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RESUMO 

Esta narrativa descreve o percurso de uma pesquisa e as reflexões dela decorrentes – aqui 

anunciadas como uma odisséia gastronômica e uma “geografia gulosa” –, cujos elementos 

interpretativos tornem possível conceber que uma leitura da metáfora e da estética alimentar 

possam contribuir para se pensar uma educação sensível, complexa, uma educação guiada por 

uma experimentação estética da condição humana, que aciona os sentidos, permitindo evocar e 

rememorar conhecimentos e saberes pertinentes, e que reitera a indissociabilidade do sujeito em 

seus vários pólos constituintes: natureza e cultura, emoção e razão. Como contribuição 

epistemológica, a dissertação, busca ampliar a compreensão de estudos que abordam o Corpo, o 

Alimento, a Metáfora, a Estética e a Educação, acionando inter-relações, entre os espaços 

acadêmico e cotidiano, experimentando outras formas de sentir, pensar e estar no mundo. 

Impulsionada por uma razão gulosa, e como num ritual de preparação do alimento, escolho 

transversalizar saberes; construo um diálogo entre autores de áreas de conhecimentos múltiplos, 

como a Filosofia, a Antropologia, a Etologia e a Educação, operando uma ressignificação de 

conceitos. Para a empreitada dessa odisséia gastronômica, descubro a aproximação entre um 

programa enquanto método e um livro de receitas culinárias herméticas. Optei por construir 

estratégias metodológicas que indicassem caminhos nos quais a imaginação, a criatividade e a 

reinvenção possam e devam servir como especiarias, impregnando de odores, sabores e cores o 

conhecimento, sem abrir mão do rigor, princípio inegociável a uma ciência aberta. Escolhi para 

me acompanhar sábios, cientistas e poetas, entre os quais destaco Michel Onfray, Boris Cyrulnik, 

Merleau-Ponty, Edgar Morin e Conceição Almeida. Com eles, desenhei mapas, provei geografias, 

terras, céus. Convivi com histórias e personagens concretos e imaginários; convoquei lembranças 

acumuladas na infância, com suas tramas, texturas, sabores, aromas, cores, imagens, gestos, 

palavras e silêncios, em que o corpo torna-se um mediador de acesso ao conhecimento. Como 

artifício complementar para prosseguir viagem, apostando na relação fundamental entre corpo, 

alimento, metáfora, estética e educação, recorro ao cinema, buscando apreender nessa arte uma 

existencialidade humana por meio da relação entre vida, alimento e personagens. Por fim, 

reafirmo a importância de nutrir afetos através de uma formação e de um modo de pensar 

capazes de solidarizar conhecimentos separados, e que contribuam para uma consciência da 

condição humana e para o aprendizado de uma educação da vida e para a vida.  

 

Palavras-chave: Educação. Complexidade. Metáfora. Estética do alimento. Alimento como 

metáfora. 
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RÉSUMÉ 

Cette narrative fait le parcours d’une recherche et de ses reflexions – ici annoncé comme une 
odissée gastronomique et une “géografie gourmante” –, dont les elements interpretatifs rendent 
possible concevoir qu’une lecture de la métaphore et de la stéthique alimentaire puissent 
contribuer pour penser une éducation sensible, complexe, une education guidée par une 
experimentation esthétique de la condition humaine, qui provoque les sens, qui permettent 
évoquer et récuperer les connaissances et les savoirs pertinents, et qui confirme l’indissociabilité 
du sujet dans ses plusieurs poles : nature et culture, émotion et raison. Comme contribution 
epistémologique, la dissertation, cherche étendre la compréhension d’études qui abordent le 
Corp, l’Aliment, la Métaphore, l’Esthétique et l’Éducation, en déclanchant des relations entre les 
espaces académicien et cotidien, en expérimentant d’autres formes de sentir, penser et d’être dans 
le monde. Poussée par une raison gourmande, et comme dans un rituel de préparation d’aliment, 
j’opte par les rélations transversales des savoirs ; je construis un dialogue entre les auteurs de 
domaine de connaissances multiples, comme la Filosophie, l’Antropologie, l’Étologie et 
l’Éducation, en travaillant une reconstruction de concepts. Pour la tâche de cette odissée 
gastronomique,  je découvre l’approche entre un programme, comme méthode, et un livre de 
recettes culinaires hermétiques. J’ai choisi de construir des estratégies métodologiques qui 
indiquent les chemins sur les quelles l’imagination, la créativité et la réinvention, non seulement 
puissent mais doivent servir comme des épiceries qui emprègne d’odeurs, de saveurs et de 
couleurs la connaissance, sans laisser de côté la rigueur, principe inégociable dans une science 
ouverte. J’ai choisi, pour m’accompagner dans cet étude, des sages, des scientistes et des poètes, 
entre eux je fais remarquer Michel Onfray, Boris Cyrulnik, Merleau-Ponty, Edgar Morin e 
Conceição Almeida. Avec eux, j’ai déssiné des cartes, goûté des géographies, des terres, des ciels. 
J’ai fréquenter des histoires et des personnages concrets et imaginaires; j’ai convoqué des 
souvenirs acumulés pendant l’enfance, avec ses trames, ses textures, ses saveurs, ses parfuns, ses 
couleurs, ses images, ses gestes, ses mots et ses silences, où le corp devient un médiateur d’accès à 
la connaissance. Comme artifice complémentaire pour suivre la route, je parie sur le rapport  
fondamental entre le corp, l’aliment, la métaphore, l’esthétique et l’Éducation, je m’utilise du 
Cinéma, en cherchant d’apprendre dans cet art, une éxistentialité humaine par le rapport entre la 
vie, l’aliment et les personnages. Finalement, je reaffirme l’importance de nourir des affections 
par une formation et une manière de penser capables de conecté des connaissances d’univers 
dinstingués, et qui contribuent pour une conscience de la condition humaine et l’apprentissage 
d’une éducation de la vie et pour la vie.  
 
Mots-Clé : Éducation. Compléxité. Métaphore. Esthétique de l’aliment. L’aliment comme 
métaphore. 
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“O que tento lhe traduzir é mais misterioso, se enreda nas 
raízes mesmas do ser, na fonte impalpável das 
sensações.” 

 
J. Gasquet, Cézanne. 

 
 
“... Nasci em alguma parte entre  
o cérebro e a romã, 
saboreando as texturas deliciosas 
de cabelo e mãos e olhos,  
nasci do cozido do coração,  
do leite infinito, para caminhar  
sobre esta terra infinita.” 

 
James Tripton 
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 A vida cotidiana revela um mundo em que se entrelaçam inúmeros prazeres e 

encantamentos. A cada dia o que nos cabe em partilha é aquilo que nos prende intimamente, a 

partir do interior, “uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes 

velada. Não se deve esquecer este “mundo-memória” (...) um mundo que amamos 

profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da infância, memória do corpo, dos 

gestos (...) dos prazeres” (LEUILLIOT apud CERTEAU, 2003, p. 31), que muitas vezes, 

encontram-se invisíveis. São emoções, palavras, convicções e atitudes através dos quais 

descobrimos atalhos, que nos levam a acrescentar constantemente novos capítulos nos livros das 

nossas histórias, dando forma ao nosso desejo de coexistir.  

              O primeiro encantamento, de acordo com o etólogo Boris Cyrulnik (1997), surge já nos 

primeiros momentos da nossa existência, quando um seio se abre à nossa frente e buscamos 

sugá-lo, sorvê-lo fortemente, a fim de provarmos nossa mãe. Ávidos do outro, nos tornamos 

ainda mais sensíveis à humanidade de um mamilo, ao corpo morno e abrangente da mãe, que nos 

propicia evocar um vestígio inscrito em nossa pequena memória, nos fazendo retornar ao 

universo úmido a que éramos acostumados dentro do útero. 

              O colostro, primeiro leite diluído por um mamilo odorífero, constitui-se assim não só o 

nosso primeiro alimento, mas também o primeiro tempero de nossa vida, para além de uma 

inocente fonte de nutrição, pois promove trocas, sensibilidades e envolve afetos. Dessa forma, o 

argumento comportamental do primeiro encontro talvez tematize a nossa sobrevivência e 

explique a necessidade de nos enfeitiçarmos. 

              Embebida nesse enfeitiçamento do mundo vivo, que se materializa antes do verbo e da 

palavra, por meio da sensorialidade do conhecimento corporal, fui percebendo que o meu prazer 

já não dependia tanto das minhas percepções imediatas, mas da evocação das minhas percepções 

passadas e, sobretudo, da manipulação das representações que eu instalava por meio delas, ao 

senti-las emergindo de um lugar desconhecido, saltando repentinamente de seu esconderijo, 

como que espalhadas por uma brisa quente dos fins das tardes de verão. 

Bastou lápis e papel para que as palavras dançassem sem que eu conseguisse controlá-

las. Vivas, ignorando as minhas ordens, latentes e entregues, arranjando-se ao seu bel-prazer na 

folha impressa e, aos poucos, nada me parecia mais natural que ‘pintar’ aquilo que ainda não 

havia se realizado, pois muitas vezes as histórias e personagens reais aqui registrados misturavam-

se com as idealizadas e com os delírios, pelos quais fui seduzida e com os quais dialoguei sem 

recusa. E foi assim que eu me abandonei, acordando aquilo que permanecia em sono profundo, 

chamando de volta algumas lembranças agradáveis e fixando outras que poderiam escapar, o que 

me possibilitou dar asas à escrita. 
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A cada palavra pintada, a cada esperança renovada, a todo grito desacorrentado, fui 

descobrindo que basta uma pitada de humanidade e imaginação para podermos nos tornar 

vendedores de ilusões. Vendedores de ilusões? Alguns poderiam me julgar tola. Mas eu aprendi 

que “os vendedores de ilusões são os artistas, os filósofos, que quase sempre nos contam 

“mentiras” e os cientistas que contam outras “mentiras”. E ficamos encantados porque isso nos 

faz felizes” (CYRULNIK, 1998, p. 25). E é aí, nesse mundo, que vivemos por um bom tempo, 

protegidos do que nos machuca e nos corrompe, porque extasiados com a música das palavras e 

com a beleza da vida.  

Em meio a tantas ilusões, sinto que foi uma longa viagem através dos sentidos que, entre 

outras coisas, me levou a imaginar estas páginas que mesclam confissão e reflexão. Em minhas 

memórias eu procurava encontrar aquilo que em mim deixara o mais íntimo vestígio. Assim, pela 

explosão de imagens, o passado longínquo ressoou em ecos, trazendo o cheiro das horas antigas, 

ruídos; cores e aromas diversos; odores múltiplos e sabores inigualáveis; olhares; gestos; palavras 

e silêncios, que me fazem recordar aquilo que o coração guardou, circunstâncias e momentos 

vividos os quais eu acreditava esquecidos e perdidos no tempo, como se eles quisessem ser 

experimentados pela primeira vez. É com esses múltiplos trechos que ensaio essas palavras. Lido 

com elas da mesma forma que o cozinheiro lida com a comida que ele prepara, degustando o 

prazer do nascimento e do sabor de seus pratos, antes mesmo de sua elaboração.  

De fato, o cozinheiro também vive de palavras. O fogo está sempre aceso e as panelas 

estão sempre fervendo em sua imaginação. E então, pelo poder das palavras, ele mistura, 

acrescenta, subtrai, assa, ferve, frita, cozinha. Seus olhos vêem cores invisíveis, seu nariz sente 

cheiros ausentes, sua boca sente o gosto de gostos inexistentes e o seu corpo é possuído pela 

comida que ele ainda não preparou, porque antes de servida à mesa ela é comida nos seus sonhos 

e só assim estendida como uma declaração de amor silenciosa. 

Como em toda elaboração gastronômica, o cozinheiro vai selecionando com cuidado os 

ingredientes, as cores, as combinações, o gosto, o cheiro, os temperos. Ah, os temperos! 

Desimportantes folhinhas que vemos amontoadas nas barracas de feiras, mínimos grãozinhos e 

toda uma miudeza de pauzinhos e frutinhas que jogamos em nossas panelas, minúcias e 

particularidades, aparentemente insignificantes, que dão uma pitada de prazer ao corpo. Erva-

doce, hortelã, salsinha, alecrim, gergelim, sálvia, orégano, cheiro-verde, açafrão, cominho, 

pimenta, cravo, canela, gengibre, menta, noz-moscada, baunilha, louro, manjericão, alho... 

Especiarias que “há milênios brotaram espontaneamente à beira do mar, nas rochas e pedras, 

montanhas e solos áridos, nos bosques gelados e florestas tropicais, no fundo da terra, nas 

árvores. Favas e flores pendendo de galhos, sementes despontando nos tapetes de húmus e areia, 
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Imagem 01: Woman with Sprig of Laurel, George Tooker, 1992. 

bulbos e raízes crescendo em segredo sob a terra, hastes verdes balançando-se ao vento, touceiras 

invadindo regiões, cascas e resinas de árvores, ervas, lianas, frutos, bagas, grãos, criaturas surgidas 

ao deus-dará, especialmente para perfumar o mundo” (NEPOMUCENO, 2004, p. 18). Um 

mundo picante, amargo, fresco, doce, forte, delicado, azedo, ardente, áspero, rascante, mole, leve, 

intenso, gelatinoso e carbonizado, que foi sendo, desde o nascimento da Terra, tecido, 

amalgamado, temperado. 

Que magias ou sensações poderiam 

os temperos nos despertar? Basta dizer, 

sem a pretensão de conceituar, que são eles 

as substâncias responsáveis por realçarem o 

sabor dos alimentos, recuperar a saúde ou 

prolongar a juventude. São eles que 

transformam qualquer prato e encobrem os 

erros culinários, reinventando os alimentos 

e aumentando o prazer das refeições. Além  

disso, as histórias mostram as dimensões 

inimagináveis que eles alcançaram, acompanhando o movimento dos seres humanos e suas 

conquistas, sobrevivendo às adversidades climáticas e culturais, até chegarem aos nossos pratos e 

perfumar nossa comida.  

E que temperos encontramos em nossas vidas? Uma pitada de alegria, outra de tristeza, 

duas colheres de chá de esperança, outras mais de leveza, um pedaço de despedida, outro bocado 

de saudade, uma porção generosa de erotismo, de afeto e trocas compartilhadas, que poderíamos 

chamar amizade, só para citar alguns entre tantos de igual ou maior importância.  

Reunir os temperos, sem tirar de cada um a sua particularidade, religá-los por meio da 

apreciação dos sabores e dos odores pelos quais nos deixamos envolver. O cozinheiro sabe como 

fazer isso. Ele nos permite conhecer vivenciando o mistério mais familiar, na medida em que o 

corpo se refaz e os sentidos se comunicam. E nós vamos descortinando os significados da 

existência por meio de cada experiência que ousamos provar. Cada experiência que, depois de 

provada, inscreve-se na nossa própria carne!  

Não sei se tenho o dom dos cozinheiros, mas convido-o a provar o gosto do meu texto e 

de minhas palavras, antes mesmo que façam sentido. Não tenha medo. Esse alimento, muitas 

vezes taxado de não-científico no âmbito do paradigma da disjunção, poderá promover o 

encontro com sensações atualmente pouco conhecidas, que nos levam a voar por mundos onde 
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nunca estivemos e que preservam a memória de uma satisfação perdida. Só provando para 

experimentar o gosto. 

Sei que ao cientista é muitas vezes proibido gozar a palavra pelo simples prazer que ela 

contém, a menos que ela seja reflexo fiel do mundo exterior, pois para ele o deleite estraga a 

refeição. Façamos um trato: prove a comida que lhe ofereço e permita-se ver através da boca, 

assim observará que, por meio dessa violência poética, o prazer nem sempre pode ser descrito 

por palavras engaioladas. Acredite no testemunho do seu corpo e depois apresente suas 

observações, sem precisar medi-las estatisticamente ou em laboratório. Quero apenas o relato de 

sua experiência, pois o íntimo prazer que sentimos ao comer é o prazer que jaz adormecido em 

nossos próprios corpos.  

Caso aceite, não se surpreenda se muitos classificarem você como louco. Não se 

desespere. Se loucura for aquilo que a gente experimenta e sobre o que tem de se calar para não 

causar má impressão, cale-se em um primeiro momento e permita-se a evocação dos sentidos, 

pois talvez sentirá a invasão de uma felicidade boba e inexplicável. 

Já dizia o filósofo Maurice Merleau-Ponty que tudo o que sabemos do mundo, mesmo 

por ciência, sabemos a partir de uma visão pessoal ou de uma experiência, sem a qual os símbolos 

da ciência nada poderiam dizer. Ele acrescentou ainda que “todo o universo da ciência é 

construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar 

exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do 

mundo da qual ela é a expressão segunda”, justamente por ser uma determinação ou uma 

explicação dele (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 3). 

Ao pensar minha experiência como fragmento de uma episteme, busco reconhecer-me 

em minhas idéias e sinto necessidade de “retornar às coisas mesmas” tentando extrair delas o que 

de fato me aproximou da temática do corpo e do alimento, fenômenos que me singularizaram 

sem que eu tenha procurado singularizar-me. “Retornar às coisas mesmas é retornar a este 

mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala, e em relação ao qual toda 

determinação científica é abstrata, significativa e dependente”, visto que o homem está no mundo 

e é no mundo que ele se conhece, por intermédio do corpo, sua forma de ser e se fazer presente 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 4). 

Pensar sobre os fenômenos corpo e alimento subtraindo deles minha própria vida é 

impossível, pois eles se encontram enraizados e inscritos em mim e em minha busca pela 

possibilidade de aprender e apreender a existencialidade humana através dos alimentos e da 

cozinha. Um leitor atento talvez descubra aqui não apenas o retorno a um passado que eu 
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pensava distante. Nem tampouco uma autobiografia alimentar. Mas um encontro entre o eu que 

existe e o eu em que me abandono agora. 

Falar em alimentos e cozinha?!? Talvez muitos acreditem que não sejam assuntos 

relevantes para serem tratados em uma dissertação. Muitos nutricionistas, por exemplo, não 

consideram científico falar em alimentos e cozinha, a menos que seja para medir a necessidade 

diária de vitaminas, proteínas, carboidratos, sais minerais e colesterol. Respeitarei as opiniões 

desses sábios, pois a minha talvez careça do mesmo respaldo autorizado que lhes é conferido. 

Mesmo porque, “o que ponho de cerebral nos meus escritos é apenas uma vigilância pra não cair 

na tentação de me achar menos tolo que os outros” (BARROS, 2007, p. 43). Nesse sentido, 

gostaria de apresentar o verbo latino sapere, que indica a um só tempo que conhecimento e gosto, 

sabor e saber são a mesma coisa, e dizer que aprendi que “a importância de uma coisa há que ser 

medida pelo encantamento que a coisa produza em nós” (BARROS, 2006, cap. IX). Desse modo, 

não posso desconsiderar que com minhas divagações e experiências alimentares aprendi muito 

sobre funções tão essenciais, tão cotidianas e corriqueiras, e que influem de maneira tão direta 

sobre a nossa vida e sobre a nossa felicidade.  

Talvez um senhor chamado Palomar pudesse concordar comigo sobre esse aspecto.  Ele, 

que com suas lentes macroscópicas nos chama a atenção para o fato de que as grandes questões 

do mundo e da existência estão presentes em cada objeto que observamos, certamente não 

acharia banal que minha relação com os alimentos e a cozinha pudesse se transformar em 

empreendimento cognitivo, em reflexões científicas e filosóficas, pois tudo para ele é digno de ser 

interrogado e pensado. Quem o pariu – por ironia do destino um homem chamado Italo Calvino 

conta que Palomar sempre se detém a contemplar outros animais, como pássaros, tartarugas, 

girafas, camaleões e gorilas, para citar alguns. Assim como a lua, os planetas, as estrelas, e além, é 

claro, de queijos e carnes expostas em um açougue, concedendo a tudo isso a dignidade de ser 

objeto de pensamento (CALVINO, 2000). Muitas vezes, vejo em seu nome semelhanças mais 

profundas entre um caleidoscópio do que qualquer outra coisa; isso porque em seus espelhos, 

imersos nos domínios da vida e da ciência, novas estruturas se formam continuamente.  

Lembro-me que, sem cerimônias, pedi a Calvino várias vezes que me contasse as 

aventuras de Palomar na cidade, especialmente quando ele ia às compras! Ouvia atenta que, entre 

charcuterias, lojas de queijos e açougues de Paris, o senhor Palomar misturava fantasia e 

realidade, refletindo sobre natureza, cultura, existência, experiência, história, civilizações, 

costumes, técnicas, ritos, sacrifícios, interdições, conhecimentos transmitidos por séculos em 

vários ramos do saber, além de estar preenchido por sentimentos por vezes ambíguos, como: 

alegria, temor, desejo, respeito, preocupação egoística e compaixão universal.  
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Imagem 02: O verão, Giuseppe Arcimboldi, 1585. 

Dessa forma, um confit de canard que corresponde a duas porções de pato gordo (uma coxa 

e uma asa), gordura de pato, sal e pimenta, despertava nele uma fantasia instantânea não tanto da 

goela, mas do Eros. Palomar via aflorar da montanha de gordura de pato uma figura feminina, 

besuntada de branco, a pele rósea, e ele se imaginava perseguindo-a naquelas avalanches densas, 

abraçando-a e fundindo-se com ela. Isso para não falar dos queijos! Nomes de queijos, conceitos 

de queijos, significados de queijos, histórias de queijos, concursos de queijos, psicologia de 

queijos, esse não era o tipo de conhecimento que o senhor Palomar estava mais inclinado a 

aprofundar-se. Para ele, bastaria estabelecer a simplicidade de um relacionamento físico direto 

entre o homem e o queijo, pois acreditava que o verdadeiro conhecimento residia na 

experimentação dos sabores, e somente assim se poderia estabelecer uma escala de gostos e 

preferências, curiosidades e exclusões. Já entre os mármores do açougue, ao admirar as carnes 

presas nos ganchos e expostas nas bandejas, ele se detinha como num templo, consciente de que 

sua existência individual e a cultura à qual ele pertencia eram condicionantes desse lugar 

(CALVINO, 2000).  

Gosto desse senhor Palomar! Vez por 

outra me pego a relembrar suas aventuras e a me 

interrogar sobre suas dúvidas. O que me fascina 

nele é pensar que temos algo em comum. Isso 

porque, no que diz respeito à alimentação, assim 

como ele, às vezes fico imaginando se minha 

gulodice não seria, sobretudo, estética ou 

simbólica!?! “Quem sabe se o que eu procuro na 

minha satisfação culinária não seja exatamente 

isso: a restituição, através dos gestos, dos sabores 

e das composições, de uma legenda muda, como 

se, por força de assumi-la com meu corpo e 

minhas mãos, eu devia chegar a restaurar-lhe a 

alquimia, a merecer-lhe o segredo da língua” 

(GIARD, 2003, p. 215). 

O que posso deduzir é que, ao ser impulsionada por minha razão gulosa, pela experiência 

de uma aventura que me ultrapassa, pude entender que as coisas que vivi e que permanecem tão 

acesas dentro de mim, tudo isso me predispôs e formou, alimentando meu pensamento e minha 

busca por reconhecer e enfrentar a complexidade da vida e do mundo. Por meio do espanto, 

descobri que quanto mais evidente é o conhecido, mais profundo é o desconhecido, e percebo 
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que sempre terei necessidade de me sentir possuída pelos anjos ou pelos demônios que nos 

rodeiam, pois ambos, em sua complementaridade antagônica, nos fazem sair um pouco de nós 

mesmos para amar, compreender e tentar agir sobre a história humana, a partir de nossas idéias e 

atitudes (MORIN, 1995). 

 Assim, diante de um insaciável apetite de sensações cada vez mais fortes, minha razão 

inquieta depara-se, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a pesquisa que, 

iniciada no Grupo de Estudos Corpo e Cultura de Movimento (GEPEC), deu-me a possibilidade 

de refletir sobre o conhecimento, como também de elaborá-lo, além de ter me proporcionado 

manter acesa a estética da vida e do corpo, de um corpo vivo, biocultural, que se expressa, se 

comunica e aprende ao se mover, permitindo que as experiências de minha vida se realizem 

graças à sua plasticidade em reunir e abarcar meus sentidos e minha sensibilidade (LIMA, 2004). 

 Como um desígnio alquímico, complementei o gosto do alimento elaborado na cozinha 

de minha casa pelo gosto do conhecimento científico, tendo o corpo e os sentidos como meus 

principais ingredientes cognitivos. Nesse contexto, desenvolvi em 2004 uma pesquisa 

monográfica em meu curso de Licenciatura em Educação Física. Norteada por conceitos como 

corpo e dietética, essa investigação revelou articulações entre a Epistemologia e a Educação 

Física, ao pensar a relação entre a dietética e a aparência corporal, considerando os discursos de 

obesidade, magreza, os padrões e modelos corporais, além de avaliar os sentidos e significados 

que configuram uma Fenomenologia do Alimento, discutindo sobre o que havia por trás da 

eficiência e utilidade dos alimentos, da boa forma e do peso ideal enaltecidos pela mídia e pelo 

mercado-modelo; buscando indicadores que me permitissem redimensionar o conhecimento da 

Educação Física, que ainda prioriza uma referência de beleza pautada em um ideal clássico e um 

saber que tem nas ciências naturais seu fundamento primeiro, principalmente no campo da 

biologia, cindindo sujeito e objeto do conhecimento.  

Esse empreendimento destacou-se como o ponto de partida para a disponibilização de 

outros cardápios, que não têm o intuito de matar a fome de saber somente, mas que façam 

descobrir um sentido ainda incerto de algo novo, pela sensação de água na boca.  

 Senti novamente uma vontade imensa de cozinhar, acender outras chamas e encantar-me, 

pôr à mesa novos ingredientes e temperos! Tarefa nada fácil, pois abriga o acaso e a 

imprevisibilidade, mesmo quando dispomos ao nosso redor de receitas lendárias e menus 

lineares. Entretanto, não desisti. Continuei explorando o mundo percebido por meio de diversas 

experiências gustativas, jamais separando o prazer de conhecer e a aventura de sentir. 

 E é por meio dessa incursão da sensibilidade no ato de conhecer, que abre o corpo para o 

mundo, nos fazendo sempre mais atentos a ele, sem nos exigir um conhecimento preciso e 
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carregado de verdade, um saber absoluto e total, que aposto na tentativa de religação de saberes 

no ato de construção do conhecimento. Saberes que se tornaram incomunicantes, binarismos e 

opostos que se constituíram inconciliáveis para a ciência que, ao manipular os sentidos, a vida, as 

pessoas e as coisas do mundo, renunciou a habitá-los. 

 Como alerta Merleau-Ponty (2004, p. 14): “É preciso que o pensamento de ciência – 

pensamento de sobrevôo, pensamento do objeto em geral – torne-se a se colocar num “há” 

prévio, na paisagem, no solo do mundo sensível e do mundo trabalhado tais como são em nossa 

vida, por nosso corpo, não esse corpo possível que é lícito afirmar ser uma máquina de 

informação, mas esse corpo atual que chamo meu, a sentinela que se posta silenciosamente sob 

minhas palavras e sob meus atos”. Dessa forma, acredito que possamos nos enriquecer como 

sujeitos corpóreos que somos, uma vez que o corpo pode banquetear-se com tudo, extasiar-se e 

assumir-se como recursividade de sentidos para gozar a vida. 

Por meio dessa razão gulosa, ao pensar na lógica da simultaneidade, que redimensiona os 

binarismos e opostos inconciliáveis tornando-os comunicantes através dos sentidos, busco uma 

compreensão que não priorize e não contraponha natureza e cultura; indivíduo e sociedade; 

sujeito e objeto e de onde pretendo descortinar novas possibilidades interpretativas para os 

fenômenos Corpo, Alimento, Metáfora, Estética e Educação. 

Parto da idéia de que os binarismos presentes no conhecimento científico, separando 

natureza e cultura, sujeito e objeto, homem e mundo, animalidade e humanidade, ciência e arte, 

ciência e filosofia, entre outros aspectos, são inconciliáveis para a compreensão da inscrição 

humana, tornaram-se “equívocos cognitivos que acabaram por comprometer nossa forma de 

entender o mundo e a nós mesmos” (ALMEIDA, 2002, p. 45). Durante muito tempo, esse fato 

contribuiu para o surgimento de um mundo insensível, construído e incorporado pela sociedade 

de consumo e reforçado nas práticas educativas. 

Acreditando que é importante investir em um saber mais abrangente, que busque superar 

as dualidades que fundamentaram as ciências modernas, interpreto os fenômenos Corpo, 

Alimento, Metáfora e Estética considerando sua dimensão sensível como campo de debate e 

projeção de horizontes para os estudos da Educação – uma educação que não valorize 

conhecimentos já prontos, mas que permita a vivência e a criação de sentidos; uma educação 

guiada por uma experimentação estética da condição humana. 

Assim, este estudo constrói uma reflexão sobre o alimento como forma de contribuir 

para uma indissociabilidade do sujeito em seus dois pólos constituintes: natureza e cultura, além 

de fornecer elementos interpretativos através dos quais é possível observar de que maneira uma 
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leitura da metáfora e da estética alimentar contribui para a reflexão, a compreensão e a vivência 

de uma educação mais sensível, afetiva, complexa, humana.  

Acredito na relevância desta pesquisa e sua contribuição epistemológica que amplia a 

compreensão da relação entre os estudos do Corpo, do Alimento, da Metáfora, da Estética e da 

Educação, fazendo dialogar razão e emoção, na medida em que aproxima os espaços acadêmico 

e cotidiano e outras formas de sentir e pensar o mundo. 

Essa perspectiva encontra no conhecimento humano um processo histórico de 

compreensão da realidade, “um fenômeno multidimensional, no sentido em que é de maneira 

inseparável, ao mesmo tempo físico, biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural, social” 

(MORIN, 1991, p. 15), capaz de estabelecer relações e significações entre os acontecimentos do 

mundo vivido pelos sujeitos, seja através dos mitos, dos códigos filosóficos, científicos, da 

religião, da arte ou da tradição. Esses diferentes modos de pensar não se excluem, eles se 

relacionam, dialogam, transformando atitudes, construindo e ampliando a percepção e o 

significado dos fenômenos. 

Descobri isso com maior clareza quando, em 2006, pousei no primeiro Grupo de 

Estudos da Complexidade da América Latina (GRECOM – UFRN). Com suas lentes polifônicas, 

o GRECOM aposta na produção de um conhecimento mais dialógico e humano, que procura 

resistir aos enquadramentos burocráticos e instrumentais da ciência clássica para manter a 

criatividade e a liberdade de pensamento. Sua razão aberta incorpora a composição mestiça de 

espaços de pesquisa, uma ética da compreensão e uma estética do diálogo que traduz uma 

maneira própria de reorganizar conhecimentos, reunindo os diversos ramos da ciência, literatura, 

mitos, artes e história da tradição. Tendo como referência os horizontes da transdisciplinaridade e 

da transversalidade de conhecimentos, assim como a reforma do pensamento, acredita em 

caminhos que têm como estratégia a construção de uma Ciência com Consciência, na qual o 

sujeito do conhecimento está implicado no ato de conhecer e no conhecimento que produz, 

exercitando novas abordagens epistemológicas como guias para suas pesquisas (ALMEIDA e 

KNOBBE, 2003). 

Justamente por estarem imersos nos conhecimentos que produzem, os sujeitos 

pesquisadores do Grupo de Estudos da Complexidade da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte não se dispõem a freqüentar só os restaurantes científicos, ambientes em geral mal-

iluminados e deprimentes, que trazem logo na entrada a grade oficial da dieta obrigatória do dia. 

Nesses lugares, todos os presentes são obrigados a comer um determinado prato e a obedecer às 

etiquetas culinárias com regras programadas e carregadas de verdade. Acreditando indevida a 

intromissão em coisas tão particulares, os pesquisadores do GRECOM decidiram que o bom 
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mesmo é que cada um cozinhe em casa a comida que quiser, com os temperos que mais lhe 

agrade. Enquanto isso, vários cientistas da nutrição e da digestão ficam pasmos e dizem, 

irritados, que cozinhar, provar a comida, servir os pratos, ah, é algo que jamais fariam, sob a 

alegação de pertencerem à “inteligência” e que a alimentação deveria se manter dentro dos 

limites de uma dieta severa de conceitos puros e sem temperos. Por isso, muitos desconfiam 

tanto da validade da comida elaborada no GRECOM, quanto de seus próprios cozinheiros! 

Mas isso não preocupa esses sujeitos. Eles acreditam que a comida tem a ver com 

pessoas concretas de carne e osso, assim como a filosofia, a música, a pintura, a literatura e a 

poesia. Eles sabem que, para muitos cientistas da nutrição e da digestão, proibidos pelas regras 

da objetividade, que não levam em consideração o prazer e a alegria dos que comem, a verdade 

científica da comida não é coisa que estimula o nariz ou dá prazer à boca, pois o importante para 

eles não era o gosto da comida, mas a forma de mastigar, de engolir e digerir calmamente o jiló 

cozido e o nabo cru.  

Talvez esses cientistas desconheçam o segredo que promove o encantamento, pois 

“quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar: divinare” e, mesmo sendo a 

ciência um meio indispensável para que os sonhos sejam realizados, ela não tem o poder de fazer 

os homens sonhar, ela “pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir 

seus encantos” (BARROS, 2007, p.53). A verdade rígida não tem o poder de gerar sonhos. E 

mesmo que o mito, a literatura, a tradição ou a poesia sejam considerados ficção, ou muitas vezes 

não são validados pelo conhecimento científico, porque não conseguiram ser pescados pelas 

redes científicas que só retêm aquilo que lhes convêm, eles ainda assim têm o poder de fazer 

sonhar, pois neles o real e o imaginário encontram-se entrelaçados, formando o complexo dos 

nossos seres e das nossas vidas. Talvez seja por essa mesma razão que as redes científicas não os 

atraem, pois criaturas mais leves exigem redes de outro tipo, mais sutis e delicadas! Às redes 

científicas faltam palavras, sutilezas, sobretudo interstícios.  

“A ciência, à semelhança das vacas, tem um estômago especializado que só é capaz de 

digerir um tipo de comida. Se eu oferecer à ciência uma comida não-apropriada ela a recusará e 

dirá: “Não é comida”. Ou, na linguagem que lhe é própria: “Isso não é científico”. Que é a 

mesma coisa. Quando se diz: “Isso não é científico” está-se dizendo que aquela comida não pode 

ser digerida pelo estômago da ciência” (ALVES, 2006, p. 90). Falo aqui da ciência clássica e de 

uma epistemologia racionalista ocidental, que supervaloriza o pensamento lógico-formal, mas, 

compreendam, não ouso diabolizar essa ciência, apenas reconheço seus limites quando ela é vista 

como a única linguagem possível para a preparação de uma comida que não pretende transmitir 

dogmatismo, cegueira ou emburrecimento. “Não se trata de negar ou de limitar a ciência, trata-se 
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de saber se ela tem o direito de negar ou de excluir como ilusórias todas as pesquisas que não 

procedem como ela por medições, comparações e que não sejam concluídas por leis” 

(MERLEAU-PONTY, 2004a, p. 6), porque, ao declarar de forma definitiva que isso ou aquilo 

não é comida, ela está em erro, pois para muitos outros estômagos aquilo é comida que dá vida e 

sabedoria! A experiência do gosto, da beleza, da estética, que tanto me dá prazer, que me torna 

mais leve, que espanta a minha tristeza, portanto, coisa real pelos efeitos que promove ao meu 

corpo, pertence ao mundo dos que amam, sentem, sorriem e acreditam na beleza da vida, e isso 

para muitos é considerado comida, muito mais que as realidades quantitativas do mundo 

humano. 

Acreditando que somos transformados pelos sonhos que ‘comemos’, e que um sonho 

não é um argumento rigoroso, um programa composto por declarações verdadeiras sobre a 

realidade de fora, testadas passo a passo, uma explicação convincente e nem mesmo uma cadeia 

de idéias claras e distintas, pois argumentos rigorosos não têm gosto, explicações convincentes 

não têm cheiro e idéias claras e distintas nem sempre têm cores, busquei realçar a procura por 

outras formas de compreender o mundo, transversalizando saberes e propondo um diálogo entre 

autores de áreas de conhecimentos variadas, como a Antropologia, a Filosofia, a História, a 

Etologia e a Educação, garantindo, dessa forma, a ressignificação e a ampliação de conceitos 

originariamente estanques em compartimentos disciplinares. 

Porém, foi preciso uma atenção e um cuidado para não misturar de maneira inapropriada 

os gostos, ao mesmo tempo tão diversos e tão complementares, pois na cozinha é indispensável 

combinar, adaptar, mobilizar inteligência e memória. É necessário também organizar, decidir, 

prever, modificar, inventar, calcular o tempo, avaliar o que será mais vantajoso em preço, 

preparação e sabor, é preciso saber improvisar, levar em consideração o jogo das exclusões, das 

impossibilidades e das preferências. “Cozinhar envolve um volume complexo de circunstâncias e 

de dados objetivos, onde se confrontam necessidades e liberdades, uma confusa mistura que 

muda constantemente e através da qual se inventam as táticas, se projetam trajetórias, se 

individualizam maneiras de fazer” (GIARD, 2003, p. 271). 

Dessa forma, no lugar de determinar, com precisão e passo a passo, os procedimentos 

ordenados por uma ordem puramente racional que, ao dizer que uma receita é boa, todas as 

vezes que qualquer pessoa a preparar colocando os mesmos ingredientes, nas medidas exatas, 

seguindo a mesma temperatura de forno, o resultado deverá ser igual, optei trilhar por outro 

caminho, em que a imaginação se liberta e o modo de fazer perde um pouco de sua importância 

para tornar-se apenas ocasião de uma invenção livre, não havendo fórmulas exatas para 

elaborações culinárias, um caminho no qual todo cozinheiro dispõe de licença poética para 
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reinventar cada receita a seu gosto. Nessa “preparação intervêm o toque pessoal, o conhecimento 

ou a ignorância de certos segredos culinários (por exemplo, enfarinhar a fôrma de torta depois de 

untá-la, para que o fundo da massa seque bem durante o cozimento) toda uma relação com as 

coisas que a receita não traz e quase não especifica e cuja maneira difere de um a outro indivíduo” 

(GIARD, 2003, p. 271). Um modo de fazer como atividade pensante do sujeito vivente em seu 

mundo de trocas e experiências, sendo capaz de aprender, inventar e criar, ensaiando seus 

próprios caminhos metodológicos a partir da experiência vivida e da forma de refletir e pensar a 

ciência, a educação e a pesquisa. Tendo em vista esses argumentos, esta pesquisa segue a 

distinção proposta por Edgar Morin entre método como programa – receita prévia e método 

como estratégia – receita em permanente experimentação.  

Nesse sentido, por acreditar que existem outras formas de desvendar os mistérios e 

significados do objeto de investigação, para além das convenções defendidas e formalizadas pela 

ciência clássica, proponho com Almeida (2004) a reabilitação do conhecimento por analogia, 

procurando destacar o pensamento metafórico no que ele tem de mais incitador: relacionar, 

aproximar, fazer dialogar e tentar religar, no domínio do pensamento, o que já se encontra direta 

ou indiretamente conectado no mundo das materialidades e das topologias imaginárias.  

A palavra metáfora deriva do latim metaphòra, trazido do grego metaphorá, que significa 

mudança, transposição. “Na Atenas contemporânea, os transportes coletivos se chamam 

metaphorai. Para ir para o trabalho ou voltar para casa, toma-se uma “metáfora” – um ônibus ou 

um trem” (CERTEAU, 2001, p. 199). De fato, assim como os transportes coletivos de Atenas, as 

nossas próprias narrativas e relatos cotidianos, literários e científicos são itinerários capazes de 

atravessar e organizar lugares, conduzir, deslocar e transportar sentidos, sentimentos e imagens 

relacionados à nossa maneira de estar e ser no mundo, condensando os signos e apresentando, 

de forma literal, uma equivalência figurada (CERTEAU, 2001).  

Segundo a filósofa María Zambrano (2000), por uma metáfora habitualmente entende-se 

uma forma imprecisa de pensamento. Entretanto, a autora acredita que a metáfora desempenhou 

na cultura uma função mais profunda, que é a de “definir uma realidade inabarcável pela razão, 

mas propícia a ser captada de outro modo. E é também a sobrevivência de algo anterior ao 

pensamento, pegada num tempo sagrado e, portanto, uma forma de continuidade com tempos e 

mentalidades passadas, coisa tão necessária numa cultura racionalista” (ZAMBRANO, 2000, p. 

19-20). 

Nesse contexto, o argumento por analogia e o uso de metáforas são considerados como 

uma forma de raciocínio indispensáveis a todo pensamento criador. Entretanto, devido à 

multiplicidade de aspectos evocados e mesmo à sua ambigüidade, a metáfora pode exercer um 
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efeito mais poderoso na nossa imaginação e na nossa emotividade do que a analogia, expressão 

matricial da metáfora. Apesar dessa evidência, com a dicotomia entre verdade e razão de um 

lado, e arte, sentimentos humanos e imaginação do outro, marginalizou-se durante muito tempo 

a metáfora, que foi desprezada e considerada alegórica no caminho do conhecimento ocidental, 

assim como as comidas preparadas pelos cozinheiros, que nos elevam em suspiros!  

Por um lado, o mito do objetivismo, que dominou a cultura ocidental, e em particular, a 

filosofia, entendia a linguagem como mero espelho da realidade material e, nesse contexto, a 

metáfora seria um ornamento lingüístico sem nenhum valor cognitivo, além de ser indesejada no 

conhecimento científico, que priorizou uma linguagem literal, considerada clara, precisa e 

determinada, pois assim acreditava-se que era possível compreender o mundo exterior e agir 

eficientemente nele, em busca de verdades absolutas e incondicionais. Por outro lado, no século 

XX, primeiramente na filosofia, há uma reformulação profunda na maneira de conceber a 

objetividade, a verdade, o sentido e a própria metáfora, que passou a ser vista como figura de 

pensamento e não apenas de linguagem. De acordo com o mito do subjetivismo, o 

conhecimento precisaria ir além da informação dada pela realidade objetiva e considerar as 

emoções, a intuição, a imaginação e os sentimentos humanos para que pudesse tornar essas 

dimensões de nossas vidas mais significativas. Todavia, o que tanto o mito do objetivismo 

quanto o mito do subjetivismo ignoram é o modo como compreendemos o mundo por meio de 

nossa interação com ele. 

A matriz de conhecimento experiencialista sugere que as noções objetivistas e 

subjetivistas não são opostas. “Em uma perspectiva experiencialista, a verdade depende da 

compreensão que emerge da ação humana no mundo. É por meio de tal compreensão que a 

alternativa experiencialista satisfaz à necessidade objetivista de uma explicação da verdade. É por 

meio da estruturação coerente da experiência que a alternativa experiencialista satisfaz à 

necessidade subjetivista de sentido pessoal e significante” (LAKOFF, 2002, p. 348-349). 

É por meio da explicação experiencialista da compreensão, que oferece uma perspectiva 

mais rica de importantes áreas da experiência em nossas vidas diárias, como a comunicação 

interpessoal e a compreensão mútua; a autocompreensão, os rituais pessoais e cotidianos, a 

experiência estética e a política, que os autores George Lakoff e Mark Jonhson, na obra 

“Métáforas da vida cotidiana” (2002), atribuem às metáforas um status epistemológico e 

sustentam a tese de que, sem a sua atuação constante, o pensamento em si se tornaria impossível. 

Para eles, “a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também 

no pensamento e na ação”, ou seja, na nossa maneira de perceber e compreender o mundo, a 

cultura e a nós mesmos, tendo como via de acesso o nosso próprio corpo. Desse modo, corpo e 
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mente não são entendidos de forma fragmentada e não se separam no processo de construção 

do conhecimento (LAKOFF, 2002, p. 45). 

A metáfora é, pois, uma racionalidade imaginativa, um meio de criar novas ordens de 

compreensão do fenômeno investigado, sentidos novos, similaridades, além de definir uma nova 

realidade, ao acionar no sujeito do conhecimento processos de experimentação que operam 

religações entre sujeito e objeto, homem e mundo, natureza e cultura, mito e logos, ciência, arte e 

filosofia, vida e idéias, o saber científico (explicação) e o das humanidades (compreensão). Ela é 

um dos mais importantes operadores cognitivos do sapiens-demens para tentar compreender 

parcialmente o que não pode ser compreendido em sua totalidade, como nossos sentimentos e 

experiências estéticas e sensoriais (MORIN, 1996; LAKOFF, 2002). “É como se a habilidade de 

compreender a experiência por meio da metáfora fosse um dos cinco sentidos, como ver, ou 

tocar, ou ouvir, o que quer dizer que nós só percebemos e experienciamos uma boa parte do 

mundo por meio de metáforas” (LAKOFF, 2002, p. 358). 

Percebendo a complementaridade entre analogia e lógica, compreensão e explicação, e 

acreditando que a maneira como nos foi ensinada a ver o mundo não é única, muitos 

pesquisadores vêm atribuindo às metáforas um papel importante em suas produções, 

construindo assim novas formas organizacionais do conhecimento e dando significado ao 

processo de conhecer. 

Muitos momentos na história da ciência foram ilustrados por imagens que se 

transformaram em metáforas, como nos mostra, por exemplo, Hubert Reeves e Max Milner. 

Reeves nos lembra que, antes do final do século XIX, a física era dominada por duas imagens de 

objeto: a bola e a onda, ambas delineadas por leis eternas e imutáveis que descreviam o 

comportamento das forças da natureza. Entretanto, as diversas incursões do pensamento 

humano na compreensão da realidade criaram outras maneiras de perceber e agir no mundo e, 

nesse contexto, as imagens de objeto da física clássica foram substituídas pelas imagens de ação 

da física contemporânea, que tiveram um papel fundamental à medida que possibilitaram uma 

compreensão de universo que ultrapassava a linearidade e a noção de causa e efeito única e 

perfeitamente determinável, tão defendida em séculos anteriores. Para Reeves, “a grande 

vantagem da imagem de ação é que ela pode ser exportada para fora do campo das dimensões 

que nos são familiares, sem perderem a sua eficácia. As imagens de objeto, ao contrário, são 

relativamente pouco exportáveis, e quando se insiste, elas nos levam a contradições e a becos 

sem saída” (1994, p. 14). Essas contradições, no entanto, tornam-se extremamente importantes 

para novas elaborações do pensamento e para o surgimento de outras imagens e metáforas do 

mundo vivo.  
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Enquanto Hubert Reeves demonstra que as imagens de ação da física contemporânea são 

aparentemente transportáveis a todos os níveis atômicos, subatômicos, estelares, galácticos e 

universais, o que as torna eficazes e válidas, mesmo quando elas encontram-se além das nossas 

percepções habituais, Max Milner mostra o poder que os instrumentos ópticos como o espelho, 

a lupa, o par de óculos, o microscópio, o telescópio, entre outros, possuem, ao abrirem um outro 

espaço no tecido compacto das aparências, desde o século XVII até o século XIX, quando a 

óptica alcança um grau de aperfeiçoamento e sistematização, a ponto de tornar-se de alguma 

forma o modelo de inteligibilidade racional daquela época. Ao considerar as relações entre 

ciência e imaginário, não opondo uma visão poética a uma visão científica do mundo, Milner 

considera que a metáfora óptica “não é apenas uma expressão figurativa que remete a uma 

realidade de outra ordem. Da visão material à visão imaginária existe metáfora certamente, mas 

no sentido literal de “transporte” de um lugar a outro, onde as mesmas realidades são vistas sob 

uma luz diferente” (1994, p. 34).  

Segundo Milner, a interferência entre ciência e imaginário no estudo da óptica tornou 

inevitável a passagem metafórica entre essas duas realidades constituintes do mundo humano e 

por muito tempo colocadas de forma separada uma da outra na história do pensamento. Para ele, 

 
 
(...) no domínio da ótica, a ciência e o imaginário evoluem conjuntamente, sendo que o 
imaginário se aproveita tanto dos conceitos e instrumentos como das lacunas e 
frustrações, introduzidos pela ciência, para instalar nesse espaço interrogações e 
angústias, radicadas no universo pulsional dos indivíduos, mas que não teriam como se 
manifestar, se as modificações da existência coletiva ou das representações do mundo, 
provocadas pela ciência (...) não relançassem a produtividade do imaginário em 
direções novas (MILNER, 1994, p. 5). 
 

 
Vale ressaltar ainda, que a crise da óptica cartesiana, apesar de ter provocado inicialmente 

uma angústia fundamental dos sujeitos que se valiam dos instrumentos ópticos como único foco 

de conhecimento, inclusive do humano, também possibilitou a criação de uma nova imagem do 

mundo, “um mundo elástico, inobservável de um ponto de vista único, e onde as dimensões e as 

distâncias variam segundo o jogo das partículas e das energias que animam o seu movimento” 

(MILNER, 1994, p. 45).  

Outros pensadores, mais afeitos às idéias da ciência da complexidade, também indicaram 

em seus estudos e pesquisas a importância da metáfora como ingrediente indispensável e 

indissociável da ciência, da arte e da vida humana. Entre eles, destacamos - Ilya Prigogine, Fritjof 

Capra, Henri Atlan, Edgar Morin e Conceição Almeida. 

Em 1984, Nova York sediava o encontro da Associação Americana para o Progresso da 

Ciência, e Reneé Weber, autora do livro “Diálogos com cientistas e sábios” (1997), aproveita a 



35 

 

Imagem 03: A dança de Shiva. Imagem 04: Shiva. 

oportunidade para entrevistar Ilya Prigogine, prêmio Nobel de Química em 1977. Segundo 

Prigogine, os símbolos da ciência poderiam ser representados por três grandes metáforas, que 

marcam fortemente o progresso, o desenvolvimento e a trajetória histórica da aventura humana. 

A metáfora da ciência para o século XVII correspondeu ao relógio, enquanto no século XIX, a 

metáfora representava o motor térmico. Observamos que essas duas imagens têm a ver com uma 

ciência regida por leis eternas, determinismos e verdades absolutas, que influenciaram os estudos 

e descobertas daqueles períodos. Para o século XX, entretanto, Prigogine considera a metáfora 

da obra de arte como símbolo de um novo tempo e de uma nova ciência, pautada numa leitura 

mais próxima do real e mais presente na vida de cada um de nós, porque mais comprometida 

com os desafios de seu tempo.  

A metáfora da obra de arte à qual se refere Prigogine encontra-se representada na figura 

do deus Siva, ou Shiva, importante divindade hindu.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradoxal e, ao mesmo tempo, complementar, Shiva contém em si os poderes da criação 

e da destruição. Seus quatro braços representam sua tremenda capacidade de atuar no mundo e, 

assim, transformá-lo. Senhor da dança, Shiva atua sobre os demônios que personificam a 

ignorância e a ilusão. Seu poder de criação encontra-se representado por um tambor de 

ampulheta, que carrega em uma de suas mãos, com o qual indica o ritmo cósmico e o fluir do 

tempo. Em outra mão traz uma chama, que simboliza tanto a destruição, como, em 

contrapartida, a renovação ou transformação, uma vez que nada que tenha passado pelo fogo 

permanece o mesmo. O alimento vai ao fogo e se transforma, a água evapora e os corpos 

cremados viram cinzas. As outras duas mãos do deus encontram-se em gestos específicos. A 

direita, cuja palma está à mostra, representa um gesto de proteção e bênção. A esquerda simula a 



36 

 

tromba de um elefante, capaz de destruir obstáculos. Para Prigogine, há certamente algo que 

marca a passagem do homem pela vida, e a arte seria uma dessas marcas. Ao simbolizar a obra de 

arte como metáfora da ciência do século XX, representada pela dança do deus Shiva, Prigogine 

acredita que destruição e criação, irreversibilidade e imprevisibilidade, caos e organização, 

complementam-se mutuamente. 

Também acreditando no possível diálogo entre a cultura científica e a humanística, o 

físico norte-americano Fritjof Capra admite uma correlação entre as visões de mundo ocidental e 

oriental, visualizada em seu estudo comparado entre a unicidade da matéria na física 

contemporânea e a visão unitária das filosofias orientais. Os investimentos da física 

contemporânea não admitem mais ser o universo um sistema mecânico composto por uma 

multiplicidade de partículas elementares interagindo e se separando umas das outras 

independentemente, mas um conjunto dinâmico de eventos interconectados; unicamente as suas 

interações determinam a estrutura da realidade. Sendo a realidade um conjunto de correlações, as 

partículas seriam um dos tipos específicos de correlação, uma troca de energia e informação.  

Diferentemente da concepção de universo, proposta pela física clássica, reconhecida e 

válida especialmente a partir do século XVII, o universo proposto pela física contemporânea, em 

qualquer teoria ou modelo utilizado por ela, evoca noções das tradições orientais, 

particularmente as do budismo, que valorizam a realidade dinâmica expressa pela unificação dos 

contrários e pela interdependência dos fenômenos. Para Capra, a ecologia, em seu sentido mais 

amplo, seria uma dessas apostas, visto que ela “insiste sobre a interdependência fundamental de 

todos os fenômenos e sobre a natureza intrinsecamente dinâmica do Universo” (1993, p. 129).  

A própria noção de física tem implicações dinâmicas, pois o termo physis, de onde deriva 

“física”, era entendido de forma unívoca na era pré-socrática, quando a filosofia, a religião e a 

ciência não eram consideradas realidades separadas. Para Capra, uma mesma raiz, portanto, deu 

nascimento à “ciência” no Ocidente e ao “misticismo” no Oriente. Assim, Fritjof Capra compara 

o fluxo incessante da matéria à dança cósmica de Shiva, divindade para quem todos os elementos 

do mundo, criação e destruição permanente da matéria, não são fundamentais, mas ilusórios e 

cambiantes, como propõe os ideários da física contemporânea. 

Já o médico e biofísico Henri Atlan (1992) cria a metáfora do cristal e da fumaça para se 

referir aos processos de auto-organização dos sistemas vivos. Ao descrever as organizações vivas, 

Atlan mostra que os seres vivos não são estáticos e rígidos como é possível perceber em uma 

ordem repetitiva, perfeitamente simétrica, cujos modelos físicos mais clássicos são os cristais; 

nem evanescentes e transitórios, complexos e imprevisíveis em seus detalhes como a fumaça; 

mas que há uma coexistência entre noções opostas, como a repetição, a regularidade e a 
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redundância, de um lado, e a variedade, a improbabilidade e a complexidade do outro, que 

resultam em fluidez, mobilidade e dinamicidade nesses seres. Além disso, qualquer tentativa de 

fixar essas estruturas dinâmicas tanto nos laboratórios como em nossa representação, faz com 

que elas caiam em uma forma de morte, o que não quer dizer que não seja possível descrever sua 

lógica. Desse modo, Henri Atlan descreveu a lógica dos seres dotados de propriedades de auto-

organização, tanto organismos vivos ou modelos que tentam simulá-los, como também quis 

estender algumas dessas considerações a outros sistemas e outras organizações, em particular, os 

humanos. Seus estudos partem de preocupações biológicas. Entretanto, ele leva em consideração 

não apenas a objetividade científica, tão cara ao mundo acadêmico, mas também utiliza em sua 

pesquisa os textos da tradição antiga, em especial a judaica e a greco-romana, promovendo um 

diálogo entre a cultura científica e a humanística e demonstrando que o processo de auto-

organização não é senão a criação da ordem a partir da desordem, situando o ser vivo na 

interconeção entre a vida e a morte.  

O filósofo e sociólogo Edgar Morin, artesão de um conhecimento multidimensional dos 

fenômenos humanos, é outro pensador que se vale de metáforas para construir e problematizar o 

pensamento complexo em seus estudos. Entre as que foram criadas por ele, cito aqui três: a 

metáfora do cálice de vinho do Porto, a metáfora da tapeçaria e a metáfora do abraço. Inspirado 

em seu amigo astrofísico Michel Cassé, e na aprendizagem da religação e problematização dos 

fenômenos, Morin (2002) afirma que em um cálice de vinho do Porto existe a formação de 

partículas e macromoléculas que se juntaram na Terra para dar origem à vida, há cerca de 7 a 15 

milhões de anos, desde os primeiros segundos do universo, como é o caso do hidrogênio e dos 

produtos do átomo de carbono, havendo ainda a evolução do mundo vegetal, até o aparecimento 

da vinha selvagem, como também a evolução do mundo animal, em especial dos seres humanos, 

uma vez que a criação de ferramentas e técnicas permitiram extrair o sumo da uva e transformá-

lo, pela fermentação, em vinho. Assim, em um simples cálice de vinho do Porto podemos 

observar toda a história cósmica e humana, presente numa bebida tão singular e característica de 

uma região de Portugal. Já a metáfora da tapeçaria é descrita por Morin (1991a) como um 

conjunto de fios diversificados, sejam eles de linha, de seda, de algodão e de lã, com cores 

variadas, em que, a partir de sua observação, é impossível o conhecimento das leis e princípios de 

cada um desses tipos de fios e, além disso, a soma dos conhecimentos sobre cada um deles é 

insuficiente para conhecer tanto a realidade já tecida, ou seja, as qualidades e propriedades 

próprias a essa textura, como sua forma e configuração.  

Almeida, ao se referir a Edgar Morin, afirma que “enquanto a metáfora do cálice de 

vinho do Porto exibe o poder sintético/sincrético da relação cosmos-vida-cultura-singularidade, 
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e a tapeçaria permite a compreensão da bricolagem de fragmentos heteróclitos, numa nova 

organização do capital coletivo que prefigura a cultura humana, o vocábulo “abraço” evoca o 

movimento e a estratégia, quer dizer, a arte de expressão do pensamento complexo” (2000, p. 

18). Assim, a autora, seduzida pela força misteriosa das metáforas, acolhe a metáfora do abraço 

proposta por Morin para falar de uma compreensão da ética mais afeita às provocações e 

princípios da complexidade, uma “ética como estética de vida, porque acredita que o abraço 

(tanto a idéia quanto o ato) facilita a emergência de estados cognitivos capazes de expressar o 

vigor de nosso compromisso com os destinos da terra-pátria. E o faz sem comprometer a 

ternura do sujeito e a harmonia que pode aflorar do campo tensional da convivência humana” 

(ALMEIDA, 2000, p. 18).  

Multiplicando o valor operativo das metáforas, a antropóloga Maria da Conceição de 

Almeida cria outras para propor uma ciência que sonha e busca dialogar com os mistérios da 

vida e com o inexplicável. Para ela, a relevância da metáfora não se reduz ao papel de ampliação 

da compreensão dos fenômenos que desejamos conhecer, apesar de acreditar ser primariamente 

esse o seu papel. Não se reduz também a um estado anterior de gestação dos conceitos e leis 

científicas. A metáfora pode ser concebida como “uma operação do pensamento pautada pela 

mobilização do espírito diante do mundo (...) uma estética cognitiva marcada pelo 

desenraizamento conceitual e pela reordenação das narrativas consagradas” (ALMEIDA, 2003a, 

p. 24). Nesse sentido, a autora problematiza uma reflexão a respeito da ciência, da cultura e da 

ética do pensamento a partir da construção de metáforas como a dos castelos de areia e a da flor 

de cacto.  

Relembra, portanto, a capacidade do ser humano de poder construir sonhos através de 

suas próprias mãos, “veículos de onde flui criatividade capaz de transformar areia em castelos” 

(ALMEIDA, 2003a, p. 25). Ao imaginar a cena de crianças que constroem castelos de areia a 

meio caminho entre a areia muito seca e as últimas ondas que deitam constantemente na praia, 

Almeida discute o ritual da vida em sociedade e sugere que cabe a cada dia, e a todos nós, 

estarmos continuamente construindo castelos de areia, sonhos que tanto operam confluências, 

encontro, multiplicação, como também, muitas vezes, nos deixam ilhados em nossos porões.  

Entretanto, não é somente pela metáfora da modelagem da areia da praia que Almeida 

faz pensar como temos operado a construção da vida em sociedade. A autora nos guia por outras 

variações de terra que também têm servido como matéria-prima para os fazedores de sonhos. 

Assim, leva-nos à Beócia, na antiguidade grega, para mostrar pequenas estatuetas esculpidas em 

terracota, que ficaram famosas pela perfeição de suas formas; a mesma terracota capaz de 

esculpir uma parte do corpo transformada pela liturgia em ex-voto, ou ainda o mesmo barro que 
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os habitantes das comunidades rurais se utilizam para a construção das casas de sapê, comuns no 

Nordeste do Brasil. Tudo isso para nos ajudar a pensar a cultura, o conhecimento, a ética e a 

sociedade em que vivemos e observar que, além da terra apropriada, é necessário o ponto certo 

de umidade, de compactação correta, de cuidado e zelo para podermos reformar e construir um 

conhecimento, uma ética e uma sociedade que estejam mais próximos dos bons sonhos e das 

boas utopias. “O “caminho do meio” entre a razão e a emoção, entre a prosa e a poesia, entre o 

conceito e a noção talvez seja o terreno apropriado para pensar uma ciência que não se reduz a 

explicar o mundo, porque quer, também, dialogar com seus mistérios e com o inexplicável” 

(ALMEIDA, 2003a, p. 31).  

Ao lado da metáfora dos castelos de areia aparece a metáfora da flor de cacto, para nos 

lembrar que, se nem tudo são flores, nem tudo, por outro lado, são espinhos. Almeida nos 

convida a olhar a mata atlântica na região amazônica, o deserto do Arizona ou a vegetação do 

semi-árido do Nordeste do Brasil, para observar a exuberância da estética da flor de cacto. “Em 

meio a uma população numerosa de espinhos distribuídos por toda a extensão do corpo da 

cactácea, e nem sempre na parte mais proeminente do vegetal, uma estranha e exótica flor 

branca, vermelha ou amarela, aparece”, para nos dizer que “é possível abrir espaços criativos, 

desejantes e libertários”, espaços que, de fato, operem uma ética do pensamento mais afinada 

com o diálogo e a convivialidade, do que com os preceitos normativos e as verdades unitárias 

presentes em muitas maneiras pelas quais percebemos e compreendemos o mundo (ALMEIDA, 

2003a, p. 32). 

Um outro pensador, o médico e etólogo Boris Cyrulnik, indica a metáfora de um foguete 

com dois andares para ilustrar a idéia de que o encantamento do mundo é um produto da 

evolução, partindo do mundo sentido, de ordem biológica, em que estamos sujeitos ao conflito 

incessante da dupla pressão genética e ecológica, e evoluindo para um mundo não sentido, 

através do qual nos submetemos às representações que inventamos e herdamos dos nossos pais 

e do grupo social no qual estamos inseridos. Nesse sentido, “para que o segundo andar do 

foguete gravite na órbita, escapando à lei da atracção terrestre, foi, primeiramente, preciso 

respeitar esta lei, portanto descobri-la para a utilizar”. Por essa razão, “o segundo andar voga em 

direcção ao planeta dos sinais, porque o primeiro respeita as leis da natureza, para melhor se 

arrancar dela” (CYRULNIK, 1997, p. 10). Ao se valer de experiências e observações propostas 

pela etologia animal e humana, Cyrulnik afirma que não se trata de separar, de promover uma 

cisão entre o homem, natureza e os demais seres vivos, visto que ele pertence, tal como os 

outros animais, a um mundo vivo onde, diferentemente deles, ocupa um lugar humano. Mas de 

reconhecer que no humano, além dos cinco sentidos, há um sexto, representado pela linguagem 
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falada e através do qual inventamos, sem cessar, o mundo do artifício simbólico e técnico, 

habitando, assim, o despercebido.  

Já a filósofa espanhola María Zambrano, ao descrever a metáfora como a maneira de 

apresentação de uma realidade, que não pode exprimir-se de modo direto, considerada como a 

única forma em que certas realidades podem tornar-se visíveis aos torpes olhos humanos, 

propõe a metáfora do coração, como uma forma de compreender vida e conhecimento. Para a 

autora, a filosofia mais pura desenvolveu-se no espaço traçado por uma metáfora, a da visão e da 

luz inteligível, que adquiriu, por muito tempo, uma forma decisiva e fundamental de 

conhecimento. Na metáfora do coração, a luz e a visão desempenham um papel importante, mas 

já não se referem ao órgão do pensamento, como metáfora da visão intelectual, e sim a uma 

víscera secreta e delatora: o coração. Na história, o coração sofreu altos e baixos maiores que a 

razão, e abarcou outra metáforas além da visão, tal como a do fogo “coração em chamas” além 

de estar aparentado e se confundir, às vezes, com algo ainda mais obscuro e misterioso que ele: o 

sangue. É, portanto, uma entranha que possui feridas vivas, das quais emana constantemente 

uma gota de sangue que impede sua cicatrização.  

Entretanto, Zambrano argumenta que, na terminologia popular, o coração não é fogo, 

mas parece apresentar-se sob a forma de símbolos espaciais, como um espaço que dentro de 

cada ser humano se abre para acolher certas realidades; “lugar onde se albergam os sentimentos 

indecifráveis, que saltam por cima dos juízos e daquilo que pode ser explicado” (2000, p. 22). 

Além de conter um peso que equivale ao do universo inteiro, como se nele pesasse a vida de 

alguém que, na vida, não pudesse mais vivê-la. Assim, o coração passa a ser o símbolo de 

representação máxima de todas as entranhas da vida, “é a víscera mais nobre porque leva consigo 

a imagem de um espaço, de um dentro obscuro secreto e misterioso que, em algumas ocasiões, 

se abre” (ZAMBRANO, 2000, p. 23). E ainda assim, ao se oferecer, continua a ser interioridade, 

abre-se sem deixar de ser cavidade, envolvendo, dessa forma, a nossa própria intimidade. O 

coração diferencia-se do pensamento, visto que é nessa ação delicada e infinitamente arriscada de 

abrir-se que a vida de todas as demais entranhas a ele associadas são comprometidas. O próprio 

coração arrisca-se, uma vez que delas ele é também dependente e não pode se desligar, o que 

significa “estar e permanecer sempre e em todo o momento vivo, pois vida é esta incapacidade 

de um órgão desligar-se de outro, um elemento de outro; esta impossibilidade de dissociação que 

é tão arriscada, porque, ao não existir separação, quando chega é fatalmente a morte” 

(ZAMBRANO, 2000, p. 24). Já o pensamento tem vida própria, independente e solitária, 

conseguindo, assim, a sua superioridade, mas uma superioridade sem heroísmo, pois nunca 

arrisca, nem padece, porque ao libertar-se da vida nada tem que temer da morte. 
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Há ainda outros autores, pesquisadores do Grupo de Estudos da Complexidade da UFRN, 

que semelhantes aos já citados anteriormente, consideram de igual importância o papel das 

metáforas na elaboração do pensamento criador, pois elas permitem a cada um de nós adicionar 

uma pitada de temperos, que fazem exalar os delírios, a poesia e a imaginação, quando a comida 

torna-se um modelo rígido a ser deglutido acriticamente, insossa ou por demais intragável, 

podendo causar até mesmo mal-estar.  

Assim, Fátima Araújo (2005), se apropria da metáfora da fogueira para tentar compreender 

a força de combustão das experiências de vida na formação docente, tendo como foco principal 

transpor para a realidade dos professores o exercício reflexivo de sua docência, mediante a 

redescoberta de suas vivências, experimentadas e revividas a partir de histórias de si, também 

denominadas narrativas de formação, que, potencializadas, podem transformar suas práticas em 

sala de aula. Silmara Marton (2005) vê na música uma metáfora importante para compreender a 

complexidade humana, a partir de uma escuta sensível do mundo, por ela propiciada, que 

mobiliza no sujeito a experimentação de diversos estados do ser, fazendo dialogar sensibilidade, 

ética e estética, ordem e caos, silêncio e ruído, movimento e pausa, repetição e inovação. 

 Já Wani Pereira (1999) demonstra a partir da metáfora da obra de arte, que por meio da 

reflexão do sujeito sobre a sua própria experiência, é possível projetar novas configurações do 

conhecimento com base na religação entre vida e arte e na busca do entrelaçamento entre 

pedagogia e complexidade. Sanzia Barbosa (2002), inspirada em Ilya Prigogine, assume a arte 

como metáfora da ciência do século XXI, apresentando-a como uma montagem. Uma arte capaz 

de reorganizar nossa percepção do mundo e que exige uma nova linguagem, manifestada na 

relação de liberdade do artista com a obra, no processo de criação. Dessa forma, o diálogo, a 

mobilização do sujeito, a criatividade humana, a incerteza e a imprevisibilidade ganham mais 

força que o domínio, a submissão, a fragmentação e o controle, ao buscarmos compreender a 

vida, os outros e a nós mesmos. Karenine Porpino (2001) considera a metáfora do abraço como 

reveladora do desejo de expressão do corpo e da própria existência, por meio da dança e da 

relação com o outro, na tentativa de acolher a realidade complexa do ser humano e seu entorno. 

Essas metáforas ou operadores cognitivos são capazes de acionar temperos que, em 

algumas elaborações gastronômicas, tornam-se relevantes por apontar a educação como um 

processo que inclui formação, auto-formação e reintrodução do sujeito ao longo da produção de 

conhecimentos. Quem sabe, esses temperos não possibilitem reeducar também os educadores? 

Encorajá-los e revigorá-los com energia cognitiva e política suficientes para construir e edificar 

uma aprendizagem capaz de repor a dignidade da condição humana? (MORIN, 2006). 
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Acredito que essa metamorfose já está acontecendo, pois, sem nos darmos conta, um novo 

estilo de ciência está emergindo, pelas nossas mãos! E sua maior riqueza está no fato de que, já ao 

nascer ela é “híbrida em seus pertencimentos e polifônica no diálogo” (ALMEIDA, 2003b). 

Nesse contexto,  

 
 
... o fermento, este silencioso aliado ao fogo, faz o seu trabalho sem barulho (...) 
Aparecem novos gostos e novos cheiros. E também novas cores e novas formas (...) Os 
olhos ganham nova potência. Ligados à boca e ao nariz, tornam-se capazes de sentir o 
gosto (...) Mesmo aquelas coisas que parecem ser servidas cruas não são servidas nunca 
em sua nudez natural. Tomates, alfaces, rabanetes, agrião, repolho, rúcula, todos eles 
têm os seus gostos transformados pelo gosto, pelo cheiro e pelo toque dos molhos. E 
as panelas, frigideiras, facas, garfos, colheres, fornos e fogões são todos mediadores 
nesta festa, cuja finalidade é a exuberância erótica do corpo (ALVES, 1992, p. 76-77). 
 

 
Entretanto, o uso de temperos em demasia, ou mal-acondicionados, podem também 

tornar a comida indigesta, como nos mostra o jornalista científico Marcelo Nogueira Leite. Em 

sua tese, intitulada “Biologia total – hegemonia e informação no genoma humano”, que conferiu 

seu título de doutor em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) 

da Unicamp, em 2005, Marcelo Leite afirma que o Projeto Genoma Humano, concluído 

oficialmente em abril de 2003, só obteve uma ampla aceitação pública graças ao uso de 

“metáforas deterministas” que, segundo ele, os cientistas ajudam a disseminar e que influenciam 

a compreensão dos fatos e feitos técnico-científicos, tanto no interior da academia, como 

também em meio ao público em geral (NATÉRCIA, 2005). 

Para Leite, no caso do Projeto Genoma Humano, o uso político e retórico de um 

determinismo genético foi e continua sendo crescentemente irreconciliável com os resultados da 

pesquisa genômica atual, pois a doutrina do determinismo genético se baseia em uma apreciação 

simples e unidirecional de causalidade absoluta, que tem como pressuposto a noção de que todas 

as características dos seres vivos são determinadas única e exclusivamente pelos genes; uma visão 

incompatível com a complexidade que a biologia molecular vem encontrando atualmente no 

genoma e na sua regulação (NATÉRCIA, 2005). 

Desse modo, expressões usadas por revistas científicas internacionais de alto impacto no 

mundo acadêmico, como o genoma é o livro, a biblioteca, a tabela periódica da vida, o plano 

mestre da espécie ou o maior avanço feito pela humanidade rumo ao seu auto-conhecimento, 

aumentam cada vez mais os limites do determinismo genético para o próprio desenvolvimento 

da biologia molecular, sobretudo a partir do seqüenciamento do genoma humano.  

Distanciando-me das metáforas deterministas, resolvi também combinar e adicionar 

temperos que julgo importantes na elaboração de qualquer iguaria. Considero o alimento como 

metáfora transmigrada para o campo da Educação, uma estratégia ou método de experimentar e 
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religar sentidos, sentimentos, afetos e imagens que integram e delimitam o mundo da vida, 

incluindo o corpo, a ética, a estética e o saber sensível e complexo como outras formas de 

compreender o mundo, abertas a novas posturas e posições a serem incorporadas pela leitura 

que se faz do ser humano, domínios por muito tempo negligenciados, e a meu ver indispensáveis 

na constituição e formação dos sujeitos.  

No que diz respeito ao alimento, posso relatar que, inicialmente, aprendi nas aulas de 

ciências e, posteriormente, nos livros de biologia determinados pelas instituições educacionais 

onde estudei, que o ato de se alimentar é a condição de organização advinda de qualquer sistema 

vivo e que os sistemas vivos habitam um ecossistema com características próprias e relativa 

estabilidade, denominado biosfera, uma camada imaginária que abrange as regiões do planeta 

Terra, onde existe vida e do qual também fazemos parte. Entre as relações existentes entre os 

diferentes sistemas vivos, a principal delas e uma das mais complexas, necessárias à vida no 

planeta, refere-se à alimentação e, para um maior equilíbrio de nosso ecossistema, as espécies 

alimentam-se umas das outras, com exceção dos vegetais, havendo uma seqüência de 

transferência de matéria e energia de um organismo para outro, conhecida como cadeia alimentar 

ou trófica do grego trofos, alimento (AMABIS, 1997). 

Em uma cadeia alimentar há papéis específicos a serem cumpridos. De um lado, existem 

os seres autótrofos, aqueles que produzem seu próprio alimento e que são a base de qualquer 

cadeia alimentar, como é o caso das plantas. Graças à presença da clorofila em suas folhas, elas 

são capazes de captar energia luminosa do sol, utilizando-a para a fabricação síntese das 

moléculas orgânicas que lhes servem de alimento. A energia por elas transformada a partir da luz 

solar será repassada a todos os outros componentes que delas se alimentarem direta ou 

indiretamente, os chamados seres heterótrofos. Os seres heterótrofos são aqueles que têm 

necessidade de se alimentar de outros organismos para obter energia, uma vez que são incapazes 

de produzir seu próprio alimento, como é o caso dos herbívoros, animais que se alimentam de 

plantas; dos carnívoros que se alimentam de animais herbívoros; ou ainda dos carnívoros que se 

alimentam de outros carnívoros. Há ainda, para que uma cadeia alimentar encerre seu ciclo e 

outros apareçam, uma categoria especial de organismos que a integra, os chamados 

decompositores, em geral, bactérias e fungos que obtêm alimento através da decomposição da 

matéria orgânica dos cadáveres de outros seres vivos. Tanto os produtores, como os 

consumidores, quando morrem, servem de alimento aos decompositores e, sem essa ação, mais 

cedo ou mais tarde não haveria mais material disponível para o nascimento de novos seres. 

Os seres humanos, por terem uma alimentação bastante variada, que inclui tanto as 

plantas, como animais herbívoros e carnívoros, são denominados onívoros, do latim omnis, ou 
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seja, aquele que de tudo se alimenta. Essa característica, entre outras, como a nossa linguagem e a 

capacidade de semiotização do mundo, foi responsável pela distinção entre o homem de um lado 

e os demais animais do outro, bastante propagada em muitas teorias científicas e educacionais, 

promovendo uma verdadeira cisão que nos obrigou, durante muito tempo, a nos diferenciar 

completamente dos seres com pêlos, patas, escamas, caudas; a escolher entre aquele que fala e 

aquele que não fala; aquele que se pode batizar e aquele que se pode cozinhar, graças a uma 

hierarquia desleal, em que o sapiens-demens, alçado ao cume da escala do ser vivo, se permite 

destruir, comer ou excluir do planeta os outros seres terrenos, animais e humanos, cuja presença 

o indispõe, numa forma bastante trágica de compreensão do mundo, o que permitiu a 

escravatura e o extermínio de povos inteiros (CYRULNIK, 1997).  

Estudos realizados pela Etologia, entretanto, que admitem a comunicação entre o mundo 

do humano e o dos outros animais, mostram que “já não se trata de separar o homem da 

natureza e de o opor ao resto dos seres vivos: trata-se, pelo contrário, de lhe atribuir o seu lugar 

no que é vivo e de tornar observável como a semiotização dos sentidos lhe permite afastar-se, 

gradualmente, de um mundo impregnado no percebido, para habitar um outro mundo 

enfeitiçado pelo despercebido” (CYRULNIK, 1997, p. 30).  

Não podemos negar que a linguagem veiculada pela palavra marca uma diferença 

exclusivamente humana. Ao criar símbolos, o ser humano passa a diferenciar-se de outros 

animais para manter a sua existência, todavia, não podemos admitir uma oposição entre seres 

humanos, natureza e demais seres vivos, mas uma compreensão de significados diferenciada 

entre eles, visto que no humano “o objeto designado pela palavra metamorfoseia o sentido da 

palavra” (CYRULNIK, 1997, p. 25). Dessa forma, “o objeto portador de significado “alimento” 

é muito olfactivo no rato, mais visual no homem e quimiotáctil no ouriço-do-mar” 

(CYRULNIK, 1997, p. 21) e isso se deve ao mundo perceptual habitado por cada um deles. 

Observamos também reações diferentes entre uma mosca e um homem ao entrarem em contato 

com um pedaço de carne em estado de putrefação. Para o homem, ela se caracteriza como “um 

bocado de carne para deitar fora”, enquanto a mosca, enfeitiçada pelo pedaço de proteínas 

podres, dirige-se ao seu encontro. No seu mundo de mosca, percebe um significado biológico 

que a cativa e o que a atrai é um indício químico olfativo que marca a decomposição da carne, ao 

passo que o que enfeitiça um ser humano é um sinal culinário-econômico. 

De fato, “os homens consagram ao alimentar um tempo fabuloso, muito superior ao que 

seria exigido numa simples incorporação química” (CYRULNIK, 1997, p. 52). Para além da 

velha história natural, que divide os animais pelo gênero alimentício entre carnívoros, herbívoros, 

frutívoros, e da visão unilateral que aprendemos, de que o alimento é o que nos mantém vivos, é 
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ele que fornece energia para todos os nossos processos vitais, supre o organismo de substâncias 

que permitem o crescimento e a regeneração do nosso corpo, regula os processos fisiológicos, 

além de constatarmos ainda que na sua ausência a nossa esperança de vida não ultrapassa 

algumas semanas, “o lógico, para mim, é lembrar que a identidade alimentar não apenas fixa a 

continuidade cultural mas a contigüidade do grupo na extensão social” (CASCUDO, 2004, p. 

384). Apesar de indiscutíveis, acreditamos que todos os aspectos citados acima reduzem o 

alimento a um único aspecto de nossa existência, destituindo-o de uma infinidade de outros 

valores que o cercam e que nos faz habitar em nosso mundo de símbolos e relatos.  

Mais do que preservar a espécie e a manutenção da vida, o alimento precisou ser 

mimetizado pelos humanos com ornamentos e subterfúgios para festejar a vida, passando a 

destacar-se como uma atividade de predileção para fabricar o social e a humanização. E apesar 

do cio e do capim pastado, da cópula selvagem e da presa dilacerada pelos outros animais lhe 

permitirem satisfação, não têm relação com uma postura ética, estética e hedonista da qual o ser 

humano se reveste ao alimentar-se, pois para muito além de uma satisfação imediata investimos 

os alimentos de costumes, valores, tradições, crenças, atitudes, tabus, afetividade, símbolos, 

relatos e civilização (CYRULNIK, 1997; ONFRAY, 1999). Muitos desses fatores influenciam os 

indivíduos a pertencerem a um determinado grupo, tanto pela escolha de determinados 

alimentos, quanto pela padronização que eles impõem aos corpos de cada um, inscrevendo-se 

nesses corpos por meio de discursos e instituições que acabam por transformá-los em corpos-

podados ou coletivo-úteis.  

Assim, “quando um objeto percebido representa o despercebido, um alimento 

transforma-se num portador de significados (...) o mel simboliza a doçura de viver em conjunto, 

em paz, o fruto evoca a abundância fácil e generosa da terra e a carne carrega-se de um 

significado trágico, em que é preciso triunfar da morte para sobreviver”. E, mesmo que haja uma 

percepção de significados diferenciada entre os seres humanos e os outros animais, o alimento 

para estes últimos serve para muitas outras coisas além de nutrir. “É um ligante biológico entre 

os insetos sociais. É um laço entre a mãe e o filho, nos pássaros. Entre os mamíferos, hierarquiza 

os adultos e organiza o grupo (...) utilizado para agir sobre as emoções do outro e governar os 

seus comportamentos, preparando, assim, os animais para o símbolo” (CYRULNIK, 1997, p. 

52). 

Na realidade, são muitas as noções que a palavra alimento indica. Entre as expressões que 

estruturam parcialmente nossos conceitos da vida cotidiana, é comum ouvirmos declarações do 

tipo: Tudo o que esse artigo traz são “fatos crus, idéias malpassadas e teorias requentadas”; Há 

muitos fatos aqui para que eu possa “digeri-los” de uma só vez; Simplesmente não consigo 
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“engolir” essa afirmação; Deixe-me “cozinhar” isso mais um pouco; Eis uma teoria que 

realmente se pode “saborear”; Isso é “alimento para o pensamento”; Não precisamos dar tudo 

“mastigado” aos alunos; Ele “devorou” o livro; Vamos deixar essa idéia “cozinhar em banho-

maria por um tempo”; Esta é a parte “suculenta” do texto; Vamos deixar essa idéia “engrossar” 

um pouco; Vamos deixar essa idéia “chegar ao ponto” ou Essa idéia vem “fermentando” há anos 

(LAKOFF, 2002).  

Na própria história do conhecimento humano, seja na ciência, nos mitos, na religião, ou 

na arte, observamos a apropriação de alguns alimentos para traduzir uma imagem do mundo 

vivo. Assim, uma maçã foi um insight para que Newton pudesse descobrir a lei da gravidade na 

física; ou a maçã do Jardim do Éden, representando o conhecimento proibido. Também o mito 

de Dionísio, com seu vinho de embriaguez vital, ou o mito de Prometeu que, acorrentado por 

roubar o fogo dos deuses, é amarrado em uma árvore e, como punição, as aves de rapina são 

destinadas a comer suas entranhas todos os dias, sem contudo levá-lo à morte. E, por fim, a 

Santa Ceia do cristianismo, que transubstancia pão e vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo. 

Muito compreendido como sinônimo de nutrir, sustentar, construir, conservar, manter ou 

fomentar, o ato de alimentar pode também ser pensado como um esboço cognitivo que 

promove, pela relação entre os corpos, o contato com o outro, satisfazendo a si e ao próximo, 

numa relação de comunhão e partilha. Alimentar-se é descobrir-se em meio aos sentidos e à 

plasticidade de nossa carne, e assim, podemos dizer que tanto comemos com os olhos, o olfato, 

com o tato e a boca, como também comemos simbolicamente as idéias, a história, a cultura, 

nossos mais íntimos desejos e expectativas.   

Nesse contexto, devemos prestar atenção ao tipo de alimento que ingerimos, pois existem 

coisas que são boas para serem incorporadas e outras que podem ficar de fora da nossa 

alimentação diária, por nos causar enjôo ou mal-estar. Hoje os variados métodos e técnicas de 

produção intensiva dos alimentos, da agricultura orgânica em pequena escala à manipulação de 

genes dos produtos agrícolas, nos oferecem tanto alimentos saudáveis, intensos no sabor e na 

cor, como alimentos artificiais, modificados, tóxicos, supletivos, esparsos, fracionários, nocivos e 

aperitivais, respondendo à fome sem eliminá-la e exigindo reflexões éticas, políticas e sociais.  

Durante muito tempo, os saberes ligados às verdades absolutas, à fragmentação e à 

sujeição dos sujeitos frente aos objetos, tornaram-se mais afeitos à simplificação e à redução 

dessas comidas herméticas. Se satisfazem com os conservantes, corantes, flavorizantes, 

acidulantes e estabilizantes encontrados nos pacotes de alimentos industrializados. Para as 
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pessoas ligadas a esses saberes, o alimento se esgota em sua necessidade, quando em estado 

bruto, e em sua finalidade biológica é extenuado, na medida em que é avaliado por uma pirâmide 

alimentar rígida, que se propõe a mostrar de forma clara e objetiva como obter as calorias e 

nutrientes necessários à sobrevivência, reduzindo o prazer a um único parâmetro da sua função: 

satisfazer o trato digestivo.   

Essa atitude reflete a relação que muitas pessoas mantêm com o próprio corpo e com os 

outros, quando não se dão ao trabalho de alimentar-se ressaltando os sabores, prazeres e 

possibilidades de experimentação, apreciação e degustação de infinitos cardápios, reduzindo-os à 

batalha das vitaminas e ao equilíbrio das proteínas, que, entre energia e substância, reduzem a 

nossa sensibilidade. Muitas vezes adotando condutas extremas, que vão da bulimia ou obesidade, 

à anorexia, em um eterno desequilíbrio entre o excesso e a falta, esses sujeitos demonstram a 

aversão ao próprio corpo e à própria vida. 

Ao observar tais comportamentos, pensei estar delirando, quando me chegou aos ouvidos 

um sabiá que cantava, lamentando que “o pacotinho de alimentos cientificamente dosados que 

lhe ponho na gaiola, não vale uma minhoca viva ou uma goiaba madura”. Outra vez, um canário 

me explicou que “durante a fabricação desse cibo racional perdia-se a maior parte do que 

gostavam os pássaros” (CASCUDO, 2004, p. 350). Refleti por um instante e conclui que os 

pássaros tinham razão. Suas idéias engaioladas e aparentemente sem sentido não me pareciam 

simples pretensões do instinto, demonstrando que a vida em nosso planeta carece mesmo de 

alimentos menos artificiais. 

Sem titubear, podemos reafirmar que “vivendo como vivemos, sob o signo da Velocidade 

e a égide da Angústia (de tempo, de espaço residencial, de alimentos, de tranqüilidade, de alegria) 

estão os homens da desintegração atômica perdendo a legitimidade do paladar. Um alimento 

fartamente divulgado no mundo daria mais sossego e júbilo que toda a trovejante conquista 

espacial que nos trouxe rancor, rivalidade e ódio recorrente” (CASCUDO, 2004, 361). 

Impulsionados por essa esperança e menos afeitos ao tipo de comida padronizada, venal e 

rápida, que apenas atendem aos reclamos imediatos do estômago, encontram-se aqueles sujeitos 

que acreditam que todo alimento deve provocar, após ser ingerido, uma satisfação não apenas 

fisiológica, e se isso não ocorre, é porque falta algo, por muitas vitaminas, carboidratos e 

proteínas que contenham. Para eles, não é simplesmente o alimento em si, como energia ou 

substância, a fonte isolada de uma força vital, devendo-se levar em conta, mesmo que a comida 

contenha argumentos convincentes, precisos e técnicos, a sabedoria do paladar. 
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Através do interesse e do cuidado que se deve ter com o que nos alimentamos, no leque 

de prazeres que nos permitimos ou nas restrições que nos impomos, é possível perceber que se 

faz necessária uma reconciliação com os sentidos mais primitivos, elementos outrora essenciais, já 

presentes nos sujeitos, mas inebriados por um saber centrado somente em qualidades lógicas, 

empíricas e racionais, que esqueceram e abandonaram as singularidades da vida. Somente aqueles 

que consideram o consumo socializado, ritualizado, codificado e carregado de significados dos 

alimentos são capazes de inventar trajetórias, modificar receitas e experimentar a plenitude de um 

vínculo de afeição durável ao preparar um banquete para um outro. Pois “amar o outro, desejá-

lo, é alimentar-se dele e ao mesmo tempo saciar sua fome, uma fome simbólica à qual a fome real 

ou biológica dá passagem” (CHATELET apud GIARD, 2003, p. 265). 

Todos nós possuímos papilas gustativas, que se encontram disseminadas em nossa língua. 

Mas depende de cada um desenvolver o sentido do gosto e a sensação de prazer durante a 

refeição. “O frio, o quente, o acre, o adocicado, o amargo, o salgado, têm gradações, nuanças que 

não serão tão agradáveis, na mesma intensidade ao paladar de cada homem” (CASCUDO, 2004, 

p. 371). 

Nesse sentido, mais que substituir, dispersar ou suprimir, precisamos de alimentos que 

levem em conta nossas experiências, intuições e sensibilidades. Qualidades encontradas e 

expressas na intimidade dos companheiros eleitos pela irmandade estética da existência, que 

permite ao corpo falar de forma tão natural e lógica, como a água que surge em nossa boca ao 

sentirmos o cheiro de uma comida saborosa ou quando observamos uma fruta ácida.  

Experiência, intuição, afeto e sensibilidade são elementos indispensáveis à nutrição. Eles 

contêm também substâncias misteriosas e decisivas para o espírito: alegria, disposição criadora, 

autonomia, dependência, acolhimento, incerteza, parcialidade, solidariedade, movimento, troca, 

que promovem um compartilhamento de idéias e um aquecimento afetivo, próprios de quem 

pensa uma ciência mais humana, que exercita atitudes mais dialógicas perante a dinâmica da vida 

e do mundo.   

Esses fatores, tão portadores de sentidos, formam o alimento que proponho como 

metáfora para restituir, imaginar e fazer acontecer, por meio da ação e da mudança, uma 

educação e um saber mais sensíveis, que respeitam o ritmo do sistema digestivo de cada um, que 

possibilitam uma maior oportunidade de experimentação através de uma experiência diferente da 

aprendizagem “bancária” que observamos hoje, reduzida ao sentido da visão e da audição. Nessa 

proposta, aprender é muito mais que estar sentado decorando datas, sistemas e equações, porque 
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aciona potencialidades possíveis de serem vividas por todos os sentidos; possibilita aos corpos 

dançarem libertos e refazer-se em sua inteireza, incorporando relatos, imaginação e uma atitude 

ética que liga o sujeito ao coletivo e o reaproxima da natureza, criando novos sentidos para o seu 

viver.  

Falo do alimento como metáfora, como possibilidade de pensar uma aprendizagem 

menos tóxica, que supõe imagens, aproxima sentidos, compartilha afetos e convoca a lembrança 

e a ternura de rostos amados à medida em que nos possibilita reviver a doçura do passado. 

Educar pessoas com alimentos menos tóxicos deve ser algo parecido com a sensação de plantar 

sementes e vê-las crescendo, vivenciando os mistérios da existência através de um ritmo de vida 

menos fast e mais slow, como nos recomenda a culinarista e escritora norte-americana Alice 

Waters, criadora do conceito de alimentação demorada feita com cuidado e de maneira 

sustentável, a slow food.  

Como vem demonstrando o crescente movimento Slow Food, “a comida pode nos ensinar 

as coisas que realmente importam – cuidado, beleza, concentração, discernimento, sensualidade, 

tudo o que o ser humano tem de melhor” (WATERS, 2006, p. 81). Nesse sentido, um ritmo de 

vida mais slow pode nutrir um aprendizado que contribui para a consciência da condição humana, 

que não está centrado apenas nas necessidades utilitárias, mas na plenitude de si e na qualidade 

poética da existência; um aprendizado da vida e para a vida (MORIN, 2006). 

Dentro dessa perspectiva, deparo-me com a linguagem imagética do cinema, com um 

modo de comunicação e expressão do conhecimento cuja linguagem metafórica é capaz de tornar 

a percepção dos fenômenos sociais mais sensível (PEIXOTO, 1998).  

Mais do que um objeto teórico, o cinema, revelador do real e das condutas humanas, é 

aqui compreendido como experiência de vida, pois “uma experiência de vida põe em jogo muito 

mais coisas do que nosso simples gosto, ela põe em jogo nossa própria existência e aquilo que 

somos” (GUIGUE, 2004, p. 324). Assim, “o meu próprio mundo é percebido como um outro 

mundo, e um outro mundo também é percebido como sendo o meu. Nos dois casos, o cinema 

me revela que pertenço a um mundo comum, à comunidade humana, portanto. É nesse sentido 

que se pode falar de experiência humana” (GUIGUE, 2004, p. 328).  

Fui tentada a inserir e a compreender a minha própria existência, multiplicando meus 

campos interpretativos por meio das palavras e imagens do mundo vivido, pelos personagens de 

alguns filmes que trazem entrelaçados em seu ser a relação entre vida e alimento. 
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Entre esses personagens, ressalto a jovem Tita, do filme “Como Água para Chocolate” 

(1993). Nascida prematuramente, sobre a mesa da cozinha, entre os aromas do tomilho, do louro, 

do coentro, do alho e da cebola, cresceu confundindo o gozo de viver com o de comer e 

transformou a comida em um novo código de comunicação entre ela e seu ser amado. Ela era a 

emissora, ele, o receptor e a comida, a síntese dessa excêntrica relação sexual impossível de ser 

vivida, graças a um costume milenar de sua família. O tocante Fanis, personagem do filme “O 

Tempero da Vida” (2003), marcado profundamente pelas lembranças da vida passada, em 

especial as que relembram as emoções da infância, em que seu melhor amigo e avô, o filósofo 

culinário Vasilis, explicava os mistérios e segredos da vida, da política, da diplomacia e do amor, 

por meio dos temperos, no sótão de sua loja de especiarias, um cantinho mágico e escondido, 

onde tudo era poesia, e a mescla de aromas, folhas, sementes e cascas eram intensos e o faziam 

viajar pela história, a física e a geografia política. O comovente Sr. Chu, do filme “Comer, Beber, 

Viver” (1994), um grande cozinheiro que transpõe para as refeições que prepara todo um ritual e 

uma simbologia característicos das tradições orientais, traduzindo em sua comida uma filosofia de 

vida que envolve uma melhora integral na maneira de se posicionar no mundo, como forma de 

preservar os sentimentos e manter o hábito da partilha dos alimentos em família, mas se vê 

ameaçado pela filosofia norte-americana do fast food e pela “macdonaldização” de sentimentos 

que rondam sua vida cotidiana. O polêmico Morgan Spurlock, protagonista do documentário 

“Super Size Me – a dieta do palhaço” (2004), que se propôs a comer por trinta dias apenas itens 

do cardápio fornecido pela rede de lanchonetes Mc Donalds, para provar os efeitos nocivos desse 

tipo de comida no corpo humano, e nos alerta para a crescente “espetacularização” do alimento e 

da vida, que tanto alteram nossa sensibilidade, como promovem o surgimento de novos prazeres 

e riscos. E o educador Georges Lopez, do documentário “Ser e Ter” (2002), que sem abrir mão 

de valores tão essenciais na aprendizagem de seus alunos, como criatividade, vitalidade, 

motivação, generosidade e entusiasmo, me fez ter mais esperança no futuro e em um ensino que 

celebre a complexidade da vida e a diversidade da capacidade humana.  

Em meio a tantas experiências existenciais, subjetivas e afetivas, cada personagem tocava-

me profundamente porque eu identificava, como meus, os sentimentos que exprimiam na tela. Às 

vezes essa sensação me intrigava e eu passava a me questionar por que razão aquelas histórias, 

aquela música, aquelas pessoas de espaços geográficos tão distantes e aparentemente tão 

diferentes do meu, faziam-me experimentar aquilo que supostamente elas viviam? De que forma 

Tita, Fanis e seu avô Vasilis, o Sr. Chu, Morgan Spurlock e o professor Georges deixaram-me 

intensamente envolvida, comovida, chocada, emocionada, possuída e erotizada por sensações as 
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mais diversas? Por que cada vez que os revejo e ouço me perturbam e me reconduzem às minhas 

memórias e à minha própria vida?  

Ao colocar em jogo minha própria existência, sinto como é espantosa a 

complementaridade entre o real e o imaginário que emana das imagens artificialmente produzidas 

e reproduzidas e que há uma estranha evidência do cotidiano nesse espetáculo mágico de 

metamorfoses de uma forma de vida em outra. Como todas as artes, o cinema nos leva à 

dimensão estética da existência e nos ensina a ver o mundo esteticamente; revela a complexidade 

da vida dos sujeitos e nos aproxima do íntimo escondido em cada ser humano, que vive suas 

paixões e seus delírios, seus amores e ódios, suas felicidades e infelicidades, enganos e traições, 

imprevistos e fatalidades, o que me permitiu transmutar ciência em sonho, ilusão em realidade e 

desdobrar incessantemente muitas de minhas lembranças (MORIN, 1997; 2006).  

Ao pensar nesses significados, compreendo que o alimento, a idéia e a ação de alimentar 

incorporam atitudes imprescindíveis para a vida e incluem uma idéia de corpo, de estética e 

sensibilidade capazes de acionar a dialogia entre saberes do fazer, do pensar e do sentir, numa 

perspectiva mais totalizante do humano e da cultura. 

Assim, o corpo é compreendido como uma unidade existencial que não separa ou opõe 

realidades distintas, portanto, uma possibilidade de interpretação e compreensão da realidade 

importante para pensarmos a construção de um saber mais abrangente, pois “meu corpo não é 

apenas um objeto entre todos os outros objetos, um complexo de qualidades entre outros, ele é 

um objeto sensível a todos os outros, que ressoa para todos os sons, vibra para todas as cores, e 

que fornece às palavras a sua significação primordial através da maneira pela qual ele as acolhe” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 317). 

Nessa direção, a estética se apresenta como um conceito aberto, uma vivência que se 

realiza por intermédio dos sentidos e do conhecimento corporal, buscando o ressurgimento do 

sensível no ato de conhecer (MERLEAU-PONTY, 2004). Para Morin (1979; 2003), a estética 

não é considerada somente como uma qualidade própria das obras de arte, mas como um tipo de 

relação humana muito mais ampla e fundamental, que se realiza a partir do sentido original do 

termo, aisthèticos, de aisthanestai, “sentir”. 

Importante reserva antropológica, resultante do processo de complexificação da aventura 

humana, a estética nos faz mergulhar na magia do duplo da existência e situa-se na confluência 

onde se fecundam mutuamente os pensamentos mítico e racional e os universos real e 

imaginário. E isso só é possível porque o sapiens-demens conservou a “juvenilização” (MORIN, 
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1979), uma sensibilidade infantil e lúdica, e alargou o enriquecimento de sua afetividade, que 

juntos vão traduzir-se em sensibilidade estética; uma sensibilidade que, em si, ultrapassa 

amplamente o campo das formas visuais e abre-se aos aromas, às sonoridades e à expressão 

corporal.   

Por vezes, a estética aparece como “o fruto final da cultura, mas outras vezes, surge como 

uma qualidade universal, ligada à própria exuberância da vida” (MORIN, 1979, p. 109). Nesse 

sentido, ela é tratada como uma emoção, uma sensação de beleza, de admiração, de verdade, de 

sublime, que está presente tanto nos espetáculos ou nas artes, na música, no jogo, na fábula, no 

canto ou na dança, quanto no gosto e elaboração dos alimentos e bebidas, nos odores e 

perfumes, nutrindo o imaginário e deixando-se ser alimentada por ele, pois “a estética, como o 

lúdico, retira-nos do estado prosaico, racional - utilitário, para nos colocar em transe, tanto em 

ressonância, empatia, harmonia, tanto em fervor, comunhão, exaltação. Coloca-nos em estado de 

graça, em que nosso ser e o mundo são mutuamente transfigurados, que podemos chamar de 

estado poético”, uma forma de comunicação que encanta porque se aproxima ainda mais do 

nosso mundo vivo e da nossa condição humana (MORIN, 2003, p. 135). 

Acreditando que a poesia da vida cotidiana pode ser alcançada na relação com o outro, ao 

vivenciarmos suas histórias e seus fazeres, destaco a “sitoplástica” como forma de complementar 

o universo lúdico-estético-poético no alimento. “A sitoplástica é um termo proposto por Cecília 

Meireles em seu estudo sobre arte popular brasileira, para configurar a arte comestível das 

doceiras e quituteiras”, inúmeras artistas, anônimas e desconhecidas, que fazem do seu ofício uma 

persistência incansável de manutenção de uma tradição esquecida no passado (ARAÚJO, 1985, p. 

64). 

O principal representante dessa arte marginalizada é o alfenim, doce feito à base de 

açúcar, água e limão, que após ser submetido à cocção e ao resfriamento, adquire, pelas mãos das 

doceiras, inúmeras formas, como atrativos para a sua venda. São figuras humanas, como os 

famosos presépios de açúcar do Açu, interior do Rio Grande do Norte; bailarinas delicadas, 

como também frágeis flores e animais, de uma fauna mítica e imaginária que, apesar da grande 

beleza, têm vida curta e efêmera, sobrevivendo então no gosto e nas lembranças das crianças que, 

após ingeri-los, integram a arte no consumo popular.  

Inebriados pelo estado poético da existência, o corpo e a estética do alimento passam a 

compor como que uma mistura de uma ciência do agir com uma arte de viver, uma maneira de 

ser e estar no mundo, uma arte de nutrir um saber sensível, de base complexa, que inclui tanto a 
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inteligência, a imaginação e a memória, quanto a felicidade, o prazer e a invenção. Esta arte de 

nutrir acredita que, 

 
o trabalho cotidiano das cozinhas continua sendo uma maneira de unir matéria e 
memória, vida e ternura, instante presente e passado que já se foi, invenção e 
necessidade, imaginação e tradição – gostos, cheiros, cores, sabores, formas, 
consistências, atos, gestos, movimentos, coisas e pessoas, calores, sabores, especiarias e 
condimentos (...) as boas cozinheiras jamais são pessoas tristes ou desocupadas. Elas 
trabalham para dar forma ao mundo, para fazer nascer a alegria do efêmero, nunca 
deixam de celebrar as festas dos grandes e dos pequenos, dos sensatos e dos insanos, as 
maravilhosas descobertas dos homens e das mulheres que compartilham o viver (no 
mundo) e o couvert (à mesa) (GIARD, 2003, p. 296, 297). 

 
 

Nesse cenário, convido-o mais uma vez a provar os temperos de minha vida. Para aqueles 

a quem ainda não contei meus sonhos, meus temperos são apenas plantas: entidades vegetais que 

dão uma pitada de prazer ao corpo. Entretanto, para mim e para quem conseguir desvendar seus 

mistérios, eles são mágicos e têm o poder para fazer reviver o passado. Por meio de cheiros, 

rostos, vozes, eles me levam da cidade onde nasci a outros lugares por onde caminhei e, até 

mesmo, por regiões desconhecidas. Talvez com eles você também se lembre de rostos e vozes 

passadas, presenças invisíveis, mistérios e encantos que se escondem por trás do mais simples 

pôr- do- sol. 

Mas creio ser necessário anunciar aqui, com antecedência, as palavras e histórias a serem 

servidas! A primeira delas entrelaça saberes e sabores e faz a descrição de como as práticas 

alimentares, a partir da domesticação do fogo e dos padrões de sociabilidade, gerados pela cocção 

dos alimentos, contribuem para uma reflexão sobre a passagem e co-pertença entre natureza e 

cultura. Uma criança brota das páginas e sua ingenuidade contém nuanças que me emocionam. 

Ela teima em me espionar, aparecendo em outros momentos, agora mais crescida, conduzindo os 

sentidos em meio a cenas simbólicas, passeios e retratos que contam muito das nossas relações e 

de nossas vidas. Em outro momento, ainda impregnada por uma sensibilidade infantil, embarco 

em uma odisséia gastronômica, provo geografias, aromas, sabores e experimento a vida por meio 

dos cinco, seis sentidos, em que o corpo é o único caminho de acesso ao conhecimento. Por fim, 

após percorrer terras e céus, reafirmo a idéia e a importância de se nutrir afetos e problematizo o 

corpo, o alimento, a metáfora e a estética como meus principais temperos cognitivos, propondo a 

vivência e a ressignificação de uma educação sensível e complexa; um modo de pensar capaz de 

unir e solidarizar conhecimentos separados, que contribui para a consciência da condição humana 

e para o aprendizado da vida. 
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Emudeço por um instante... Acabo de reencontrar uma felicidade esquecida e, assim, 

posso revisitar, como que de súbito, vários momentos de minha existência. Sinto minhas mãos 

mais aquecidas e o meu coração mais acolhido, como se toda a vida não passasse de uma busca 

desses encantos! Será que não cruzamos ao lado deles sem saber? Eu estou feliz! Acabo de 

adentrar uma antiga cozinha, aquele compartimento quente na intimidade de minha casa na qual 

o fogo queima silencioso...  

É assim que começa esta história... 
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“Tirar a criança da cozinha é condená-la a um exílio que a 
afasta de sonhos que jamais conhecerá.”  

Bachelard. 

 
“Estudara nos livros demais. Porém aprendia melhor no 
ver, no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar.” 
 

Manoel de Barros. 
 
 

“Se há uma relação entre o fogo e o amor, é que o fogo 
ilumina tudo aquilo em que toca; depois queima-o e redu-
lo a cinzas.” 

 
Schopenhauer. 
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Imagem 05: En la Cocina, Antonio Lopez-García, 1958. 

Um silêncio desestabilizador dá lugar ao verbo. Ainda sinto minhas mãos aquecidas e 

meu coração mais acolhido. Era como se me transportasse para um quadro antigo. Caminho 

pelas lembranças que restaram em mim daquele lugar que, na intimidade da casa, opera inúmeras 

transformações: a cozinha.  

Para muitos, a cozinha não passa de um local destinado à transformação dos alimentos ali 

mesmo processados, misturados e elaborados 

para manter a vida. Para mim, ela ultrapassa 

esse significado e constitui-se num espaço 

guardião de muitas recordações, memórias e 

singularidades, onde se desencadeiam gestos, 

hábitos e ritmos, que se confundem com a 

nossa própria vida, caracterizada tanto por 

mobilidade e circulação contínua, quanto por 

quietude e solidão e onde se cruzam objetos, 

pessoas, palavras e idéias, e toda uma relação 

plural com o outro.  

Um lugar de encantamentos diversos, em que a vida explode e a alegria brota, em que 

ampliamos nossa condição de homo sapiens para nos tornarmos homo sapiens-demens, edificando 

assim nosso mundo de quimeras e imaginários diversos. Injetamos os alimentos de sentidos e 

recuperamos as lembranças de cores, sabores e odores, investindo-os de invenção, prazer e 

felicidade.  

Incrível como me descubro outra revivendo hoje aquela velha cozinha de uma das casas 

onde vivi na infância e, como ela, continua sendo capaz de acordar em mim os prazeres mais 

adormecidos, aqueles que habitam invisíveis e presentes no nosso corpo, na nossa memória e 

mais ainda nos nossos sonhos. Às vezes me parece que o tempo não passou, mas a certeza do 

hoje é recobrada pela poeira que na velha cozinha se instala. Lugar tão comum, mas também tão 

possível de perceber, produzir e criar novos sentidos!  

Ali nada, nem ninguém, tem a permissão de ser mais o mesmo. Do alimento, vegetal ou 

animal, legume ou fruto, ela subtrai o seu destino natural para integrá-lo num sistema elaborado, 

destituindo-o da sua finalidade biológica para variar seu conteúdo e modelar seus motivos. E, 

para além de um conjunto de técnicas de preparação dos alimentos e de seu consumo, a cozinha 
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Imagem 06: Fogo. 

codifica uma gama de relações com a natureza e de práticas sociais, com características rituais e 

cerimoniais próprias (ARON, 1989). 

Mas uma cozinha vazia está morta. Assim como as idéias, ela precisa de um cozinheiro 

um educador que conheça o ritmo do tempo, as propriedades da água, o segredo das 

transformações alquímicas; um cozinheiro capaz de convidar temperos das terras distantes onde 

eles crescem a se juntar na alquimia de uma nova criação, em que também o doce, o azedo, o 

amargo e o salgado são forçados a se unir em combinações inexistentes. Alquimia, metamorfose, 

tudo é convidado a se modificar pela ação do fogo (ALVES, 1992). 

Ah, o fogo! Atualmente tão fácil de ser obtido. Basta 

encostar um fósforo que surge uma chama no fogão a gás, ou 

apertar-lhe um pequeno botão que o fogo surge de forma 

automática! Mas nem sempre foi assim. Sei disso pelos relatos 

ouvidos de pessoas que viveram num tempo mais antigo que o 

meu. Para se obter fogo, era preciso dispor de muito trabalho, 

tempo, toda uma arte e ciência capaz de acender o fogão a 

lenha. Madeiras grossas, finas e pequenos gravetos, dispostos de 

forma correta, que possibilitavam o surgimento das chamas 

quando menos se esperava. Algo parecido com o ritual que 

criamos ao redor das fogueiras que acendemos na época dos 

festejos juninos, para comemorar o nascimento dos santos: 

Antônio, João e Pedro, característicos desse período, no qual o fogo é uma tradição incontestável.  

Entretanto, muito anterior à época de nossos pais e avós, há milhares de anos, houve 

possivelmente um ser que, mesmo já familiarizado com o lume, através dos incêndios 

provocados nas florestas em que habitava, ou pelos vulcões em erupção, conseguiu domesticar o 

fogo, e isso transformou completamente a humanidade.  

Onipresente na vida humana, o fogo é ao mesmo tempo objeto de temor e cobiça, de 

repulsa e de atração, que vai desempenhar um papel essencial de elemento civilizador, não apenas 

porque diferencia a espécie humana de outras espécies, mas também porque corresponde a uma 

característica universalmente partilhada pelas sociedades atuais. Toda a nossa tecnologia 

contemporânea deriva-se desse domínio da energia primeira que foi o domínio do fogo, o 

primeiro artifício entre o homem e a natureza, que provocou a transformação da energia calórica, 
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libertada pelas chamas, em energia mecânica, motriz e elétrica, capaz de hoje acender nosso fogão 

a gás (PERLÈS, 1989).   

 Ao aprender a usar o fogo e todos os seus recursos nos vários momentos da vida 

cotidiana e segundo seus próprios desejos, o humano modificou de forma sensível seu 

comportamento frente ao mundo, tornando possível um modo de vida muito diferente, visto que 

o fogo aumentou a duração do dia e das estações, aqueceu e instituiu a segurança noturna dos 

caçadores em expedição e a das mulheres e crianças que permaneciam no abrigo sedentário. 

Permitiu ainda a cocção dos alimentos, promovendo tanto uma modificação do rosto, devido a 

uma alteração dos músculos mastigadores e da dentição, como uma antecipação do trabalho do 

aparelho digestivo, o que favoreceu ao humano a liberdade do sono profundo e, possivelmente, o 

desenvolvimento do sonho e da noosfera; esfera de nossa vida em que se entrelaçam saberes, 

crenças, mitos, lendas e idéias, que nos colocam em comunicação com o mundo, ao mesmo 

tempo em que servem de tela entre nós e o mundo (LUMLEY-WOODYEAR, 2004; MORIN, 

1979, 2003). 

Dessa forma, “o fogo permitiu ao grupo tornar-se concreto, ter uma tradição, ter uma 

cultura, ter um ancestral comum” (LUMLEY-WOODYEAR, 2004, p. 210). Ele aparece não 

apenas como um fenômeno humano, mas como fenômeno social, pois sua introdução no grupo 

social levou a uma reorganização imperativa das tarefas no seio desse grupo. Talvez seja essa a 

primeira forma de especialização das atividades, para além da diferenciação das especializações 

baseadas no sexo. “Com efeito, ao tempo reservado normalmente às actividades de aquisição de 

alimentos e da fabricação dos utensílios era preciso, a partir de agora, subtrair o tempo necessário 

à recolha do combustível, enquanto o próprio fogo devia ser vigiado e mantido” (PERLÈS, 1989, 

p. 275). Além disso, poderíamos dizer que se o fogo foi um fator de divisão e especialização no 

grupo, foi também um pólo de coesão e integração, à medida que criou o lar, local de proteção e 

refúgio, ou quando, em volta da chama, contavam-se histórias, criavam-se mitos, dividiam-se 

relatos, favorecendo as trocas de palavras e idéias, em particular a comunicação verbal, talvez o 

primeiro impulso para a elaboração do pensamento humano, ao qual o fogo dá o seu contributo. 

Nesse sentido, a conquista do fogo não pode ser reduzida apenas à conquista de uma 

nova técnica, de uma nova ferramenta, visto que o domínio do fogo representa muito mais que a 

soma de suas vantagens. Ele impõe não uma relação entre ser e objeto, como a pedra ou a 

madeira inanimadas, mas uma relação entre seres, um ser vivo, que nunca está completamente 

dominado, que requer cuidados e atenções constantes, mas que procura em troca os benefícios 

imateriais de seu calor, da sua vivacidade e do seu aspecto repousante. Entretanto, não podemos 
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negar que, com a domesticação do fogo, há uma evolução técnica indissociável da própria 

evolução humana, que reúne mito, magia, religião, estética e ciência, como grandes matrizes 

antropológicas. 

Assim, entre as ameaças de destruição por ação do fogo e as suas vantagens civilizatórias, 

oscilamos sempre entre os dois pólos de um poder que se manifesta duplo, em que os binômios 

são os contrários inseparáveis de uma só e mesma entidade. “Porque queimar é destruir, mas é, 

também, fertilizar; queimar é desfigurar, mas é, também, purificar. No fogo vivem os demônios 

mas renasce a fênix; o fogo é a chama do inferno mas é também a auréola do santo. Há o fogo 

que é morte e também o fogo que é vida (...) ele é a criação e a destruição, a alegria e o medo, a 

pureza e a mácula” (PERLÈS, 1989, p. 279). 

Entre as muitas metamorfoses que a domesticação do fogo suscitou ao ser humano, 

acredito que uma das mais fundamentais resultou mesmo na transformação do alimento natural 

em alimento também cultural. Assim, quando o ser humano se viu capaz de converter o alimento 

caçado em cultura, o cru abre espaço ao cozido e o aparentemente selvagem, sedento de sangue, 

dá lugar ao “civilizado” enquanto a fúria da impaciência gástrica desaparece, fazendo surgir outras 

sensibilidades marcadas pela intencionalidade da existência.  

No Ocidente, o mito mais comum de que o cozimento surge como uma extensão 

inevitável da domesticação do fogo é representado pelo relato imaginário das origens da culinária, 

em “Uma dissertação sobre porco assado”, descrita por Charles Lamb. O autor conta que o 

cozimento deve ter sido inventado por acidente, quando um pastor, ao causar um incêndio por 

negligência, acaba sacrificando uma ninhada de porcos, o que o permitiu conhecer o 

desconhecido por meio do toque, do cheiro, do gosto e de toda uma reunião desses sentidos. 

Dessa forma, 

 

Enquanto pensava no que dizer ao pai, esfregando as mãos sobre os restos 
esfumarados de uma das vítimas prematuras, um cheiro penetrou por suas narinas, 
diferente de qualquer outro odor que ele já tinha sentido. (...) Ao mesmo tempo, uma 
umidade premonitória derramou-se sobre seu lábio inferior. Ele não sabia o que pensar. 
Abaixou-se, então, para tocar o porco e ver se ainda havia sinais de vida nele. Queimou 
os dedos, e para resfriá-los, colocou-os, com seu jeito meio abobalhado, na boca. 
Algumas das migalhas de pele torrada tinham se agarrado em seus dedos e, pela 
primeira vez na vida (na vida do mundo, aliás, porque antes dele nenhum homem tinha 
conhecido aquilo) ele provou – torresmo! (CHARLES LAMB apud FERNÁNDEZ-
ARMESTO, 2004, p. 30).  
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No mundo contemporâneo, ainda é possível experimentar uma vez mais aquela sensação 

primeira do poder combinatório entre o fogo e o alimento É o que relata Gaston Bachelard, ao 

lembrar e descrever uma cena de sua infância, passada no interior de uma cozinha em que o 

caldeirão negro encontrava-se suspenso na corrente e a panela de três pernas avançava para o 

centro do calor. Falando-me pausadamente, conta-me Bachelard o que em outros tempos se 

passava... “Com as bochechas cheias de ar, a minha avó sopra no canudo de aço, a espevitar as 

chamas preguiçosas. Tudo era cozinhado ao mesmo tempo: as batatas para os porcos, outras 

mais finas para a família. Para mim um ovo cozido debaixo da cinza” (BACHELARD, 1972, p. 

35-36). E, quando se portava bem, era concedido a Bachelard fazer filhós, que muitas vezes o 

queimavam mais nos dedos do que na boca e representava uma conquista que, apesar de 

supérflua, provocava nele uma excitação espiritual maior do que a conquista do necessário.  

 
Então, sim, era como se eu comesse o fogo, a sua cor doirada, o seu perfume, até o seu 
crepitar, quando a filhó escaldante estalava sob meus dentes. E é sempre assim, graças a 
uma espécie de prazer de luxo, como sobremesa, o fogo prova a sua humanidade. Não 
se limita a cozer, também sabe tostar. Doira o empadão. Materializa a festa dos 
homens. Por muito que se recue nos tempos, o valor gastronômico leva a palma ao 
valor alimentar, e é na alegria e não no trabalho que o homem descobriu o seu espírito. 
(BACHELARD, 1972, p. 36). 
 

 
Mas, além do cozimento por meio do fogo, outras técnicas estabeleceram mudanças na 

constituição dos alimentos e também afetaram a nossa propriedade de sentir, graças à sua 

configuração social e aos hábitos que se estruturaram por meio delas. Entre essas técnicas, 

podemos citar a secagem de carne ao vento, que produz uma mudança bioquímica no alimento, 

modificando assim sua constituição e digestibilidade; os enterramentos, também conhecidos 

como “salmão de sepultura”, uma técnica para provocar fermentação nos alimentos; além dos 

cortes de carne colocados sob as selas dos cavaleiros nômades da Idade Média, que se amaciavam 

no suor do animal com a batida da cavalgada. Entretanto, o alimento cozido ao fogo entre todas 

essas técnicas, torna-se revolucionário não pela maneira como transformou a comida, mas pela 

forma com que transformou a sociedade. 

Nesse contexto, ao considerar “a revolução do cozimento como a primeira revolução 

científica pela descoberta, experimentação e observação das mudanças bioquímicas que 

transformaram o sabor e ajudaram na digestão” (FERNÁNDEZ- ARMESTO, 2004, p. 31), 

observamos que o ato de se alimentar e os rituais de cozinha funcionam como fundamento da 

sociabilidade humana e constituem “o currículo central da escola do discurso civilizado”. Dessa 

forma, “a refeição em família é vista como um conjunto de protocolos que refreia a nossa 
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selvageria natural e a nossa voracidade animal e cultiva a consideração e a capacidade de 

compartilhar” (GRAY apud WATERS, 2006, p. 81). 

Esse compartilhar envolve variadas artes e rituais, diferentes maneiras de fazer, servir e 

comer, que se estabelecem com o tempo. É o que o sociólogo Marcel Mauss denomina como 

técnicas corporais, que para ele correspondem às “maneiras pelas quais os homens, de sociedade 

a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo” (MAUSS, 2003, p. 401). Ele 

afirma que essas técnicas permanecem inseridas na vida social a partir de um modelo de 

aprendizagem que potencializa sua propagação e apropriação, o que não significa que elas não 

possam ser modificadas.  

Da mesma maneira, Luce Giard, ao se referir às artes de nutrir, que compreendem entre 

outras coisas, a aquisição dos ingredientes, a preparação, a cocção e as regras de compatibilidade, 

acredita que uma mudança das condições materiais, sociais, culturais ou da organização política 

desse tipo de tarefa cotidiana, poderia tanto modificar a maneira de concebê-las, como alterar a 

hierarquia dos diferentes trabalhos domésticos, muitas vezes destinados às mulheres. Segundo 

essa autora, em se tratando do domínio culinário, ou de qualquer outro tipo de transformação 

material feita com uma determinada intenção, o gesto traduz-se antes de tudo como uma técnica 

do corpo e, protegido da superficialidade da moda, carrega uma maneira de ser no mundo em 

que o corpo é a sua principal morada. Nesse contexto, “os hábitos alimentares constituem um 

domínio em que a tradição e a inovação têm a mesma importância, em que o presente e o 

passado se entrelaçam para satisfazer a necessidade do momento, trazer a alegria de um instante e 

convir às circunstâncias” (GIARD, 2003, p. 212). 

Desse modo, a “valorização que o cozimento dá à comida transforma-a em algo mais que 

mera nutrição e faz com que sejam descortinadas novas possibilidades imaginativas: as refeições 

podem se tornar sacrifícios realizados em comum, celebrações do amor, atos rituais, ocasiões 

para as transformações mágicas produzidas pelo fogo uma das quais é a transformação de 

competidores em uma comunidade” (FERNÁNDEZ- ARMESTO, 2004, p. 34).  

Ariovaldo Franco, afirma que o ritual social da refeição em comum, com todos os 

símbolos que a envolvem, começou a existir provavelmente depois que a espécie humana deixou 

de se nutrir de raízes e frutas. A caça de grandes presas teria forçado o ser humano à associação, 

exigindo a reunião do grupo e da família. Este, “desconhecendo ainda outros métodos de 

conservação, além da cocção, via-se obrigado a consumir a caça com certa rapidez. Isso o 
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induziria a dividir com outros caçadores e famílias o produto do seu trabalho e, evidentemente, 

esperar gestos recíprocos. Teria nascido, assim, a hospitalidade à mesa” (FRANCO, 2001, p. 22). 

De fato, com o fogo, obtém-se a perenidade do cru e do cozido, com toda a mediação do 

fresco, do podre e do defumado, que marca a passagem da natureza à cultura e que indica um 

código especial, fundado no conjunto das maneiras à mesa, bem como no pertencimento social 

que os alimentos revelam. De acordo com o antropólogo Claude Lévi-Strauss, a condição 

humana se dá na interação entre os condicionantes biológicos e culturais, não havendo distinção 

entre estado de natureza e estado de sociedade. Para ele,  

 
o homem é um ser biológico ao mesmo tempo que um indivíduo social. Entre as 
respostas que dá às excitações exteriores ou interiores, algumas dependem inteiramente 
da sua natureza, outras de sua condição (...) na maioria dos casos, as causas não são 
realmente distintas e as respostas do sujeito constitui verdadeira integração das fontes 
biológicas e das fontes sociais de seu comportamento (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 41). 

 
Quando o cru, pela magia do fogo, é transformado em comida, natureza e cultura são 

assimiladas, incorporadas e pelo corpo tornam-se uma só. A “natureza fica diferente do que ela 

originariamente era: fica humana” (ALVES, 1992, p. 80). Pois é impossível separar o alimento 

que dá vida e aquele que permite o prazer, o que nos possibilita gozar e o que nos faz sobreviver, 

pois tanto ele como o nosso próprio corpo, bioculturais por excelência, autorizam e endossam a 

tensão dialogal desses opostos complementares, não havendo fronteira nítida entre eles.  

Nesse sentido, situando-se entre biologia e sociedade, o humano marca a diferença 

fundamental que o distingue dos outros animais, há em seu corpo, em seus gestos e em seus 

comportamentos um entrelaçamento, uma “co-pertença” indistinguível entre natureza e cultura, 

uma vez que “o corpo é natureza, na medida em que é do mesmo tecido das coisas do mundo, é 

submetido a elas, vive em relação a essas coisas e é dependente, também, do domínio biológico. 

Entretanto, transcende essas imposições, o corpo é também cultura, pois o homem ultrapassa a 

fronteira do animal, institui níveis da ordem simbólica, transforma o mundo, cria e recria 

culturas” (CARMO, 2002, p. 81). 

Ao pensarmos sobre a natureza do corpo, podemos afirmar que o orgânico e o cultural o 

constituem e, dessa forma, nossa compreensão de natureza não se reduz a um objeto de 

contemplação exterior ao ser humano, mas abarca a idéia de uma natureza vivente. “Está viva 

porque é aí onde a vida está presente e porque seu estudo demanda a integração da experiência 

vivida” (NICOLESCU, 2003, p. 96). Nesse contexto, o corpo é “coisa e mediação de todas as 

coisas, fechado e aberto, tanto na percepção quanto no desejo – Não duas naturezas nele, mas 
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dupla natureza: o mundo e os outros tornam-se nossa carne”, condição de existência que nos liga 

e religa continuamente com o mundo vivido e com os domínios do perceptível, do sensível e do 

simbólico (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 341). 

 Não há mesmo como insistir numa distinção entre os fenômenos da natureza e da 

cultura. Seria como negar nossa própria existência humana, pois “o homem, por natureza, não é 

biologia, um corpo e um cérebro a que bastasse acrescentar uma pincelada de cultura, de palavra 

e de alma para fazer brotar a condição humana. O homem é, por natureza, um ser de cultura” 

(CYRULNIK, 1997, p. 288). 

Segundo Morin, o proto-humano só se torna plenamente humano quando o conceito de 

homem comporta uma dupla entrada, que se dá no hibridamento natureza (inato) e cultura 

(adquirido), uma remetendo-se à outra. Para ele, “o homem é um ser cultural por natureza pelo 

fato de que é um ser natural por cultura” (MORIN, 1979, p. 93). “A aptidão natural para 

aprender encontrará seu pleno emprego na cultura, que constitui um capital de elementos 

adquiridos e de métodos de aquisição, (...) A partir disso, a humanidade não se reduz, de modo 

algum à animalidade, mas sem animalidade não há humanidade” (MORIN, 2003, p. 33-34). 

No que diz respeito ao alimento, a distinção entre natureza e cultura também perde sentido, 

visto que comer é sempre bem mais que comer. “Além de um ato biológico, comer é antes de 

tudo um ato simbólico, trazendo memória, ancestralidade, referências sobre a natureza, sobre o 

homem civilizador; família, sociedade, cultura”, concretizando um dos modos de relação entre as 

pessoas e o mundo (LODY, 2004, p. 14). 

A partir do instante em que o alimento já não é percebido pelo ser humano unicamente 

como um estoque de energia que o faz sobreviver, a necessidade de existir passa a ser não só 

biológica, mas também cultural e ele passa a impregnar de sentido aquilo que ingere. Como 

adverte Giard, 

 
Tanto quanto os outros elementos da vida material, a alimentação não se apresenta ao 
homem in natura. Mesmo cru e colhido diretamente da árvore, o fruto já é um alimento 
culturalizado, antes de qualquer preparação e pelo simples fato de ser tido como 
comestível (...) Existe uma complexa geografia e uma sutil economia das opções e dos 
hábitos, das atrações e das repulsas. A nutrição diz respeito a uma necessidade e um 
prazer primordiais: constitui uma “realidade imediata”, mas “substâncias, técnicas, 
costumes, tanto umas como os outros entram num sistema de diferenças significativas” 
(GIARD, 2003, p.232).  
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São leis de compatibilidade e regras de conveniência próprias a cada área cultural, 

segundo um código detalhado de valores, de normas e de símbolos que vão agir diretamente no 

corpo, como marca de nossa expressão primeira no mundo; escolhas, gestos e formas de 

comportamentos reveladas e adquiridas pelas regras do convívio social que nos permite parecer, 

mais do realmente ser, quando estamos à mesa; é preciso controlar as pulsões naturais, que em 

sociedade lembrariam a animalidade do humano. 

Para Cascudo, nenhuma outra atividade será tão permanente na história humana e 

qualquer concepção do conjunto social no plano econômico ou metafísico implica 

necessariamente no desenvolvimento dos processos aquisitivos da alimentação: “caça, pesca, a 

técnica das primeiras armadilhas neolíticas, barragens, cercos, acosso, envenenamento, 

conservação e transporte de víveres, o disfarce, a simulação, o troféu, o bailado, a pintura e a 

gravação rupestres, a representação animal, a imitação das vozes e dos rumores das bestas ariscas, 

esculturas, a emboscada” que, segundo ele, determinam os primeiros atos refletivos da 

inteligência humana (CASCUDO, 2004, p. 339). De fato, não é difícil observar que, 

 
De todos os atos naturais, o alimentar-se foi o único que o homem cercou de 
cerimonial e transformou lentamente em expressão de sociabilidade, ritual político, 
aparato de alta etiqueta. Compreendeu-lhe a significação vitalizadora e fê-la uma função 
simbólica de fraternidade, um rito de iniciação para a convivência, para a confiança na 
continuidade dos contatos (CASCUDO, 2004, p. 36).  

  
Para muito além de uma necessidade básica de todo ser vivo, nossos alimentos podem 

revelar muito do que somos, de onde viemos e no que acreditamos. Dessa forma, “saciar a fome 

não é uma simples questão de sobrevivência, e sim uma fonte de prazer e até mesmo um retrato 

da História de um povo” (NOSSA HISTÓRIA, 2006, p. 12). Portanto, quando falo no alimento 

como algo a mais do que saciedade da fome, não poupo nem mesmo o momento em que vim ao 

mundo. 

Nasci entre o horário de um tardio café da manhã e de um adiantado almoço e, talvez por 

isso, acredito que não foram necessárias as famosas palmadas que são dadas no bumbum dos 

bebês, pois já surgi chorando; um choro tão forte e desesperado que, segundo minha mãe, o 

escutavam sem esforço, para além da maternidade e por todo o hospital.  

Foi difícil fazer com que as enfermeiras me calassem a boca, mesmo depois de muitas 

mamadeiras de soro caseiro, e isso só aconteceu quando me colocaram no calor do abraço e dos 

seios de minha mãe... É, parece mesmo que a boca do recém-nascido “já sabe a metafísica 

fundamental, a realidade não é feita de “pensamento” e “matéria”, como nos foi ensinado. A 
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Imagem 07: Degustando a infância. 

realidade é feita de “fome” e de um “obscuro objeto do desejo” que a satisfará”, muito embora o 

bebê seja apenas “um infans - que em latim significa um corpo mudo, anterior ao nascimento da 

palavra” (ALVES, 1992, p. 73). 

 Não me recordo da sensação de aconchego e encantamento promovida pelo contato dos 

corpos e pela troca de olhares entre eu e minha mãe. Mas sei dizer que devido ao leite ter secado 

rapidamente, pouco experimentei o prazer, o cheiro e calor do seu seio e hoje acredito que 

gostaria de tê-lo vivido por mais tempo, ter ampliado a vida e o prazer que se ofereciam no 

mesmo lugar, ter expandido os nós desse laço afetivo que dispõe de toda uma representação à 

qual a mãe dá sentido, enquanto o bebê, que silenciosamente suga seu seio, se satisfaz com um 

poema sem palavras que o fascina e o concentra no momento da mamada, um laço primeiro que 

nos harmoniza com a história e a sensibilidade (CYRULNIK, 1997; ALVES, 1992).  

Tempos mais tarde, ainda impregnada por essa ausência, reiniciei-me no mistério dos 

sentidos e, entre novas experimentações, o alimento continuou sendo uma ponte para a expansão 

de desejos e prazeres. Fecho os olhos. Os significados se multiplicam e é como se cada sabor e 

cada ponto da realidade contivessem o infinito.  

  Um súbito relance na memória me faz 

recordar os purês, as sopas de feijão tão 

quentinhas e bem temperadas, os doces e 

guloseimas açucaradas e lácteas, os suspiros, os 

pudins, os bolos sempre presentes no início de 

cada mês, os olhos-de-sogra, as latas de leite 

condensado furadas às escondidas por mim e 

por minhas irmãs, além do cheiro e do sabor de 

chocolate no canto da boca da criança que fui. 

Antigas lembranças. Por um breve instante, senti 

um aperto no peito e saudades daquele tempo.     
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Imagem 08: Infância. 

Imagens 09 e 10: Verduras variadas. 

             

 
Recordo que, desde muito pequena, sempre fui estimulada por meus pais a apreciar o 

sabor de verduras e legumes: cenouras, batatas, brócolis, abobrinhas, beterrabas e tantos outros. 

Todo o tipo de “mato-verdura” que podia experimentar, achava saboroso. 

      

 
 Na verdade, não sei dizer se eu realmente gostava ou gostava de gostar. Rememorando, 

percebo que todo aquele universo de cores vivas no meu prato, de uma forma ou de outra 

estimularam minha imaginação e o conteúdo me fez aprender através das formas, sensações e 

emoções.  

Infelizmente, não é assim que acontece hoje para a maioria das crianças, enfeitiçadas pelas 

comidas rápidas e industrializadas e vítimas de uma educação massificada. É triste observar que a 

“industrialização do sistema alimentar e a industrialização do nosso sistema educacional nos 

tratam como se fôssemos meros consumidores, esperando passivamente que nos alimentem com 

informações desconexas ou comida embalada” (ABLEMAN, 2006, p. 219).  

De acordo com Ableman, agricultor, escritor, fotógrafo e educador notável, que acredita 

que a vida deve ser vivida com os olhos e o coração abertos, mudanças dramáticas estão 
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Imagem 11: Frutas variadas. 

ocorrendo na agricultura e na alimentação, no mundo todo. Ambas tornaram-se fábricas que 

funcionam como linhas de montagem, mas dessa maneira nós não podemos garantir nem o bem-

estar dos nossos filhos, nem o seu futuro. Para ele, “criar filhos íntegros é como cultivar 

alimentos saudáveis. É uma prática sagrada; requer que acordemos a cada manhã vendo as coisas 

de modo diferente, respondendo ao momento, escutando, prestando atenção, observando” 

(2006, p. 219). 

Eu posso dizer que na minha infância escutar, prestar atenção e observar foram mesmo 

fatores essenciais. E não só as verduras e legumes, mas também as frutas pareciam desvendar 

uma cartografia de sabores, cada uma revelando uma região do Brasil em que moramos eu e 

minha família, na época em que meu pai ainda servia a Marinha. Em Natal, eram as mangas-rosa 

ou espada e as goiabas suculentas traduzindo gostos tropicais que o paraíso de nossos quintais 

nos proporcionava. Além delas, o abacaxi, o jambo vermelho-escuro, o mamão e o melão 

adocicados, as bananas-da-terra, que eram cozidas e o abacate maduro, todas frutas generosas, de 

aromas inigualáveis, com um colorido bom de se ver e se degustar.  
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Imagem 12: Sucos. 

Imagem 13: Frutas variadas. 

Ou então os doces e compotas que, feitos 

com suas polpas, exalavam um odor pegajoso e 

inebriante e nos eram oferecidos após borbulhar por 

algum tempo na panela. Também não poderia deixar 

de relatar os sucos de cajá, mangaba, caju, graviola, 

acerola e serigüela; o azedo do tamarindo e da 

pitanga. Em Brasília, recordo-me das jabuticabas     

pretinhas e delicadas.  

          

 

Mas, para além da bela aparência, do sabor adocicado e do cheiro de cada uma dessas 

frutas, se pararmos para meditar sobre elas um instante, veremos que examinar atentamente 

qualquer parte do mundo vivo quase sempre resulta em assombro e gratidão. É o que diz a 

agricultora orgânica e defensora de uma alimentação e educação mais saudáveis, Janet Brown, ao 

nos convidar a meditar sobre uma maçã, que tanto admiramos e, no entanto, na maioria dos 
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Imagem 14: Maçã. 

Imagem 15: Umbus. 

casos, nem lhe damos atenção enquanto a mordemos displicentemente e às pressas. Segundo 

Brown, uma maçã “chega até nós pelo esforço de uma vasta rede de pessoas interligadas através 

de todo o planeta, há milhares de anos, e que normalmente nem se conhecem. O 

desenvolvimento da maçã depende de redes de agentes polinizadores e de organismos 

microscópicos, de horticultores e agricultores, da água e dos ciclos de seus nutrientes, bem como 

das interações entre os raios de sol capturados” (BROWN, 2006, p. 225).  

É incrível como nem nos damos conta de quanta 

ação e mistério reside por trás de uma simples maçã que, 

ao encher nossa vida de doçura, é capaz de renovar o 

planeta, por meio do próprio processo de vida, e como ela 

contém tantas jornadas que, agora, sinto necessidade de 

cultivar e proteger. Além disso, pensar nessas 

possibilidades implica refletir sobre uma maneira mais 

íntima de viver e de sonhar. Quem dera se as nossas 

escolas absorvessem esses saberes tão cotidianos e tão 

essenciais! No fundo,  

 
Parece-me que a verdadeira educação deveria se basear em algumas dessas relações, que 
o que perdemos realmente em nossos sistemas tanto em termos de alimentação quanto 
de educação é o contexto, a consciência de como as coisas estão relacionadas umas com 
as outras. As nossas crianças precisam de conhecimento e de alimentos que sejam mais 
do que pedaços e fragmentos isolados. Elas precisam entender os processos em sua 
totalidade, bem como a interligação de todas as coisas (ABLEMAN, 2006, p. 220). 

 
Ao pensar na maçã, penso em minha própria vida e nas jornadas que fizeram parte dela, 

viagens de ônibus traçadas do nordeste ao centro-oeste do país, ou vice-versa, em que eu e minha 

família devorávamos o Brasil por meio da diversidade de seus alimentos. Dos caminhos que iam 

de Natal ao Distrito Federal, lembro-me dos umbus vendidos em pequenas porções, por crianças, 

no meio das estradas. Crianças com aparência tristonha que, conseqüentemente garantiam com 

essa tarefa parte do sustento de sua família. 

Recordo-me por um instante das crianças sem nome do filme 

“Vidas Secas”. Uma melancolia me aflige. Tanto descaso e tantas 

desigualdades neste país que tem uma produção de alimentos em 

abundância!?! 
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Imagem 16: Aniversário. 

Ainda naquela época, em um dos anos que 

viemos de férias de Brasília a Natal, me vem à 

memória o dia de minha primeira festa de aniversário, 

comemorada aos seis anos de idade, com bolo de 

padaria confeitado e demais quitutes espalhados pela 

mesa.  

Apesar da simplicidade da festa preparada por 

minha madrinha, imagino que a ocasião me marcou 

tanto, porque nunca havia podido festejar meu 

aniversário, dia 21 de dezembro. Uma data muito 

próxima ao Natal, período no qual os gastos com 

ingredientes mais refinados e com a ceia natalina se 

duplicavam. 

 
Por falar no período natalino, dele guardo outras tantas lembranças. Época gostosa, em 

que podíamos ter em nossa mesa um pavê que tinha como principais ingredientes biscoito 

champanhe, pêssegos e leite condensado. Coisas caras e raras, portanto. Hoje em dia nos damos 

ao privilégio de elaborá-lo em dias comuns e fora das datas convencionais. 

No ir e vir desta memória de gostos e sabores, também lembro das histórias que cresci 

ouvindo minha mãe contar, sobre a sua infância vivida em uma fazenda no interior de Minas 

Gerais, onde as frutas eram abundantes, recolhidas e degustadas debaixo das fruteiras; as verduras 

eram enormes, sem nenhum tipo de modificação genética, e as espigas de milho, eram ressecadas 

para servir de corpo às bonecas que ganhavam vida através delas, além dos famosos bolos e 

doces preparados por minha avó materna para serem vendidos na região, a qual não tive o prazer 

de conhecer.  

Penso que minha mãe herdou a arte da boa cozinha daqueles tempos, pois é indescritível 

o odor de suas panelas, o cheiro penetrante do alho e da cebola perfumando a casa, o sabor de 

seu pão de queijo saindo do forno como uma promessa de felicidade, seus temperos e a sua 

comida mineira. E, mesmo no fim do mês, quando alguns alimentos se ausentavam e já não 

dispúnhamos de tantos supérfluos, ela sempre inventava algo diferente, transformando as mais 

simples combinações em deliciosas iguarias. Entre tantas, deixo registrada aqui a simplicidade dos 

bolinhos de chuva ou de milharina, sempre acompanhados de café nos fins de tarde, além dos 

bolinhos de arroz e mandioca feitos geralmente com as sobras do dia anterior. Sempre me 
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perguntei o segredo do preparo de seus pratos e do perfume que se espalhava, e o que, além dos 

condimentos, ajudava minha mãe a temperar. O fato é que sempre achei sua comida a melhor de 

todas que já pude experimentar!   

Na cozinha, eu sempre estava à sua volta, observando a minha mãe se despir dos gestos 

mais cotidianos, na intimidade de quem fazia a casa pulsar, a chama funcionar e as receitas 

reviverem. Olhava, sem pestanejar, a força de suas mãos e a sua agilidade ao sentir a textura, a 

temperatura e a consistência dos alimentos, como uma deusa Shiva de vários braços hábeis. Nem 

sei se consigo encontrar as palavras exatas, as mais verdadeiras e vivas, para contar aquelas 

seqüências de gestos entrelaçados que formavam a teia indefinida das práticas culinárias no 

interior de nossa cozinha, em que todo o corpo era mobilizado e convidado a bailar, cadenciado 

pelo ritmo dos esforços sucessivos requeridos pelas tarefas a executar. Bachelard tem razão ao 

dizer que “tirar a criança da cozinha (...) é condená-la a um exílio que a afasta de sonhos 

que jamais conhecerá”, visto que “os valores oníricos dos alimentos se ativam quando se 

acompanha sua preparação” (BACHELARD apud GIARD, 2003, p. 259. Grifo nosso). 

Desenformar, assar, ferver, peneirar, descascar, socar, amaciar, enfarinhar, ligar, refogar, 

temperar; acredito que minha mãe soube me transmitir esse impulso criador e cedo me interessei 

pela alquimia da cozinha, onde os sentidos são convocados em sua totalidade, interrogados numa 

textura, num sabor, num perfume e numa impressão visual. Na cozinha,  

 
meu olhar de criança viu e memorizou gestos, meus sentidos guardaram a lembrança 
dos sabores, dos odores e das cores. Já me eram familiares todos esses ruídos: o 
borbulhar da água fervente, o chiar da gordura derretendo, o surdo ruído de fazer a 
massa com as mãos. Bastariam uma receita ou uma palavra indicativa para suscitar uma 
estranha anamnese capaz de reativar, por fragmentos, antigos sabores e primitivas 
experiências que, sem querer, havia herdado e estavam armazenadas em mim (GIARD, 
2003, p. 213-214). 

 
Aos poucos fui descobrindo também o prazer de manipular a matéria-prima, modificar, 

organizar, combinar e especialmente inventar! É verdade que ao tatear muitas de minhas 

experiências culinárias iniciais, percebo que elas nem sempre deram certo e entre alguns ensaios e 

erros, restaram-me bolos solados; o arroz que passou do ponto e queimou; a calda do pudim que 

ficou espessa demais; o leite que ferveu a tal ponto de derramar por completo no fogão; pães e 

biscoitos sem muito sabor. E, mesmo quando seguia as receitas, nem sempre as coisas saíam 

como o esperado, e eu que muitas vezes as utilizei, apesar de reconhecer sua importância, ainda 

prefiro a descoberta de um prato criado e recriado, inventado e reinventado com novos temperos 

e aromas.  
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Das receitas que pude acompanhar minha mãe preparar lembro-me em especial dos pães. 

Não entendia bem o porquê de se colocar uma bolinha de massa imersa em um copo com água. 

O que sei é que esperava ansiosamente a bolinha subir, e aos poucos percebi que esse momento 

era o ponto de colocar os pães para assar. Assistia a tudo com água na boca até que eles, 

quentinhos, saíssem do forno exalando seu aroma. Entre aqueles pães que ela preparava, havia 

um, chamado pão húngaro, do qual pude aprender e elaborar tempos mais tarde, adaptando junto 

com mamãe o recheio e incluindo outros ingredientes, com sabor mais brasileiro. Além, é claro, 

da lembrança do preparo do panetone na época natalina, com sua essência espalhando 

compaixão por toda a casa. Isso me satisfaz, me preenche, me silencia.  

Mas são tantas as lembranças que surgem, que não ouso permanecer no silêncio por tanto 

tempo. Lembro-me agora de uma cena. Devia ter uns nove anos de idade, fazia pouco tempo que 

havia almoçado. Nessa época morávamos em Natal. Não. Será que foi quando nos mudamos 

para Brasília? Bem, o fato é que depois de pouco tempo em que fiz uma de minhas refeições pedi 

à minha mãe para preparar um leite achocolatado, com a desculpa de já estar com fome. Minha 

mãe, depois de me perguntar várias vezes se estava realmente com fome e de se assegurar que eu 

iria beber mesmo o leite, deixou que eu o preparasse. Acontece que, aos poucos, meu desejo foi 

se desmistificando, pois preparei o leite numa quantidade tão grande que não consegui bebê-lo 

todo e fui forçada por mamãe. Na realidade, não me recordo se fui absolvida ou alforriada. 

Acredito que tive mesmo que engolir o leite até a última gota, com o pretexto de que era um 

absurdo desperdiçar comida havendo tanta gente precisando. E, pensando bem, ela tinha razão. 

Dessa forma, acabei encurralada por meus próprios argumentos infantis e, entre goles e náuseas, 

bebi todo o leite, alimento que, não sei se por coincidência, tornou-se um pouco ausente de 

minha alimentação diária atual.  

Acho que mamãe acabou reproduzindo para mim o discurso que minha avó materna 

dirigiu à minha tia, sua irmã mais velha, quando ela furou um dos bolos que estava pronto para 

ser vendido e teve de comê-lo sozinha, a custo de muita dificuldade. No início sorria como se 

estivesse nos céus, conta minha mãe, mas depois acho que a sensação, se não completamente, ao 

menos em partes se parecia com a minha. 

Pelo menos de uma das preocupações que as mães têm na infância de seus filhos, a minha 

se livrou: a fase da falta de apetite. Pois não me lembro de ouvi-la dizendo que eu e minhas irmãs 

recusávamos qualquer tipo de alimento, ao contrário, éramos crianças que comíamos de tudo, 

mesmo quando achávamos que havia em nossos mingaus um sabor diferente, sem imaginar que 

mamãe os fazia com gema de ovo, com a desculpa de que isso iria nos fortificar. Assim, bifes de 
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fígado, saladas com verduras de todos os tipos, temperos como salsinha e cebolinha, tão 

rejeitados por outras crianças, nós comíamos sem pressa. É verdade que entre um bife de fígado 

e uma torta de morangos, preferíamos a última, mas experimentávamos todos os sabores que nos 

rodeavam. 

 E não era só em casa que compartilhávamos dessas experiências. Lembro-me que por uns 

dois anos após concluir a primeira comunhão, participei de um grupo de jovens em minha igreja 

e, após as lições bíblicas, entre outras coisas que aprendíamos e vivenciávamos juntos, sempre 

havia o momento de preparar algumas receitas, a do dia, escolhida no domingo anterior. Cada um 

de nós trazia de casa os ingredientes a serem usados e assim elaborávamos o prato, degustávamos 

e nos reuníamos novamente na missa, sem medo algum de que Deus nos castigasse por termos 

cometido o pecado da gula. Foi um período importante, em que muitos laços de amizade foram 

criados e que talvez não foram tão duradouros porque as mudanças de região em região do país 

ainda eram freqüentes em minha vida.  

Uma curiosa idéia gosta de brincar comigo, a de que uma cozinha revela um tipo de 

produção e conhecimento coletivos bem diferentes do que observamos em uma sala de aula, e 

nem precisa estar numa dessas instituições de ensino para aprender os valores do mundo e as 

verdadeiras transformações, aquelas que nos enchem de sentido e bons sentimentos. Não estou 

desfazendo de modo algum os conhecimentos que aprendemos nas salas de aula, mesmo porque 

sem eles não poderia estar agora escrevendo essas linhas, mas acredito que os “pensamentos que 

são pensados na cozinha são diferentes daqueles que são pensados na sala de aulas. Na sala de 

aulas os olhos determinam a etiqueta a ser obedecida. Todas as idéias devem ser claras e distintas. 

Os olhos deixam o mundo intocado, virgem, porque eles só funcionam à distância. Na cozinha se 

ensina uma metafísica diferente: o mundo não está ali para ser objeto de contemplação: o mundo 

deve ser comido” (ALVES, 1992, p. 79). 

Comer o mundo! Acredito que Palomar não ficaria surpreso com tal expressão! Quanto a 

mim, muitas vezes penso que nasci com a boca aberta para o mundo e que a emoção começa e se 

instala nesse órgão, em que inicialmente se pode partilhar um outro e sentir prazer. Afinal, é “na 

boca faminta que a primeira “lição” sem palavras sobre a vida é dada, uma lição que acontece 

antes de qualquer palavra, e que será o princípio de todas as palavras. Todas as palavras a serem 

escritas no futuro serão variações sobre o tema da fome, ainda que pareçam totalmente 

esquecidas deste momento inaugural” (ALVES, 1992, p. 73).  
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Mas a boca serve para muitas outras coisas além de acolher nossos alimentos. Cyrulnik 

acredita que o enriquecimento dos comportamentos da boca seria o marcador mais fiável da 

evolução humana, para além da bipedia, que, ao libertar a mão, dá acesso à ferramenta e à 

linguagem. Nesse contexto, “o conjunto boca-cérebro permite categorizar a maneira como um 

ser vivo percebe o mundo e nele actua” (CYRULNIK, 1997, p. 31).  

Mais que isso, para Morin, “essa fabulosa boca, que é, ao mesmo tempo, o órgão da 

palavra, do comer, do respirar, do beijar”, encerra em si uma promessa audaciosa, em que 

sexualidade, erotismo e ternura poderão coagular-se, tendo como síntese sublime o amor. E 

quando esse momento chegar, “os amantes poderão misturar simbolicamente no boca-a-boca o 

beijo original da mãe no filho, a manducação recíproca, a troca de alma – com a alma sendo 

arcaicamente identificada à respiração – o contato quase vaginal dos lábios e a penetração 

peniforme da língua” (MORIN, 1979, p. 159). 

Também entre os outros animais, esse sinalizador misterioso e complexo, que é a boca, 

adquire importância e “já coordena uma harmonia de pulsões parciais: respirar, beber, comer, 

morder, ingerir, lamber, chamar e ameaçar” (CYRULNIK, 1997, p. 31). Eles efetuam as ofertas 

alimentares, os pedidos e as ameaças por meio desse órgão, permitindo, dessa forma, a 

coexistência. Já nos seres humano, observamos que: 

 
Todos os prazeres da boca são duplamente sujeitos às leis da oralidade: como absorção 
do alimento, prazer do paladar, e como suporte de uma atividade profusa da linguagem, 
prazer da fala, que descreve, nomeia, distingue, matiza, compara, irisa e desdobra. A 
criancinha leva à boca tudo que sua mão alcança ao explorar o espaço que a rodeia, mas 
não é só por desejo compulsivo de tudo incorporar a si (...) para a criança, a boca serve 
de segundo órgão do tato que lhe permite “tocar mais”, apalpar, sentir a rugosidade de 
uma coisa, conhecer-lhe intimamente a semente. Mais tarde, no adulto, através do jogo 
impenetrável dos comportamentos alimentares e de suas minúsculas variações de 
pessoa a pessoa, se superpõem histórias (cultural, social, familiar) e suas memórias. 
Juntas, elas inspiram hábitos, costumes e preferências, tributários de mentalidades e de 
sensibilidades e também marcados com uma inscrição na temporalidade que intervém 
em diferentes níveis (GIARD, 2003, p. 252-253). 

 
Com o tempo, crescemos, percebemos e aprendemos outra lição, a de que o mundo lá 

fora não é mais um seio e que, diferentemente da nossa primeira experiência de comer, muitas 

vezes ele é duro, cru, amargo e azedo. Assim, é preciso selecionar bem o que comer, cabendo à 

boca achar novamente o lugar de onde transbordam a vida e o prazer. 

Não sei se prolonguei por muito tempo a fase oral iniciada na infância, pois, na 

adolescência, na maioria das vezes, importava mais a quantidade de alimentos ingerida do que a 

sua qualidade. E toda essa pitada de impulsos velozes e condutas sigilosas acabou me gerando 
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Imagem 17: Vênus restaurada, Man Ray, 1936.

quilos a mais, e eu, como a maioria das adolescentes da década de 1990, acabei vivendo sob os 

domínios da dieta. 

Presenciava um período histórico em que a evolução dos termos dieta e regime alimentar 

encontrava-se ligada a um grande interesse pelo corpo, o que revelava, entre outras coisas, o 

papel atribuído ao tipo de alimento que deveria ser ingerido, para que se pudesse manter a “boa 

saúde”. Era uma época de generalização da estética da magreza, de um padrão de corpo ideal e 

tão desejado, fato que perdura até os dias atuais e que se mostra como reflexo das novas 

percepções sociais que vêm se acentuando desde o período da ideologia do capitalismo industrial, 

no século XIX, amparado pela tecnociência e pela racionalidade restrita que o fundamenta, além 

do fenômeno da globalização da economia e dos meios de comunicação de massa (SILVA, 2001).  

Dessa forma, ao mesmo tempo em que éramos 

incentivados a consumir alimentos, de vários tipos, 

tínhamos que manter o corpo naturalizado e 

homogeneizado que a sociedade nos empurrava como 

regra, o que gerava entre nós, adolescentes, variados 

transtornos emocionais, que se ligavam a uma visão restrita 

e distorcida de corpo e de saúde. Era uma época em que as 

exigências sociais, o consumo e suas armadilhas falavam 

mais alto e se fechavam ante a minha individualidade e 

singularidade. E não era fácil ficar imune a tudo isso. 

Ah, as dietas! Tantos pratos e sobremesas 

rejeitados por vaidade; de um lado o desejo, do outro a 

interdição. A ansiedade instalada às vésperas do vestibular que iria prestar para o curso de 

Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte havia me proporcionado 

alguns quilos extras, e após tantas tentativas de perder peso que não tiveram sucesso, após ter 

passado uma semana enjoada com o cheiro de uma sopa guardada na geladeira, que me serviu de 

alimento por estes longos sete dias, não sabia o que mais poderia ser feito.  

Várias receitas mágicas me chegavam aos ouvidos; as revistas de beleza mostravam-me 

pessoas que com uma pitada de esforço conseguiam chegar à forma desejada. Certa vez ouvi a 

história de um homem chamado Tristan de Bernard que, ao desejar emagrecer, sofreu com 

inúmeros imprevistos dietéticos. Foi assim que sua história chegou aos meus ouvidos: “O 

homem gordo quis emagrecer. Exercícios. Dieta. Ficou com as pernas finas. Banhos de lama. 
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Dieta. Resfriou-se. Laringite. Dieta. Eletricidade. Ganhou tiques, esgares, pasmos. Brometo de 

potássio. Dieta. Curou-se mas o estômago tornou difícil a digestão; falta de apetite. Dieta gástrica, 

corretora. Voltou a engordar” (CASCUDO, 2004, p. 366). Fiquei assustada e, como na época 

engordar era meu último desejo, decidi recorrer a uma profissional do ramo. Uma nutricionista? 

Era preciso. 

O mundo para mim tinha perdido as cores e um cinza universal estendia-se 

inexoravelmente sobre as coisas. Foram várias e constantes as visitas à nutricionista, aquela 

mulher de aparência incolor e opaca. Encontros que reuniam em mim diferentes emoções e 

sentimentos ambíguos. Sua determinação, suas regras de fundo cartesiano e suas certezas me 

fizeram adotar outros padrões alimentares, horários rígidos para as refeições, seguir as indicações 

de uma pirâmide alimentar para a escolha dos alimentos a consumir; muitas calorias a controlar e 

um cardápio sem muitas escolhas, adequado a uma dieta de 1.200 calorias.    

As cores e os sabores da infância foram trocados por comidas pálidas e descoloridas, sem 

muito tempero e felicidade. Substituí os afetos, as trocas, o tato e o contato com minha mãe, 

através dos alimentos que ela me preparava, por padrões estéticos rígidos e determinados, que a 

sociedade me atribuía sem piedade. Dessa forma, as dietas se configuravam como um contra-

fluxo de minha iniciação estética pela vida através dos alimentos.  

 Em uma de minhas últimas visitas à nutricionista, já vivenciando por mais de uma semana 

suas prescrições, eu não pude resistir a fazer uma pergunta que poderia me trazer novamente a 

promessa de felicidade gustativa, alheia a toda aquela pobreza dos sentidos e aqueles caldos 

medíocres e de sabores duvidosos que me faziam esquecer um pouco dos prazeres e alegrias, das 

emoções e sensações transmitidas pelo gosto e pelo paladar. Mesmo após ouvir tantos 

argumentos e informações convincentes, olhei para a nutricionista e, num sobressalto, perguntei 

com a voz gaguejando: E os doces? Não poderia voltar a experimentá-los? Ao menos um? Após 

o almoço? E ela, em um gesto negativo faz com que eu reconheça que naquele momento aquela 

não seria a melhor saída para o objetivo que pretendia alcançar. Assim, à força de privações e 

negligências, de omissões e necessidades eternamente adiadas persisti com a minha dieta.  

 Mas eu continuava a farejar os cheiros e aromas das comidas temperadas e tão cheias de 

sabor elaboradas nas chamas do fogão de minha casa, enquanto era condenada à inexpressividade 

de minha vida sem prazeres, e vivia longe das colheradas de brigadeiro devido à maldita dieta! Ó 

combate desproporcional entre as guloseimas e as imposições! Eu não podia ter desejos, apenas 

razões. Muitas vezes, não conseguindo resistir às tentações, rendia-me a uma das delícias 
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preparadas por minha mãe e, diante de uma felicidade quase clandestina, sentia-me extremamente 

culpada, como se estivesse presa ao ressentimento, à consciência pesada, à dor e aos impulsos 

negativos. Nada de lasanhas e pudins, muito menos tortas de chocolate com calda de morango, 

através dos quais os seres humanos dão sentido às suas vidas, mascarando culturalmente o poder 

das exigências naturais.  

Refletindo, penso que mais do que um estabelecimento de educação, estímulo e prazer, as 

salas de aula da maioria de nossas escolas me parecem determinadas por prescrições dietéticas, 

cabendo aos alunos engolir apenas uma dieta austera de conceitos objetivos e equações exatas, 

alimentos tóxicos e sem vida. Nada parecido com a atitude de revolver a terra e plantar sementes, 

diminuir o ritmo no qual vivemos hoje e vivenciar os mistérios da vida. Não é de se estranhar que 

grande parte das crianças de nossa sociedade não saibam muito o que é isso. Seus corpos retos, 

uniformes e podados de sentido, raramente têm a oportunidade de afastar com o dedo indicador 

a folhagem das frutas e observar o grau de maturidade da sua polpa, aspirar o cheiro dos melões, 

comer uma melancia ainda quente com o calor do sol, arrancar uma cenoura da terra ou degustar 

vagens tão frescas que derretem na boca.  

O que me deixa ainda mais angustiada são as diferenças que assolam este país e todo o 

nosso sistema educacional, formal ou não. E apesar de tantos conhecimentos e descobertas 

científicas e tecnológicas, pouco se fala em alimentos que dão prazer, que levam em conta os 

desejos e as singularidades que os sujeitos precisam para melhor se relacionar com o mundo, 

numa educação mais criativa, lúdica e menos massificada. O que se vê são crianças que comem 

em excesso e se tornam vítimas de uma educação padronizada, ou, o que é ainda pior, muitos se 

encontram subnutridos.  

Como educadores, nós também podemos submeter nossos alunos a prescrições dietéticas 

sem escolhas, mas acredito que essa não seja a melhor maneira de educá-los. 

 
Nós podemos (...) atribuir-lhes notas, julgá-los e tentar acomodá-los em caixotes, 
exatamente como fazemos com os tomates, mais com o propósito de estarem bem 
embalados para o transporte do que para nutrirem e serem saboreados. Mas a 
verdadeira educação e aprendizagem só vão ocorrer (...) quando eles tiverem a 
permissão de se desenvolver no seu próprio ritmo e, além disso, sentirem que 
pertencem a algum lugar e têm uma certa ligação com o mundo (ABLEMAN, 2006, 
p.223). 

 
Sinto que a alimentação deveria ser compreendida menos como valor nutritivo, um 

conteúdo menos dietético que simbólico. As visitas à nutricionista foram ficando cada vez mais 
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escassas. Consegui abandonar de vez os refrigerantes da minha vida diária e confesso que eles 

não me fazem falta, mas continuo não resistindo à tentação dos doces.  

No entanto, não consigo precisar com certeza o momento em que as primeiras pinceladas 

de cor retornaram à minha vida, mas nessa época já havia ingressado na universidade e as 

restrições alimentares tinham outro sabor. Alimentar-me tornou-se novamente um dos meus 

maiores prazeres. Não só degustar, saborear uma refeição calmamente, mas também escolher os 

ingredientes, preparar as refeições, acertar a consistência, misturar temperos, ver nascer um novo 

prato.  

Sinto-me feliz cozinhando, transformando idéias cruas pelo poder do fogo e fazendo 

delas uma extensão do nosso próprio corpo. Entretanto, não me considero uma cozinheira, 

apesar de acreditar que gostaria muito de exercer esse papel, a meu ver tão próximo da 

competência mágica dos feiticeiros, que ao preparar uma nova porção ou um novo prato têm seu 

rosto mais expressivo e banhado em luz.  

Mas não sou cozinheira, é mesmo uma pena! Na verdade, ainda não tive tanto tempo e 

competência para ser tudo o que gostaria de ser: cultivadora de flores, plantas ou especiarias, 

pintora, escultora, musicista, até mesmo artista de circo, afinal a vida é curta e as artes são muitas. 

Entretanto, não deixo de me atrever a testar meus impulsos criativos e, vez ou outra, preparo 

pratos simples. Gosto, sobretudo, de preparar sobremesas, são a minha especialidade, mas 

também me saio bem no preparo de massas e outros pratos salgados. E eles não precisam ter 

somente ingredientes refinados. Não me delicio apenas ao fazer refeições consideradas especiais. 

O que me seduz ao elaborar qualquer iguaria é tanto a liberdade e a capacidade de invenção, pois 

nunca fui muito afeita a regras rígidas, pratos por demais programados e comidas insípidas, como 

também o encanto da partilha, dos segredos divididos à mesa, momentos aparentemente 

efêmeros, mas sempre únicos e memoráveis e que se escondem sempre em um lugar especial, 

vindo à tona quando menos esperamos.  

Confesso, sem hesitar, que os alimentos e a cozinha me propiciaram vivenciar uma 

relação estetizada com o mundo, em que é necessário sentir, provar, tocar, enfim, é preciso um 

corpo que viva. Não posso negar que a questão da alimentação em especial me interessa. Hoje, 

percebo que o alimento, durante quase toda a minha existência, se apresentou a mim como algo 

mais do que uma mera saciedade da fome, e a cozinha como um lugar de criação e 

experimentação, impulso de vida, criativa e criadora, um meio de reapropriação e de reconquista 
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de si mesmo, capaz de despertar as maiores sensibilidades e de promover a reconciliação com 

sentidos tão esquecidos e alheios às nossas experiências atuais.  

Tenho muito a agradecer à cozinha de minha mãe e ao seu fogo, que me acendeu tantas 

recordações e esperanças, que me despertou lentamente em meio à doce confiança de um amor 

partilhado e me fez procurar o segredo de minhas divagações nas forças afetivas que estalam 

como chamas dentro de mim. 
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“Se cada dia os teus passos não dissessem que tudo está 
concluído, e o teu olhar desse mais margem ao azul, 
pátria de pássaros, ser-te-ia mais fácil respirar.” 
 

 Teresa Vergani. 

 
“Pelo menos uma vez na vida, todo homem (...) deveria 
dedicar-se a conhecer um determinado lugar, olhar para 
ele de tantos ângulos quanto lhe fosse possível, 
perguntar-se sobre ele e permanecer nele. Ele deveria se 
imaginar tocando-o com as mãos a cada estação do ano e 
escutar os sons que ele produz. Ele deveria imaginar as 
criaturas que fazem parte dele e todos os movimentos 
quase imperceptíveis do vento. Ele deveria recordar o 
brilho do meio-dia e as cores do alvorecer do 
crepúsculo.” 

 Momaday. 
 
 
“Os sonhos não são assim tão diferentes dos feitos, como 
pensam alguns. Todos os feitos humanos são apenas 
sonhos, de início. E, no fim, os feitos se desfazem em 
sonhos.” 
  

Theodor Herzl. 
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 O saber propiciado pelo toque, pelo contato e pelas trocas de experiência com o outro 

carrega um sabor, fala aos sentidos e agrada ao corpo, integrando-se feito um alimento à nossa 

existência (DUARTE JÚNIOR, 2001). As lembranças aqui registradas, tão cheias de descobertas 

para os sentidos, tatuaram meu corpo e tornaram-se parte dele. Sinto que devo muito a cada um 

desses perfumes e aromas, a cada sabor experimentado, a cada saber que me singularizou.  

Em minha busca por apreender a existencialidade humana por meio dos alimentos e da 

cozinha, deparo-me com um personagem que jamais consegui esquecer e com base nele percebi 

um traço de união entre os livros, os sentidos e a alimentação: o filósofo francês Michel Onfray. 

Nossa sintonia foi tão forte que a narro como se fosse um encontro real, tal o impacto que me 

causou a leitura das palavras desse homem. Por isso, posso dizer que pude conhecê-lo num dia 

em que uma garoa fina me levou até uma das livrarias da cidade do Natal. Naquela ocasião 

singular e sem muita cerimônia, eu e Onfray começamos uma conversa sobre os alimentos, a 

cozinha e a vida. A partir daí, notei que tínhamos mais em comum do que pude supor, a começar 

pelas experiências incômodas vividas com uma nutricionista e os regimes hipocalóricos, 

hipoglicêmicos e hipocolesterólicos, recheados com falsas receitas de falsos molhos para falsos 

pratos aos quais fomos ambos submetidos.  

Nossa conversa e partilha de idéias estendeu-se por várias horas, dias e demorados 

momentos, mas que de tão prazerosos pareciam durar pouco mais de segundos. O alimento 

tornou-se nosso elo de amizade, uma afeição baseada em fumegantes e saborosas xícaras de café 

e lanches nos fins de tarde. Ao seu lado, pude conceder ao alimento um desígnio de ampliador da 

existência; aprendi também o valor de uma pitadinha de especiarias, de um punhado de ervas, o 

gosto de felicidade de que se reveste um morango colhido da horta revolvida por um pai, e tantas 

outras subjetividades propiciadas pela culinária. Entretanto, não imaginava que aquele amigo de 

meia- idade iria um dia me brindar com a apresentação de alguém especial, com uma sensibilidade 

e uma serenidade inesquecíveis.  

Antes dessa segunda apresentação, a vida me presenteou com o encontro de alguns 

outros companheiros, com os quais compartilhei histórias que se tornaram inesquecíveis em 

minha existência. Nesse caminho reflexivo, e aos poucos, eles vão se desenhando. A maioria, 

senão todos, está associada à mesa de uma refeição ou a algo de comer. Em meio a essas 

lembranças, um imenso caleidoscópio aparece comportando hábitos alimentares, costumes de 

culturas diversas, prazeres e sensibilidades. Histórias e personagens, concretos e imaginários, que 
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Imagem 18: Comida japonesa. 

Imagem 19: Sushi. 

mais do que me transportar pelas memórias gustativas, olfativas e táteis, conduziram-me a viajar 

junto com as esperanças mais peculiares que percebia nos meandros de minha memória afetiva. 

Começo então a me reportar ao encontro com um companheiro, amigo e amado de 

espírito saboroso. Artista de uma sensibilidade à flor da pele, meu namorado não poderia deixar 

de ser também um apreciador da boa comida. Nossa convivência gulosa trouxe-me novas 

experimentações: foi ele quem me apresentou às delícias da comida japonesa. 

Digo delícias agora, porque no dia, aquele 

peixe rosado e cru na minha frente não me propiciou 

sentimento muito agradável. Até que ousei 

experimentá-lo e tirar daí minhas próprias 

conclusões. Isso porque, na minha formação, comer 

de tudo sempre foi indispensável e dizer que não 

gostava de um alimento sem sequer prová-lo 

consistia em um grande insulto. 

 

 
Na primeira vez que saímos para jantar fui convidada, como já disse, a experimentar as 

iguarias japonesas. Estava nervosa porque acreditava que a minha conquista dependia em parte 

daquele momento. Conversamos muito, pedi para ir ao banheiro, suava um pouco, voltei à mesa 

e lá estava o meu primeiro sushi!  

 E não só ele, mas os infernais palitinhos 

também! O fato é que pela minha falta de experiência, 

até que não me saí tão mal. Aos poucos, fui me 

acostumando com o gosto, e degustar comida japonesa 

virou um de nossos hábitos. Juntos, experimentamos 

boas conversas, bons vinhos, além de compartilharmos 

alguns pesares da existência, que pouco a pouco se 

evaporavam ao redor de sabores mais requintados e de 

petiscos, como forma de alternar e habitar prosaica e poeticamente nossa condição humana. 

Devo-lhe recordações do sabor de uma brusqueta com queijo mussarela e manjericão; de 

uma deliciosa pizza de rúcula com tomates secos; de um petit-gateau imerso em calda de chocolate 

que fazia companhia a uma bola de sorvete de creme e folhas de hortelã; da espessura e da 

delicadeza do sabor de finas tortas; de energéticos como o açaí; de escondidinhos de prazeres e 
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Imagem 20: Arroz de cuxá. Imagem 21: Caranguejada. 

muitas surpresas a cada colherada, de tapiocas recheadas. Além de pratos exóticos de regiões e 

povos eróticos que juntos tivemos o prazer de conhecer, como o manuê, mingau típico das festas 

juninas de São Luís do Maranhão, que em outras regiões do Brasil é denominado de canjica; o 

arroz de cuxá, que não me agradou tanto quanto os camarões e caranguejos gigantescos daquela 

região e os peixes que traziam escondidos em suas entranhas o sabor do mar, além do aroma da 

comida caseira, que faz a gente se elevar em suspiros.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

Todos esses prazeres embalados pelo som das matracas, tambores, pandeirões; pela 

cultura viva dos Bois, do Cacuriá e do Tambor de Crioula, danças características daquele estado, 

tão rico em sabor e sabedorias. 
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Imagem 22: Vivenciando as tradições de São Luís do Maranhão, 2006. 

Imagem 23: Aprendizagens no contexto, MA, 2006. 

 
Onfray, em uma de nossas conversas, afirmou que “só a geografia gulosa é sem tédio”, ou 

seja, “ver um país não basta, é necessário também ouvi-lo e prová-lo”, apreciar aromas e sabores 

ligados às regiões e costumes, deixar-se 

penetrar por todos os poros, em que o corpo 

é o único caminho de acesso ao 

conhecimento (ONFRAY, 1990, p.16). Eu 

acredito que o verdadeiro conhecimento está 

na experimentação dos sabores, feita ao 

mesmo tempo de memória e de imaginação e 

concordo com ele, especialmente quando me 

recordo das viagens em que pude conhecer 

alguns países, cada qual com sua tapeçaria 

infinita de sabores. 
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Imagem 24: Grupo Parafolclórico da UFRN, Alemanha, 2001. 

Imagem 25: Piquenique em Schessel: compartilhando sabores. Alemanha, 2001. 

De início, vou relatar-lhes três viagens realizadas com o Grupo Parafolclórico da UFRN, 

do qual sou dançarina, em que fomos representar o Brasil em festivais de folclore nacionais e 

internacionais. Visitamos países como Alemanha (2001) e Portugal (2005), além de uma viagem 

mais recente a Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul (2006). Cada uma delas revelou traços 

culturais de diferentes povos e regiões, tão diversos e tão complementares, tão ricos em costumes 

e tão diferentes em tradições. 

Dessas viagens, o que me 

vem à memória, entre outras coisas, 

é o gosto das lingüiças enormes, 

das batatas e dos repolhos típicos 

da Alemanha; uma deliciosa torta de 

maçãs; um piquenique que fizemos à 

beira de um lago, do qual não me 

recordo o nome, em uma cidade 

denominada Schessel, situada no 

interior do país. Além de uma coxa de 

galinha gigantesca que recebemos de presente de alguns alemães antes de partirmos para o Brasil 

e que muitos de nós saboreamos sem culpa em pleno aeroporto de Frankfurt!!!  
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Imagem 26: Movimentos, gestos, toques e trocas. Alemanha, 2001.  

Imagem 27: Viana do Castelo, Portugal, Gualberto Boa-Morte, 2005. 

 
Em Portugal, no 9º Festival de Folclore Internacional Alto Minho, conheci diversas 

cidades, mesmo tendo passado mais tempo em Viana do Castelo, que sediou o festival, também 

denominada como a capital do folclore português. Ornamentada por diversas obras 

arquitetônicas e conhecida por seus sabores tão peculiares, Viana é uma terra de seculares 

tradições agrícolas, de festejos, danças, cantos e romarias. 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

Lá e em outras cidades que visitamos em Portugal pude saborear uma bebida chamada 

champorreão, feita à base de vinho verde, maçã e cerveja, além de vinhos de qualidades diversas. 

Mas o sabor mais delicado era mesmo o obtido pelos vinhos do Porto, que ainda hoje me trazem 

lembranças “daquelas terras portuguesas”.  
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Imagem 28: Gastronomia portuguesa, Gualberto Boa-Morte. 

Imagem 29: Sede do Grupo de Danças e Cantares de Perre, Viana do Castelo, Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Além dos vinhos, não poderia deixar de experimentar o bacalhau de Portugal, tão 

conhecido por todo o mundo, e também não relatar o gosto do azeite português, que acentuava o 

sabor das alfaces fresquinhas, colhidas na horta da Sede do Grupo de Danças e Cantares de 

Perre, local onde ficamos hospedados.  

 
 
Uma coisa que muito me impressionava eram as parreiras com uvas, de cores tão fortes e 

ao mesmo tempo tão delicadas, que podíamos ver em praticamente todas as casas de Viana de 

Castelo, compondo a paisagem tranqüila daquele verão de 2005, que aos poucos se esvaía com a 

caminhada apressada do tempo, além de todos os costumes que se diferenciavam um pouco do 

que se vê costumeiramente no Brasil, detalhes como servir sopa todos os dias antes das principais 

refeições. 
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Imagem 30: Portuguesas colhendo uvas. Viana do Castelo, Portugal, Gualberto Boa-Morte. 

Imagem 31: Experimentando sabores. Porto de Lima, Portugal, 2005. 

Imagens 32 e 33: Afife e trajes afifenses, Portugal. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De fato, são inúmeras as lembranças gustativas que trago daquele país, mas gostaria de 

salientar as que mais me marcaram e, não tenho dúvida, ficarão para sempre em minhas 

recordações! Começo então por uma cidade onde passamos, chamada Afife.  
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Imagem 34: Jantar em Afife. Portugal, 2005. 

Imagem 35: Cassino Afifense. Portugal. Imagem 36: Espetáculo Flor do Lírio, Portugal, 2005. 

Ali fomos pegos de surpresa. Ao pensar que estávamos saboreando um jantar completo, 

preparado e oferecido a nós, com muito carinho, pelos portugueses que nos recebiam naquelas 

redondezas antes de uma de nossas apresentações, acabamos por descobrir que aquela infinidade 

de iguarias era apenas a entrada de nossa refeição, que se seguiu com muitos outros pratos, 

sobremesas diversas e deliciosas, e uma variedade de sabores, cores e aromas aos quais cedemos e 

não resistimos.  

    

 

 

 

 

 

 
Depois de erguermos nossos guardanapos brancos, como se estivéssemos nos rendendo, 

fomos dançar. E o resultado de nosso espetáculo naquela noite não foi dos mais graciosos. 

Também pudera, estávamos empanturrados!  

 
 

 

     

 

 

Outra lembrança saborosa. Basta fechar os olhos e me lembro de um dos asilos em que 

nos apresentamos, dos idosos atentos e da comida que nos foi servida posteriormente. Um 

almoço saboroso, risoto de frutos do mar, além de melão com presunto de parma, uma iguaria 

bem requintada. Mas o que me inebriava era o cheiro do açúcar que ia sendo queimado aos 
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Imagem 37: Artur Coutinho e Grupo Parafolclórico da UFRN, Portugal, 2005. 

Imagem 38: Almoço na casa de Artur Coutinho, Portugal, 2005. 

poucos em cima dos cremes que nos foram servidos de sobremesa. Um cheiro penetrante que 

tomava conta de todo o espaço. Um momento de partilha, de troca e carinhos mútuos, que teve 

muito em comum com outro almoço que foi oferecido ao grupo por um padre, pesquisador e 

autor de várias obras, chamado Artur Coutinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Habitante da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Viana do Castelo, Coutinho nos 

acompanhou em nossas expedições e visitas às cidades portuguesas e nos brindou um dia com 

uma bela refeição em sua casa. Mesa grande, muita gente reunida, vinhos, boas conversas, 

costumes e crenças.       
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Imagem 39: Saboreando sardinhas, Portugal, 2005. 

Imagens 40 e 41: Milho e Tapiocas, Senac, 2004. 

Nunca me esquecerei daquele almoço, um momento bonito e fraternal... Quanta coisa 

aprendi com essa vivência! Uma delas é a de que estar à mesa é estar pronto para degustar muito 

mais do que sabores e delícias, é colocar-se em estado de alerta, aberto a conhecer, a 

experimentar, a aprender, pois sobre ela “colocamos a nossa comida, os nossos projetos e as 

nossas expectativas. Nela, repartimos o pão e compartilhamos sonhos e valores” (LODY, 2004, 

p. 05). Dessa forma, entre palavras ao redor daquela mesa pude, em alguns momentos, silenciar, 

pois muitas vezes o silêncio diz mais que muitas palavras. Foi em meio a esse silêncio que refletia 

e pensava, como gostaria que em minha casa a mesa de refeição fosse o centro de minha família, 

cafés, almoços e jantares que não permaneceram sendo feitos no calor das trocas, dos toques e 

das conversas.  

Penso se não poderia ser esse também o cenário e cardápio apropriado para se instalar 

uma educação de base complexa, que apresenta no cardápio valores que alimentam tanto as 

necessidades comuns, quanto o compartilhar ritualizado, fazendo com que a vida, em sua 

simplicidade cotidiana, adquira sentido e beleza.  

Para finalizar minhas andanças gulosas em 

Portugal, falo agora da festa de encerramento do 9º 

Festival de Folclore Internacional Alto Minho e do 

prato principal, as sardinhas, assadas e saboreadas 

inteiras, como é o costume naquela região. Aroma forte 

que era quebrado pelo vinho tinto servido em 

abundância e que se encontrava armazenado em 

diversos barris de madeira. Música brasileira e 

portuguesa, diversos idiomas que se misturavam, muita 

dança, amizades, contentamentos e sorrisos. 

 

 

É verdade que vez por outra eu sentia falta 

da minha casa, da minha família e do gosto 

brasileiro do arroz com feijão, do bife acebolado, 

da goiabada, da cocada, da cartola, do cuscuz, da 

pamonha e da tapioca, tudo tão nosso!  
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Imagem 43: Cucas, Senac, 2004. Imagem 42: Símbolo de Santa Cruz do Sul. 

Mas sabia que a experiência que estava sendo vivenciada deixaria vestígios importantes. 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que saboreei cada uma das delícias de outros países, encontrei 

pessoas, paisagens e lugares que se tornaram especiais. Mas no retorno a Natal, confesso que 

nada melhor que o gosto inigualável da salada de frutas preparada pelo meu pai. 

Do Rio Grande do Sul guardo as lembranças do chimarrão e das refeições compartilhadas 

com pessoas de diferentes culturas, participantes do I Festival Internacional de Artes Populares, e 

também das cucas, sobremesa típica da região, que adoçaram nossa viagem de volta a Natal, que 

duraram exatos três dias de ônibus, cortando o Brasil de norte a sul! 

 

 

 

 

 

Minhas viagens não se encerraram por aí. De volta a Natal fui absorvida por um desejo de 

busca, de novos encontros e novas experiências; conhecer novos lugares, outros povos, tão 

diversos quanto suas alegrias e dores, seus mais belos sonhos e suas mais duras realidades. Assim, 

embriagada por essa necessidade de coexistência, me surge a idéia de percorrer uma odisséia 

gastronômica, provar geografias, terras, céus e ressignificar a vida.   

Tratei logo de arrumar minha mala. Nela incluí a relação fundamental entre corpo, 

alimento, estética e educação que, desde o início, me fez estar a caminho. Dentro dela, coloquei 

também o artifício do cinema, que põe à mostra as relações do ser humano com o outro, com a 

sociedade e com o mundo; revela-nos a universalidade da condição humana, ao mergulhar na 

singularidade de destinos individuais, localizados no tempo e no espaço e transporta-nos para 

dentro da História e pelos continentes (MORIN, 2006). 

Convivi, imaginariamente, com vários personagens e descobri que, para além de um 

objeto de análise semiótica, o espetáculo cinematográfico é também uma escola de vida e da vida, 

em seus múltiplos sentidos. Escola da qualidade poética da vida e, correlativamente, da emoção 

estética e do deslumbramento; escola da descoberta de si e da complexidade humana; escola de 
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compreensão humana, que pode adquirir forma vívida e ativa, para esclarecer cada um sobre sua 

própria existência (MORIN, 2006). 

E foi com esse espírito aventureiro e ansiosa por saber o que me 

aguardava em outro país, que desembarquei, imaginariamente, na cidade 

chinesa de Taipei. Entre tantos personagens que conheci, um me chamou 

mais atenção por sua coragem, seu jeito sério e misterioso e por sua imensa 

sensibilidade na arte de cozinhar. Falo do Sr. Chu, grande cozinheiro e chefe de restaurante de 

Taipei, viúvo e pai de três filhas, personagem do filme “Comer, beber, viver”. 

  

A mais velha, professora e cristã religiosa, Chu Jia-Jen; a do meio, tão sensível como o pai 

no preparo dos alimentos, Chu Jia-Chien, e a mais nova, garçonete da empresa de fast food 

Wendy’s, Chu Jia-Ning.   

À medida que ia conhecendo esse senhor, fui percebendo o quanto a alimentação e os 

vários ritos que a envolvem, como o modo de preparo e cuidado com os alimentos, faziam parte 

de sua vida e eram, para o Sr. Chu, o cerne das tradições familiares e dos conflitos entre os 

valores culturais e simbólicos do Oriente em oposição ao estilo rápido, ágil e indecifrável do 

Ocidente contemporâneo.  
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Por meio de um habitual jantar que se realizava todos os domingos, ele conseguia reunir 

suas três filhas e com elas conversar, partilhar os prazeres e dissabores da vida, tentando sempre 

estar mais próximo. Vez ou outra, novos convidados faziam-se presentes no sagrado jantar e 

fiquei honrada quando chegou o dia em que eu também fui convidada a sentar à mesa com 

aquela família.  

Naquele domingo, fiz de tudo para não me atrasar e, de fato, consegui chegar à casa do 

Sr. Chu mais cedo do que o combinado. Assim, tive a honra de vê-lo cozinhar diversos pratos, a 

meu ver, em quantidade exagerada, de várias cores, sabores e aromas.  

  



97 

 

Observava, com cuidado, aquele senhor transpor para as refeições que preparava toda 

uma técnica, simbologia e amor que me emocionavam. O Sr. Chu me dizia que, para ele, a 

cozinha era o local em que exercitava sua alquimia. Dessa forma, cozinhar envolvia carinho e 

cuidado com os alimentos, que eram preparados obedecendo a todo um ritual, até serem 

transformados em belas e apetitosas refeições.  

    

As filhas do Sr. Chu foram chegando, uma a uma, e eu pude conhecê-las. Já à mesa, Jia-

Jen nos lembrou a necessidade de agradecermos a Deus pelo alimento. “Deus, por favor, traga 

sorte para a nossa família e muito obrigada por este ótimo jantar, e obrigada de novo por reunir 

nossa família com felicidade. Em nome de Jesus Cristo, obrigada. Amém” (Comer, Beber, Viver, 

1994).  
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O Sr. Chu pede a palavra, mas se irrita com a expressão da filha do meio ao experimentar 

sua comida e pergunta se existe algo errado.  

  

Furioso quando ela diz que acredita que o presunto havia passado do ponto e que talvez 

seu paladar tivesse piorado, o Sr. Chu deixa a mesa, atendendo ao telefone que chamava 

insistentemente e, logo em seguida, vai embora. Fiquei sem saber como me comportar e sua filha 

mais velha me explicou que o Sr. Chu sofria muito, pois estava perdendo o sentido do paladar e 

isso o fazia também perder um pouco do sabor da vida, pois essa nova condição dificultaria a 

realização do que ele mais gostava de fazer, a sua profissão como chefe de cozinha, além do que 

não estava contente com Jia-Chien que havia decidido morar sozinha. Elas se desculparam pelo 

incidente e só me deixaram ir após eu confirmar a minha visita para o jantar do domingo 

posterior.  

Jia-Chien foi me levar até a porta. Um pouco abatida e triste pelo acontecido, ela começa 

a recordar alguns dos momentos de sua infância e fala com o olhar molhado em lágrimas:  
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 “Minhas lembranças de criança são de uma 

cozinha (...) Como papai era maravilhoso... engraçado e 

terno naquela época. À tarde, depois da escola, me fazia 

pulseiras de pão e anéis de massa, pintados com tempero e 

“diamantes de açúcar”. Ele me deixava brincar tanto 

naquela cozinha grande! Jia-Jen ficava toda invejosa” 

(Comer, Beber, Viver, 1994). Meus olhos também se 

encheram de lágrimas. Despedimos-nos e fiquei de 

encontrá-los novamente.  

Passados sete dias, outro domingo havia chegado e segui para a casa do Sr. Chu. Como da 

outra vez, fui recebida com carinho e convidada a me acomodar na sala e, em seguida, na mesa de 

jantar. Nesse dia, Jia-Ning, a filha mais nova do Sr.Chu, comunicou à família que iria se casar e 

estava esperando um bebê. Após a notícia, o jantar foi servido. Comemos. Eu me despedi e 

como não demoraria muito mais em Taipei, fui novamente convidada a compartilhar um outro 

jantar de domingo.   
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No decorrer da semana, enquanto ansiava pelo retorno, fui informada de um outro 

casamento, o de Jia-Jen, e fiquei bastante surpresa. Soube também da morte de Wen, o melhor 

amigo do Sr. Chu, outro chefe de cozinha que julgava pela expressão de seu rosto os pratos 

preparados por ele, pois como Jia-Jen já havia me falado, a língua do Sr. Chu quase não sentia 

gosto.  

  
Essa última notícia muito me entristeceu. Jia-Chien contou-me que não iria mais se mudar 

de casa e que seu pai estava disposto a abandonar sua vida de chefe mais famoso da cidade e se 

aposentar após a morte do amigo. 

O Sr. Chu dizia: “Comer, beber, homem, mulher, 

comida e sexo. Desejos básicos! Toda vida, todo dia, é o 

que faço. É um saco! É só o que há? Essa é a vida boa? (...) 

As pessoas hoje não apreciam a sofisticada arte de 

cozinhar. Após 40 anos de comida chinesa em Taiwan, ela 

se perdeu. Comidas de toda parte juntam-se como rios ao 

mar. Tudo tem o mesmo gosto. Até água suja passa como 

prato seleto” (Comer, Beber, Viver, 1994). Ele estava 

realmente triste.  

De fato, o que se pode notar atualmente é que dificilmente há prazer sensorial quando 

ingerimos os alimentos e quando os preparamos. Na rapidez com que se processa nossa 

existência não nos resta tempo para deleitar e desfrutar sabores: “Reunir os amigos e cozinhar, 

desfiando conversas em torno do fogão enquanto se processa a alquimia do prato, com seus 

temperos e especiarias. A satisfação direta dos sentidos (...) A imagem poética de caldeirões que 

fumegam a exalar mágicos convites. O acompanhamento de bebidas; cervejas, vinhos, sucos, 
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aguardentes e licores. O doce arremate das sobremesas e o reconfortante cheiro do café a ser 

coado” (DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 91-92).  

O embrutecimento dos sentidos, no que diz respeito à alimentação deve-se em grande 

medida à industrialização dos alimentos. As comidas são destituídas de gosto pela agro-indústria 

alimentar ou indústria farmacêutica. Feita às pressas e de forma automática, a nossa alimentação 

sofre mutações, absorvendo componentes que antes não eram conhecidos, “o que promove, 

inevitavelmente, uma deseducação compulsória do paladar e uma desconsideração para com a 

refeição em si mesma. Conservantes, acidulantes, corantes, flavorizantes etc. etc., tornam os 

produtos alimentícios verdadeiros monstros do Dr. Frankenstein, que, mais e mais, a maioria vai 

identificando como os únicos sabores possíveis” (DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 92- 93). Hoje, os 

métodos e técnicas de produção intensiva dos alimentos são variados, da agricultura orgânica em 

pequena escala à manipulação de genes dos produtos agrícolas, exigindo reflexões éticas, políticas 

e sociais, capazes de resistir aos enquadramentos burocráticos e que nos aproximam dos ideais e 

da autenticidade pelos quais as nossas vidas anseiam.  

Nesse contexto, refiro-me novamente ao movimento Slow Food que é, “acima de tudo, 

um movimento em prol da dignidade cultural”, é “uma batalha contra um modo de vida baseado 

unicamente na pressa e na conveniência” e visa salvar “a herança cultural da humanidade” 

(HOLT, 2006, p. 88). Esses ideais têm muito em comum com uma educação mais sensível e 

humana, na qual o respeito pelos nossos legados culturais tem implicações de longo prazo, e que 

também assume a complexidade dos seres e da vida, como forma de preparar e misturar 

ingredientes conhecidos, de modo a intensificar o prazer de comer. 

Intensificar o prazer de comer era uma das maiores qualidades do Sr. Chu, que fazia de 

tudo para que as refeições em família não fossem desvalorizadas e deixassem de ocupar um lugar 

central na sua vida e na vida daqueles a quem ele amava.  

Mas eis que então chega o dia do último jantar que faria antes que eu partisse de Taipei, 

com aquela família que já havia me conquistado. Nesse jantar, como de costume, a família toda se 

reuniu. Além das três filhas e seus maridos, do Sr. Chu e de mim, estavam presentes a vizinha do 

Sr. Chu, Sra Liang, sua filha Jin-Rong e sua neta Shan-Shan.  
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Antes do jantar agradecemos, como 

de costume. O Sr. Chu começa então a 

discursar: “O destino nos reuniu esta noite 

(...) Todos debaixo de um teto, levando 

vidas separadas... porém, nos preocupamos 

uns com os outros. É esta preocupação que 

nos torna uma família (...) Viver não é como 

cozinhar. Não posso esperar os ingredientes 

estarem preparados e arrumados para 

começar a cozinhar. Enfim, após a primeira mordida, só o que conta é o sabor.” Depois dessas 

belas palavras, o Sr. Chu avisa que, como a família havia diminuído, ele estava disposto a vender a 

casa. Havia aceitado a promoção feita pelo restaurante onde trabalhava e iria se casar com Jin-

Rong, com quem mantinha um romance há tempos. Essa última notícia causou espanto e 

agitação e mais uma vez o jantar foi interrompido.  

 

Naquela noite, tive que ir embora 

cedo para arrumar minha mala, pois no dia 

seguinte iria partir de volta ao Brasil e só 

tive tempo de me despedir do Sr. Chu e de 

Jia-Chien, que depois me mandou a notícia 

que Jia-Rong estava grávida e seu pai teria 

outra filha.  

 

Sorri ao ler a carta e fiquei muito feliz ao saber que 

todos estavam bem e que o amável Sr. Chu havia recuperado 

o paladar. Tenho saudades dessa família, pensei até em voltar 

a Taipei, mas para dar continuidade à minha odisséia 

gastronômica, decidi pousar na Grécia e lá tive também o 

prazer de encontrar pessoas super especiais.  
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Na Grécia, entre os templos que ilusória e fantasticamente visitei, 

e todos os mitos que me foram recontados, visitei a Universidade de 

Atenas e lá conheci Fanis, um respeitável doutor em astrofísica, 

personagem central do filme “O Tempero da Vida” (2003). 

Ao nos conhecermos, descobri com 

satisfação e surpresa que ele era também um 

grande cozinheiro, que usava seus dotes 

culinários para temperar a vida das pessoas que 

o cercavam. Senti-me então à vontade para 

confidenciar-lhe o meu empreendimento 

cognitivo de pensar o corpo e o alimento como 

indispensáveis ingredientes, capazes de nutrir 

uma educação mais sensível, humana, complexa. 

Após me ouvir, ele, como de súbito, começou a relatar-me algumas histórias vividas em 

Istambul, na Turquia, onde passou grande parte de sua infância e pôde aprender várias lições que 

guardou para toda a vida, muitas delas vividas no mercado de temperos de seu avô e filósofo 

culinário, Vassilis, pai de sua mãe. Com os olhos vivos e brilhantes, como se experimentasse as 

mesmas sensações vividas em tempos passados uma vez mais, Fanis, por meio de longas pausas, 

rememorava... “Meu avô dizia que na palavra grega que significa “sonho” estava contida a palavra 

“arroto”! No início não tomei conhecimento do que havia por trás delas. Anos depois, percebi 

que ele se referia à comida e às histórias. Ambas requeriam um ritual essencial para se tornarem 

mais saborosas”. (O Tempero da Vida, 2003). 

    

Para Fanis, a comida, como as histórias, necessitam de um ritual de elaboração e 

degustação, em que saberes, sabores e afetos entrelaçam-se mutuamente. Quem já viveu em 

Istambul e um dia teve que se mudar de lá, como eu, sabe que há uma coisa forte que nos liga e 

da qual continuamos sempre magnetizados, continuava Fanis. É como uma bússola, que com 
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todas as questões geográficas reorienta a nossa identidade. Quem somos, nossas origens e onde 

vamos. Istambul é um lugar que se diferenciava de Atenas pela história, pela língua, pelas pessoas 

e também pelos temperos e hábitos alimentares. Para a maioria das pessoas, a comida envolve o 

sentido do olfato e do paladar, mas para nós envolve também o som e a visão, dizia ele. 

      

Fanis me convidou para um almoço e aceitei, curiosa para conhecer os temperos daquela 

região tão falada. Ele parou um instante. Ao longe ouvimos o som de uma campainha 

sussurrando em nossos ouvidos. Sério, ele me contou que tinha medo de certos sons pouco antes 

de uma refeição, pois por trás de cada grande evento de sua vida estava o som da campainha ou o 

som do telefone. Só depois de uma longa conversa, fui entender o motivo central de seus medos. 

 Pedi então para Fanis me falar sobre a cozinha daquela região mediterrânea, em especial 

a de Istambul, onde ele viveu grande parte de sua vida. Instintivamente, perguntei: o que significa 

para você essa relação com a cozinha e os alimentos e qual a importância que eles têm em sua 

existência? Pois bem, disse Fanis... “Para falar da nossa cozinha é preciso começar com os 

temperos. Aprendi os primeiros segredos dos temperos na loja do vovô.” 
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“Certo dia, estava eu na loja do vovô, quando entrou uma cliente pedindo peixe seco, 

folhas de parreira e cominho para preparar almôndegas. Ela pareceu ter ficado assustada ao ouvir 

meu avô indicar canela no lugar de cominho, para temperar as almôndegas. Vovô então lhe 

explicou... “às vezes, devemos usar os temperos errados para provar um ponto de vista. 

Adicionar algo diferente. Cominho é um tempero forte. Deixa as pessoas introspectivas. A canela 

faz as pessoas olharem uma nos olhos das outras” (O Tempero da Vida, 2003). A cliente se 

despediu do vovô, agradecendo e já satisfeita com o possível resultado que suas almôndegas com 

canela iriam provocar.”  

Sorrimos. Ele continuou. “Na mesma noite, quando voltei para casa, para a minha 

surpresa, mamãe também preparava almôndegas e, lembrando do que o vovô havia dito, de que a 

canela fazia as pessoas olharem umas nos olhos das outras, salpiquei um punhado generoso de 

canela, às escondidas, sem que ninguém desconfiasse de nada.” 
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 “O papai não gostava desse tempero na carne, alegando que almôndegas não 

combinavam com canela e que só deveria ser adicionada quando a carne não estava fresca. Era o 

que se fazia quando não havia geladeira, usavam a canela como conservante. Mas, ao cozinhar, as 

almôndegas começaram a exalar o cheiro da canela por toda a casa. Fiquei apreensivo.” 

  

“Realmente não é de se estranhar que os temperos, grandes causadores de conflitos e 

descobrimentos no passado da humanidade, estavam por trás de uma das maiores guerras da 

história, uma das quais eu causei em nossa própria casa. Eram discussões tolas, que escondiam 

questões de importância histórica.” Sorrimos novamente.  

Disse à Fanis que um dia havia parado 

para pensar em como a cozinha e os alimentos 

também fizeram parte de minha vida e de minha 

formação. Ele lembrou então de uma de suas 

aulas de astronomia no sótão da loja de 

temperos de seu tão falado avô, localizada em 

um agitado mercado de rua de Istambul. Deixei-

o prosseguir. “Vovô dizia que o termo 

“gastrônomo” continha o termo “astrônomo”. Assim, minhas aulas de astronomia envolviam o 

uso de temperos. Lembro-me como se fosse hoje. O vovô dizia: Eu falo, você come e pensa, está 

bem? Vamos lá. Pimenta, quente e queima.” 

“E eu respondia de pronto: O Sol. Isso, o Sol, dizia o vovô entusiasmado. O que o Sol 

vê? Perguntava ele. Tudo. Respondia eu. Exatamente. É por isso que pimenta vai bem com todas 

as comidas. Eu o observava atento, até que sua mão se direcionasse para a saca de um outro 

tempero e ele me fizesse novas perguntas.” 
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“A seguir temos Mercúrio. Também é quente. E depois... Afrodite. Após lamber um 

pauzinho do tempero, respondia: Canela!” 

   
“E o vovô prosseguia. Afrodite era a mais bela de todas as mulheres. Depois, temos a 

Terra, onde estamos. O que temos na Terra? Ele me perguntava. Eu respondia, então: a Dona 

Vida. Sim, vovô confirmava. Há vida na Terra. Mas não confunda a vida com a Dona Vida, mãe 

de Tassoula, que morreu no ano passado. Ele brincava e continuava a me perguntar: Do que 

precisamos para nos manter vivos? De comida, eu respondia. O que torna a comida mais 

gostosa?, continuava o vovô. O sal, eu dizia. E o vovô concluía: O sal! Nossas vidas precisam de 

sal. Tanto a comida como a vida requerem sal para se tornarem mais gostosas.” 
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“Eram assim minhas aulas de astronomia, cheias de ânimo, admiração pelo vovô e 

conhecimentos diversos, que hoje fazem parte de mim, tanto ou mais que os conhecimentos que 

ensino aos meus alunos na universidade. Acho que foi por isso que me tornei um astrônomo”, 

sorria Fanis. “Mas não eram apenas as aulas de astronomia que envolviam os temperos da loja do 

vovô, as aulas de geografia também eram assim. Nelas, conhecia os lugares pelos temperos mais 

característicos de cada região, ao cheirar e sentir o perfume dos cartões-postais que o vovô me 

oferecia. A cada cartão-postal que cheirava, vovô me explicava: Cravos são cultivados em 

Micenas. Rosas, em Delphi. Orégano, na Acrópole e assim conhecia diversas cidades e países 

pelo mundo afora.” 

   

“Muitas dessas aulas foram acompanhadas por Saime, a filha da senhora Aise, a melhor 

amiga da minha mãe e o primeiro e grande amor de minha vida, para quem eu ensinava os 

segredos característicos dos temperos e em troca a via dançar no sótão da loja do vovô.” 
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“Em minha família, a cozinha e os alimentos eram o centro de nossas reuniões e era 

difícil encontrar alguma mulher que não tivesse herdado algum dote culinário, relatava Fanis. Aos 

domingos, a família toda se reunia para uma festa culinária. Todas as mulheres participavam, até a 

tia Elpiniki, que sofria de mal de Parkinson. A mais competitiva era a tia Eleftheria. Ela sabia 

todos os segredos de um prato excepcional. Para ser a melhor ela dava suas receitas, mas nunca 

inteiramente certas. Eu ficava entre elas, observando os gestos, as técnicas e os saberes dos pratos 

mais característicos de Istambul”, continuava Fanis.  

“A coisa pela qual eu mais ansiava era um noivado na comunidade. O pré-requisito para o 

casamento era a iniciação da futura esposa na cozinha turca”, ele dizia. 
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 “Também nessas reuniões, sempre que possível, 

estava presente o tio Emílios, meu professor em assuntos do 

coração, um capitão viajante que sempre nos presenteava 

com as últimas novidades em produtos trazidos do exterior. 

Foi ele quem presenteou mamãe com uma panela de 

pressão. Nesse dia, as mulheres da família, ansiosas para experimentarem a novidade, logo se 

puseram a cozinhar e, para o espanto de todos, a panela estourou bem em cima do papai!” 

“Com o choque, a tia Elpiniki ficou curada 

de seu mal de Parkinson, até o aparecimento de outra 

novidade trazida pelo tio Emílios, o nosso primeiro 

liqüidificador, que a fez voltar com seus espasmos e 

tiques”. Fanis sorria. Acredito que a nossa conversa 

estava fazendo bem para ele, visto que seu rosto se 

iluminava a cada lembrança recuperada.  

 Eu disse a Fanis que as reuniões de família em torno da mesa realmente contavam muito 

de nossa história. “É comum capturar uma cena simbólica, um retrato das relações que rolam 

naquele espaço, um still da vida. Quem senta onde? O que se come? Quem cozinha o alimento e 

quem o serve? Que vozes predominam? Sobre o que se fala?” (ELEK, 2006, p. 07). Assim 

revivemos e construímos muito do que já se foi e se torna tão presente. 

 “Sim, é verdade”, ele continuava após uma longa pausa. “Minha infância foi muito bem 

aproveitada. Vivendo entre os temperos da loja do vovô e sua sabedoria pude crescer e aos 

poucos fui entendendo que na vida, além dos alimentos, há outras coisas que podem ‘ferver’. O 

tempo passava e enquanto nuvens cobriam os rostos dos adultos, o meu continuava iluminado, 

porque estava cada dia mais apaixonado por Saime. Até o dia em que num jantar, a campainha 

tocou e fomos surpreendidos por oficiais do departamento de imigração. Após uma longa 

conversa com papai, nos deram a notícia de que estávamos sendo deportados para Atenas, na 

Grécia, onde vivo até hoje, devido às tensões históricas e políticas entre Grécia e Turquia, na 

época. No início, pensei que a Grécia ficasse na América. No entanto, logo a geografia pôs meus 

pés no chão”. 

 “Rumo à estação de trem senti um aperto no peito, uma dor silenciosa aos poucos se 

instalava em mim. Era como se eu tivesse que me despedir de um período essencial para a minha 

formação como ser humano, de pessoas que me ensinaram as maiores lições de minha vida, em 
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especial o vovô. Era como se desfazer dos antepastos e ir à busca do prato principal. De fato, os 

antepastos são semelhantes a histórias que narram viagens a lugares distantes. Sabores e aromas 

que seduzem seus sentidos e preparam você para uma viagem de aventura. Por isso a palavra 

grega para “volta” contém a palavra “vez”, que, por sua vez, esconde dentro de si a palavra 

comida”. 

 “Já na estação, não consegui segurar as lágrimas ao me despedir do vovô, que dizia: Não 

chore. Lembra-se do que combinamos? Daqui a dois meses, irei ao seu encontro e viveremos 

juntos na Grécia. Vou levar Saime junto para vocês poderem olhar as estrelas de lá. Se eu me 

atrasar, lembre-se de olhar para as estrelas, onde quer que você esteja. No céu, há coisas que nós 

podemos ver, mas há também coisas que não podemos ver. Fale sempre sobre as coisas que 

outros não podem ver. As pessoas gostam de ouvir histórias sobre coisas que elas não podem 

ver. Com a comida, é a mesma coisa. Que importa se não vê o sal se a comida está saborosa? É 

claro que não vê, mas a essência está no sal. Vovô me abraça.” 

“Em seguida, me despeço de Saime que, para minha surpresa, me presenteia com a sua 

cozinha de brinquedos, como forma de fazer com que eu não esquecesse dela e dos diversos 

momentos e aprendizagens que compartilhamos juntos, dos segredos culinários e dos mistérios 

que escondem-se por trás de um grande amor. 
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“Lembro-me que Saime olhou dentro dos meus 

olhos e disse: Quando eu for à Grécia você vai cozinhar e eu 

vou dançar para você. Essas foram suas últimas palavras. 

Depois disso, nunca mais a vi.” 

 

Fanis silencia. Após um tempo, ele retoma... “Foi uma longa viagem. Em meus 

pensamentos não se passava que eu jamais voltaria a estar em Istambul. E foi assim que vivi 

durante todos esses anos, alegre com as promessas das cartas e cartões, que nunca se tornaram 

realidade, do vovô de vir à Grécia, e da saudade daquele lugar que hoje guardo no coração.” 

 “Para espantar a tristeza e relembrar meus tempos de infância em Istambul, sempre que 

podia, aos sete anos de idade, passava a noite cozinhando. Certa vez, cozinhei para Saime e para 

vovô, na esperança de revê-los, o que não aconteceu. Cozinhar era a forma que eu encontrei de 

resgatar minha identidade cultural e estar mais próximo das pessoas que amava.”  
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Eu disse a Fanis que já tinha ouvido falar que a culinária é mesmo um fator de resistência 

da cultura de um povo, visto que “quando alguém é forçado ao exílio pela conjuntura política ou 

pela situação econômica, o que subsiste por mais tempo como referência à cultura de origem é a 

comida, se não para a refeição cotidiana, pelo menos para os dias de festa. É uma maneira de 

mostrar a pertença a outro solo” (GIARD, 2003, p. 250). 

“Mas ao mostrar meu talento para a culinária, acabo por assustar meus pais, que certo dia 

me encontraram, no meio da noite, preparando diversos pratos. Após essa ocasião, chamaram 

um padre para benzer a nossa casa, acreditando que o fato de eu cozinhar bem naquela idade era, 

ou devido a um distúrbio que precisava ser tratado, ou porque estava possuído por demônios. O 

padre, entretanto, acabou por provar a minha comida naquele dia. Ele comeu e se lambuzou a 

ponto de lamber os dedos.” Nós dois sorríamos com o que Fanis contava a cada lembrança 

revivida. 

“Naquele período tive problemas de 

aprendizagem na escola e a professora achava-me 

distraído nas aulas, isolado dos meninos da turma, 

pois estava sempre cozinhando para as minhas 

colegas de classe, além de também acreditar que 

meus pais deveriam me tirar da cozinha. Segundo 

ela, comida e aromas bloqueavam minha adaptação 

à vida grega. E foi o que meus pais fizeram. Nessa época, lembro-me de passar dias trancado no 

banheiro e só sair para ir à escola. Lia e relia os cartões perfumados do vovô e as cartas de Saime, 

que me mantinham aceso o desejo de um dia reencontrá-los.” 

“Enquanto isso, na Grécia, o regime militar foi estabelecido, e o meu pai estava 

convencido de que, para esquecer Saime, eu tinha que me tornar uma pessoa de uniforme.” Não 

acredito! Exclamei. Você se tornou um oficial do departamento de imigração? “Não, jamais”, 

respondeu Fanis. “Tornei-me um escoteiro e, numa noite, após uma apresentação em que eu e 

meus amigos escoteiros cantamos em um bordel, reacendi minha paixão pelos alimentos e 

temperos e tornei-me posteriormente um chef de cozinha. Descobri também outros segredos, os 

do amor.” 
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“Os pratos principais da cozinha turca levam você de 

volta para a infância”, disse Fanis. “Fazem você mergulhar na 

hora da generosa oferta da cozinheira e você desfruta dessa 

‘viagem’ ” (O Tempero da Vida, 2003).  

O tempo passava depressa e nem notamos que a noite havia se aproximado. Como estava 

indo embora do país no dia seguinte, me despedi emocionada de Fanis, com o intuito de revê-lo 

novamente em outras oportunidades e de compartilhar de outras saborosas conversas. Já no 

Brasil, recebi um postal com cheiro de canela e fiquei feliz ao ver que era de Fanis. Mas 

infelizmente soube que seu avô havia morrido e ele tinha retornado a Istambul para o seu 

enterro. Me entristeci, mesmo sabendo que a morte faz parte da vida.  

 Fanis me ensinou muita coisa naquela longa conversa que tivemos. Uma delas é a de que 

os sabores dos temperos, apesar de distintos, podem ser combinados, gerando pratos e 

experiências gustativas ricas. O mesmo deveria acontecer com os povos e suas culturas, que 

habitam nosso planeta. Além disso, poderíamos estender essa experiência para todos os nossos 

sentidos e não apenas a audição e visão, pois a cada dia, nos tornamos mais pobres em relação ao 

sentir. Poderíamos, entretanto, compreender muito mais as pessoas e o sentido da vida se 

soubermos canalizar nossos sentimentos para bem próximo do coração. Ainda hoje, ao lembrar 

de Fanis, sinto o cheiro da canela, da pimenta e dos demais temperos presentes naquele lugar 

mágico, de atmosfera inquietante, que me parecia a loja de seu avô, onde reinava em meio a uma 

sábia desordem de sacos de especiarias, cuja verdadeira natureza e segredo só ele conhecia. Com 

Fanis, também aprendi que separações, despedidas, silêncios, tristezas, choro ou saudades são da 

mesma forma que a canela, o sal e a pimenta, o tempero de nossas vidas. 

 Lembrei-me de uma das frases que Fanis me disse, quando tive que retornar, segundo ele, 

de autoria de seu tio Emílios: “Na vida, há dois tipos de viajantes. Aqueles que olham no mapa e 

aqueles que olham no espelho. Aqueles que olham no mapa estão partindo. Aqueles que olham 

no espelho estão voltando para casa” (O Tempero da Vida, 2003). Eu sentia que ainda era cedo 

para guardar meus mapas. Queria degustar a geografia e avaliar, pelo paladar e por todos os 

outros sentidos, o sabor de uma nova rota de viagem. Desse modo, embarquei rumo ao México e 

me envolvi com os desejos, repressões, prazeres, medos e conquistas de Tita, protagonista do 

filme “Como Água Para Chocolate” (1993). 
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  Naquele cenário, conheci Laura. Certo dia, quando preparávamos 

um belo prato mexicano, chamado Tortas de Natal, que leva como 

ingredientes: uma lata de sardinhas; meio quilo de chouriço; orégano; uma 

lata de chilles serranos, uma espécie de pimentão picante; dez teleras, que são 

pães tostados, grandes e ovalados; além de cebola, Laura pôs-se a chorar 

incontrolavelmente.  

De início, fiquei assustada, mas foi esse fato o grande 

responsável por me fazer conhecer umas das mais belas e puras 

histórias de amor que já ouvira em toda a minha vida.  

 Perguntei a Laura o que se passava e o motivo de suas 

lágrimas. Ela então continuou a me revelar os segredos da 

culinária mexicana e, com eles, foram se desenrolando os segredos da própria vida, vidas 

passadas, tão presentes, e vidas futuras. Dizia Laura: “A cebola tem que ser bem picada. Sugiro 

que ponha um pedaço de cebola na cabeça para evitar as lágrimas quando se está cortando”.   

 

 
Eu a observava atenta e Laura continuava... “O ruim de chorar quando se pica cebola não 

é o fato de chorar e sim que, às vezes, não se consegue parar. Mamãe dizia que sou tão sensível a 

cebola quanto Tita, minha tia-avó, que desde o ventre materno chorava quando minha bisavó 

picava cebola” (Como Água para Chocolate, 1993). 
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Fiquei surpresa. Laura disse ainda: Seu choro 

era tão forte que Nacha, a cozinheira da casa, que era 

meio surda, o escutava sem esforço. “Um dia os 

soluços foram tão fortes que provocaram o 

adiantamento do parto. E sem que minha bisavó 

pudesse sequer dizer um pio, Tita despencou neste 

mundo prematuramente, sobre a mesa da cozinha, 

entre os aromas de uma sopa de massinha que estava cozinhando, os do tomilho, do louro, do 

coentro, do leite fervido, do alho e, é claro, da cebola” (ESQUIVEL, 2001, p. 3-4). 

 
E quem fez o parto? Perguntei. Laura disse-me então que, segundo relatou sua mãe, 

nenhuma parteira ajudou no parto, pois, de acordo com o que Nacha contava, Tita foi empurrada 

a este mundo por uma torrente de lágrimas, que inundou o chão da cozinha. Quando o susto 

passou, e a água, graças ao Sol, evaporou, Nacha recolheu o que restou das lágrimas. Foram vinte 

quilos de sal, que usaram para cozinhar por muito tempo (Como Água para Chocolate, 1993).   

Que surpreendente, exclamei. “É verdade”, disse Laura. “Este inusitado nascimento 

determinou o fato de que Tita sentisse um imenso amor pela cozinha e que a maior parte de sua 

vida fosse passada nela, praticamente desde que nasceu, pois quando contava dois dias de idade, 

seu pai, ou seja, meu bisavô, morreu de infarto” (ESQUIVEL, 2001, p. 4). “Impressionada, 

minha bisavó, Elena, perdeu o leite. Dessa forma, Nacha, 

que tinha tão profundos conhecimentos sobre a cozinha e 

outras coisas mais, se encarregou de cuidar da alimentação 

de Tita, que cresceu entre os aromas, cores, saberes e 

sabores que se espalhavam naquela casa e iam fazendo 

parte dela.” 



117 

 

 

   

  

 

 
“Por aí se explica então que tenha desenvolvido um sexto sentido em relação a tudo o 

que a comida se refere. Algumas vezes Tita chorava sem razão, como quando Nacha picava 

cebola, porém como as duas sabiam o motivo dessas lágrimas, não as levavam a sério. Elas eram 

convertidas, em momentos de diversão, de tal modo que durante a infância Tita não diferençava 

bem as lágrimas do riso das do pranto. Para ela, rir era uma maneira de chorar”. 

 “Mas chegou um momento em que Tita soube diferenciar as lágrimas do riso das do 

pranto e toda a sua vida se inundou de um profundo vazio”, explicou Laura. Mas por que, o que 

houve?, perguntei curiosa. “No início da adolescência”, respondeu Laura, “Tita conheceu o amor 

e se interessou por um rapaz chamado Pedro que, na época, também estava perdidamente 

apaixonado por ela.”  
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“Certa vez, em uma noite de Natal, Pedro e sua família 

foram convidados pela primeira vez a cear na casa de Tita e 

foi nessa ocasião que ela e Pedro entrecruzaram seus olhares.”  

 

“Quando Tita sentiu o olhar ardente de Pedro 

compreendeu perfeitamente o que sente a massa ao entrar em 

contato com o óleo fervente. Foi tão real o calor que a invadiu 

e temendo que, como na massa, lhe surgissem bolhas pelo 

corpo, no ventre, no coração e nos seios, Tita baixou os olhos 

e fugiu” (Como Água para Chocolate, 1993).  

 
 “Quem sabe Tita não estaria dessa forma 

fugindo do que seu destino lhe reservava.” Como 

assim, Laura, não estou compreendendo, eu disse. 

E Laura me explicou que Tita estava destinada a 

obedecer a um costume milenar que reinava há 

muitas gerações naquela família: o de que caberia à 

filha mais nova cuidar da mãe até que ela viesse a 

falecer, não podendo, assim, casar-se e ter filhos. 

Que estranho costume, exclamei! Laura concordou e disse que se não fosse por Tita, talvez hoje 

ela não poderia estar contando aquela história para mim.  

“Para ficar próximo à Tita, Pedro resolveu aceitar a condição 

de minha bisavó, de casar-se com Rosaura, minha avó”, 

prosseguiu Laura. O quê? Ele aceitou?, perguntei. Laura disse 

que sim. “Pedro acreditava que aquela era a única forma de 

viver ao lado de Tita, pois minha bisavó era mesmo 

irredutível. Na noite em que soube da notícia, Tita não 

conseguiu dormir. Não sabia explicar o que sentia.” 
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“Pena que os buracos negros não haviam sido descobertos naquela época, pois seria fácil 

para ela compreender que tinha um buraco negro no peito que a fazia sentir um frio infinito. E 

pôs-se a chorar e tricotar, tricotar e chorar até que terminou a colcha e cobriu-se com ela. Mas de 

nada adiantou. Nem naquela noite, ou noutras, enquanto viveu pôde controlar o frio” (Como 

Água para Chocolate, 1993).  

  
  

“Não se contentando com o sofrimento de Tita, 

minha bisavó ainda fez com que, junto a Nacha, ela se 

encarregasse dos preparativos do banquete de casamento de 

minha avó Rosaura e Pedro.” 

 
 
“Mas, ao preparar a massa do bolo, Tita não conseguiu se conter e derramou sobre a 

massa suas lágrimas.” 
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“Depois da cerimônia de casamento, coube aos convidados provarem do bolo e, após 

comerem, todos se entristeceram e começaram a chorar.” 

 
“O choro foi o primeiro sintoma de uma intoxicação estranha. Uma grande melancolia e 

frustração apossou-se dos convidados, fazendo-os procurar o pátio, os estábulos e os banheiros, 

com saudades do amor de suas vidas. Ninguém escapou do feitiço, e só uns afortunados 

conseguiram chegar aos banheiros a tempo, não participando assim, do acesso de vômito coletivo 

em pleno rio.” 

  
 “Minha bisavó jurou se vingar de Nacha e Tita por acreditar que elas haviam colocado 

vomitivo no bolo, mas isso não foi possível, pois nesse dia Nacha morreu” (Como Água para 

Chocolate, 1993). 
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“O tempo passava”, comentou Laura, “e Tita teve que conviver com a frustração de ver 

seu grande amor casado com sua irmã. Após a morte de Nacha, coube a Tita assumir seu lugar na 

cozinha e, quando completou um ano em que estava cozinhando, Pedro lhe presenteou com 

rosas.” 

  
“Indo contra a determinação de minha bisavó Elena de jogar as rosas no lixo, Tita, guiada 

por Nacha, decidiu preparar codornas ao molho de pétalas de rosa, um prato que a todos 

agradou.” 
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“Nesse dia, parecia que, num estranho fenômeno de alquimia, não só o sangue de Tita, 

mas todo o seu ser se havia dissolvido no molho de rosas, no corpo das codornas e nos aromas 

da comida. Desse modo, penetrava no corpo de Pedro voluptuosa, aromática e completamente 

sensual. Parecia um novo código de comunicação em que Tita era a emissora, Pedro, o receptor e 

Gertrudis, a afortunada em que se sintetizava essa relação sexual através da comida” (Como Água 

para Chocolate, 1993). 

 

  

 

 

 

 

 

 
E quem era Gertrudis? Perguntei a Laura. “Minha outra tia-avó, a filha mais velha da 

minha bisavó Elena. Gertrudis era o grande segredo que minha bisavó escondeu por toda a sua 

vida e que Tita só foi descobrir tempos mais tarde, pois ela não era filha do meu bisavô e de 

Elena, mas dela com um outro homem, e esse foi o motivo que causou o infarto em meu 

bisavô.” Nossa, e por que ela era tão irredutível a esse costume? Por que não deixava Tita ser 

feliz com quem ela amava de verdade? Eu continuava a interrogar Laura. “Não sei”, respondeu 

ela. “Acredito que devido à época, para manter as aparências, a moral e os bons costumes.”  

 “No dia em que comeram as codornas ao 

molho de pétalas de rosas, Gertrudis fugiu com o chefe 

da Revolução Mexicana, que se instaurava na época, o 

que fez com que minha bisavó obrigasse a todos que 

queimassem seus retratos, certidão de nascimento, todo 

e qualquer tipo de recordação que lembrasse Gertrudis. 

Mas Tita nunca conseguiu esquecer a irmã, de quem 
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era confidente. Com o tempo, minha avó Rosaura ficou grávida do seu primeiro filho. Após nove 

meses nasceu Roberto, pelas mãos de Tita.” 

“Mas minha avó Rosaura não o amamentou, pois não tinha leite.” No mínimo, eu disse a 

Laura, entregaram seu tio a Tita para que ela cuidasse dele, estou enganada? “Não”, respondeu 

Laura.  

 “Certo dia, estava Tita a preparar um ‘mole’ e pôde sentir na própria carne como o contato 

com o fogo altera os elementos, como a massa se transforma em um ‘tortilla’, como um peito que 

não passou pelo fogo do amor é um peito inerte, uma bola de massas sem nenhuma utilidade.” 

 
“Foi quando Pedro, ao vê-la na cozinha preparando 

a refeição, transformou os seios de Tita, de castos em 

voluptuosos, sem tocá-los. E os dois só não chegaram a 

arder em chamas completamente, porque foram 

interrompidos por um empregado do sítio, que trazia a 

notícia de que a ama-de-leite de Roberto havia morrido 

após ter sido atingida por uma bala perdida. Sabendo disso, 

Tita logo arrumou uma forma de alimentar o sobrinho. Ela 

não podia ver ninguém chorando de fome que ia logo 

aliviar a necessidade. Esse desejo fez seu peito virgem 

derramar leite e, dessa forma, Tita alimentou a inocente 

criança” (Como Água para Chocolate, 1993). 
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“Tudo às escondidas da bisavó Elena que, quando desconfiou, mandou Pedro, Rosaura e 

o sobrinho para bem longe, no Texas, em San Antonio. Assim, ela também acreditava que Tita 

esqueceria Pedro e vice-versa.”  

 
 “Dias depois, Chencha, a outra 

empregada da casa, disse, às lágrimas, que o 

menino Roberto havia morrido, pois tudo o 

que comia lhe caía mal.” 

  
 
 

“Foi um período muito difícil para Tita, tanto que ela perdeu a voz e diziam que ela havia 

ficado louca. O médico da família, John, que estava interessado em Tita, com a desculpa de que 

iria curá-la da doença a levou para longe de sua mãe. Tita passou a morar em sua casa. No quarto 

em que estava hospedada, ao ver as mãos livres das ordens da mãe, Tita não sabia o que pedir a 

elas. Podiam fazer qualquer coisa ou transformar-se. Ah, se pudessem virar pássaros e voar para 

longe! Queria que a levassem bem longe! Queria fugir de si mesma. Não queria tomar decisões 

nem voltar a falar de novo. Não queria que suas palavras gritassem sua dor” (Como Água para 

Chocolate, 1993). 

  
“Após uns dias na casa de John, Tita recebeu a visita de Chencha, que lhe trouxe uma 

bela sopa, a qual Tita devorou, sem demora. Uma sopa pode curar qualquer doença (...) Pelo 

menos, esta era a crença de Chencha e de Tita, que por muito tempo não acreditou. Agora tinha 

que aceitá-la como certa, pois havia se recuperado depois de uma boa sopa de carne. Após a 

morte da mãe, Tita voltou para casa. No dia em que retornou, ela descobriu o segredo de minha 

bisavó”, disse Laura, “e chorou, chorou, aos soluços. Não pela mulher que a reprimia, mas por 

este ser que viveu um amor frustrado como ela” (Como Água para Chocolate, 1993). 
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 “Minha avó e Pedro retornam também à casa da minha bisavó. Naquela época, minha 

mãe, Esperança, nasceu prematuramente. Por essa condição, precisava de muitos cuidados. 

Devido a um parto bem complicado, minha avó Rosaura havia ficado fraca demais para cuidar da 

filha. Assim, minha mãe cresceu junto aos aromas, sabores e calor da cozinha de Tita.” 

 
“Entretanto, por ser filha única, Tita sabia dos planos de Rosaura para Esperança e 

prometeu a si mesma que a sobrinha não teria o mesmo destino que ela, devido a um maldito 

costume.” 
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Nesse ponto da narrativa de Laura, eu disse: olha, não entendo bem a lógica desse 

costume, porque no caso de Tita, já que não pôde se casar e ter filhos, quem, quando ela ficasse 

velha, cuidaria dela? “Não sei lhe responder”, afirmou Laura, “mas sinto que devo muito a Tita, 

minha tia-avó. Uma vez minha mãe me contou que Tita e meu avô Pedro ainda tiveram um 

romance às escondidas, mas só após a morte de minha avó Rosaura, ocasionada por graves 

problemas digestivos, e o casamento de minha mãe Esperança. Apenas vinte e dois anos depois 

da primeira vez em que seus olhares entrecruzaram-se, e de saberem que seriam apaixonados um 

pelo outro pelo resto de suas vidas, Tita e Pedro, ao se verem sozinhos, puderam sentir o gosto 

do amor.” 

  
 “Após o casamento de minha mãe e de meu pai, ao se despedirem de ambos, Tita e 

Pedro, meu falecido avô, entregam-se um ao outro; agora não apenas aos aromas da carne, ao 

sabor que era decifrado pelo cheiro e pelo calor dos alimentos. Naquele momento, estavam 

dispostos a viver aquela emoção plenamente.”   

  
“Pedro descobriu que, assim como o aroma da comida fresca e bem preparada é 

excitante, também o era o aroma do corpo de Tita. Mas após gozarem do amor que escondiam 

há anos, como se fosse possível encobrir tamanho sentimento, Pedro morreu e como que 

sussurrando aos seus ouvidos, Tita lembrou-se das palavras que um dia John havia dito para ela.” 
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“Segundo John, sua avó, Luz do Amanhecer, que 

era uma índia Kikapoo, dizia que todos nascem com uma 

caixa de fósforos dentro de si, mas não podemos acendê-

los sozinhos. Necessitamos (...) de oxigênio e da ajuda de 

uma vela. Só que, em nosso caso o oxigênio deve vir do 

hálito da pessoa amada, a luz da vela pode ser qualquer 

coisa. Uma melodia, uma palavra, uma carícia, um som, qualquer coisa que dispare o detonador e 

acenda um dos fósforos. Agora, cada pessoa tem que descobrir quais são seus detonadores para 

poder viver, porque é a chama de apenas um fósforo que nutre a alma de energia. Se não há 

detonador para os fósforos, a caixa umedece e jamais poderemos acender nenhum deles. Há 

muitas maneiras de secar uma caixa de fósforos úmida (...) Claro que também é importante 

acender os fósforos um por um porque, se uma emoção intensa acender todos de uma vez, 

produzirá um resplendor tão forte que aparece diante de nossos olhos um túnel esplendoroso 

que nos mostra o caminho que esquecemos ao nascer e nos chama de volta à nossa perdida 

origem divina” (Como Água para Chocolate, 1993). 

“Depois de sentir o corpo de Pedro frio e atestar a sua morte, Tita começou a mastigar, 

um por um, alguns fósforos que viu à sua frente e, como a emoção era intensa demais, a casa 

onde os dois se encontravam começou a pegar fogo”, contou-me Laura.  

 
Silenciei por um instante e fiquei pensando nas palavras ditas pela avó de John. Também 

acredito que todos nós nascemos com uma caixa de fósforos dentro de si, mas, de fato, não 

podemos acendê-los sozinhos. O próprio processo de formação e de produção do conhecimento 

necessita de oxigênio e da ajuda de uma vela para ser aceso. E cada pessoa tem que descobrir 

quais são seus detonadores para poder viver. Para alguns, um conhecimento mais inclinado à 

rigidez da lógica clássica torna-se capaz de disparar o detonador e acender os fósforos. Mas, para 

outros, esse tipo de conhecimento umedece a caixa de fósforos e, assim, não é possível acendê-
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los. Esses últimos acreditam em um saber capaz de fornecer uma cultura que permita distinguir, 

contextualizar os problemas multidimensionais, globais e fundamentais e que também ensine a 

viver, nos preparando para responder aos desafios que a crescente complexidade da vida impõe 

ao conhecimento; um saber que eduque para a compreensão humana e ensine a cidadania terrena. 

Esse saber reúne elementos que permitem acender os fósforos, um a um, e nos ajuda a nos 

reconhecer em nossa própria humanidade, situando-a no mundo e assumindo-a (MORIN, 2006). 

Após essa reflexão, pergunto, intrigada, a Laura: Como sabe de toda essa história, que se 

passou há tempos tão distantes, quando você não era nem mesmo nascida? Ela me respondeu 

que sabia de tudo isso pelas histórias que ouviu sua mãe contar sobre Tita, desde que ela era 

muito pequena.  

“Quando Esperança, minha mãe, voltou da 

viagem, só encontrou, sob os escombros do 

rancho, este livro de culinária, que ela me deixou 

quando morreu, que narra esta história de amor 

enterrada.”  

 
Laura parou um instante, respirou fundo e continuou... “Minha mãe, Esperança, que 

saudade de sua comida, do cheiro de sua cozinha. Da sua conversa, das Tortas de Natal, que não 

sei fazer como ela. E não sei porque choro tanto quando as faço. Talvez eu seja tão sensível a 

cebola quanto Tita, minha tia-avó, que continuará viva enquanto alguém preparar suas receitas” 

(Como Água para Chocolate, 1993). 

Senti o aroma perfumado que se esvaía pela casa. Era a Torta de Natal, que, enquanto 

conversávamos, teve tempo de ficar pronta. A cada colherada, sentia uma certa paz no ar, e 

comemos em silêncio. Despedi-me de Laura, mas a alquimia de suas misturas, de seus saberes e 

de sua memória, como fundamento e continuidade de um conhecimento tão vivo, permaneceram 

em mim. Ainda hoje, vez ou outra, a história de sua tia-avó Tita surpreende meus pensamentos e 

apossa-se de minhas idéias. Nesse contexto, reflito em como “apetite e sexo são os grandes 

motores da história, preservam e propagam a espécie, provocam guerras e canções, influenciam 

religiões, lei e arte”, pois “toda a criação é um processo ininterrupto de digestão e fertilidade; 

tudo se reduz a organismos devorando uns aos outros, reproduzindo-se, morrendo, fertilizando a 

terra e renascendo transformados. Sangue, sêmen, suor, cinza, lágrimas e a incurável imaginação 

poética da humanidade buscando significado” (ALLENDE, 2002, p. 207). 
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E foi em meio a essa incurável imaginação poética que, gulosa, 

continuei a provar geografias e, aproveitando que estava no México, decidi 

fazer uma visita aos Estados Unidos, por meio do filme “Super Size Me: a 

dieta do palhaço” (2004), antes de retornar ao meu país de origem, o 

Brasil.  

Assim que cheguei aos Estados Unidos fiquei chocada, pois tudo lá tem dimensões 

inimagináveis. Eles têm “os maiores carros, as maiores casas, as maiores empresas, a maior 

comida. E, por fim, o maior povo.” Além disso, “os EUA estão se tornando a nação mais gorda 

do mundo (...) Quase cem milhões de norte-americanos são gordos ou obesos. Mais de sessenta 

por cento dos adultos do país. Desde 1980, dobrou o número de norte-americanos gordos ou 

obesos. O número de crianças duplicou e o de adolescentes triplicou” (Super Size Me: a dieta do 

palhaço, 2004).  

Será que essas estatísticas têm a ver com a 

onipresença da cultura fast food? Em cada cidade 

norte-americana que visitei, o que mais pude ver, 

quilômetro após quilômetro, foram diferentes 

marcas franqueadas compondo a paisagem e o 

espaço urbano. Coca-cola, Wendys, Popeyes, 

Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, e é claro 

Mc’Donalds, centenas e milhares deles. Senti-me 

em um verdadeiro império do consumo alimentar 

que, na maioria das vezes, suprime a variedade, limita as nossas escolhas e manipula os nossos 

desejos (WATERS, 2006).  

 
Em meio a esse cenário, e vivendo uma poliexistência 

entre o real e o imaginário, conheci Morgan Spurlock, que foi 

criado em West Virgínia, o terceiro estado mais gordo do país. 

Segundo ele, esse assombro de obesos que ronda os EUA 

deve-se, entre outras coisas, à mudança de hábitos e ao 

consumo exagerado de fast-foods e alimentos-serviço.  
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Sem querer mutilar a complexidade dos fenômenos, é possível observar que desde o final 

do século XIX, industrialização, racionalização e funcionalização aparecem de maneira ofuscante 

nas modificações que perturbaram a nossa alimentação. Da produção ao consumo, passando pelo 

abastecimento, sua realidade é incontestável. No início do século XX, os defensores do progresso 

tecnológico e científico acreditavam entusiasmados que a industrialização e a transformação 

crescente da alimentação era o início de um processo que, inelutavelmente, chegaria ao resultado 

de uma pílula nutricional substituindo as refeições. Aos poucos, essa perspectiva foi traduzindo 

uma ansiedade, um temor e um julgamento negativo no que diz respeito à evolução da 

alimentação e ao modo de vida cotidianos; predominava uma verdadeira angústia em relação ao 

futuro e uma grande nostalgia do passado. No final desse século, a fé ingênua na tecnologia e 

suas promessas de futuro radioso foram, no mínimo, abaladas. Quanto à alimentação, o temor 

manifestado naquele período já não é em relação à pílula e sim à saúde e à identidade cultural dos 

diferentes povos. Estes “receiam que a alimentação cotidiana, como fonte de prazer, ato de 

sociabilidade e comunicação, acabe sendo lentamente corroída, invadida, desagregada por um 

inexorável processo que tem o nome de “americanização” e cujo vetor não é a fantasmática 

pílula, mas o onipresente hambúrguer” (FISCHLER, 1998, p. 844). 

 
 
Já em pleno século XXI, observamos que o processo de “norte-americanização” invade 

cada vez mais nossas vidas, muitas vezes, sem que nos demos conta disso. A cozinha de nossa 

casa, assim como as refeições preparadas em seu interior, perderam grande parte de seu valor. 

Satisfação, comunhão e comunicação deram espaço à funcionalidade, a refeições distraídas e a 

um automatismo displicente e diário. E a alimentação se identifica, cada vez menos, com o 

universo doméstico, visto que “os modos de vida foram modificados profundamente pela 

urbanização, pela industrialização dos anos 1950-1960, pela profissionalização das mulheres, pela 

elevação do nível de vida e de educação, pela generalização do uso do carro, pelo acesso mais 

amplo da população ao lazer, férias e viagens” (FISCHLER, 1998, p. 850-851). Dessa forma, 

aumenta-se regularmente o número de refeições tomadas fora de casa.    
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  A propósito dessa suposta “macdonaldização” dos 

costumes, Morgan Spurlock lembrou, em uma de nossas 

conversas que, quando pequeno, sua mãe preparava o jantar 

todos os dias. Suas recordações maternas são quase todas na 

cozinha. Ele e sua família só saíam para comer em ocasiões 

especiais. Mas hoje as famílias saem sempre. E, segundo 

Morgan, estão “pagando por isso com dinheiro e também 

com a silhueta. Hoje a obesidade só perde para o cigarro 

como principal causa mortis evitável nos EUA, com mais de 

quatrocentas mil mortes por ano por doenças associadas a 

ela” (Super Size Me: a dieta do palhaço, 2004). 

 

De acordo com Morgan, todo dia, uma quarta parte dos norte-americanos vai a uma 

lanchonete. Mas “esta avidez por lanche não é só nos EUA. Está acontecendo no mundo todo. 

Só o Mc Donald´s dá de comer a quarenta e seis milhões de pessoas todo dia (...) Nos Estados 

Unidos o Mc Donald´s responde por quarenta e três por cento do mercado de lanches. Ele está 

em toda parte. Em aeroportos, áreas de descanso, postos de gasolina, estações. Lojas de 

departamentos. Parques de diversões. Até em hospitais. Isso mesmo, hospitais. Ao menos, você 

estará perto quando a coronária chiar” (Super Size Me: a dieta do palhaço, 2004), ironiza Morgan.  

 “Por isso”, continua ele, “quis verificar o que aconteceria, caso eu comesse só no Mc 

Donald´s durante um mês. Será que estaria indo rápido demais rumo à obesidade? Seria 

excessivamente perigoso? Quis descobrir.” Sério?, perguntei. Você não acha que isso é loucura? 

Ele disse: “Não sei. Minha namorada, a chef vegetariana Vegan, também já me fez essa pergunta 

várias vezes. O que sei é que me sinto pronto para viver isso.” Afinal, acredito que o nosso 

próprio corpo “é utilizado como referência de base para as interpretações que fazemos do 

mundo que nos rodeia e para a construção do permanente sentido de subjetividade que é parte 

essencial de nossas experiências” (DAMÁSIO apud DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 22). 

Eu inquiri, preocupada: você não tem medo do que pode lhe acontecer? E ele me disse 

que às vezes é preciso se arriscar. Perguntou-me quanto tempo eu iria passar nos Estados Unidos 

e eu disse que por volta de um mês.  
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Ele então me convidou para ficar hospedada em sua casa e acompanhar essa maratona. 

Aceitei. Além disso, chamou-me para um jantar vegetariano preparado por sua namorada, antes 

que ele aderisse à “Dieta do Palhaço”: torta de legumes, uma salada de legumes assados, 

alcachofra e uma salada verde simples, que estavam saborosos.  

   
Pude acompanhar Morgan Spurlock nesses trinta dias de dieta no Mc Donald´s. De 

início, os exames de três médicos diferentes constataram que sua saúde, de maneira geral, era 

muito boa e que ele começaria em perfeitas condições. Eles também acreditavam que não 

ocorreriam mudanças tão drásticas, uma vez que o corpo é muito adaptável. Mas logo nos 

primeiros dias Morgan sentiu o peso da tortura. Chegou a passar mal, começou a sentir as 

modificações em seu corpo e o cansaço que o acometia. Era um teste de superação a cada vinte e 

quatro horas.  

   
Conheci, com Morgan, muitas outras pessoas, a maioria delas, unidas no combate à luta 

contra essa epidemia nacional que virou a obesidade nos EUA. Uma dessas pessoas, o professor 

John Banzhaf, da Universidade George Washington, é um dos que lideram a luta contra a 

indústria alimentícia.  
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Para ele, e não é mesmo difícil não observar, “o Mc 

Donald´s seduz crianças pequenas. Eles têm parquinhos. 

Parquinhos na própria lanchonete (...) Com dois, três, quatro 

anos, as crianças já estão sendo seduzidas. Mc Donald´s é 

muito procurado para festas de aniversário. São os pioneiros 

do lanche feliz. Agora, guarnecem de brinquedos as refeições 

infantis. Assim, atraem as crianças. E, naturalmente, o 

palhaço. Mc Donald´s é o palhaço. Muitos dos anúncios atraem as crianças. Há um desenho na 

TV que é com ele. Assim, são as crianças que eles mais seduzem. Elas estão satisfeitas e, 

provavelmente, quando se tornarem adultos, lembrarão as boas sensações de ter o brinquedo, 

estar com os pais. Estamos preocupados com as crianças” (Super Size Me: a dieta do palhaço, 

2004). 

   
 

Uma das maiores preocupações é saber, de fato, quais os valores que a cultura fast food está 

ensinando para as crianças e que lições, por exemplo, elas assimilam quando comem um Mc 

Lanche Feliz. O que podemos observar, de início, é que a epidemia das comidas rápidas, 

processadas e industrializadas constitui, no mínimo, “um insulto aos milhares de anos de 

experiência humana com o cultivo, a preparação e a refeição, como importantes manifestações da 

vida comunitária” (WATERS, 2006, p. 81). 

De acordo com o que constatou um cirurgião que 

conhecemos, David Satcher, se não houverem ações urgentes, 

a obesidade nos Estados Unidos vai superar o cigarro como a 

maior causa evitável de morte no país. Segundo David, uma 

das coisas que mais o incomoda é que nos últimos vinte a vinte 

e cinco anos dobrou o número de crianças e adolescentes 

acima do peso ou obesos naquele país. “E este ganho de peso 
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tem causado inúmeros problemas de saúde, como: hipertensão, doença cardiovascular, derrame 

cerebral, problemas respiratórios, distúrbios da vesícula biliar, apnéia do sono, câncer 

endometrial, de mama, de cólon e de próstata, asma, problemas de reprodução e fertilidade”. É 

mesmo de assustar (Super Size Me: a dieta do palhaço, 2004). 

 
Outro professor, do Centro Yale para Alimentações e 

Desordens do Peso, chamado Kelly Brownell, acha que 

vivemos num ambiente de inatividade física e comida tóxica, 

que quase nos garante ficar doentes. Segundo ele, “não são 

cem por cento das pessoas que ficam doentes, mas o número 

dos que ficam está crescendo. Também não creio que tóxico 

seja uma palavra muito forte. Porque isso é uma epidemia de 

obesidade na qual sessenta por cento da população está sofrendo e um número recorde de 

crianças está tendo isso. É uma crise muito séria (...) Uma criança vê anualmente dez mil anúncios 

de comida na TV. Noventa e cinco por cento são de cereais com açúcar, refrigerantes, lanches e 

doces. Um pai e uma mãe que fazem toda refeição por um ano com seu filho passam uma 

mensagem nutricional muito forte. E apresenta personagens de desenho. Michael Jordan. Em vez 

de Mc Donald´s ele vende laranjas. Britney Spears, em vez de Pepsi venderá rabanetes e alface. 

Esse progenitor fala em comida mil vezes com seu filho contra dez mil da indústria alimentar. 

Não é uma luta justa” (Super Size Me: a dieta do palhaço, 2004). 
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Não é mesmo uma luta justa, visto que a indústria alimentícia, ao mesmo tempo em que 

revolucionou a alimentação diária, fomentou a expansão da publicidade e das técnicas sobre os 

alimentos, demonstrando que a nossa alimentação está cada vez mais sujeita aos reducionismos 

que passaram a guiar a vida dos seres humanos. Atualmente, e cada vez mais, percebemos que 

estamos vivendo num período marcado por uma visibilidade pública inusitada, produtiva, guiada 

por padrões impostos, que, muitas vezes, provocam um descontentamento geral dos valores, das 

sensações e da cultura. Além disso, o aprimoramento das técnicas de produção e conservação dos 

alimentos, permitido pelos avanços científicos e tecnológicos, distanciou os corpos e desafetizou 

as relações humanas, diluindo aos poucos o laço social e desordenando as representações do 

mundo. 

No entanto, eu acredito que por trás de empacotados e conservas, lanches e comidas 

mc’donaldizadas, cada ser humano carrega em si um saber e um sabor mais instintivo, menos 

“dominado”, mais crítico e também prazeroso, reservas antropológicas, em que o sensível é 

convocado como um ampliador da existência. Mas é preciso despertar esse saber e esse sabor. 

Em nossas andanças, eu e Morgan ouvimos vários depoimentos de pessoas especializadas 

nessa espetacularização do alimento e em suas conseqüências, professores, médicos, entre outros.  

Um dos que mais me impressionou foi o de uma adolescente de dezesseis anos, bem acima do 

peso taxado como ideal, a Caitlin. Por ironia do destino, ela trabalha no Mc Donald´s e disse para 

nós: “Acho que é muito difícil para as adolescentes gordas, porque as meninas populares vão ser 

sempre as magras. E, ao olhar para elas, não dá para deixar de pensar: “Queria ser ela”. Ou: 

“Queria ter isso”. E... e isso é deprimente. Faz a gente se sentir um lixo. É assim que acontece. E 

é difícil ser adolescente, porque a gente vê aquelas garotas na revista “Cosmo Girl” e na “Teen 

People” e todas elas são bonitas. E você pensa: “Eu não tinha que ser assim?” E isso não é 

realista. Não é um modo realista de viver” (Super Size Me: a dieta do palhaço, 2004). 
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Nesse contexto, Sant’Anna nos adverte que a popularização em revistas, programas de 

televisão e outdoors, desse espetáculo visual globalizado que a alimentação se tornou, transformou 

alimentos de épocas e civilizações distintas em uma espécie de “fenômeno decorativo” para o 

consumo global, modificando o modo de sentir, o gosto e a intimidade de cada um.  

 Atualmente, à máxima “somos o que comemos” acrescenta-se “dizes o que comes e eu te 

direi quem és e o que serás”, pois por intermédio do alimento é possível mudanças corporais e na 

aparência, transformar o estado emocional e reivindicar cotidianamente a própria subjetividade 

(SANT’ANNA, 2003).  

 Ao tratar de algumas transformações históricas do espetáculo contemporâneo da 

alimentação, Denise Sant’Anna nos faz perceber as alterações nas sensibilidades que promovem o 

surgimento de novos prazeres e riscos, que até a década de 1950 faziam parte dos hábitos 

considerados saudáveis.  

 
Enquanto nas décadas de 60 e 70, era a sexualidade que ocupava o lugar preferido para 
o conhecimento do próprio corpo, agora, a alimentação tende a ganhar um destaque 
inédito, funcionando como um “índice identitário fundamental”. Por conseguinte, há 
muitos casos em que a comida é considerada (tal como o sexo) uma experiência que 
envolve grandes liberdades e prazeres, mas, também, muitas coações, proibições e tabus 
(SANT’ANNA, 2003, p. 42). 

 
 Não podemos negar que essa espetacularização do alimento diz respeito a algo mais 

complexo, que envolve diferentes domínios humanos. Em especial ela se deve à necessidade de 

transformar o corpo em assunto prioritário. Esse fato inclui “o agravamento, tanto das 

preocupações com a saúde, quanto dos investimentos médicos e industriais destinados a “recriar 

esse corpo” cotidianamente, segundo a combinação, nem sempre harmoniosa, entre os padrões 

da moda e as flutuações dos desejos, necessidades e sonhos pessoais” (SANT’ANNA, 2003, p. 

43).  

Enquanto isso, Morgan se queixava de pressões e dores no peito, além de depressões sem 

motivo, sem, contudo, querer desistir de sua missão, apesar de muitas pessoas, como eu, 

aconselhá-lo de que aquilo era uma grande loucura e que talvez tivesse conseqüências 

irreversíveis. Ele dizia então: “Mas não é tão difícil comer isso o tempo todo. Porque é gostoso. 

Você se sente bem. Eu já reparei que como e, depois de um tempo, eu sinto fome de novo. Eu 

quero mais, mais, mais” (Super Size Me: a dieta do palhaço, 2004). Eu receava que aquela comida 

insípida tivesse viciando Morgan, e pelo seu próprio depoimento era possível notar que isso 

estava acontecendo.  
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A cada dia ficava mais espantada ao perceber o quanto os Estados Unidos foram 

“mcdonaldizados”. Quando as crianças começam a falar, a maioria deve saber dizer Mc 

Donald´s. Será um caminho sem volta?  

Fiquei horrorizada quando visitei uma escola de educação infantil com Morgan e, entre 

imagens de personagens importantes que fazem parte de nossas vidas, como Jesus Cristo, o 

presidente dos EUA, o palhaço Roland Mc Donald´s, entre outras, as crianças só conheciam a 

figura do palhaço. 
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E o que sabiam sobre Roland Mc 

Donald´s era que ele trabalhava em uma 

famosa empresa e ajudava as pessoas no caixa; 

ele trazia os amigos para comerem “Mc Lanche 

Feliz”; além de participar de comerciais na 

televisão e fazer muita coisa engraçada. Uma 

verdadeira lavagem cerebral. 

   Creio que é preciso uma ação urgente, pois é nas próprias escolas dos EUA que o 

impacto dos lanches tornou-se mais evidente. Biscoitos, batatas fritas e refrigerantes foi o que 

pudemos observar como almoço da maioria dos alunos nas inúmeras escolas que visitamos, e 

tudo isso não me parece nada saudável!  

No melhor dos casos, é servido a esses alunos o excedente agrícola subsidiado pelo 

governo, e no pior, as cadeias de fast food são convidadas a se instalar no pátio da escola. Dessa 

maneira, as crianças e adolescentes são considerados mais importantes como consumidores do 

que como estudantes (WATERS, 2006). 

Diante dessa crise educacional que visualizamos em muitas escolas norte-americanas, 

Maurice Holt (2006), professor emérito de Oxford, no Reino Unido, vem focalizando a 

promoção do conceito de slow school ou “escola desacelerada”, que não significa ler em velocidade 

reduzida para pessoas vagarosas. A slow school está ligada a um conceito social amplo, que envolve 

diferentes aspectos. Trata-se de uma abordagem filosófica que respeita a complexidade, a 

comunidade, em termos sociais e políticos, e defende que cada criança no seu processo de 

formação sinta-se entusiasmada com a aprendizagem, que se situa no contexto e se baseia na 

experimentação. Dessa forma, os alunos têm tempo não apenas para memorizar, mas também 

para entender o que está sendo ensinado e isso faz com que eles percebam que não se aprende só 

com livros, mas que viver é aprender. 

Acreditando que uma educação do tipo slow food é uma oportunidade que deveria ser 

acessível a todos, Maurice Holt invoca o poder da metáfora para criar uma visão de educação 

inspirada nos “plácidos prazeres sensuais de uma refeição civilizada” como antídoto para o que 

ele chama de “modelo hambúrguer de educação”. Com base em suas idéias, Holt tem 

contribuído para dar forma a um movimento pela reforma da educação inglesa, com base num 

sistema de ensino inclusivo, no planejamento de currículos abrangentes e integrados, que não 

acontecem entre disciplinas isoladas, mas entre grupos de matérias, além de outras variadas 

estratégias de ensino.  
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Para Holt, a metáfora dos padrões é extremamente forte e sedutora, mas do ponto de 

vista da educação, ela é um veneno. Ao examinar o mundo dos alimentos, ele percebeu 

similaridades impressionantes entre as escolas baseadas em padrões e as lanchonetes que servem 

hambúrgueres. Ambas oferecem produtos padronizados, que não são uma boa fonte de 

alimentação. “A lanchonete de hambúrgueres foi planejada para maximizar os lucros; a escola 

baseada em padrões foi programada para maximizar as notas obtidas nas provas. Enquanto uma 

produz fast food, a outra poderia ser batizada de fast school” (HOLT, 2006, p. 87). Nos dois casos, a 

teoria é mantida separada da prática.  

 
A teoria do hambúrguer é simples – colocar um pedaço de carne frita entre as duas 
metades de um pão e pronto, o sabor é delicioso! A prática é um determinado conjunto 
de procedimentos, e não é da conta do consumidor saber de onde vem a carne. A teoria 
da fast school é também simples: educar é avaliar o desempenho em conteúdos 
específicos. Ninguém sabe de onde veio essa teoria (...) e muitos sugerem que isso não é 
educação (HOLT, 2006, p. 88-89). 

 
Entre tantas fast school que eu e Morgan 

pudemos conhecer, apenas uma se diferenciou, 

o Colégio Alternativo Appleton Central, 

conhecido por abrigar diversos alunos 

problemáticos, que vêm modificando seu 

comportamento não pela disciplina, mas pela 

alimentação.  

O programa de almoço escolar adotado por essa escola pública, reduz a gordura, o açúcar 

e prioriza alimentos sem produtos químicos, que não contenham conservantes; muitos cereais 

integrais, muitas frutas e legumes frescos. Quanto ao método de preparo, eles incentivam os 

assados e não as frituras, e não se limitam apenas a tirar os produtos da embalagem.  
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Segundo Debra Larson, assistente social dessa escola, 

tirar as máquinas de doces e de refrigerantes e introduzir a 

água constituiu-se numa grande mudança, que pode ser 

observada nas crianças. “Se andar pelos corredores, verá que 

não parecem jovens desajustados, sem controle. O 

comportamento deles melhorou. Parecem estar mais 

concentrados” (Super Size Me: a dieta do palhaço, 2004). 

Ao mesmo tempo em que fiquei feliz, não pude conter minha indignação, pois esse 

programa de almoço escolar, adotado pelo Colégio Alternativo Appleton Central, custa o mesmo 

que qualquer outro nos EUA. Então, por que todos não seguem esse exemplo? Por que as 

escolas insistem em ser tão míopes em seu foco? Infelizmente, sabemos que há muita resistência 

por parte das empresas produtoras de lanches, que obtêm muito lucro nas escolas. Elas não 

querem sair dali, desejam se instalar nos pátios e corredores e continuar viciando os alunos para 

sempre. 

Penso que ressaltar os verdadeiros sabores dos alimentos, os prazeres e possibilidades de 

apreciação e degustação de seus infinitos cardápios, constitui-se numa possibilidade de amplificar 

os sentidos das práticas alimentares e da educação; assimilar e provar conhecimentos diversos, 

incluindo os afetos, as trocas e a ritualização que envolve essa dimensão da nossa vida social.  

Além disso, acredito que não deveríamos fazer com que os hábitos que as crianças 

adquirem, a partir de programas de alimentação nas escolas, somente se reduzissem a comer 

alimentos mais saudáveis. Um currículo que incluísse o sistema alimentar, por exemplo, 

proporcionaria o conhecimento de onde a comida vem e dos ciclos naturais que a produzem. 

Assim, as crianças aprenderiam sobre o mundo, começando por onde elas estão inseridas. A 

profundidade e a amplitude do tema alimentação e sua relevância para a ecologia, antropologia e 

história, garantem também que esse currículo poderia ser facilmente assimilado e introduzido no 

conhecimento de qualquer unidade de ensino (WATERS, 2006; BRIGGS, 2006). Para Holt, 

“muito se pode alcançar com a associação de disciplinas afins, integrando a aprendizagem em 

torno de temas comuns (...) Isso pode se tornar um fator gerador de multiplicidade cultural e 

respeito pelos outros” (HOLT, 2006, p.89). 

Entretanto, a sociedade contemporânea continua a valorizar os conhecimentos 

quantificáveis e os resultados palpáveis. É uma “sociedade “programada”, uma sociedade na qual 

todos os interstícios de nossa vida recebem a atenção de ávidos produtores e vendedores de 
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mercadorias. O que consumir, como nos vestirmos, em que acreditar, como nos comportamos, 

em tais e tais ambientes, etc., tudo é devidamente “ensinado” pelos meios de comunicação, 

aliados a poderosas corporações industriais” (DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 20). 

Para Michel Serres, “nenhuma cultura atingiu o grau de ascetismo como o que hoje impõe 

a chamada civilização do consumo, nosso banquete.” Nesta cultura, “a economia vende a visão, 

os sinais sonoros, povoa o espaço de ruídos e de imagens expulsando as vozes e os espetáculos 

gratuitos para fazer crer que o dado vem da linguagem, faz comércio de estética e de anestesia, 

substitui a graça” (SERRES, 2001, p. 223). 

Todos os nossos sentidos são acometidos por essa falta de sensibilidade, destituindo-nos, 

muitas vezes, dos valores simbólicos. “O mundo hoje desestimula qualquer refinamento dos 

sentidos humanos e até promove a sua deseducação, regredindo-os a níveis toscos e grosseiros” 

(DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 18). Dessa forma, mesmo funções tão cotidianas como as práticas 

alimentares, que congregam em torno de si uma série de prazeres sensoriais e envolvem sentidos 

múltiplos, são afetadas por essa crise sensível, que se observa na atualidade. Por vezes, fico 

pensando se seremos realmente capazes de transmitir aos nossos filhos e alunos a magia da 

hospitalidade e da generosidade, e ensiná-los os valores que transformam a nossa vida e a do 

mundo ao nosso redor. 

Quanto a Morgan Spurlock, ele resistiu aos 

trinta dias de “Dieta do Palhaço”, mas a 

experiência lhe rendeu modificações corporais 

atreladas a alguns problemas de saúde. Morgan se 

viu ameaçado por essa comida industrializada, que 

a maioria das pessoas sabe que faz mal à saúde, 

mas não consegue vencer seu fascínio, devido às 

propagandas atingirem diretamente suas vidas e, 

muitas vezes, seus poderes de escolha.  

 
 Tempos mais tarde, perguntei a Morgan como ele se sentia após ter vivido essa 

experiência. “Sei que foi uma experiência radical, por vezes eu realmente julguei-me um Mc 

louco, e acreditei que meu corpo oficialmente me odiava graças às Mc dores de estômago, aos Mc 

gases, ao Mc suor e às Mc contrações causadas por todo o açúcar ingerido”, disse Morgan. “Mas 

acredito que precisava viver isso, foi a minha crítica a esta sociedade de consumo, na tentativa de 

chamar a atenção das pessoas, não só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo, como também 
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das empresas de fast-food sobre o quanto o que estamos fazendo de nossas vidas é perigoso. 

Tentei acordá-las desse pesadelo e dessa suposta anestesia que muitas vezes condicionam nossas 

vidas. Hoje sinto-me feliz pela repercussão dessa minha experiência, pois consegui atrair a 

atenção da empresa Mc Donald´s, uma das redes mais famosas do mundo, que inclusive vem 

alterando seu cardápio com itens mais saudáveis. Já é um bom começo, mas acredito que as 

mudanças não devam parar por aí. Precisamos nos responsabilizar por nossas ações e feitos e 

cuidar mais de nossas vidas e dos nossos semelhantes.”  

 

Pensei por um instante em encerrar 

minhas viagens por um tempo, mas não me contive em 

conhecer imaginariamente a França e lá, na 

pequena cidade de Auvergne, conheci um 

educador, no verdadeiro sentido da palavra, 

chamado Georges Lopez. Já próximo de se 

aposentar de sua profissão, aquele homem me ensinou muitas lições.  

 
Na escola em que trabalhava, dava aulas para uma 

turma mista de alunos, que em nosso sistema educacional 

brasileiro corresponde a crianças cursando desde a 

educação infantil até as primeiras séries do ensino 

fundamental.  

 
Filho de um imigrante espanhol e uma francesa, Georges desde muito cedo foi 

incentivado por eles a seguir carreira diferente da do pai, que foi peão durante muito tempo, 

antes de progredir e conseguir obter seu próprio pedaço de terra. Assim, Georges escolheu ser 

professor, algo que desde pequeno o impulsionava.  
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Fiquei entusiasmada no período que estive em Auvergne, ao presenciar o modo e a 

dedicação como ele ensinava, como participava diretamente da vida de cada um de seus alunos, 

desde suas tristezas e angústias pessoais, aos seus problemas de aprendizagem e comunicação.  

  
 
Ele os fazia aprender para a vida, consciente de que assim ensinaria lições que 

perdurariam por tempo maior do que as de um ensino apenas voltado para a realidade de um 

sistema e uma sociedade programada, que cada vez mais embota nossos sentimentos e ideais. 

Georges sabia que “fragmentado, o saber não oferece nem sentido nem interesse, ao passo que, 

respondendo às interrogações e curiosidades, ele interessa e assume um sentido” (MORIN, 2004, 

p. 22). 

 
Dessa forma, aulas de culinária, para o 

aprendizado de pratos típicos da região, como 

as panquecas; saídas para piqueniques e 

passeios na neve, como forma de desenvolver 

vínculos emocionais e estéticos com o 

mundo, eram freqüentes em suas aulas, 

fazendo com que os alunos descobrissem 

também por si o verdadeiro sentido da 

existência e o melhor caminho a ser seguido, 

por meio de uma experiência tão singular de 

aprendizagem e formação.  
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Vivendo essa realidade, caberia a cada aluno apreender a variedade da experiência humana 

e descobrir de que maneira eles poderiam contribuir com ela. “O resultado explícito não é apenas 

uma refeição ou aula satisfatória – é a descoberta de uma forma de vida com inúmeras 

possibilidades” (HOLT, 2006, p. 90). 

Extasiada por conhecer uma forma de educar 

para a vida e por compartilhar com Georges da mesma 

profissão, perguntei a ele certa vez o que de fato o fez 

querer ser professor. Ele me respondeu... “Desde 

pequeno eu queria. Desde a primeira vez que fui à escola. 

Eu gostava muito de ficar na escola. Gostava tanto que 

passava os feriados brincando de ser professor com meus amigos, mesmo os que tinham a 

mesma idade que eu (...) Esse entusiasmo continuou e não me imagino fazendo qualquer outra 

coisa. Porque eu percebo, às vésperas de me aposentar, que amo trabalhar com as crianças. Exige 
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tempo e envolvimento pessoal e o mais maravilhoso é que as crianças retribuem isso. Elas fazem 

tudo compensar” (Ser e Ter, 2002).   

 
Ao lado de Georges, percebi que o tipo de formação que ele ensinava a seus alunos era o 

que podemos chamar de Educação Slow, Sensível, Complexa. Apontar para este tipo de educação 

“nada mais significa do que dirigir nossa atenção de educadores para aquele saber primitivo que 

veio sendo sistematicamente preterido em favor do conhecimento intelectivo, não apenas no 

interior das escolas, mas ainda e principalmente no âmbito familiar de nossa vida cotidiana” 

(DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 13-14). Uma Educação Sensível corresponde a: 

 
uma educação do sentimento, que poder-se-ia muito bem denominar educação estética 
(...) Trata-se, antes, de um projeto radical: o de retorno à raiz grega da palavra 
“estética” – aisthesis, indicativa da primordial capacidade do ser humano de sentir a si 
próprio e ao mundo todo integrado (...) voltar à aisthesis  –  ou à estesia, em português  –  
talvez seja uma paráfrase de Merleau-Ponty, com sua volta “às coisas mesmas”: um 
dedicar-se ao desenvolvimento e refinamento de nossos sentidos, que nos colocam 
face a face com os estímulos do mundo (DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 13).  

 
Nesse sentido, quando nos referimos a uma educação complexa, faz-se necessário 

compreender “a integridade do corpo enquanto ponto de partida para todos os saberes e 

conhecimentos de que dispõe o ser humano” (SERRES, 2001, p.22). Entretanto, apesar da 

evidência de que o corpo e os sentidos são indispensáveis à Educação, eles sempre foram 

considerados tropeços no caminho do conhecimento. “A “visão quantofrênica do mundo” 

sempre desprezou como não-científico tudo aquilo que, feito os sentimentos, não pudesse ser 

objetivado quantitativamente, e, corolário natural de tal pensamento, aquilo que não é científico 

não pode ser considerado um saber ou um conhecimento verdadeiro” (DUARTE JÚNIOR, 

2001, p. 21). 
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Em meio a essa visão quantofrênica do mundo, prefiro acreditar que a vivência corporal e a 

experimentação da vida são os melhores caminhos de acesso a um saber mais humano e visceral. 

Um saber em que “o sujeito conhecedor ocupa o corpo todo, cátedra faustosa de um 

conhecimento ampliado e completo, assentado e fundado na doçura e na competência dos 

sentidos, conhecimento acordado aos membros e ao mundo, suavizado, pacificado, pronto a 

dizer sim, libertado do ressentimento, concordante, corpo sujeito, luminoso, transparente, 

vibrante, espiritual, leve, rápido, vivo: pensante” (SERRES, 2001, p. 336). 

Sempre que penso em minha profissão, relembro a figura de Georges e o quanto foi 

importante para mim ter habitado um pouco do mundo onde ele vive. Com Georges aprendi a 

ter mais esperança no futuro e, animada pela fé na necessidade de reformar o pensamento e 

repensar o ensino, pude descobrir, no íntimo, o sentido de minha missão. Uma missão de 

transmissão que exige, evidentemente, competência, mas também requer, além de uma técnica, 

uma arte. Uma missão que desperta o eros, “que é a um só tempo desejo, prazer e amor; desejo e 

prazer de transmitir, amor pelo conhecimento e amor pelos alunos” (MORIN, 2006, p. 101-102). 

Certo dia, ainda em Auvergne, na França, fui surpreendida por uma garoa fina que me fez 

relembrar o dia em que conheci Michel Onfray, em uma livraria da cidade do Natal, lembram? 

Sem que eu me desse conta, olhei no espelho e pude observar que o tempo havia passado e que 

estava na hora de voltar para casa. Percebi que em todos os países que conheci, nesta geografia 

gulosa, havia saboreado diversas experiências e muitos momentos de reconciliação entre as 

palavras e os gestos, o pensamento e a carne, em que o corpo por inteiro foi festejado e todas as 

suas dimensões desenvolvidas, das afetivas às mais sensuais.   

Minhas lembranças desses momentos levam-me a pensar que sou a mesma e outra, pois 

me sinto transformada pelo ritmo que leva em conta o contexto e o complexo; pelo diálogo com 

a natureza, e com a nossa própria natureza; por uma educação com base em uma cabeça bem-

feita e não uma cabeça bem cheia e por uma formação que ensina o verdadeiro sentido da vida 

(MORIN, 2006). 

De volta ao Brasil e a Natal, reencontro Onfray que, após ouvir meus relatos de viagem, 

decide me presentear com a apresentação do anjo hedonista, personagem conceitual criado pelo 

autor, cuja proposta é um convite para que cada um se reconcilie com o conjunto de seus 

sentidos, um bom conhecedor dos prazeres da existência apesar de sua divindade explícita. 

Depois de muito tê-lo ouvido falar desse ser que dá asas à nossa imaginação e vivacidade aos 

nossos sentidos, finalmente chegou o dia em que iríamos nos conhecer. 



147 

 

Olhava para Onfray com ar de curiosidade e para que eu pudesse imaginar um pouco esse 

anjo hedonista ao qual estava ansiosa para ser apresentada, ele foi me enumerando algumas de 

suas características:  

 
O anjo hedonista é mescla de poeta e mensageiro, de filósofo e artista. Carnal, sensual, 
sexual, requintado, elegante e delicado, ele pratica a atenção e o cuidado com o 
próximo. Modelo hiperestésico, quer ampliar o que os sentidos podem, o que as 
percepções fornecem, o que as emoções estruturam (...) Onisciente, ele sabe quanto 
podem os morangos no jardim de um pai e o frasco de um primeiro Yquem. Onde 
quer que uma mãe cozinhe, cante e embale e onde quer que um pai acaricie a pele do 
filho e lhe acaricie o corpo, ele está presente. Onde mãos ou bocas se juntam e onde se 
trocam e se vêem sinais, gestos de afeto, de atenção, de ternura e de carinho ele está. À 
mesa, nos fogões, nas cozinhas, nos celeiros ele vela (ONFRAY, 1999, p.196). 

 
 

Pensei alto: não seria possível usar esses critérios para a educação? Rememorei as palavras 

ditas por Onfray. Fiquei ainda mais curiosa e ansiosa para conhecer aquele anjo. E antes que eu 

pudesse interrompê-lo com alguma palavra sequer, ele continuou a descrição e com ela se revelou 

um olhar emocionado. Uma alegria contagiante também o invadiu, ao prosseguir:  

 
Ele ignora a água benta e prefere o vinho; teme o incenso e saboreia particularmente os 
perfumes de um corpo amado; o céu só lhe agrada por lhe permitir deslocar-se 
rapidamente entre dois pontos da Terra, aí onde a vida se desenrola, onde, portanto, 
está o essencial. A ele devemos a piscadela das emoções superlativas, as ebriedades 
voluptuosas, os suntuosos alimentos efêmeros, as energias esculpidas, as polidezes 
celebradas, as vitalidades aumentadas, as jubilações desejadas. Provador de maçãs dos 
paraísos que estão com os dias contados, seu lema é ‘Carpe diem’. Creio que lhes 
devemos entregar nossas vidas! (ONFRAY, 1999, p.196). 

 
Depois de ouvir atenciosamente essas palavras, fui preenchida por um estado 

desestabilizador; tive medo e receio de não estar preparada para conhecer alguém tão sublime, 

apesar de acreditar já ter vivenciado algumas sensações da qual acabara de ouvir. Tive ímpetos de 

fugir, até que um silêncio envolveu o ambiente no qual estávamos presentes. Naquele momento, 

um súbito de coragem me invadiu e disse a Onfray: – Estou preparada, quero conhecê-lo! Em 

mim, um misto de sentimentos se embaralhava. Estava tomada por completo pela emoção. 

No início, o anjo apresentou-se de forma tímida e só foi possível observar a ponta de suas 

asas. Passado o momento inicial, entrecruzamos nossos olhares. Uma sombra de cumplicidade 

esvoaça em torno e percebemos que já nos conhecíamos! E foi na cozinha nosso primeiro 

encontro, entre os temperos e as especiarias de um dia de criação inventiva que ele apareceu, e 

poderia ficar ali parado, por várias horas a me espreitar, perto da clareira das chamas do fogão. 

Por todo esse tempo ele muito me ensinou, emocionou e me fez descobrir múltiplas sensações, 
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aparentemente inexplicáveis, algumas indescritíveis e indispensáveis de serem vividas, que se 

diferem e vão além da razão sensata e racional pela qual muitas vezes conduzimos nossas vidas. 

Sem elas é quase impossível pensar em novas possibilidades de existência, mescladas e 

embriagadas por emoções superlativas.  

Olhei para Onfray, que com sábias palavras me disse: “A experiência ultrapassa tanto as 

palavras quanto a escrita. Ela se instala além do verbo, pois a emoção, qualquer que seja, está 

sempre além do que procura circunscrevê-la!” (ONFRAY, 1999, p. 16). E, como se nenhuma 

palavra naquele momento fizesse mais sentido que um gesto, sorrimos! Ele, para variar, tinha 

razão e eu seria, mais uma vez, devedora desse encontro e aprendizagem para sempre. Do anjo 

hedonista tirei uma grande lição, a de que é possível reconciliar o ser humano consigo mesmo, 

com os seus sentidos e seu corpo, com seu âmago e sua carne.  

Fui descobrindo, aos poucos, que as lembranças e os vestígios da modificação sensorial 

que ficaram guardados em minha memória corporal materializavam-se na figura daquele anjo 

hedonista que, partilhando de minhas idéias e sentimentos, incluiu-me sem hesitar, na sua 

convivência. E, enquanto não o compreendia como a minha própria origem, tão carnal, tão 

visceral e tão viva, enquanto não percebia que ele me formava e me transformava, o anjo já me 

possuía, como uma força poderosa, ao mesmo tempo interior e superior a mim mesma! 

(MORIN, 1995).  

Aquele anjo era o convocador de minhas angústias, meus medos e meus prazeres, de 

incessantes evocações e interferências de vidas e da minha própria vida, já que como ser histórico 

eu carrego e encarno outras histórias singulares! Esse anjo hedonista, que me parece também um 

sábio mestre, com uma aguçada sensibilidade para viver, além de ter me aberto as portas do 

desconhecido, mostrou-me que existe ainda uma parte inexplicável de mim e que mesmo que eu 

procure construí-la, reconstruindo-a, o olhar do presente sempre irá retroagir sobre o passado 

histórico ou biográfico que examina (MORIN, 1995).  

Creio ter conseguido extrair do encontro com o anjo e da minha jornada por uma 

geografia gulosa inspiração para novos estímulos e desejos e, vez por outra, ele regressa como um 

aroma, que assim como pode nos assaltar com intensidade indizível, desaparece sem deixar 

nenhum vestígio de sua presença, para retornar novamente com veemência. No entanto, sinto 

que,  
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apesar de minha prática introspectiva, estou na maior parte das vezes ao lado de mim, e 
em alguns momentos, justamente porque me observo, já não sei o que verdadeiramente 
experimento (...) Às vezes, sinto a presença muito próxima do meu duplo, estranho a 
mim mesmo e que, no entanto, sou eu. Outras vezes, pelo contrário, sendo-me 
estranho, observo-me a partir do meu duplo. Reconheço no fundo de mim um abismo 
insondável, que, não deixando de me ser próprio, é o de cada um de nós (MORIN, 
1995, p. 12).  

 
E não posso desconsiderar que o anjo permanece em mim, como um lugar de encontros 

sempre ativos. Em cada encontro, ele acentua a importância de despertarmos urgentemente 

nossos sentidos e nossas emoções, despertar o corpo de sua docilidade e sujeição frente aos 

organismos do poder, pois essa “anestesia” que sofre o homem contemporâneo precisa ser 

revertida através de uma educação da sensibilidade. O que possibilitaria a criação de uma razão 

mais ampla, na qual os dados sensíveis fossem levados em conta, gerando conhecimentos e 

saberes mais abrangentes (DUARTE JÚNIOR, 2001).  

A tentativa de incluir a temática do corpo, do alimento, da metáfora e da estética no 

campo da Educação, especialmente numa educação que priorize os sentidos no ato do conhecer, 

constitui-se uma busca por redimensionar a forma com que o conhecimento abordou ao longo 

do tempo esses fenômenos. Nesse sentido, uma educação sensível, complexa, estésica, “refere-se 

primordialmente ao desenvolvimento dos sentidos de maneira mais acurada e refinada, de forma 

que nos tornemos mais atentos e sensíveis aos acontecimentos em volta, tomando melhor 

consciência deles e, em decorrência, dotando-nos de maior oportunidade e capacidade para sobre 

ele refletirmos” (DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 185).  

Pensar nos saberes e sabores do corpo e do alimento torna-se importante, porque ao 

percebermos esses fenômenos como uma realidade sensível, como indicadores não somente 

biológicos, mas também sociais, culturais e de conhecimento, estaremos questionando e 

refletindo conceitos indispensáveis a uma educação que não priorize conhecimentos já prontos, 

como nos fast-foods. Podemos e devemos reivindicar um lugar à mesa para a vivência e a criação 

de sentidos, uma educação guiada por uma experimentação estética da condição humana. Por 

meio dessa experimentação, é possível perceber que, 

 
sem dúvida, há um saber sensível, inelutável, primitivo, fundador de todos os demais 
conhecimentos; um saber direto, corporal, anterior às representações simbólicas que 
permitem os nossos processos de raciocínio e reflexão. E será para essa sabedoria 
primordial que deveremos voltar a atenção se quisermos refletir acerca das bases sobre 
as quais repousam todo e qualquer processo educacional (DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 
12). 
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Refletir sobre os sabores e saberes do corpo, do alimento como metáfora e da metáfora 

como alimento, nos permite sonhar com um tempo em que o corpo e o alimento integrem-se à 

existência e sejam valorizados em toda a sua complexidade, a partir da comunicação dos sentidos. 

Um tempo em que o ser humano volte a saborear, e, nesse saborear, perceba os sentidos e 

significados dos saberes que se escondem por detrás das gramáticas, pela força das lógicas 

monótonas, quando se privam de corpo e de outros alimentos. Um tempo em que ele realmente 

deguste, recrie cardápios de conhecimentos, experimente, compartilhe, sinta, e se sinta por 

inteiro, e descubra-se, ao exclamar:  

 
Eu degusto, minha boca existe. Sinto, pois um pedaço chega à existência. Uma ausência 
branca achava-se no lugar que o sensível faz nascer. Em meu corpo, túnica de nada, o 
ser se coloca. O ser remenda o nada (...) As bordas de minha língua não tinham 
existência antes de emergirem sob a camada de um Margaux; os amplos panos do corpo 
limpo ficam brancos; a cenestesia nula sofre ou goza esse múltiplo nascimento, criação 
continuada. Uma língua nova brota. Advém um tato, uma verdadeira mão de cinco 
verdadeiros dedos, uma palma exatamente minha. Um cocuruto brota em mim, um 
pavilhão imenso e novo, um rochedo finamente detalhado, um olhar inesperado; esta 
pele rara envolve-me onde as zonas vêem, ouvem, estremecem, involuem no interior, 
profundamente. Esta vizinhança não existia antes, ela nasce. Existiu uma vez, existe de 
outra maneira e cem vezes, adormece e ressuscita. Nasce, quer renascer, sabe fazê-lo 
logo, conhece seu grau de exigência. Aprende, daí em diante, que se rebaixar a sentir 
pouco ou mal ou relesmente devolvê-la-ia a seu primeiro nada. Existe, exige, erige-se 
(SERRES, 2001, p. 234). 

 
Concordo com Onfray, que “a educação deve visar à cultura dos sentidos ativados pelas 

práticas culinárias e gastronômicas, pois uma autêntica relação com o mundo é menos 

intelectualizada que sensualizada. A vida sensorial está morta por não ter sido convocada; ela 

pode renascer com o convite a que um corpo se regozije em todas as suas modalidades emotivas, 

perceptivas e sensuais” (ONFRAY, 1999, p. 189).  

Nessa perspectiva, educar pressupõe uma reforma do pensamento e da ação, que estão 

mais ligados à construção de conhecimentos singulares e experimentados, do que à transmissão 

fria de conhecimentos passados e vividos por outros. Uma reforma do pensamento e do ensino 

aposta na complexidade como método, rompe com os pilares da certeza, da ordem, da 

separabilidade, do reducionismo e da lógica dedutivo-indutivo-identitária, consagrados pelo velho 

paradigma do Ocidente. Insere o sujeito no conhecimento, comporta uma reeducação dos 

educadores, sugere o saborear novos ingredientes, outras misturas, outros cardápios. Requer o 

acordar luminoso de uma razão e emoção gulosas! (MORIN, 2006). 

Permitam-me então fazer um último pedido: Celebremos a vida, o corpo e a alimentação 

como mediação estética! Esse é um convite para que não nos acostumemos com a antecipação da 
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morte da vida sensorial, e para que possamos redescobrir o valor de sensações e prazeres ao 

mesmo tempo efêmeros e duradouros, ao deixar um resquício de fumaça na lembrança. Provar, 

sentir, ver além do que o hábito permite! Convocar as lembranças acumuladas na infância de 

tramas, texturas, sabores, aromas, cores, imagens e gostos, tanto quanto as capacidades infantis 

de comoção! Reconhecer-se na própria subjetividade e reconciliar-se com as sensações mais 

primitivas! Realmente, não posso negar que no fundo a cozinha me inquieta e que provar com a 

totalidade da nossa carne é viver plena e totalmente! 
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