos Jacintos, de hirto espaldar de couro, 
com madeira roída de caruncho, a clina fugia em melenas pelos rasgões do assento puído.”. (p.129). 
Caldinho: “Provou – e levantou para mim, seu camarada de misérias, uns olhos que brilharam, 
surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada mais cheia, mais considerada. E sorriu, com espanto: - 
“Está bom!” [...]É que estou com uma fome... Santo  Deus! “Há anos que não sinto esta fome”. (p.130). 
Arroz com favas: “-Ótimo!... Ah, destas favas, sim! Ó que fava! Que delícia! E pôr esta santa gula louvava 
a serra, a arte perfeita das mulheres palreiras que em baixo remexiam as panelas, o Melchior que 
presidia ao bródio...  -Deste arroz com fava nem em Paris, Melchior amigo!”. (p. 130). Frango/vinho: “O 
bom caseiro sinceramente cria que, perdido nesses remotos Parises, o Senhor de Tormes, longe da 
fartura de Tormes, padecia fome e minguava... e o meu Príncipe, na verdade, parecia saciar uma 
velhíssima fome e uma longa saudade da abundância, rompendo assim, a cada travessa, em louvores 
mais copiosos. Diante do louro frango assado no espeto e da salada que ele apetecera na horta, agora 
temperada com um azeite da serra digno dos lábios de Platão, terminou pôr bradar: - “É divino!” Mas 
nada o entusiasmava como o vinho de Tormes, caindo de alto, da bojuda infusa verde – um vinho fresco, 
esperto, seivoso, e tendo mais alma, entrando mais na alma, que muito poema ou livro santo. (p.131). 

  
-Jacinto e Zé Fernandes provam da comida da sobrinha de Melchior: um 

gênio!  

Descrição oferecida pela narrativa: trutas magníficas pescadas por Jacinto, cabrito assado num espeto de 
cerejeira, vinho do Melchior, cabidela e café. 
“Com efeito! Horácio dedicara uma ode àquele cabrito assado num espeto de cerejeira. E com as trutas, 
e o vinho do Melchior, e a cabidela, em que a sublime anã de olhos tortos pusera inspirações que não 
são da terra, e aquela doçura da noite de Junho, que pelas janelas abertas nos envolveu no seu veludo 
negro, tão mole e tão consolado fiquei, que, na sala onde nos esperava o café, caí numa cadeira de 
verga, na mais larga, e de melhores almofadas, e atirei um berro de pura delícia.” (p.148) 
    

-Banquete do natalício de Zé Fernandes em Guiães 

Descrição oferecida pela narrativa: pudins, doce de ovos, vinhos da Madeira e do Porto, sopa de galinha 
com macarrão, ervilhas, assado, champanhe, café e charuto, chá com bolinhos 
“À mesa, onde os pudins, as travessas de doce de ovos, os antigos vinhos da Madeira e do Porto, nas 
suas pesadas garrafas de cristal lapidado, fundiam com felicidade  os seus tons ricos e quentes [...] E a 
sopa, que era de galinha com macarrão, foi comida num tão largo e  pesado silêncio que eu, na ânsia de 
o quebrar, exclamei, ao acaso, sem pensar que me achava em Guiães depois de  tanto tempo e em 
minha própria casa: -Deliciosa, esta sopa! Jacinto ecoou: -Divina!! [...] a tia Vicência, com aquele seu 
bom  sorriso, observou que Jacinto parecia gostar da comida portuguesa... e eu, sempre no intuito de 
animar a conversa, nem deixei que o meu Príncipe confirmasse o seu amor da cozinha vernácula, e 
gritei: -Como gostar! Mas é que delira!... Pudera! Tanto tempo em Paris, privado!”. (p.190).“Todos os 
copos, onde a espuma morria sobre um fundo de champanhe, se ergueram num largo rumor de 
amizade, e boa vizinhança.” (p. 192) 
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-Zé Fernandes retorna à Paris. Come em um restaurante da cidade 
Descrição oferecida pela narrativa: carnes ou aves com molho de cores e sabores de pomadas, vinho. 
“Ao jantar, em qualquer restaurante, encontrava, ornando e disfarçando as carnes ou as aves, o mesmo 
molho, de cores e sabores de pomada, que já de manhã, noutro restaurante, espelhado e dourejado, me 
enjoara no peixe e nos legumes. Paguei pôr grossos preços garrafas do nosso adstringente e rústico 
vinho de Torres, enobrecido com o título de Château isto, Château aquilo, e pó postiço no gargalo”. 
(p.218) 

 
 
 
 

Merendas, cafés e chás. 
- Um café após o almoço no 202. Madame Oriol, Zé Fernandes e Jacinto 
Descrição oferecida pela narrativa: tangerinas de Malta, castanhas geladas e biscoitos molhados em 
vinho Tócai.  
Jacinto oferece à Madame Oriol na ocasião da visita (p.42). E de repente reconsiderou – aceitava um 
biscoito, um cálice de Tokai. Era necessário um cordial para afrontar as emoções do Père Granon! 
Ambos nos precipitáramos, um arrebatando a garrafa, outro oferecendo o prato de bombons. (p.43) 

 
-Zé Fernandes toma um chá 
Descrição oferecida pela narrativa: chá de Naïpó 
“Depois, à janela, bem limpo de alma e de corpo, numa quinzena de sedinha branca, tomando chá de 
Naïpò, respirando os rosais do jardim revividos pela chuva da madrugada, considerei, em divertido 
pasmo, que, durante sete semanas, me emporcalhara, na rua do Hélder, com um estardalho muito 
magro e muito tisnado!”. (p.71) 

 
- Jacinto toma um chá antes de dormir 
Descrição oferecida pela narrativa: chá gelado. 
Jacinto bebe o chá depois de chegar do casamento de Mademoiselle de Loches. (p.92) 

 
-Zé Fernandes toma chocolate 
Descrição oferecida pela narrativa: chocolate. 
“Depois do banho e do chocolate, às dez horas, consolado e quentinho dentro do roupão de veludo, 
rompi pelo quarto do meu Príncipe, de braços abertos e sedentos”. (p.92) 

 
-Jacinto toma um café Moka no 202 
Descrição oferecida pela narrativa: café Moka. 
“Chávena de Saxe, cheia desse café Moka enviado por emires do deserto, que não o contentava nunca, 
nem pela força, nem pelo aroma” (p.94). 

 
- Jacinto e Zé Fernandes compartilham de um precioso chá no 202, 

presente do Grão-Duque na ocasião do natalício de Jacinto 
Descrição oferecida pela narrativa: chá. 
“O Grilo trazia um presente do Grão-Duque – uma caixa de prata, forrada de cedro, e cheia dum chá 
precioso, colhido, flor a flor, nas veigas de Kiang-Sou pôr mãos puras de virgens, e conduzido através da 
Ásia, em caravanas, com a veneração duma relíquia. Então, para despertar  o nosso torpor, lembrei que 
tomássemos o divino chá – ocupação bem harmônica com a tarde triste, a chuva grossa alagando os 
vidros, e a clara chama bailando no fogão. Jacinto acendeu – e um escudeiro acercou logo a mesa de 
Efraim para que nós lhe estreássemos os serviços destros. Mas o meu Príncipe, depois de a altear, para 
o meu espanto, até aos cristais do lustre, não conseguiu, apesar de uma suada e desesperada batalha 
com as molas, que a mesa regressasse a uma altura humana e caseira. E o escudeiro de novo a levou, 
levantada como um andaime, quimérica, unicamente aproveitável para o gigante Adamastor. Depois veio 
a caixa do chá entre chaleiras, lâmpadas, coadores, filtros, todo um fausto de alfaias de prata, que 
comunicavam a essa ocupação, tão simples e doce em casa de minha tia,  fazer chá, a majestade dum 
rito. Prevenido pelo meu camarada da sublimidade daquele chá de Kiang-Sou, ergui a chávena aos 
lábios com reverência. Era uma infusão descorada que sabia a malva e a formiga. Jacinto provou, 
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cuspiu, blasfemou. Não tomamos chá”. (p.97, 8) 
 

-Zé Fernandes toma um chá no Julien ao retornar a Paris 
Descrição oferecida pela narrativa: café Moka. 
“Tomei um chá melancólico no Julien, no meio de um áspero e lúgubre namoro de prostitutas, fariscando 
a presa. Em duas delas, de pele oleosa e cobreada, olhos oblíquos, cabelos duros e negros como crinas, 
senti o Oriente, a sua provocação felina... Interroguei o criado, um medonho ser, duma obesidade balofa 
e lívida, de eunuco. O monstro explicou numa voz roufenha e surda: -Mulheres de Madagáscar... Foram 
importadas quando a França ocupou a ilha!”. (p.217) 

 
-Em viagem às serras, no vagão do trem, Zé Fernandes e Jacinto comem 

bolo com chocolate 

Descrição oferecida pela narrativa: bolo com chocolate. 
“Até Chartres, em silêncio. Folheamos as Ilustrações. Em Orleães, o guarda veio arranjar 
respeitosamente as nossas camas. Derreado com aqueles catorze meses de Civilização, adormeci – e 
só acordei em Bordéus quando Grilo, zeloso, nos trouxe o nosso chocolate. Fora, uma chuva miudinha 
pingava molemente dum espesso céu de algodão sujo. Jacinto não se deitara, desconfiado da aspereza 
e da umidade dos lençóis. E, metido num roupão de flanela branco, com a face arrepiada e 
estremunhada, ensopando um bolo no chocolate, rosnava sombriamente: “-Este horror!... E agora com 
chuva!””. (p.211) 

 
 

 
 
 

Alimentos e preparações avulsas 
 

-Zé Fernandes e Jacinto tomam um drink no 202 
Descrição oferecida pela narrativa: brandy and soda. 
“Claro é, portanto, que nos devemos cercar da Civilização na máximas proporções para gozar nas 
máximas proporções a vantagem de viver. Agora concordas, Zé Fernandes? - Não me parecia 
irrecusavelmente certo que Renan fosse mais feliz que o Grilo; nem eu percebia que vantagem espiritual 
ou temporal se colha em distinguir através do espaço manchas num astro, ou através da Avenida dos 
Champs-Elysées presuntos numa vidraça. Mas concordei, porque sou bom, e nunca desalojarei um 
espírito do conceito onde ele encontra segurança, disciplina e motivo de energia. Desabotoei o colete, e 
lançando um gesto para o lado do café e das luzes: Vamos então beber, nas máximas proporções, 
brandy and soda, com gelo?”. (p.16)  

 
-Zé Fernandes petisca enquanto admira, estupefato, a biblioteca de Jacinto 
Descrição oferecida pela narrativa: damascos secos do Japão. 
“Sobre um cofre de madeira lisa pousava ainda, esquecido, um prato de damascos secos do Japão. Cedi 
à sedução das almofadas; trinquei um damasco, abri um volume; e senti estranhamente, ao lado, um 
zumbido como de um inseto de asas harmoniosas. sorri à ideia que fossem abelhas, compondo o seu 
mel naquele maciço de versos em flor”. (p.26) 

 
 

- Zé Fernandes viaja pela Europa 
Descrição oferecida pela narrativa: boeuf-à-la-mode com molho coalhado, Bordeús.  
“Em mais de trinta mesas-redondas esperei tristonhamente que me chegasse o boeuf-à-la-mode, já frio, 
com molho coalhado – e que o copeiro me trouxesse a garrafa de Bordéus que eu provava e repelia com 
desditosa carantonha”. (p.91) 

 
- Jacinto e seu intento de “civilizar” a cozinha das serras 
Descrição oferecida pela narrativa: remessa de fornalhas, geleiras, bocais de trufas, latas de conservas, 
bojudas garrafas de águas minerais. 
“De todos os armazéns de Paris chegavam cada manhã fardos, caixas, temerosos embrulhos que os 
embaladores desfaziam, atulhando os corredores de montes de palha e de papel pardo, onde os nossos 



152 

 

passos açodados se enrodilhavam. O cozinheiro, esbaforido, organizava a remessa de fornalhas, 
geleiras, bocais de trufas, latas de conservas, bojudas garrafas de águas minerais. Jacinto, lembrando as 
trovoadas da serra, comprou um imenso para-raios. Desde o amanhecer, nos pátios, no jardim, se 
martelava, se pregava, com vasto fragor, como na construção duma cidade. E o desfilar das bagagens, 
através do portão, lembrava uma página de Heródoto contando a marcha dos Persas. Das janelas, 
Jacinto, com o braço estendido, saboreava aquela atividade e aquela disciplina: -Vê tu, Zé Fernandes, 
que facilidade!... Saímos do 202, chegamos à serra, encontramos o 202. Não há senão Paris!”. (p. 106) 

 
- Um vegetal civilizador: aspargos! 
Descrição oferecida pela narrativa: aspargos que civilizaram a horta de tia Vicência em Guiães. 
– Só depois de sete dias, ocupados numa delicada apanha de aspargos com que outrora civilizara a 
horta da tia Vicência, notei o silêncio de Jacinto. Num bilhete postal renovei, desenvolvi o grito amigo: - 
“E tornam desatento e mudo? Eu, todo aspargos! Responde, quando chegas? Tempo delicioso! 23º à 
sombra. E os ossos”. (p.138).  Quando da ida de Zé Fernandes para Guiães, à primeira, Jacinto diz: 
“Leva caixas de aspargos!”(p.20) 

 
- A indigestão de tia Vicência 
Descrição oferecida pela narrativa: morcelas 
“A tia Vicência vomitou, com uma indigestão de morcelas”. (p.138) 

 
- O projeto da queijeira em Tormes  
Jacinto e Zé Fernandes conversam em Tormes 
Depois de mostrar a Jacinto que seria inviável a ideia de uma queijeira, onde os queijos teriam o custo 
de 200 mil réis para serem vendidos por um tostão no Porto, Jacinto diz a Zé Fernandes: -
“Perfeitamente! Faço um desses espantosos queijos por semana, ao Sábado, para o comermos nós 
ambos ao Domingo”. (p.159) 

 

- As mulheres: flores e legumes.  
Jacinto e Zé Fernandes dialogam em Guiães 
“As mulheres que os poetas comparam às flores são sempre as mulheres das cortes, das Capitais, às 
quais, invariavelmente, desde Hesíodo e Horácio, se rendem os poetas... e evidentemente não há 
perfume, nem graça, nem elegância, nem requinte, numa cenoura ou numa couve... Não devem ser 
interessantes as senhoras da minha serra. -Eu te digo... A tua vizinha mais chegada, a filha do d. 
Teotônio, com efeito, salvo o respeito que se deve à casa ilustre dos Barbedos, é um mostrengo! A irmã 
dos Albergarias, da Quinta da Loja, também não tentaria nem mesmo o precisado santo Antão. 
Sobretudo se se despisse, porque é um espinafre infernal! Essa realmente é legume, e nem é nutritivo.  -
Não! O espinafre, legume purgativo.” (p.179) 

 
- A doceira Joaninha: mãos de fada.  
Zé Fernandes e Jacinto conversam no caminho para a Flor da Malva 
Joaninha doceira: “Olha, acolá, onde está aquela fila de olmos, e há o riacho, já são terras do tio Adrião. 
Tem ali um pomar, que dá os pêssegos mais deliciosos de Portugal... Hei de pedir à prima Joaninha que 
te mande um cesto deles. E o doce que ela faz com esses pêssegos, menino, é alguma coisa de celeste. 
Também lhe hei de pedir que te mande o doce”. (p.199) 
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O menu de A cidade e as serras 
 
As referências ao número de páginas utilizadas abaixo são relativas à 

seguinte edição do romance: QUEIROZ, E. A cidade e as serras. São Paulo: 
Ed. Ática, [19--?]. (Série Bom Livro) Disponível em: < http://bit.ly/MvMaeV>. 
Acesso em 23 fev. 2012. O cotejamento foi feito a partir da versão digital do 
texto disponível. 

SALGADOS 
Alimentos enlatados p. 36, 42. 
Anho p. 40. 
Arroz com favas p. 45, 49. 
Arroz de forno p. 5, 65. 
Aspargos p. 5, 48, 48. 

Assado p. 68. 
Barão de Pauillac (cordeiro das lezírias marinhas) p. 20, 1. 
Batatinhas recheadas p. 65. 
Bife com cebolas p. 65. 

Boeuf-à-la-mode com molho coalhado p. 31. 

Cabidela p. 51. 52, 65. 
Cabrito assado no espeto de cerejeira p. 51, 52. 
Caldinho de galinha com fígado e moela p. 45. 
Canja p. 51. 
Consommé frio com trufas p. 19. 
Costeleta p. 75. 
Fiambre p. 2,10. 
Filete de veado macerado em xerez com geleia de noz p. 9. 
Frango assado no espeto p. 45 
Frangos com túbaras p. 9, 27. 
Lagosta p. 10, 23, 23, 24, 27. 
Lampreia de escabeche e de ovos p. 2. 25. 
Leitão assado p. 5, 40. 
Linguado frito p. 75, 75. 
Morcelas p. 48. 
Ortolans gelados p. 20. 
Ostras p. 9, 9 
Ovos p. 13, 40. 
Ovos com chouriço p. 49. 
Pato com pimentões p. 23. 

Peixe levado pelo Duque** (preparado com a receita indicada 
pelo duque, servido com rodelas de limão, pescado na Dalmácia) 

p. 14, 15, 17, 17, 18, 19, 19, 
19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 
20, 20, 20, 20 

Peixes, carnes, legumes, cor-de-rosa p. 32 
Perdizes p. 40, 40, 41. 
Presunto p. 4, 4, 40, 40. 
Queijo Manchego p. 41. 
Salada da horta com azeite da serra p. 45. 
Sopa de alcachofra de ovas de carpa p.9. 
Sopa de galinha com macarrão p. 67 
Sopa dourada p. 5, 5, 6. 
Trutas p. 49, 49, 51,5, 52. 
Viandas frias p. 40. 
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SOBREMESAS 
Arroz-doce p. 67, 67, 33, 33, 33, 34 
Biscoitos e bolo molhados em vinho Tokái p. 13, 14. 
Bolos p. 69. 
Bolo com chocolate p. 38. 
Castanhas geladas p. 13. 
Champanhe coalhado em sorvete p. 21. 
Damascos secos do Japão p. 8. 
Doce de ovos p. 67. 
Doce de pêssego p. 70. 
Laranjas geladas em éter p. 9. 
Pêssego p. 70, 71. 
Pudim p. 67. 
Tangerinas de Malta p. 13 
Tangerinas gelada p. 34 

 
 
 

BEBIDAS 
Absinto p. 28 
Águas: águas oxigenadas, águas carbonatadas, águas fosfatadas, 
águas esterilizadas, águas de sais. p. 9, 10, 50. 

Bock p. 3, 28, 28, 29 
Brandy and soda p. 4. 

Café p. 28, 34, 52, 52, 53, 58, 63, 
68, 68, 75, 76. 

Café com leite p. 31. 
Café Moca (variação com pau de canela) p. 10, 10, 10, 13, 13, 15 
Chá de Kiang-Sou p. 33, 33, 33, 33, 33. 
Chá de Naïpó p. 24. 
Chá gelado p. 31. 
Champanhe rosado p. 32. 

Champanhe 
p. 3, 9, 20, 21, 21, 23, 23, 27, 
28, 29 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
68, 68. 

Chocolate p. 9, 30, 31, 34, 37, 38, 38. 
Conhaque p. 23. 
Conhaque com moscatel p. 10. 
Hortelã-pimenta granitada com gelo p. 23. 
Vinho Amontilado p. 40, 40. 
Vinho Bordeús p. 9, 31, 38. 
Vinho Borgonha p. 18, 18, 23, 23, 23, 23, 24. 
Vinho Chablis p. 75. 
Vinho Château D’Yquén p. 19. 
Vinho Chateau-Lagrange. p. 20. 
Vinho de Tarrafal p. 2. 
Vinho de Tokái p. 13. 
Vinho de Tormes p. 45, 77. 
Vinho do Melchior p. 52. 
Vinho do Porto 1834, envelhecido p. 19 
Vinho Rioja p. 40. 
Vinhos da Madeira e do Porto p. 67, 68, 69. 
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Aqui, todos os personagens históricos e intelectuais citados por Eça na 

obra. Além da citação feita em A cidade e as serras, a referência acompanha 

outras informações relacionadas àquele que tenha sido referido pelo autor. As 

citações são da edição impressa pela editora L&PM: QUEIROZ, E. A cidade e 

as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008 

 
 

 
 
 

ALCIBÍADES CLINIAS ESCAMBÓNIDAS 
General e político 
 
Quando 
450 – 404 a.C. 
 
Onde 
Grécia (Atenas) 
 
Onde aparece no romance 
Enquanto estavam na serra, Jacinto pergunta a Zé Fernandes se já lera a Ilíada. Jacinto retruca a 
resposta do amigo com um comentário no qual cita Alcibíades. 
 
Citação 
“Mas agora o meu Príncipe mergulhara na Odisseia – e todo ele vivia no espanto e no deslumbramento 
de assim Ter encontrado no meio do caminho da sua vida o velho errante, o velho Homero! -Ó Zé 
Fernandes, como sucedeu que eu chegasse a esta idade sem Ter lido Homero?... -Outras leituras, mais 
urgentes... o Fígaro, George Ohnet... -Tu leste a Ilíada? -Menino, sinceramente me gabo de nunca ter 
lido a Ilíada. Os olhos do meu Príncipe fuzilavam. -Tu sabes o que fez Alcibíades, uma tarde, no Pórtico, 
a um sofista, um desavergonhado dum sofista, que se gabava de não Ter lido a Ilíada? -Não. -Ergueu a 
mão e atirou-lhe uma bofetada tremida. -Para lá, Alcibíades! Olha que eu li a Odisseia!“. (p.163,4) 

ADAM SMITH 
Economista e filósofo 
 
Quando 
1723-1790 
 
Onde  
Escócia (Kirkcaldy; Edimburgo) 
 
Onde aparece no romance 
Zé Fernandes percorre a biblioteca de Jacinto no retorno de Guiães, capítulo 2. 
 
Citação 
“Era, pois a região dos economistas. Avancei – e percorri, espantado, oito metros de  Economia Política.” 
(p.25) 
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Quem 
Miguel de Cervantes Saavedra  
Romancista, dramaturgo e poeta  
 
Quando 
1574-1616 
 
Onde 
Espanha (Alcalá de Henares; Madri) 
 
Onde aparece no romance 
Várias menções durante todo livro: Zé Fernandes como o Sancho e Jacinto, Quixote; um dos poucos 
livros da nova casa em Tormes; Jacinto estirado na cadeira em Tormes, lendo e dando gargalhadas. 
Delícias de ler um livro. 
 
Citação 
“Jacinto adiante, na sua égua ruça, murmurava: -Que beleza! E eu atrás, no burro de Sancho, 
murmurava: -Que beleza!” (p. 123); “o leito de ferro, com coberta de fustão, encolhia timidamente a sua 
rigidez virginal a um canto, entre o muro e a banquinha onde de um castiçal de latão resplandecia sobre 
um volume do S. Quixote” (p.139); “Em breve, porém, me fez pular, escancarar a pálpebras  moles, uma 
rija, larga, sadia e genuína risada. Era Jacinto, estirado numa cadeira, que lia o D.Quixote... Ó! bem-
aventurado Príncipe! Conservara ele o agudo poder de arrancar teorias a uma espiga de milho ainda 
verde, e pôr uma clemência de Deus, que fizera reflorir o tronco seco, recuperara o Dom divino de rir, 
com as facécias de Sancho!” (p.150); “[...] libertado enfim do invólucro sufocante da sua Biblioteca 
imensa, o meu ditoso amigo compreendia enfim a incomparável delícia de ler um livro. Quando eu 
correra a Tormes (depois das revelações do severo na venda do Torto), ele findava o D.Quixote, e ainda 
eu lhe escutara as derradeiras risadas com as coisas deliciosas, e decerto profundas, que o gordo 
Sancho lhe murmurava, escarranchado no seu burro.” (p.163) 
 
RENÉ DESCARTES 
 
Quando 
1596- 1650 
 
Onde 
França (La Haye em Touraine); Suécia (Estocolmo) 
 
Onde aparece no romance 
Momento em que olham para o céu e se perguntam o nome de uma das estrelas. Falam sobre a vida.  
 
Citação 
“Mas, horrendos ou de inefável beleza; colossais e duma carne mais dura que o granito, ou leves como 
gases e ondulando na luz, todos eles são seres pensantes e têm consciência da Vida – porque decerto 
cada Mundo possui o seu Descartes, ou já o nosso Descartes os percorreu a todos com o seu Método, a 
sua escura capa, a sua agudeza elegante, formulando a única certeza talvez certa, o grande Penso, logo 
existo” (p.133); Zé Fernandes pergunta se Jacinto retornará à Paris: “-Com certeza, Zé Fernandes! Com 
a certeza de Descartes. “Penso, logo fujo!.” (p.134) 
 
 
 

HONORÉ DE BALZAC 
Escritor  
 
Quando 
1799-1850 
 
Onde 
França (Tours; Paris) 
 
Onde aparece no romance 
Descrição de Jacinto, primeiro capítulo 
 
Citação 
“Na idade em que se lê Balzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade.” (p.12) 
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DIÓGENES DE SÍNOPE 
Filósofo 
 
Quando 
404 – 323 a.C. 
 
Onde 
Grécia Antiga (Sínope; Corinto) 
 
Onde aparece no romance 
Citado no momento da descrição da cozinha da serra. 
 
Citação 
“A malga de barro, atestada de azeitonas pretas, contentaria Diógenes.” (p. 129). 
 
HELIOGÁBALO OU MARCO AURÉLIO ANTONINO 
Imperador romano 
 
Quando 
203-222 d.C 
 
Onde 
Império Romano (Homs) 
 
Onde aparece no romance 
Jacinto decide dar um banquete cor-de-rosa, à moda dos festins de cores narrados na História Augusta. 
 
Citação 
“O 202, nesse Inverno, refulgiu de magnificência. Foi então que ele iniciou em Paris, repetindo 
Heliogábalo, os Festins de Cor contados na HISTÓRIA AUGUSTA: e ofereceu às suas amigas esse 
sublime jantar cor-de-rosa, em que tudo era róseo, as paredes, os móveis, as luzes, as louças, os 
cristais, os gelados, os Champanhes, e até (pôr uma invenção da Alta Cozinha) os peixes, e as carnes, e 
os legumes, que os escudeiros serviam, empoados de pó rosado, com librés da cor de rosa, enquanto do 
teto, dum velário de seda rosada, caíam pétalas frescas de rosas... A Cidade, deslumbrada, clamou: - 
“Bravo, Jacinto!” E o meu Príncipe, ao rematar a festa fulgurante, plantou diante de mim as mãos nas 
ilhargas e gritou triunfalmente: - “Hem? Que maçada!...”(p.95) 
 
HERÓDOTO 
Geógrafo e historiador 
 
Quando 
484-425 a.C. 
 
Onde 
Grécia Antiga (Halicarnasso, hoje Bodrum na Turquia; Pela) 
 
Onde aparece no romance 
No momento em que Jacinto organizava as bagagens para “civilizar as serras”. 
 
Citação 
“E o desfilar das bagagens, através do portão, lembrava uma página de Heródoto contando a marcha 
dos Persas”. (p.106) 
 
HESÍODO 
Poeta  
 
Quando 
Século VII? ou VIII a.C ? 
 
Onde 
Grécia Antiga (Ascra) 
 
Onde aparece no romance 
Momento em que foram à basílica Sacre-Coeur apreciar a vista de Paris. Também na cena em que 
discutem sobre as mulheres as quais falam os poetas. 
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Citação 
“E ante estas encanecidas e veneráveis invectivas, retumbadas pontualmente pôr todos os Moralistas 
bucólicos, desde Hesíodo, através dos séculos – o meu Príncipe vergou a nuca dócil, como se elas 
brotassem, inesperadas e frescas, duma Revelação superior, naqueles cimos de Montmartre: -Sim, com 
efeito, a Cidade... É talvez uma ilusão perversa!” (p.79)”; “As mulheres que os poetas comparam às 
flores são sempre as mulheres das cortes, das Capitais, às quais, invariavelmente, desde Hesíodo e 
Horácio, se rendem  os poetas... e evidentemente não há perfume, nem graça, nem elegância, nem 
requinte, numa cenoura ou numa couve...” (p.179) 
 
THOMAS HOBBES 
Filósofo  
 
Quando 
1588-1679 
 
Onde 
Inglaterra (Malmesbury; Hardwick Hall) 
  
Onde aparece no romance 
Zé Fernandes percorre a biblioteca de Jacinto no retorno de Guiães, capítulo 2. 
 
Citação 
“Naquelas pranchas se acastelavam mais de dois mil sistemas – e que todos se contradiziam. Pelas 
encadernações logo se deduziam as doutrinas: Hobbes, embaixo, era pesado, de couro negro.” (p. 25,6) 
 
HOMERO 
Poeta épico 
 
Quando 
Século VIII a.C. 
 
Onde 
Grécia Antiga (?) 
 
Onde aparece no romance 
Vários momentos: Zé Fernandes ao falar do apetite com que comera no jantar do capítulo 4; Aquiles; as 
delícias de ler um livro. Após terminar Quixote, Jacinto mergulha na Odisseia. Na visita de Jacinto à 
Guiães 
 
Citação 
“Eu comi com um apetite de um herói de Homero” (p.61); Zé Fernandes compara a amizade com Jacinto 
à amizade que havia entre Aquiles e Pátroclo: “E eu compreendi que o meu Príncipe (à maneira do 
divino Aquiles, que, sob a tenda, e junto da branca, insípida e dócil Briseida, nunca dispensava Pátroclo) 
desejava Ter, no retiro do Amor, a presença, o conforto e o socorro da amizade” (p.87); “Mas agora o 
meu Príncipe mergulhara na Odisseia – e todo ele vivia no espanto e no deslumbramento de assim Ter 
encontrado no meio do caminho da sua vida o velho errante, o velho Homero! -Ó Zé Fernandes, como 
sucedeu que eu chegasse a esta idade sem Ter lido Homero?... -Outras leituras, mais urgentes... o 
Fígaro, George Ohnet... -Tu leste a Ilíada? -Menino, sinceramente me gabo de nunca Ter lido a Ilíada. 
Os olhos do meu Príncipe fuzilavam. -Tu sabes o que fez Alcibíades, uma tarde, no Pórtico, a um sofista, 
um desavergonhado dum sofista, que se gabava de não Ter lido a Ilíada? -Não. -Ergueu a mão e atirou-
lhe uma bofetada tremida. -Para lá, Alcibíades! Olha que eu li a Odisseia!“ (p.163,4); Polifemo, Apolo, 
Ulisses...“E o meu Príncipe abrindo a mala, sóbria maleta de filósofo, ofereceu os “nobres presentes, que 
são devidos”, como diz sempre o astuto Ulisses na Odisseia” (p.186). 
 
QUINTO HORACIO FLACO  
Poeta  
 
Quando 
65-8 a.C. 
 
Onde 
Roma Antiga (Venusia; Roma)  
 
Onde aparece no romance 
Um dos jantares em Tormes. Também na cena em que discutem sobre as mulheres as quais falam os 
poetas. 
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Citação 
“Com efeito! Horácio dedicara uma ode àquele cabrito assado num espeto de cerejeira”. (p.148); “As 
mulheres que os poetas comparam às flores são sempre as mulheres das cortes, das Capitais, às quais, 
invariavelmente, desde Hesíodo e Horácio, se rendem  os poetas... e evidentemente não há perfume, 
nem graça, nem elegância, nem requinte, numa cenoura ou numa couve...” (p.179) 
 
JESUS, GAUTAMA E CHRISTNA 
Líderes espirituais ou formas de um divino 
 
Quando 
Jesus: provavelmente antes de 4 d.C (ano da morte de Herodes) até 29 d.C? 33 d.C? 36 d.C? 
Gautama: 563 a.C? 623 a.C? até 483 a.C.? 543 a.C.? 
Christina: Avatar de Vishnu ? 
 
Onde 
Jesus: Belém- Jerusalém ? 
Gautama: Nepal-Índia ? 
Christina: ? 
 
Onde aparecem no romance 
Falando, Jacinto e Zé Fernandes, sobre as misérias da cidade, enquanto estavam vendo Paris desde a 
Sacré-Coeur.  
 
Citação 
“Assim tem de ser recomeçada a obra da Redenção. Jesus, ou Guatama, ou  Christna, ou outro desses 
filhos que Deus pôr vezes escolhe no seio duma Virgem, nos quietos vergéis da Ásia, deverá  
novamente descer à terra de servidão. Virá ele, o desejado? Porventura já algum grave rei do Oriente 
despertou, e olhou a estrela, e tomou  a mirra nas suas mãos reais, e montou pensativamente sobre o 
seu dromedário?” (p.81). 
 
FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK 
Poeta  
 
Quando 
1724-1803 
 
Onde 
Alemanha (Quedlinburg; Hamburgo) 
 
Onde aparece no romance 
Capítulo 2, Zé Fernandes diante da profusão de águas na mesa de Jacinto. 
 
Citação 
“-Santíssimo nome de Deus, Jacinto! Então és ainda o mesmo tremendo bebedor de água, hem?... Un 
aquatico! Como dizia o nosso poeta chileno, que andava a traduzir Klopstock”. (p. 30) 
 
ALFRED LOUIS CHARLES DE MUSSET 
Poeta, novelista e dramaturgo 
 
Quando 
1810-1857 
 
Onde 
França (Paris)  
 
Onde aparece no romance 
Descrição de Jacinto. Capítulo 9, Jacinto encantado com as serras. 
 
Citação 
“Na idade em que se lê Balzac e Musset nunca atravessou os tormentos da sensibilidade” (p. 12); 
“Depois, quando eu, velho familiar das serras, me não abandonava aos mesmos êxtases que a ele lhe 
enchiam a alma ainda noviça – o meu Príncipe rugia, com a indignação dum poeta que descobre um 
merceeiro bocejando sobre Shakespeare ou Musset.” (p.162) 
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PLATÃO 
 
Quando 
Século V a.C ? 
 
Onde 
Grécia Antiga (Atenas)  
 
Onde aparece no romance 
Algumas ocasiões: Zé Fernandes percorre a biblioteca de Jacinto no retorno de Guiães, capítulo 2. 
Primeiro jantar nas serra. Jacinto em Tormes, sem confortos. 
 
Citação 
Encadernações que permitiam deduzir as doutrinas: resplandecia numa pelica pura e alva (p.25); “Diante 
do louro frango assado no espeto e da salada que ele apetecera na horta, agora temperada com um 
azeite da serra digno dos lábios de Platão” (p.131); “Para consolar o meu Príncipe lembrei que Platão 
quando compunha o Banquete, Vasco da Gama quando dobrava o Cabo, não dormiam em melhores 
catres! As enxergas rijas fazem as almas fortes, ó Jacinto!... E é só vestido de estamenha que se penetra 
no Paraíso.” (p.136) 
 
CAIO PLÍNIO SEGUNDO (O VELHO) 
Naturalista 
 
Quando 
23-79 d.C. 
 
Onde 
Império romano (Como, Stabia) 
 
Onde aparece no romance 
Jacinto dedicaria os dias na serra ao estudo da História Natural. 
 
Citação 
“O meu Príncipe decidiu logo dedicar os seus serranos ao estudo da  História Natural - e nós mesmos, 
imediatamente, deitamos para o fundo dum vasto caixote novo, como lastro, os  vinte e cinco tomos de 
Plínio.” (p.127) 
 
ARTHUR SCHOPENHAUER 
Filósofo 
 
Quando 
1788-1860 
 
Onde 
Alemanhã (Danzig, Frankfurt) 
 
Onde aparece no romance 
Críticos e teóricos do pessimismo, capítulo 7. Jacinto imerso em grande pessimismo e em um espírito 
blase. Fase serrana de Jacinto 
 
Citação 
 “-Ó! Que engenhosa besta, esse Schopenhauer! E a maior  besta eu, que o sorvia, e que me desolava 
com sinceridade!” (p.148). [Outras citações na página 94, 95, 96, 149. Cita ainda o Eclesiastes 
(Salomão): Tudo é vaidade!] 
 
WILLIAM SHAKESPEARE 
Poeta e dramaturgo 
 
Quando 
1564-1616 
 
Onde 
Inglaterra (Stratford-upon-Avon) 
 
Onde aparece no romance 
Como o amor de Romeu e Julieta, era seu amor por Madame Colombe, compara Zé Fernandes. Capítulo 
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9, Jacinto encantado com as serras. 
 
Citação 
“Amei aquela criatura. Amei aquela criatura com Amor, com todos os Amores que estão no Amor, o Amor 
divino, o Amor humano, o Amor bestial, como Santo Antonino amava a Virgem, como Romeu amava 
Julieta, como um bode ama uma cabra”. (p.68); “Depois, quando eu, velho familiar das serras, me não 
abandonava aos mesmos êxtases que a ele lhe enchiam a alma ainda noviça – o meu Príncipe rugia, 
com a indignação dum poeta que descobre um merceeiro bocejando sobre Shakespeare ou Musset.” 
(p.162) 
 
JOHN TYNDALL 
Físico 
 
Quando 
1820-1893 
 
Onde 
Inglaterra (Leighlinbridge; Haslemere) 
 
Onde aparece no romance 
Mauricio de Mayolle, Jacinto e Zé Fernandes conversam. 
 
Citação 
“Sabes as experiências de Tyndall, com as chamas sensitivas... O pobre químico, para demonstrar as 
vibrações do som, tocou quase às portas da verdade esotérica”. (p.85) 
 
Observação: Suspeito que Eça de Queiroz refere-se ao mesmo evento que cita Helena Blavatsky no 
quarto volume do Véu de Ísis: “Os experimentos do Prof. Tyndall realizados em South Foreland, em 
Dover, em 1875, desbarataram todas as teorias anteriores relativas à transmissão do som, e as 
experiências que fez com chamas sensíveis levaram-no aos umbrais da ciência arcana. Um passo mais 
e ele teria compreendido como os adeptos podem conversar entre si a grandes distâncias. Mas ele não 
deu esse passo”. 
  
ANTOON VAN DYCK 
Retratista 
 
Quando 
1599-1641 
 
Onde 
Bélgica (Antuérpia); Inglaterra (Londes). 
 
Onde aparece no romance 
Momento em que o psicólogo chega ao jantar no 202. 
 
Citação 
“Cabeça arranjada à Van Dyck”. (p.48) 

 
PÚBLIO VIRGÍLIO MARÃO 
Poeta  
 
Quando 
70-19 a.C. 
 
Onde 
República romana (Andes, Brindisi) 
 
Onde aparece no romance 
Várias menções: Diálogo entre Zé Fernandes e Jacinto, capítulo 1. Louvor das doçuras da vida rural, 
logo após o jantar nas serras. Apropriação do verso de Virgílio. Jacinto cita as Geórgicas. 
 
Citação 
De que servia, entre plantas e bichos – ser um Gênio ou ser um Santo? As searas não compreendem as 
Geórgicas, e fora necessário o socorro ansioso de Deus, e a inversão de todas as leis naturais, e um 
violento milagre para que o lobo de Agubio não devorasse S. Francisco de Assis, que lhe sorria e lhe 
estendia os braços e lhe chamava “meu irmão lobo!”. Toda a intelectualidade, nos campos, se esteriliza, 
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e só resta a bestialidade (p.17,8); “o meu Príncipe, com um resplendor de otimismo na face, citou Virgílio: 
-Quo te carmina dicam, Rethica? Quem dignamente te cantará, vinho amável destas serras? Quem 
dignamente te cantará, vinho amável destas serras?  Eu, que não gosto que me avantajem em saber 
clássico, espanejei logo também o meu Virgílio, louvando as doçuras da vida rural: -Hanc olim veteres 
vitam coluere Sabini... Assim viveram os velhos Sabinos. Assim Rômulo e Remo... Assim cresceu a 
valente Etrúria. Assim Roma se tornou a maravilha do mundo!” (p.131); “Fortunate Jacinthe! Hic, inter 
arva nota Et fontes sacros, frigus captabis opacum...  Afortunado Jacinto, na verdade! Agora, entre 
campos que são teus e águas que te são sagradas, colhes enfim a  sombra e a paz!” (p.140); “Para 
aprender como se produzem as risonhas messes, e sob que signo se casa a vinha ao olmo, e que 
cuidados necessita a abelha provida.... Quid faciat laetas segetes... De resto para esta nobre educação, 
já me bastavam as Geórgicas, que tu ignoras! Eu ri: -Alto lá! Nos quoque gens sumus et nostrum 
Virgilium sabemus!.” (p.142) 
 
FRANÇOIS MARIE AROUET OU VOLTAIRE 
Escritor e filósofo 
 
Quando 
1694-1778 
 
Onde 
França (Paris) 
 
Onde aparece no romance 
Depois de descrever a fartura livresca no 202, capítulo 5. 
Citação 
“A fronte super-divina que concebera o Mundo pousava sobre a mão superforte que o Mundo criara – e o 
Criador lia e sorria. Ousei, arrepiado de sagrado horror, espreitar pôr cima do seu ombro coruscante. O 
livro era brochado, de três francos... O Eterno lia Voltaire, numa edição barata, e sorria.” (p.66) 
 
OUTROS 
Wagner, Fra Angelico, Nietzsche, Ernest Renan, Tolstói, John Ruskin, Ralph Waldo Emerson, Henrik 
Johan Ibsen. 
 
Onde aparece no romance 
O que reinava nos jantares dos Lamotte-Orcel, conversavam Maurício e Jacinto. 
 
Citação 
“Reinava Wagner e a Mitologia Eddica, e o Raganarock, e as Normas... Muito Pré-Rafaelismo também, e 
Montagna, e Fra-Angélico... Em moral, o Renanismo [...]. Depois o Nietzismo, o Feudalismo espiritual...  
Depois grassou o Tolstoísmo, um furor imenso de renunciamento neocenobítico. Ainda me lembro dum 
jantar em  que apareceu um mostrengo dum eslavo, de guedelha sórdida, que atirava olhos medonhos 
para o decote da pobre condessa de Arche, e que grunhia com o dedo espetado: - “Busquemos a luz, 
muito pôr baixo, no pó da terra!” – e à  sobremesa bebemos à delícia da humildade e do trabalho servil, 
com aquele Champanhe Marceaux granitado que a Matilde dava nos grandes dias em copos da forma 
do Sã-Graal! Depois veio Emersonismo...  Mas a praga cruel foi o  Ibsenismo! Enfim, meu filho, uma 
Babel de Éticas e Estéticas. Paris parecia demente. Já havia uns desgarrados que tendiam para o 
Luciferismo. E amiguinhas nossas, coitadas, iam descambando para o Falismo, uma moxinifada místico-
brejeira, pregada pôr aquele pobre La Carte que depois se fez Monge Branco, e que anda no Deserto... 
Um horror! E uma tarde, de repente, toda esta massa se precipita com ânsia para o Ruskinismo!.” (p. 
83,4) 
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Nesta espacialidade, encontram-se as geografias queirosianas 
apontadas no romance: a cidade (Paris, França), as serras (Tormes, Portugal) 
e o caminho que liga as duas: a Espanha. Além de localizar a pesquisa e, 
também, o leitor, desejei com esta seção localizar os restaurantes e cafés 
citados na obra, espacialidades de consumo sumariamente burguesas, em sua 
origem. As citações referem-se à edição impressa pela editora L&PM: 
QUEIROZ, E. A cidade e as serras. Porto Alegre: L&PM, 2008. Os roteiros 
traçados nos mapas foram construídos com o auxílio do Goolge Maps®. 

 

AS SERRAS: TORMES E GUIÃES 

 Tormes: os campos da família Jacinto. 
Serra de Tormes. A região na qual Eça de Queiroz se inspirou para escrever sobre Tormes é a freguesia 
de Santa Cruz do Douro, vila portuguesa de Baião, Distrito do Porto. O que hoje chamamos de Casa 
Tormes era conhecida como A Quinta de Vila Nova. A estação de trem da serra descrita no romance é a 
estação de comboio de Aregos, rebatizada de Estação Tormes. È possível visitar o local, hoje sede da 
Fundação Eça de Queiroz. No cemitério desta freguesia estão sepultados os restos mortais do 
escritor Eça de Queiroz. Endereço eletrônico: http://www.feq.pt/ 
 
 “No Alentejo, pela Estremadura, através das duas Beiras, densas sebes ondulando pôr e vale, muros 
altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola que já 
entulhava o grão e plantava cepa em tempos de El-Rei D.Dinis. A sua Quinta e casa senhorial de Tormes, 
no Baixo Douro, cobriam uma serra. Entre o Tua e o Tinhela, pôr cinco fartas léguas, todo o torrão lhe 
pagava foro. E cerrados pinheirais seus negrejavam desde Arga até ao mar de âncora.” (p.9)  
 
Observação: Entre o Tua e o Tinhela: rios da região. O rio Tinhela desemboca no Tua.  

 

 Jacinto Galião, o seguidor de D. Miguel, envia-lhe regalos 
Envia regalos a D. Miguel em Santo Tirso (Distrito do Porto) e S. Gens (Distrito de Braga).  
 
“Durante a guerra com o “outro, com o pedreiro-livre” mandava recoveiros a Santo Tirso, a S.Gens, levar 
ao Rei fiambres, caixas de doce, garrafas do seu vinho de Tarrafal, e bolsas de retrós atochadas de 
peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro” (p.10).  

 

 D. Miguel embarca para o exílio 
D. Miguel tomara o caminho de Sines, distrito de Setúbal, região do Alentejo.  
“E quando soube que o sr. Miguel, com dois velhos baús amarrados sobre um macho, tomara o caminho 
de Sines e do final desterro – Jacinto Galião correu pela casa, fechou todas as janelas como num luto, 
berrando furiosamente: - Também cá não fico! Também cá não fico!” (p.10) 

 

 Montemor, local do homem das lampreias indigestas. 



164 

 

Origem do procurador de D. Galião que lhe mandara uma Lampreia de escabeche que causou sua morte 
por indigestão. Montemor é um pequeno povoado no distrito de Lisboa. 
 
“Até que morreu de indigestão, duma lampreia de escabeche que mandara o seu procurador em 
Montemor”. (p.11) 

 

 Jacinto chega em Tormes e traça sua linha de fuga para lisboa.  
Jacinto faz planos de ir à Lisboa para fugir das serras. Pensa no Hotel Bragança como alternativa, mesmo 
hotel que é citado por Eça na obra “Os Maias”. Localizado na Rua Vitor Cordon, antiga Rua do Ferragial. 
É no Bragança que Carlos procura os seus amigos depois de regressar da Europa, quer marcando um 
"jantarinho à portuguesa" com "cozido, arroz de forno, grão de bico, etc., para matar saudades...". 
Aparece sempre como lugar de encontro de ilustres hóspedes. Desde 26 de março de 1889, o grupo dos 
"Vencidos da Vida", a que o escritor pertencia, juntava-se na sala grande do hotel.. 
 “Escreve para Lisboa, para o Hotel Bragança... Os lençóis ao menos são frescos, cheiram bem, a sadio!” 
(p.137). “E lancei pelo telégrafo, para Lisboa, para o Hotel Bragança, este brado alegre: - “Estás lá? Sei 
recuperaste Grilo e Civilização! Hurra, Abraço!”. (p.137) 

 

 Jacinto decide ficar em Tormes. Apresenta a Zé Fernandes a simplicidade bela 
do comedouro.  
Descrição do comedouro de Tormes.  
 “Viste o comedouro? -Não. -Então vem admirar a beleza na simplicidade, bárbaro! Era a mesma onde 
nós tanto exaltáramos o arroz com favas – mas muito esfregada, muito caiada, com um rodapé besuntado 
de azul estridente, onde logo adivinhei a obra do meu Príncipe. Uma toalha de linho de Guimarães cobria 
a mesa, com as franjas roçando o soalho. No fundo dos pratos de louça forte reluzia um galo amarelo. 
Era o mesmo galo e a mesma louça em que na nossa casa, em Guiães, se servem os feijões aos 
cavadores...” (p.143) 

 

 Flor de Malva, a terra da prima Joaninha.  
Terra onde vivia a prima Joaninha. 
“É minha prima Joaninha, de Sandofim, da Casa da Flor da Malva” (p.104). 

 

 Montemor e Beira: Outras propriedades de jacinto em Portugal 
Outras propriedades de Jacinto. Montemor também é o local de onde chega a lampreia que mata o avô 
de Jacinto, D. Jacinto Galião, de indigestão. 
 
“Olhe, até mesmo pôr amor da saúde o Sr. D. Jacinto, que é fraquinho e acostumado à cidade, necessita 
sair da serra. Em Montemor, em Montemor é que Sua Exª estava bem. e o Sr. Fernandes, tão amigo dele 
e assim com tanta influência, devia teimar, e berrar, até que o levasse para Montemor. Lá é que eram 
prados e manadas de vacas inglesas, e queijeira e horta rica, de fartar, e aí trinta perus na capoeira...” 
(p.160). “Visitara já as suas propriedades de Montemor, da Beira; e consertava, mobiliava as velhas casas 
dessas propriedades para que os seus filhos, mais tarde, crescidos, encontrassem “ninhos feitos”.” 
(p.207) 
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NO MEIO DO CAMINHO HAVIA: A ESPANHA 

 

 Jacinto e Zé Fernandes Viajam de Paris para Tormes 
Roteiro Paris-Tormes feito de trem (p.111-119): cidades da França, da Espanha e de Paris. O destaque fica para 
Espanha por ser o lugar que causa mais temor nos nossos viajantes. Ali perdem as suas malas e maldizem o 
país: o fedor a alho, os bandidos, a desordem. Roteiro: França [Paris (A), Chartres (B), Orleães (C), Bordéus 
(D), Biarritz (E)], Espanha [Irún (F), Pirineus (G), Medina (H), Salamanca (I)], Portugal (Estação de Tormes(J).  

 
 
“Sobre a ponte do Bidassoa, antevendo o termo da vida fácil, os abrolhos da Incivilização, Jacinto suspirou com 
desalento: -Agora adeus, começa a Espanha!... Indignado, eu, que já saboreava o generoso ar da terra 
bendita, saltei para diante do meu Príncipe, e num saracoteio de tremendo salero, castanholando os dedos, 
entoei uma “petenera” condigna: A la puerta de mi casa/ Ay Soledad, Soleda...á...á...á.  Ele estendeu os 
braços, suplicante: -Zé Fernandes, tem piedade do enfermo e do triste!-Irun! Irun!..”. (p.112) 

 

 D. Jacinto Galião e Angelina fazem o caminho de Portugal para Paris 
Com D. Miguel fora de Portugal, D. Jacinto Galião decide partir. Passam, ele e Angelina, pela Cantábria, no 
norte da Espanha, e em seguida por Bayonne, sul da França, fronteira com Espanha. 
 
“Também cá não fico! Também cá não fico! Não, não queria ficar na terra perversa de onde partia, esbulhado e 
escorraçado, aquele Rei de Portugal que levantava na rua os Jacintos! Embarcou para França com a mulher, a 
Srª. D. Angelina Fafes (da tão falada casa dos Fafes da Avelã); com o filho, o Cintinho, menino amarelinho, 
molezinho, coberto de caroços e leicenços; com a aia e com o moleque. Nas costas da Cantábria o paquete 
encontrou tão rijos mares que a Srª. D. Angelina, esguedelhada, de joelhos na enxerga do beliche, prometeu ao 
Senhor dos Passos de Alcântara uma coroa de espinhos, de ouro, com as gotas de sangue em rubis do Pegu. 
Em Baiona, onde arribaram, Cintinho teve icterícia. Na estrada de Orleães, numa noite agreste, o eixo da 
berlinda em que jornadeavam partiu, e o nédio senhor, a delicada senhora da casa da Avelã, o menino, 
marcharam três horas na chuva e na lama do exílio até uma aldeia, onde, depois de baterem como mendigos a 
portas mudas, dormiam nos bancos duma taberna” (p. 10,1). 
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 Jacinto e Zé Fernandes informam-se do trajeto de Paris para Tormes  
Diretor da Companhia Universal de Transportes fala do trajeto de Paris para Tormes (fala por telefone). A ideia 
de passar pela Espanha aterroriza Jacinto. 
 
“-Tormes, perfeitamente! Linha  Norte-Espanha-Medina-Salamanca... Perfeitamente! Tormes... Muito pitoresco! 
E antigo, histórico! Perfeitamente, perfeitamente” (p.105). “Mas nada o aterrou como o trasbordo em Medina del 
Campo, de noite, nas trevas da Velha Castela” (p.108). 

 

 Dúvida sobre o paradeiro das malas  
Estariam em Madri? 
 
“O Pimentão arregalava para nós os olhinhos papudos e compadecidos. Contei então àquele amigo o 
atarantado trasfego em Medina sob a borrasca, o Grilo desgarrado, encalhado com as vinte e três malas, ou 
rolando talvez para Madri sem nos deixar um lenço... -Eu não tenho um lenço!... Tenho este Jornal do 
Comércio. É toda a minha roupa branca”. (p. 134) 

 

A CIDADE: PARIS 

 D. Jacinto Galião e D. Angelina chegam a Paris 
Hotel des Saints-Peres: Hotel onde se hospedaram Jacinto Galião, Cintinho e a D. Angelina ao chegarem a 
Paris. O prédio, do século XVII, localiza-se no bairro de Saint Germain des Prés, Paris. Site do hotel: 
http://www.paris-hotel-saints-peres.com/pt-br/  
 
“No “Hotel dos Santos Padres”, em Paris, sofreram os terrores dum fogo que rebentara na cavalariça, sob o 
quarto de D.Galião, e o digno fidalgo, rebolando pelas escadas em camisa, até ao pátio, enterrou o pé nu numa 
lasca de vidro. Então ergueu amargamente ao Céu o punho cabeludo, e rugiu: - Irra! É demais!” (p.10,1). 

 

 Golfo Juan ou as tépidas areias de Arcachon: cura para uma saúde frágil 
Dada a saúde frágil de Cintinho, pai de Jacinto, o médico aconselha, após o episódio em que o menino cospe 
sangue, que a família o leve para estes sítios. Golfo Juan: destino turístico na Cosa Azul de França. Arcachon: 
comuna francesa na região da Aquitânia. 
 
No Outono de 1851, quando já se desfolhavam os castanheiros dos Champs-Elysées, o Cintinho cuspilhou 
sangue. O médico acarinhando o queixo e com uma ruga séria na testa imensa, aconselhou que o menino 
abalasse para o golfo Juan ou para as tépidas areias de Arcachon. Cintinho, porém, no seu aferro de sombra, 
não se quis arredar da Teresinha Velho, de quem se tornara, através de Paris, a muda, tardonha sombra. (p.11, 
2) 

 

 202, Champs-Elysées  
O palácio do príncipe da Grã-Ventura. 
 
“Mas o palácio onde Jacinto nascera, e onde sempre habitara, era em Paris, na Champs-Elysées, nº.202.” (p.9)  

 

 Quartier Latin, PariS.  
Escolas do Quartier Latin. Onde Zé Fernandes e Jacinto se conhecem. 
 
“Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e acamaradamos em Paris, nas Escolas do Bairro 
Latino– para onde me mandara meu bom tio Afonso Fernandes Lorena de Noronha e Sande, quando aqueles 
malvados me riscaram da Universidade pôr eu ter esborrachado, numa tarde de procissão, na Sofia, a cara 
sórdida do dr. Pais Pita”. (p.13)  
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Cervejarias filosóficas do Boulevard Saint-Michel: um dos lugares que protagonizaram as ocasiões em que 
Jacinto formulava suas ideias. 
 
“Pelo menos assim Jacinto formulava copiosamente a sua idéia, quando conversávamos de fins e destinos 
humanos, sorvendo bocks poeirentos, sob o toldo das cervejarias filosóficas, no Boulevard Saint-Michel”. (p.14) 
 
Sorbonne: louvores para Equação Metafísica de Jacinto 
 
“E durante dias, do Odeon à Sorbonne, foi louvada pela mocidade positiva a Equação Metafísica de Jacinto”. (p. 
14) 
 

 

 Odeon: Louvores à Equação Metafísica de Jacinto 
O Odeon “começa no boulevard Saint Germain, a partir da estátua de Danton, situada diante do metrô Odeon, 
passa pelo Carrefour de l’Odeon e continua em direção ao Theâtre de L’Odeon, na Place de l’Odeon”. Ver mais 
sobre o significado parisiense de Odeon: <http:// bit.ly/yO2IGN> 
. 
“E durante dias, do Odeon à Sorbonne, foi louvada pela mocidade positiva a Equação Metafísica de Jacinto”. (p. 
14) 

 

A Paris de A Cidade e as Serras: (A) Champs-Elysées; (B) Quartier Latin, Boulevard Saint Michel; (C) 
Sorbonne; (D) Odeon.  
 

 Floresta Montmorency: Jacinto e o Pavor à natureza  
Um dos únicos passeios que Jacinto e Zé Fernandes fizeram no campo, antes que este voltasse à Guiães pela 
primeira vez. Montmorency é uma pequena região de floresta montanhosa localizada em média a 30 
quilômetros de Paris. 
“E estas requintadas metáforas do meu amigo exprimiam sentimentos reais – que eu testemunhei, que muito 
me divertiram, no único passeio que fizemos ao campo, à bem amável e bem sociável floresta de Montmorency. 
Ó delícias de entremez, Jacinto entre a Natureza! Logo que  se afastava dos pavimentos de madeira, do 
macadame, qualquer chão que os seus pés calcassem o enchia de desconfiança e terror. Toda a relva, pôr 
mais crestada, lhe parecia ressumar uma umidade mortal. De sob cada torrão, da sombra de cada pedra, 
receava o assalto de lacraus, de víboras, de formas rastejantes e viscosas. No silêncio do bosque sentia um 
lúgubre despovoamento do Universo. Não tolerava a familiaridade dos galhos que lhe roçassem a  manga ou a 
face. Saltar uma sebe era para ele um ato degradante que o retrogradava ao macaco inicial. Todas as flores 
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que não  tivesse já encontrado em jardins,  domesticadas pôr longos séculos de servidão ornamental, o 
inquietavam como venenosas. E considerava duma melancolia funambulesca certos modos e formas do Ser 
inanimado, a pressa espeta e vã dos regatinhos, a careca dos rochedos, todas as contorções do arvoredo e o 
seu resmungar solene e tonto.  Depois duma hora, naquele honesto bosque de Montmorency, o meu pobre 
amigo abafava, apavorado, experimentando já esse lento minguar e sumir de alma que o tornava como um 
bicho entre bichos. Só desanuviou quando penetramos no lajedo e no gás de Paris – e a nossa vitória quase se 
despedaçou contra um ônibus retumbante,  atulhado de cidadãos.  Mandou descer pelos Boulevards, para 
dissipar, na sua grossa sociabilidade, aquela materialização em que sentia a cabeça pesada e vaga como a 
dum boi. E reclamou que eu o acompanhasse ao teatro das Variedades para sacudir, com os estribilhos da  
Femme à Papa, o rumor importuno que lhe ficara dos melros cantando nos choupos altos”. (p. 18, 9) 

 

 Bois de Boulogne, Paris. Afeições “naturais” de Jacinto  
Parque que era uma das antigas afeições de Jacinto (antes do capítulo III). Em seguida o local lhe parece 
tedioso. Este é, possivelmente, o local onde Zé Fernandes e Jacinto decidem ir nas páginas 109 e 110, na 
despedida antes de partirem para Tormes. O parque é duas vezes e meio maior que o famoso Central Parque. 
“Onde Jacinto me parecia mais renegado era na sua antiga e quase religiosa afeição pelo Bois de Boulogne. 
Quando moço, ele construíra sobre o bosque teorias complicadas e consideráveis. E sustentava, com olhos 
rutilantes de fanático, que no Bosque a Cidade cada tarde ia retemperar salutarmente a  sua força, recebendo, 
pela presença de suas Duquesas, das suas Cortesãs, dos seus Políticos, dos seus Financeiros, dos seus 
Generais, dos seus Acadêmicos, dos seus Artistas, dos seus Clubistas, dos seus Judeus, a certeza consoladora 
de que todo o seu pessoal se mantinha em número, em vitalidade, em função,  e que nenhum elemento da sua 
grandeza desaparecera ou deperecera!  “Ir aos bois” constituía então para o meu Príncipe um ato de 
consciência. E voltava sempre confirmando com orgulho que a Cidade possuía todos os seus astros, garantindo 
a eternidade da sua luz!” (p.36,7) 

 

 Ópera de Paris 
L'Opéra National de Paris: construção do século XVII.  
“Já tarde, à pressa (jantávamos com Marizac no clube para o acompanhar depois ao Lohengrin na Ópera). 
Jacinto arrochava o nó da gravata branca” (p.38). 

 

 Jardim das plantas. 
Zé Fernandes convida Jacinto para um passeio dominical natural. Vão ao Jardim das Plantas, um jardim 
botânico aberto ao público em Paris com rosário, zoológico e museu de história natural. 
 
 “-Vamos ao Jardim das Plantas, ver a girafa!”. (p.44) 

 

 Zé Fernandes vai à Versalhes  
Zé Fernandes sai à passeio. 
 
“No meu quarto, moído e mole dum passeio a Versalhes, com as pálpebras poeirentas e meio adormecidas, tive 
de desalojar do meu leito, praguejando, um pavoroso dicionário de Indústria em trinta e sete volumes!”. (p.65) 
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A natureza de Paris em A cidade e as Serras: (A) Champs-Elysées; (B) Bois de Boulogne; (C) Jardim das 
Plantas. 
 

 Place de la Concorde  
Zé Fernandes fala da fartura do livro no 202. A Place de la Concorde situa-se em uma das extremidades da 
Champs-Elysées.  
 
“Ao fundo, na Place de la Concorde, avistei uma escarpada montanha de livros, a que tentei trepar, arquejante, 
ora enterrando a perna em flácidas camadas de versos, ora batendo contra a lombada, dura como calhau, de 
tomos de Exegese e Crítica” (p.66). 

 

 Boulevard de la Madeleine, onde vivia madame Colombe  
Boulevard onde se situava a casa de Madame Colombe (Rue Du Helder, 16). Curiosamente, neste boulevard 
morreu a célebre Alphonsine Plessis, ou Marie Duplessis, cortesã francesa que serviu de inspiração para 
Alexandre Dumas ao compor a pesonagem Marguerite Gautier, protagonista de A dama das camélias. Também 
é nesse boulevard que Madame Oriol vai à missa da Quaresma, na Igreja da Madalena.  
“Descia eu uma tarde, numa leda paz de ideias e sensações, o Boulevard de la Madeleine, quando avistei, 
diante da Estação dos ônibus, rondando no asfalto, num passo lento e felino, uma criatura seca, muito morena, 
quase tisnada, com dois fundos olhos taciturnos e tristes, e uma mata de cabelos amarelados, toda crespa e 
rebelde, sob o chapéu velho de plumas negras (p.67). “Ó! Certamente! Naquele desastre tudo se passara com 
muito brilho, num tom muito Parisiense. E a deliciosa criatura não se podia demorar, porque fizera marcar um 
lugar na igreja da Madalena para o sermão!.” (p.43). 

 

 Café Durand, ainda no Boulevard de la Madeleine  
Café onde Zé Fernandes faz o primeiro contato com Madame Colombe e onde retorna ao não conseguir 
estabelecer contato com a madame em sua residência. Na mesa do Durand, Zola escreveu J’Accuse. Extinto no 
século XX.  
“Não recordo (Deus louvado!) como rocei o seu vestido de seda, lustroso e ensebado nas pregas; nem como lhe 
rosnei uma súplica pôr entre os dentes que rangiam; nem como subimos ambos, morosamente e mais 
silenciosos que condenados, para um gabinete do Café Durand, safado e morno” (p.67). “Penetrei no Durand, 
com os passos entorpecidos dum ressuscitado. E, numa recordação que me escaldava a alma, encomendei a 
lagosta, o pato, o Borgonha! Mas ao alargar o colarinho, ensopado pelo ardor  daquela tarde de Julho, entre a 
poeira da Madalena, pensei com desconforto: - “Santíssimo Nome de Deus! Que imensa sede me fez esta 
desgraça!...”” (p.69) 
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 Pavillon d'Armenonville: um jantar entre amigos  
Após a subida à Sacre-Coeur Jacinto e Zé Fernandes jantam ali. Segundo informações da empresa proprietária 
do espaço, Polet et Chabot, o Pavillon d'Armenonville, à berida do Bois de Boulogne, é um lugar de referência 
para organização de recepções em Paris. É uma construção requintada do século XVIII, que combina a 
elegância de sua arquitetura com as instalações modernas. Pode acomodar até 2500 convidados. No romance 
de Mario de Sá Carneiro, A confissão de Lúcio há uma referência ao pavilhão: “— Sabe, meu caro Lúcio, 
apresentaram-me ontem uma americana muito interessante. Calcule, é uma mulher riquíssima que vive num 
palácio que propositadamente fez construir no local onde existiam dois grandes prédios que ela mandou deitar 
abaixo — isto, imagine você, em plena Avenida do Bois de Boulogne! Uma mulher linda. Nem calcula. Quem me 
apresentou foi aquele pintor americano dos Óculos azuis. Recorda-se? Eu não sei como ele se chama… 
Podemo-na encontrar todas as tardes no Pavillon d’Armenonville. Costuma ir lá tomar chá. Quero que você a 
conheça. Vai ver. Interessantíssima!”288 (p.4).  
 
 “Se eu nesse Verão capciosamente o arrastava a um Café-Concerto, ou ao festivo Pavillon 
d’Armenonville, o meu bom Jacinto, colado pesadamente à cadeira, com um maravilhoso ramo de 
orquídeas na casaca, as finas mãos abatidas sobre o castão da bengala, conservava toda a noite uma 
gravidade tão estafada, que eu, compadecido, me erguia, o libertava, gozando a sua pressa em abalar, a 
sua fuga de ave solta”... (p.73) “Atravessamos, calados, o rumor de Paris, sob a moleza abafada do 
crepúsculo de Verão, para jantar no Bosque, no Pavillon d'Armenonville, onde os Tziganes, avistando Jacinto, 
tocaram o Hino da Carta com paixão, com langor, numa cadência de czarda dolorosa e áspera. E eu, 
desdobrando regaladamente o guardanapo”. (p.86) 

 

 Fontainebleau: Zé Fernandes convida o amigo para um passeio  
Zé Fernandes convida Jacinto para passear no campo. Fointainebleau é uma cidade localizada nas redondezas 
da capital francesa Paris, na mesma região administrativa de Paris, Île-de-France. É conhecida pelo seu 
formoso e enorme Bosque de Fontainebleau e pelo Palácio Real de Fontainebleau.  
“-Mas, ó Jacinto, pôr que não vamos para Fontainebleau, ou para Montmorency, ou... -Para o campo? O quê! 
Para o campo?!” (p.74) 

 

                                            

288 CARNEIRO, M. A confissão de Lúcio. Belém, [20--?]. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000238.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2012. 
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Paris em 20 espaços: Champs Elysées (8); Sacré Coeur ou Sacré-coeur , Montmartre (18); Opera (9) e Bois de 
Boulogne na área marginal à cidade são alguns sítios citados em A cidade e as Serras.  
 

 Basílica do Sacré-coeur em Montmartre  
Zé Fernandes convida Jacinto a uma visita à basílica. Sua construção foi iniciada no século XIX, o mesmo em 
que se ambienta o romance. É um dos monumentos mais visitados de Paris. Também há várias menções ao 
bairro boêmio de Montmartre em A cidade e as serras. 
 
“Era um Domingo silencioso, enevoado e macio, convidando às voluptuosidades da melancolia. E eu (no 
interesse da minha alma) sugeri a Jacinto que subíssemos  à Basílica do Sacré-Couer, em construção nos altos 
de Montmartre.” (p.75) “Paris foi! Teatros, uma estopada. Mulheres, hui! Lambidas todas. Não há nada! Ainda 
assim, num dos teatritos de Montmartre, na Roulotte, está uma revista, que se vê: Para cá as mulheres! – 
engraçada, bem despida... A Celestine tem uma cantiga, meio sentimental, meio porca, o Amor no Water-
Closet, que diverte, tem topete”... (p.214,5) 

 

 Grand café, Boulevard des Capucines  
Lugar onde viram Zé Fernandes e Jacinto o marido gordalhufo de Madame Oriol. O Grand Café permanece em 
funcionamento. Endereço: Boulevard des Capucines, 4, Paris. 
 

“Eu já o conhecia – porque Jacinto mo mostrara uma noite, no Grand Café, ceando com dançarinas do Moulin 
Rouge. Era um moço gordalhufo, indolente” (p.90). 
 

  

 Arco do Triunfo: Um encontro com o Duque Marizac  
Antes de partirem para Tormes, Jacinto e Zé Fernandes encontram Marizac. 
“E recolhemos sem que Jacinto emergisse do silêncio enrugado em que se abismara, com os braços 
rigidamente cruzados, como remoendo pensamentos decisivos e forte. Depois, em frente ao Arco do Triunfo, 
moveu a cabeça, murmurou: -É muito grave deixar a Europa!” (p.111) 
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 estação de Saint Jean-de-Luz: reencontro de Zé Fernandes com o Duque MArizac 
rumo À Paris  
Zé Fernandes em seu retorno à paris encontra o Duque Marizac. Saint Jean de Luz é uma comuna francesa na 
região da Aquitânia. O encontro com o Duque fez Zé Fernandes sentir-se já no 202. 
“Eis que, logo adiante, na estação quieta e clara de Saint-Jean-de-Luz, um moço esbelto, de perfeita elegância, 
entra vivamente no meu compartimento, e, depois de me encarar, grita: -Eh, Fernandes! Marizac! O duque de 
Marizac! Era já o 202...” (p.209) 

 

 Grande Hotel: Zé Fernandes retorna à capital francesa (R). 
Zé Fernandes hospeda-se no Grande Hotel. Possivelmente, trata-se do Grand Hotel de la Paix, servido pelo 
Café de la Paix, onde Zé Fernandes faz uma de suas refeições nesta mesma viagem. 
“Tão fresca e fina, e já macia, que, apesar de cansado, mergulhei com repugnância no profundo, sombrio leito 
do Grande-Hotel, todo fechado de espessos veludos, grossos cordões, pesadas borlas, como um palanque de 
gala.” (p.211). 

 

 Café de la Paix: Zé Fernandes come no seu retorno à Paris  
Zé Fernandes faz uma refeição no Café de la Paix ao chegar em Paris. O Café de la Paix é um sítio tradicional 
da “geografia de cafés parisienses”. Em funcionamento desde 1862, no Boulevard des Capucines, atraiu 
milhares de clientes famosos como Jules Massenet, Émile Zola e Guy de Maupassant, provavelmente, devido a 
sua proximidade com a Ópera de Paris (Palais Garnier). O café foi cenário para o poema “The absinthe drinker”, 
do poeta canadense Robert Service. 
 
“No Café de la Paix, o criado lívido, e com um resto de pó-de-arroz sobre a sua lividez, aconselhou ao meu 
apetite, pôr ser tão tarde, um linguado frito e uma costeleta.” (p.211). 

 

 Rua Royale, em direção à Place de la Concorde: reencontro com o Duque Casimiro  
Zé Fernandes e Grão Duque Casimiro se encontram. 
“Depois, ao dobrar da rue Royale para a Place de la Concorde, topei com um robusto e possante homem, que 
estacou, ergueu  o braço, ergueu o vozeirão, num modo de comando: -Eh, Fernandes!  
O Grão-Duque! O belo Grão-Duque, de jaquetão alvadio e chapéu tirolês cor de mel! Apertei com gratidão 
reverente a mão do Príncipe, que me reconhecera.” (p.214). 
 

 Ernest: que já não era mais o mesmo 
Grão Duque critica a cozinha do Ernest, na praça Gaillon. Há referências a restaurantes na praça Gaillon na 
obra de Marcel Proust, Em busca do tempos perdido, v.2. 
“-Nenhuma. Paris não se aguenta... está, estragado, positivamente estragado...Nem se come! Agora é o Ernest, 
da Praça Gailon, o Ernest, que era maître-d’hotel do Maire... Já lá comeu? Um horror. Tudo é o Ernest, agora! 
Onde se come? No Ernest. Qual! Ainda esta manhã lá almocei... Um horror! Uma salada Chambord... palhada! 
Não tem a noção da salada! Paris foi! Teatros, uma estopada. Mulheres, hui! Lambidas todas. Não há nada! 
Ainda assim, num dos teatritos de Montmartre, na Roulotte, está uma revista, que se vê: Para cá as mulheres! – 
engraçada, bem despida... A Celestine tem uma cantiga, meio sentimental, meio porca, o Amor no Water-
Closet, que diverte, tem topete... Onde está, Fernandes? -No Grand-Hotel, meu senhor. -Que barraca!... E o seu 
Rei sempre bom?  
Curvei a cabeça: -Sua Majestade, bem”. (p.214) 

 

Julien: em busca de um chá melancólico 
Há um Julien em Paris, que tem sua história iniciada no século XIX. Localiza-se na Rua Faubourg Saint-Denis, 
16, Paris. A decoração do local segue o estilo Art Noveau, que teve seu apogeu na Belle Époque. Piaf foi uma 
das frequentadoras do estabelecimento. Há possibilidade de que seja o mesmo Julien a que se refere Eça de 
Queiroz. 
“Tomei um chá melancólico no Julien, no meio de um áspero e lúgubre namoro de prostitutas, fariscando a 
presa”. (p.217) 
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Restaurantes e cafés na Paris de A Cidade e as Serras: (A) Champs-Elysées; (B) Café Durand, Boulevard de 
la Madeleine; (C) Praça Gaillon, onde estaria localizado o Ernest; (D) Café de la Paix; (E) Grand Café, Boulevard 
des Capucines; (F) Brasserie Julien; (G) Pavillon d’Armenonville. Com exceção das cervejarias filosóficas do 
Boulevard Saint Michel, citados no início da narrativa, os espaços burgueses para comer e beber localizam-se 
todos ao lado direito do Sena. 
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