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Os chefs estrelados  e as construções dos programas
culinários exercitam essa tarefa de elevar a artesania
culinária ou a gastronomia ao status de arte, uma vez
que a própria arte carrega em si um fator mediático.
Um chef é um artista? Um restaurante é um cenário? Se
para ambas as perguntas a resposta conferida for
positiva, podemos concordar sem hesitação de que a
comida seria uma obra de arte. Na história da
alimentação, o embate acerca da prática culinária como
ofício ou arte é permanente. O mais famoso centro de
formação e qualificação gastronômica do mundo
intitula-se École d’Arts Culinaires Le Cordon Bleu
(Escola de Artes Culinárias Le Cordon Bleu). No maior
centro de ensino superior dedicado exclusivamente ao
tema, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
(UniSg), na Itália, se oferece um programa de mestrado
de gastronomia aplicada e arte culinária. 
Deveras, o cânone das sete grandes artes permanece
completo, mas também caduco. Não consegue
considerar a evolução das linguagens culturais como
arte pura (lembrando que o cinema fora considerada a
última grande arte sob uma polêmica enorme). Em
outro caso, qual posição hierárquica restaria à
videoarte, a performance, os quadrinhos e, por que não,
o artesanato, a culinária e a gastronomia?
Considerar comida arte ou não arte é favorecer uma
argumentação natimorta, afinal, a discussão da comida
como arte remonta à própria ideia da percepção do
belo, a qual transcende o campo legitimado como
artístico: a saber as artes visuais, literatura, música etc. .
O que definiria comida como arte não é a ontologia da
comida, nem mesmo a característica de quem a produz,
senão a instância na qual se insere, o seu contexto
social e sua epistemologia. 

gastronomia: 
do ofício à arte
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Situar uma produção gastronômica como ofício ou como
arte, portanto, requer estabelecer as hipóteses dessa
realização enquanto função da parte de quem a produz e,
sequencialmente, enquanto percepção, da parte de quem
participa de sua fruição.
Talvez, o melhor caminho para este debate resida numa
discussão estética. Abandona-se objetivamente uma
hermenêutica do objeto artístico e assume-se a crise
simbólica da pós-modernidade situada na questão do que é
estético. E, com isso, a discussão ganhar uma dimensão
enorme, para falarmos desde a representação gastronomica
na pintura moderna (como Os Comedores de Batata, de
Van Gogh, que ilustra a capa) até as expressões dinâmicas
das celebridades de rede social, como o infame Salt Bae.
No curso Comida de Pensar, cujo resultado do processo de
aprendizagem se materializa nesta publicação de O Bicho
Todo, discutimos muito sobre como estética, dentro da
episteme gastronômica, precisa deixar de ser associada e
limitada à questão visual. Empratamento não é estética,
embora componha os atributos da discussão do belo. Mas
precisamos considerar os demais sentidos e a experiência
como um todo em nosso corpo, consciência e entendimento
sociocultural.
Esta edição de O Bicho Todo, pretende lançar luz
especificamente a essas discussões. Para tanto, temos
algumas convidadas especiais. Abrimos a revista com o
artigo da filósofa, pesquisadora e professora do Instituto
Federal de Brasília (IFB)Tatiana Rotolo, com um didático
insight introdutório à questão da disciplina da estética
aplicada à alimentação. Também temos a experiência
cósmico-filosófica da colega de doutoramento, a
pesquisadora e confeiteira italiana Maddalena Borsato
(UniSg) que, com o parceiro Jacopo Giacomoni, nos
permitiu traduzir um belíssimo texto do blog Aristotele para
a nossa publicação. 
Ademais, temos nossas aguerridas alunas do Comida de
Pensar que toparam o desafio de pensar a comida nesta
chave, como fizeram Carolina Franco, com uma pensata
sobre arte e alimento; Rebecca Lockwood, com sua
experiência estético-antropofágica; e Camila Potyara,
tocando a questão política e ética da alimentação a partir
do signo da corporocracia.
Espero que gostem desta edição especialíssima!



Uma estética 
do alimento

Tatiana Rotolo



Ao falar em estética do alimento, talvez a
primeira imagem que nos venha a cabeça
seja a beleza de um prato bem montado,
uma refeição suculenta, com uma linda
aparência, uma mesa bem-posta ou uma
comida bonita. Estética e beleza são ideias
muito próximas no imaginário geral das
pessoas. Porém, como uma das tarefas da
filosofia é analisar mais detidamente o que
é tido como obvio, fazer o exercício de se
livrar das primeiras impressões e investigar
mais além o simples e o aparente, mesmo a
ideia de estética do alimento acaba por
tomar outras dimensões.
O tema da estética na filosofia é amplo e
antigo. Intrigados com a relação entre o
conhecimento e os sentidos, os filósofos
clássicos buscaram estabelecer relações e
teorias sobre nossas formas de conhecer. A
palavra grega aisthésis , que origina o termo
estética, significa sensação, percepção,
sensibilidade. A estética, é o campo da
filosofia que investiga a nossa percepção e
sensações de mundo, especialmente aquelas
que nos são boas e belas. 
O tema do belo tem sido desde o início um
dos centros da investigação estética. No
século XIX, Alexander Baumgarten foi o
filósofo que sacramentou a relação entre o
belo estético e o campo das artes. Desde
então, a estética e a filosofia da arte
caminham quase como irmãs gêmeas. Daí
advém, por exemplo, a primeira relação
entre uma bela imagem de um alimento ao
nos referirmos a estética da comida.
Porém, como toda boa filosofia que se
preze, é preciso investigar essa questão
mais detidamente. Ao falar de percepção ou
sensação, outros elementos entram em cena.
A percepção é uma experiência sensorial,
vivida pelo nosso corpo, mas que também
envolve uma teia de significados: nossa
memória, nossas emoções, nossas relações
com o mundo. A visão apreende as
paisagens, a audição, os sons. O gosto, o
paladar, olfato, o tato, são percepções que
nos são aprendidas a partir dos nossos
contatos e experiências alimentares.
Em geral, os filósofos abordaram alguns
sentidos mais que os outros. A visão ou
audição, são aspectos da percepção muito
mais elucidados que os sentidos mais táteis,
como o paladar, olfato e o próprio tato. 

Fenômenos como as experiências vistas, ou
ouvidas foram muito mais objeto de
investigação filosófica que as experiências
cheiradas, tocadas ou comidas. Música, artes
plásticas, teatro, poesia e mais recentemente
o cinema, estiveram muito mais ao centro
dos estudos da estética filosófica que comer,
farejar ou pegar algo.
As refeições, os conhecimentos alimentares e
as incontáveis ciências a partir delas, a
ligação que estabelecemos entre nossa
cultura, nossa subjetividade e nosso
estômago passaram ao largo da reflexão
filosófica. O comer e a comida, neste
aspecto, ficaram mais aos cuidados de
outras ciências humanas que à filosofia.
Comer como um ato simbólico, social e
histórico, assim como as características
culturais do alimento e da alimentação
foram as maiores contribuições das
humanidades para este campo. 
Mas investigar sobre nossa relação
perceptiva com o alimento, ou com o comer,
sobre as formas de conhecimento a partir da
ingestão ou digestão, as sensações que isto
nos provoca, desde as memórias invocadas
até a construção do gosto, é um campo
ainda pouco desbravado. E, nesta
investigação a filosofia é uma chave
importante.
Vamos aos exemplos num caminho bem
filosófico: o questionamento. O que gostamos
ou não gostamos, é uma preferência
individual ou uma construção social? Nesta
trilha, perguntas cotidianas como: por que
nordestinos, mexicanos ou tailandeses
simplesmente sequer se questionam sobre a
dicotomia coentro x salsinha? 
Por que no Distrito Federal não se consome
tanto pequi como nossos vizinhos tão
próximos de Goiás? Por que em geral
achamos que as culinárias francesas ou
italianas são melhores ou mais refinadas que
as culinárias africanas ou mesmo a
brasileira? Ou perguntas mais complexas,
como até que ponto nossos gostos e
preferências são construções sociais ou são
expressão da nossa individualidade? Por que
pessoas ou grupos inteiros tem aversão ou
atração por determinados pratos, alimentos
ou práticas alimentares? Como o meu gosto
alimentar foi formado em mim? E, se ele foi
formado, é possível educar o gosto?
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Essas questões nos ajudam a repensar
nossa relação com o alimento por
diversos caminhos. Especialmente em
tempos em que nossas práticas e
saberes alimentares tradicionais tem
sido cada vez mais pulverizados pela
força da mundialização, pelo poder do
grande capital e do mercado, que
impõe formas e práticas determinadas
se alimentar, sejam elas através de
modismos, da indústria alimentar, da
propaganda ou de sistemas de
produção de alimentos mais
preocupados com o lucro de poucas
pessoas que com a complexa
construção cultural e histórica da
humanidade.
Outro aspecto interessante de se
pensar uma estética alimentar sob as
lentes da filosofia é justamente
perfazer com a gastronomia o que a
filosofia fez com as artes. Seria a
gastronomia uma arte? Em quais
termos? Que representações de mundo
ela traduz na sua linguagem artística?
Os restaurantes seriam também os
museus? 
Pautados pelas dinâmicas do comércio
de obras (ou pratos) ou pela
preservação dos mestres clássicos
(Carême uma espécie de
“Michelangelo” da gastronomia?). Como
pensar o belo artístico sob a
perspectiva da comida? Um belo que se
desfaz numa garfada? E que, portanto,
é fugaz e passageiro? Um belo
percebido pela boca e o nariz, através
dos sabores e cheiros?
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Trazer a filosofia para o cardápio, ou
apresentar um menu tão diverso à
filosofia significa mais um olhar, desta
vez um que flexiona a dúvida
permanente, para este universo tão
rico como a comida e os comeres. É
rico também para a própria filosofia,
que tem na sua frente a possibilidade
de abrir seu campo de investigação
para temas e questões que foram por
muito tempo esquecidas, menorizadas
ou negligenciadas. 
A filosofia e a comida (ou
alimentação) tem muito a ganhar uma
com a outra. Se uma se propõe a fazer
as perguntas, outra tem em si uma
urgência latente de ampliar seu
escopo, para além das técnicas
culinárias, da história da alimentação
ou dos contextos sociais e culturais da
comida e do comer. 
Sentar à mesa e partilhar a refeição, e
o conhecimento, já dizia Epicuro
(estranhamente compreendido como o
“filósofo dos foodies”, para quem a
comida em si era menos importante
que o comer e o prazer em comer era
muito mais o controle dos desejos que
o deleite e hedonismo) é uma
possibilidade de conversar, de ouvir, de
debater, e por fim de conhecer. 
Nesta convivência comensal entre a
filosofia e a comida, podemos rever o
que é a sensação, a percepção, o
conhecimento. Saber e sabor, palavras
que etmologicamente derivam da
mesma raiz, e que nunca deveriam
caminhar separadas.



A comida
nas artes:
além das
palenas
Carolina Franco

De acordo com diversos antropólogos, cozinhar é uma
atividade que nos define enquanto seres humanos.
Afinal, nenhum outro animal cozinha na natureza,
não é mesmo? Controlar o fogo contribuiu para o
avanço da civilização e dos nossos modos de viver,
nos transformou em seres mais sociáveis e corteses.
Assim como expandiu nossas capacidades cognitivas:
com o passar dos tempos (e põe bastante tempo
nisso) nossos cérebros aumentaram e nossos
intestinos foram reduzidos por conta da mudança da
alimentação crua para a cozida. 
Uma vez organizada em sociedade(s), a humanidade
passa a se relacionar entre si e a se expressar. Os
comportamentos, tradições e conhecimentos são
compartilhados e surge a identidade cultural de cada
nação. E a cultura, sempre viva, se transforma todo o
tempo graças, principalmente, às trocas entre os
diferentes povos. 
Para Lévi-Strauss, cozinhar servia como uma
metáfora da transformação humana da natureza,
crua, para a cultura, cozida. Desde os seus
primórdios, na chamada Pré-história, o homem tenta
registrar seu cotidiano, seja por razão artística ou
religiosa, com fins ritualísticos, onde tenta criar uma
conexão com a natureza. E assim o fez em diversas
cavernas, enchendo suas paredes com gravuras de
cenas de caçadas ou outras cenas do dia a dia. 
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Nos longínquos tempos da Antiguidade, os
egípcios acreditavam que a comida servia para
a alimentação como também era sagrada e
assim era oferecida aos deuses e aos mortos.
Sua cultura estava intimamente relacionada à
religião, e sua arte refletiu essa realidade e
suas principais produções artísticas estão
ligadas aos túmulos e objetos deixados aos
mortos. 
Plantavam trigo, faziam pão e cerveja. A arte
retratava a realidade e esses costumes foram
eternizados em suas famosas gravuras e
esculturas nas pirâmides. Pirâmides essas que
eram os túmulos, e tudo o que era deixado neles
era para uso do morto ao entrar na vida eterna;
tudo o que era deixado ali era para ele ter
conforto como também para lembrá-lo quem
fora e os hábitos que tinha. 
Na Grécia Antiga, apontada como berço da
civilização ocidental, a arte foi marcada pela
busca da verdade e do conhecimento pelo
homem (em outras palavras, o homem passou a
crer que seu umbigo era o centro do universo…
Aff). O foco estava no presente e no que era
belo e natural. 
Assim, as obras expressavam luz e beleza. As
cenas do cotidiano e as figuras mitológicas
eram representadas em pinturas, na produção
de vasos decorados e afrescos. Retratavam
figuras geométricas, figuras humanas, heróis,
deuses e diversos tipos de cenas… Mas e a
comida?! Muitas obras não resistiram ao passar
do tempo…  
Fortemente influenciada pela cultura grega, a
arte romana conseguiu maior expressão na
arquitetura, buscando funcionalidade e
praticidade.
Mas nem por isso, os temas cotidianos foram
deixados de lado. Era comum ver pinturas
murais em prédios públicos e nas casas também,
em afrescos ou mosaicos que retratavam cenas
rotineiras, pinturas de natureza morta e
paisagens realistas. 
A tal da natureza morta… Os romanos antigos,
em geral, faziam três refeições diárias. Mas era
no jantar que exerciam por completo sua
comensalidade. 
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Outro hábito comum dos romanos era o de
frequentar as famosas termas: locais que eles iam
para se banhar em águas quentes e que
acreditavam serem curativas. Lá realizavam
reuniões e banquetes, especialmente dedicados
ao deus Baco, os famosos bacanais. Povo festeiro,
não é? 
Com a queda do Império Romano no Ocidente
marcou-se o início da Idade Média, os temas
representados pelas artes passam a ser
relacionados à religiosidade devido grande poder
e influência da Igreja. Assim, o teocentrismo
passou a ser a característica da cultura medieval
(traduzindo: o umbigo do homem deixou de ser o
centro do universo e no seu lugar ele colocou
Deus). 
As iluminuras (pinturas que ilustravam os
trabalhos escritos) marcam bem este período. Em
sua maioria retratavam cenas religiosas, mas
também cenas cotidianas de abate de animais,
pesca, colheita, banquetes, etc. Também era
comum a reprodução de cenas de banquetes dos
nobres e da realeza. Até mesmo salas de banho
onde podia-se comer enquanto se banhava…
Curioso, não? 
Com o resgate cultural do período clássico, a
idade das “trevas” tem seu fim e se inicia a Idade
Moderna com seu movimento Renascentista. Uma
época em que a gastronomia tem suas práticas
renovadas, riqueza de ingredientes usados e
desenvolvimento de vários métodos de
preparação. Os banquetes continuam sendo
retratados, mas numa estética que deixou de ser
engessada, combinando o gosto do espetáculo,
da música e da mesa. A mesa posta é
representada com seus detalhes, assim como o
exagero e a ostentação.
Já mencionei as naturezas-mortas, né?
Representações de objetos inanimados. A partir
do século XVI emergem como gênero artístico
independente. Ou seja, deixaram de ser mero
fundo de pinturas. Frequentemente, mesas com
comidas e bebidas, louças, flores, frutas, animais
abatidos etc. são escolhidos para compor as
naturezas-mortas. E o bacana desse tipo de obra
é a representação dos costumes e o que era
acessível à população daquela época. 
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Quem imaginaria que frutas, legumes, raízes de
árvores poderiam ser combinadas entre si para
formar a anatomia humana? Assim o fez Giuseppe
Arcimboldo, numa época em que havia uma
transição da linguagem renascentista para uma
nova estética que reinterpretava o classicismo,
refletindo um momento de mudança social, política
e religiosa. Para você ter uma ideia o movimento
protestante estava se desenvolvendo e o
heliocentrismo estava em alta (até então o homem
acreditava que a Terra era o centro do universo,
mas foi-se observando que não era bem assim esse
rolê. . .) . 
Esse movimento era o Maneirismo. Quando se
olhava de longe, as imagens pintadas por
Arcimboldo pareciam retratos. Mas ao se
aproximar, percebia-se que eram perfis humanos
formados a partir da reunião de bichos, pessoas,
plantas, etc. Suas obras inspiraram vários artistas e
alguns críticos da época o consideravam louco por
causa da estranheza nos seus quadros. 
A vitória do Protestantismo obrigou os pintores a se
especializarem em ramos da arte que não
levantassem objeções de natureza religiosa. Os
retratos, as paisagens e as cenas de gênero
aparecem como alternativa aos artistas. Mas afinal,
o que são cenas de gênero? São as representações
da vida cotidiana, do trabalho e dos espaços
domésticos. 
Casamentos e batizados passam a ser retratados e
a comensalidade também. O que acontece no
interior das cozinhas também vira tópico de
interesse. Pinturas feitas a partir de temas antes
considerados menores e desimportantes, como
tavernas e ambientes festivos, passam a ser
registrados por meio de imagens mais harmoniosas.
Comida e bebida, sempre aparecendo como parte
dos festejos. 
Da Antiguidade, herança presente até hoje em
nossa mesa, o pão passou de herói a vilão. Mas
sempre figurinha carimbada em diversas produções
artísticas ao redor do mundo, em diferentes
culturas. Obras retratando o fazer manual não
faltam.
 Nos séculos XIX e XX, com o desenvolvimento do
capitalismo e profundas mudanças históricas, os
diversos movimentos artísticos que surgiram
expressavam a perplexidade e a condição do
homem contemporâneo.
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 E ainda assim (e ainda bem), a comida também
esteve presente, figurando e sendo tema principal
de obras artísticas. 
Apesar de ser considerada uma necessidade
básica, a alimentação diz muito sobre um povo e
sua cultura, diz do que sofreram e como viveram.
Para alguns artistas, a cozinha era o ponto focal
de uma casa. Mas acredito que assim seja até
hoje, ao menos na maioria dos lares. 
Na natureza, nada se perde. Tudo é reaproveitado
e faz parte do ciclo natural. Muitas vezes quando
transformamos as coisas por meio da cultura e/ou
do “desenvolvimento”, geramos resíduos que não
podem ser reaproveitados, não podem seguir o
ciclo biológico ou técnico. Acho que foi nesse
sentido que surgiu a tese de que todo lixo é um
erro de design. 
E existem artistas que utilizam em seu processo de
criação lixo ou comida. Artistas plásticos que
reproduzem grandes obras, como a Monalisa com
geleia e manteiga, caso do Vik Muniz. Ou que
criam mosaicos com materiais descartáveis,
comestíveis e até pílulas; presentes nas obras de
Jason Mecier. E há trabalhos encantadores com
brócolis (isso, mesmo! BRÓCOLIS!), doces e
frutas. 
Carl Wagner cria lindas imagens utilizando
alimentos. Apaixonante! Nem só de artes visuais
viveu a humanidade. Dentre os estilos artísticos
diversas produções foram desenvolvidas. Na
literatura não foi diferente. E a famosa frase “Ao
vencedor, as batatas.”? 
Clássico da literatura brasileira, Machado de Assis
se utiliza do amado tubérculo para explicar
conceitos filosóficos na obra ‘Quincas Borba’. 
Até nas músicas a comida veio parar… De pipoca
a chocolate, de diversão a conscientização… Vários
hits brasileiros fizeram sucesso, nas vozes dos Titãs
e do Tim Maia, por exemplo. Mas a minha canção
preferida é a embalada por Wilson Simonal, meu
limão meu limoeiro, meu pé de jacarandá…
Impossível não cantarolar! 
Comida é cultura. Comida é alimentação. Comida
tem um lugar de existência dentro de cada povo.
Foi e é retratada de acordo com as lentes que a
sociedade usou ou utiliza dependendo do contexto
em que vive. Um tema tão banal e ainda assim
tão importante. Tão antigo e tão atual. Tão
apaixonante! 



Cozinha Radicante
Como educar um organismo coletivo?
Rebecca Lockwood

Acredito que a "comida de pensar" é uma
necessidade urgente não somente no campo da
gastronomia mas em outras áreas também,
tanto das humanas quantos das exatas. Com
certeza deveria ser parte integrante dos
currículos das escolas, para as crianças, mas
também mais profundamente vivido, por
exemplo, em universidades, não sendo só
discutido no campo das ideias, mas exercido na
prática.
Quando as pessoas cozinham juntas
desenvolvem emoções complexas e trocam
experiências através da criatividade. Toda
criatividade leva à reflexão e é nesse momento
que enxergamos além e temos a chance de,
quem sabe, quebrar alguns paradigmas. Por
isso a arte é importante, e por isso a culinária
também seria. Por que não debater textos,
teses, fórmulas e ciência enquanto se cozinha e
se discute uma receita na sala de aula? 
Acreditando nessa possibilidade, em 2015,
começamos um grupo de estudo na intenção de
juntar a cozinha com a arte. 

Criamos a Cozinha Radicante, fundada por duas
cozinheiras e uma artista, e nos definimos como
uma cozinha de raízes rizomáticas, radicante, em
alusão àquelas plantas que crescem e se espalham
de forma rasteira fazendo novas raízes por onde
passam. 
Criamos uma visão mais crítica sobre o
modernismo, este normalmente ilustrado por uma
árvore, com uma raiz fixa, radical. Por entendemos
a culinária também como possibilidade artística e
a partir do desejo de trazer os sabores da cozinha
para os saberes da sala de aula, o grupo de
estudo virou o curso-laboratório Rituais da Arte
Culinária, durante o primeiro semestre de 2016, na
escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de
Janeiro. Os livros Estética Relacional e o catálogo
da exposição Cookbook 2013, de Nicolas
Bourriaud, foram nossos pontos de partida pois
definem a refeição e a convivência em torno da
sua preparação como uma possível arte, não por
conta de um resultado de uma obra-objeto ou
obra-prato, mas pelas relações e interações que
cria entre as pessoas. 



Partindo dessa premissa, os textos e filmes do
nosso curso foram debatidos enquanto também
cozinhamos em uma sala de aula normal repleta
de utensílios de cozinha e uma boca de fogão
elétrico. O alimento seria nosso material artístico
e nossa força de transformação.
A presença do alimento na História da arte é
antiga, desde a pintura parietal pré-histórica,
passando pela Última Ceia, do Leonardo da Vinci,
até as naturezas mortas holandesas, ou as
composições de frutas e legumes de Arcimboldo, o
Piquenique Sobre a Relva, de Monet, o
restaurante FOOD de Gordon Matta-Clark, as
performances de Rirkrit Tiravanija, como também
a invenção do vinho biodinâmico por Joseph
Beuys, isso para mencionar alguns exemplos, pois
a pesquisa iconográfica foi bastante vasta. 
Mas é só recentemente que os cozinheiros
passaram a estar presentes também nos museus. A
participação do chef catalão Ferran Adriá, com
seu restaurante El Bulli , durante 12a Documenta,
de Kassel, em 2007, talvez seja o grande marco
de uma nova possibilidade que se abre nesse
sentido.
Outra forte influência foi quando, logo no início
da nossa pesquisa, nos deparamos com uma fala
da ativista alimentar, cozinheira e indígena Tainá
Marajoara, defendendo a cultura e soberania
alimentar do povo Marajoara, e esse conceito
passou a permear e direcionar nossas buscas. Ela
define a cultura alimentar como o saber, o fazer,
o falar, o pensar, os rituais e a dimensão
simbólica da alimentação acima das dimensões
econômicas e sociais.
Primeiramente, vem a dimensão simbólica. Para
ela, nossa cultura é artesanal e se expressa
através de ritos, orações, práticas e ensinamentos
transmitidos através das gerações. A cultura
alimentar não é apenas a preparação do alimento
mas todo o processo englobando as arquiteturas,
os cantos, as navegações e outras práticas que
envolvem o sistema da cultural alimentar. Engloba
também a gastronomia e a culinária desde que
integradas à cultura, caso contrário, o que a
gastronomia pode fazer é exatamente eliminar a
cultura e soberania alimentar.
Na nossa primeira aula inaugural, em uma
referência ao Manifesto Antropófago, de Oswald
de Andrade - que nos instiga a ingerir nossas
influências multiculturais, para então digeri-las e
criarmos nossa própria identidade brasileira -
propomos uma ingestão do parque tropical que
cerca a escola do Parque Lage, com a sua
profusão de plantas inclusive comestíveis, às quais
muitas vezes nem conseguimos mais enxergar. 



Os alimentos preparados coletivamente foram
dispostos diretamente sobre uma grande mesa
simulando uma floresta. Fizemos carpaccio de
melancia, cuscuz paulista, bobó de banana da
terra e crudités com molhos servidos dentro de
frutas e legumes que foram devorados pelos
alunos num ritual de antropofagia.
Nas aulas a seguir cozinhamos muitas receitas
brasileiras usando produtos nativos de todo o
país como a mandioca e suas declinações,
tucumã, jambu, aviú, pimentas, tomate, batata,
feijão, abóbora, frutas, etc. . Fizemos desde
moquecas, arroz com pequi, fermentados, pão e
terminamos por fazer comida africana, indiana,
árabe, japonesa, mexicana, italiana e francesa,
assim como a cozinha molecular. 
Falamos de muitos assuntos que nos ajudassem
a aproximar este universo da comida e da arte.
Deliciosamente fomos encontrando textos de
arte, arquitetura, sociologia, antropologia, 

No dia em que abordamos o texto Lição e
Sabedoria das Vacas Loucas, de Claude Lévi-
Strauss, descobrimos uma similaridade entre o
carnívoro e o canibal. Este pensamento foi mais
aprofundado com os livros e entrevistas dos
antropólogos Eduardo Viveiro de Castro e
Eduardo Kohn, pois ambos descrevem, por
exemplo, que para os ameríndios não existe
diferença entre os seres humanos ou outros
seres viventes da floresta, todos são dotados do
mesmo espírito, o que muda são suas roupas.
Comer um familiar ou uma caça, são
essencialmente a mesma coisa.
Nossos estudos abrangeram Michel Foucault,
que fala em uma ética da comida e da
sexualidade na alimentação. Ele analisa se as
decisões que uma pessoa toma com relação ao
que come ao longo da vida, podem ser em si
consideradas um trabalho de arte.

literatura, história, filosofia, medicina e
química que abordavam o tema.
Para citar alguns assuntos, analisamos o chef
Marie-Antoine Carême, sua trajetória e o que
ele representa, da estética moderna que ele
instaurou na cozinha e como ele tornou a
cozinha francesa uma arte através des suas
esculturas arquitetônicas. Mas Carême
também criou a cozinha desligada da
dietética, da medicina. A emancipação da
gula culminou nesta estética modernista da
cozinha industrial. 
Falamos ainda da Revolução Francesa, da
nouvelle cuisine, da cozinha molecular e sua
relação com essa mesma indústria, da cozinha
japonesa, essa com sua essência minimalista e
suas receitas até muito parecidas com
algumas dos povos nativos das Américas. E
falamos muito da cozinha brasileira, das
influências indígenas, africanas e europeias.

Com o texto Toward a Psychology of
Contemporary Food Consumption, aprendemos
através de Roland Barthes a analisar a comida
como uma forma de comunicação com uma
gramática própria. Ele afirma que a polissemia
da comida é uma característica da
modernidade. Compara o significado do açúcar
como sendo totalmente diferente na cultura
francesa e americana e ainda analisa como a
semântica do café na sociedade foi se
transformando ao longo dos tempos.
Descobrimos também o livro, uma obra-prima,
do escritor e poeta Joseph Delteil que em seu
livro Cozinha Paleolítica tornou-se o pai de uma
reflexão acerca da cozinha natural. No início do
século XX, ele abandona a vida agitada entre
os surrealistas em Paris, e volta a viver no
campo defendendo a necessidade da
desindustrialização.



Assistimos a feijoada infernal da versão
cinematográfica de Macunaíma (1969), na foto,
por Joaquim Pedro de Andrade, história deste
anti-herói brasileiro, que se transforma
conforme sua vontade e necessidade. Não tem
moral e é preguiçoso. Ele tem todos estes
defeitos mas, ele tem uma qualidade, é criativo.
Vimos o filme Fome, do artista Carlos Vergara,
que tem uma câmera apontada para a palavra
F-O-M-E escrita com sementes. Enquanto
alguém rega e cuida, o tempo vai passando,
nascem brotos que vão crescendo até que,
coberta de vegetais, a palavra desaparece.
Uma linda metáfora de como se acaba com a
fome quando alguém toma para si alguma
responsabilidade. 
No dia em que passamos o filme Barravento
(1962), e lemos o manifesto Eztétyka da Fome,
ambos do cineasta Glauber Rocha, preparamos
um acarajé absorvidos em transe. Neste texto,
Glauber expõe a fome como elemento presente
e necessário para o espaço da criação em todos
os filmes do movimento Cinema Novo,

 "que narrou, descreveu, poetizou, e excitou os
temas da fome: personagens comendo terra,
personagens comendo raízes, personagens
roubando para comer, personagens matando
para comer, personagens fugindo para comer,
personagens sujas, feias, morando em casas
sujas, feias, escuras. Foi esta bateria de
famintos que identificou o Cinema Novo, em
oposição ao digestivo cinema comercial, com
gente rica em casas bonitas, filmes alegres e
cômicos". Essa fome do Glauber Rocha é a
fome que nos interessa e nos motiva a
continuar a pesquisa até hoje. Foi por isso
resolvi fazer o curso Comida de Pensar, à
distância, aqui de Paris. Nossa experiência na
escola do Parque Lage foi sem dúvida muito
intensa - a Cozinha Radicante foi até
convidada a participar, na França, da segunda
edição da exposição Cookbook, dessa vez em
2019, onde fizemos com uma usina de mandioca
- mas ainda temos fome para buscar respostas
e apetite por gerar novas reflexões e saídas
para esse mundo.



Para mim, isso passa por cozinhar. O curso
Comida de Pensar, por conta da similaridade
dos assuntos abordados no nosso curso Rituais
da Arte Culinária, me confirma que estamos
sim no caminho certo para educar este
organismo coletivo chamado de humanidade. 
Temas como o desperdício de alimentos, o
problema-indústria, a sustentabilidade, os
impactos culturais, o agronegócio, a
agricultura familiar, os orgânicos, o Slow
Food, o veganismo, uma crítica à separação
natureza/cultura, o antropoceno, o feminismo,
a misoginia, a questão de gênero, o direito
dos animais, a microbiota, entre outros, não
foram ignoradas nas formações e estão
interconectados pela comida.

Pensar a comida é, por exemplo, entender que
o que estamos vivendo são consequências da
Era Moderna, as proibições alimentares são
uma estratégia de dominação econômica que
começou na agricultura colonial, depois
continuou com os mercados marítimos dos
séculos XVII e XVIII, e avança com a
industrialização. Replantar o que se come
virou um ato revolucionário neste mundo do
pós tradicional e da pós-verdade. E o que
fazer quando o simples ato de pescar, semear
legumes, verduras e frutas é dificultado por
grandes corporações que dominam o mercado
com suas patentes de sementes estéreis e uma
monocultura extensiva com uso desenfreado
de venenos?

Esses monopólios eliminam um direito
fundamental que é saber semear comida,
coíbem pequenos agricultores de comercializar
alimentos orgânicos e sementes saudáveis,
sufocam comunidades inteiras que praticam o
extrativismo sustentável.
A relação com a terra e os outros seres parece
cada vez mais distante nesses tempos. Até o ato
de cozinhar e comer em grupo é cada dia mais
raro. Esse momento é um ritual a ser resgatado
e praticado ainda mais, pois é quando as
pessoas podem desenvolver novos gostos,
odores e percepções em geral. Seja nas escolas,
nas universidades, em museus, em família, com
amigos ou desconhecidos, cozinhar e comer
junto só fortalece a nossa civilização pois nos
conecta às ações e práticas milenares, por
consequência traz mais saúde, bem-estar com o
corpo e harmonia com o meio ambiente.

Nossa conclusão foi que comer não é só uma
ação natural mas uma manifestação cultural de
um organismo coletivo. A comida é patrimônio
e dependendo na intenção, pode até ser
considerada arte. A estética contemporânea, de
complexidade e interações, que também se
expressa na estética artística do nosso tempo,
nos permite uma nova análise sobre a nutrição.
O pensamento radical do tudo ou nada que se
exacerbou com a Modernidade é o que nos
afasta cada vez mais de uma compreensão da
nossa cultura e soberania alimentar. O acesso à
comida de qualidade é um direito fundamental.
Mas esse direito vai muito além de comer um
prato de comida. Passa também por ter
conhecimento de onde vem esta comida, da
interrelação dos seres com a terra ou águas
que a produz, respeito pela ancestralidade,
pelas relações de trabalho e ações sociais.



A torta da Babilônia
Maddalena Borsato e Jacopo Giacomoni,
de Aristortele (www.aristortele.it)

Tradução: Guilherme Lobão

Não há muito tempo, fomos convidados para
um seminário no Mesopotamic Center for Cake
Design (MCCD). Depois de um primeiro dia
cansativo em torno do conceito de refeição
completa das populações nômades do deserto
árabe, o segundo dia capturou a atenção de
todos a partir da relação de Noah Lebira que,
juntamente ao arqueólogo Stephen Pel, havia
conduzido há pouco uma escavação não muito
distante da antiga Babilônia. Ao longo do das
margens do rio Eufrates, em um ponto em que
o presente e o velho curso ainda se coincidem,
próximo a uma pequena curva chamada Hisan,
os pesquisadores haviam descoberto dois vasos
em pasta vítrea não muito altos, de 30
centímeros e non più alti di 30 centimetri e
ainda selados. As primeiras estimativas
atribuíram existência de cerca de 3 mil anos.
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"O conteúdo do primeiro vaso", explicou a
doutora Lebira, "era de coloração âmbar. A
consistência era particularmente mole, come se
houvesse resistido ao endurecimento do tempo".
Com uma coragem que despertou imediatamente
a nossa estima, Lebira foi em busca de encontrar
a história a qual ninguém mais teria capacidade
de fazer em seu lugar: sua prípria língua (e no
seu próprio estômago). "O conteúdo era
certamente comestível e o sabor recordava aquele
de um plum cake (bolo de ameixa). No segundo
vaso havia, em vez da fruta, provavelmente uva
americana, que depois da primeira degustação se
revelou ainda doce e levemente alcoólica".
Vizinho aos dois vasos não foram recuperados
outros artefatos dignos de nota. Parecia que a
dupla representasse uma unidade inseparável,
dotada de um significado próprio, específico.

http://www.aristortele.it/
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Vizinho aos dois vasos não foram
recuperados outros artefatos dignos de
nota. Parecia que a dupla representasse
uma unidade inseparável, dotada de um
significado próprio, específico. Isso levou
os pesquisadores a pensarem que o
conteúdo dos dois vasos estavam
misturados. A fusão do proto-plum cake e
da uva americana produziu um gerto gozo
na equipe de estudiosos, que rebatizaram
o doce de CÁKE.DINGIR.RAKI, do antigo
nome sumério da Babilíonia:
KÁ.DINGIR.RAKI.
Desde os primórdios da história, o ser
humano procura combater o desperdício. E
a luta contra o desperdício, em particular
o dos alimentos, moldou e diferenciou as
suas culturas. Entre os muitos paralelos
que dividem o Norte e o Sul do mundo
está também o sal-açúcar: no Norte
continua a vida da comida no sal, no Sul
no açúcar. A defumação é uma outra arma
contra o desperdício, assim como é a
imersão em álcool, mas nunca antes se
encontrou um achado tão antigo que
testemunha o uso de um meio para atrasar
o tempo que, na verdade, é a ausência de
qualquer meio: o vácuo. As duas vasilhas
de fato, perfeitamente seladas, não
continham nada além do próprio conteúdo
e não, como tudo que chamamos
erroneamente de vazio, o ar de todas as
eras.
A doutora Lebira passou a elencar as
hipóteses sobre a origem dos vasos.
Poderiam ter sido abandonados de um
navio proveniente da Indochina e que,
subindo o Golfo Pérsico e o curso do rio
Eufrates, queria-se deixar um sinal ritual
de sua passagem. Poderia ser o cortejo
fúnebre de uma realeza - o doce e o mel
em particular, vinham sendo usados nos
ritos fúnebres da Mesopotâmia
protodinâmica: as almas precisavam de
energia para a longa jornada da vida
após a morte ー mas, como já se dizia, na
área circundante não fora encontrado
traços de templos ou tumbas.
"Parece", disse Lebira, "uma sepultura
ritual sem cadáver. Ou melhor, parece que
o cadáver a ser sepultado, o rei a ser
enterrado, fosse o próprio doce". 
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Ao contrário de todas as dscobertas anteriores,
desta vez a sobremesa não simbolizava algo - a
energiapara a vida após a morte, a eternidade
do poder real, a doçura da divindade, a
preciosidade da casta sacerdotal - mas
pareceia ser apenas ela mesma: um doce que
representa um doce, que eterniza o doce. 
Na cafeteria do MCCD, logo após o relatório
de Lebira, foi suscitada uma discussão sobre as
motivações que teriam levado uma civilização
antiga a criar uma sobremesa que cruzaria os
milênios ilesa. Um homem calvo e com bigode,
de quem ignoramos o nome, insistia em definir
a operação como uma cápsula do tempo. Os
povos mesopotâmicos haviam buscado capturar
um momento do seu presente e conservá-lo até
a nossa geração. Na essência, eles se
comunicaram com o futuro, só que não o
fizeram com um pergaminho ou uma lápide ou
uma estrela, em suma, não com palavras, mas
com um sabor. "Eles conseguiram congelar uma
sensação e fazê-la atravessar os tempos".
Em resposta ao homem de bigode, um
persuasivo doutorando no grupo nos divertiu
encostando as costas no balcão. Não era tanto
o sabor, reivindicava, a nos surpreender, mas a
forma deste achado. "Em todos os últimos anos,
e por grande parte do período novecentista",
disse, "os filósofos se empenham a combater
Descartes. Encontre-me um que não tenha
cuspido na divisão corpo-alma! Existem aqueles
que convergem para a unidade, aqueles que
estão dispersos na multidão e alguns, poucos,
que ainda defendem o número 3. Mas tentem
me citar um único, ainda em vida, que apoie o
número 2!
O dualismo é o conceito mais criticado do nosso
tempo. Dizer que algo é composto por dois
componentes é uma heresia! Sim, as vasilhas
são uma cápsula do tempo, mas não nos
transmitem um sabor, mas uma ideia. 
Tudo é feito de duas partes e apenas duas
partes ー alma e corpo, matéria e espírito, vida
e morte, bolo de ameixa e uva americana e só
os unindo obtemos o todo. Essa é a verdade
que o passado nos sussurra.
As teses do doutorando e do homem bigodudo,
interessantes a princípio, foram varridas pela
intervenção de uma acadêmica francesa de
quarenta e poucos anos, que se sentou a uma
mesa redonda em frente ao balcão. Atrás dela
havia um vitral e a luz do deserto que a
transformava em um ponto escuro emoldurado
em amarelo.
.

"Não é o sabor, nem o número 2, a mensagem
desse doce", ela começou, aproveitando a pausa
do doutorando. "A mensagem é o vazio. Poucos
povos conheceram as estrelas e os Pochi popoli
hanno conosciuto le stelle e os movimenos do
universo em tamanha profundidade quanto os
babilônicos. Aquilo que cmamaos de mito e
transformamos em fábula, era na verdade a
divulgação científica de uma classe de
astrônomos muito eruditos. Cada revolução que
encontramos nas lendas antigas, cada fim do
mundo e palingêneses relativas, indicam a
passagem de um ciclo cósmico para outro. Muda
a estrela mais próxima ao polo norte celeste,
muda a posição da via láctea e, assim, mudam os
heróis da antiguidade. Os dois vasos continham o
vácuo, que, se, pensarmos bem, é um fragmento
do cosmo. Estou convencida que representam os
elementos do céu. Provavelmente uma estrela
binária, tavez Sirius, a estrela mais luminosa do
firmamento, em torno de cuja ascensão helíaca o
calendário egípcio girava. Tudo leva a crer que
as vasilhas constituíam um mapa do céu. O ponto
onde foram enterrados, em relação à curva do rio
ou a algum elemento arquitetônico da antiga
Babilônia, provavelmente indica coordenadas
celestes precisas. Das coordenadas sim, mas que
são também um calendário, uma data precisa.
Cada mapa celeste é, ao mesmo tempo, um
relógio do mundo. Se soubermos ler o onde,
sabemos ler também o quando".
Na breve pausa que se seguiu ninguém interviu.
Quando a estudiosa prosseguiu, parecia quase
distraída: "Ou, talvez, os dois vasos estariam
para dois planetas", disse em um sussurro.
"Júpiter e Saturno, por exemplo. E os vasos estão
próximos de simbolizar a sua conjunção. A
conjunção entre os dois maiores planetas do
sistema solar. É um evento que acontece
raramente, pelos séculos. Então veremos uma
neste 21 de dezembro, por exemplo. Depois de
800 anos. Ela foi interrompida por um menino
anunciando o fim do intervalo. Procuramos por
ela no final da tarde para continuar a conversa,
mas a acadêmica francesa parecia não ter
acompanhado o resto da conferência. Ela não
estava hospedada no hotel com os outros
pesquisadores.
Poucos dias depois, em nosso retorno à Itália, a
equipe da doutora Lebira publicou o resultados
do laboratório sobre o CÁKE.DINGIR.RAKI, ou,
como nós chamamos, a torta da Babilônia.
Conseguiram decifrar a receita, a qual somos
satisfeitos de transcrevê-la a seguir:



PAX: rigorosamente para duas pessoas 

Tempo: 0,00000004 da Era dos Peixes
(circa 50 minutos)

Ingredientes

PARA O CA’KE(.DINGIR.RAKI)

200 gr manteiga em temperatura
ambiente 

200 gr ovo (mais ou menos 4 médios)

200 gr farinha de trigo com índice W de
180 (percentual de proteína de 10% ao
menos)

150 gr açúcar mascavo

30 gr mel (preferencialmente de acácia) 

2 favas de baunilha 

4 gr de fermento químico

PARA A UVA AO SPIRIT

30 uvas americanas 

150 gr açúcar mascavo

150 gr água

50 gr Sambuca (ou outro spirit que
preferir) 20

Torta da Babilônia
INGREDIENTES
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PROCEDIMENTO
VASO DE CA’KE(.DINGIR.RAKI) COM
BAUNILHA

Pegue um vaso, tigela ou recipiente de vidro
próprio para cozimento esterelizado. Com um
fouet, bata a manteiga em temperatura ambiente
com o açúcar até que incorpore bastante ar e
chegue a uma textura espumosa, bem batida.
Acrescente os ovos um a um e continue a bater.
Acrescente o fermento e uma fava de baunilha.
Aos poucos, despeje a farinha, mexendo de baixo
para cima como a mão, sem usar o fouet para não
agredir a mistura. Preferencialmente com uma
manga de confeitar, despeje a massa no vaso
prestando atenção de não lambuzar as bordas, até
cerca da metade do recipiente para permitir o
crescimento durante a cocção. Asse em forno pré-
aquecido a 150-160° por 40-50 minutos. Quando
assado, feche imediatamente a tampa hermética e
vire o vaso de modo tal a criar um vácuo.

VASO DE UVA AO SPIRIT

Leve uma panela pequena ao fogo para cozinhar
um xarope a base de açúcar e, ao final, acrescente
a bebida. Espere até que evapore o álcool,
restando apenas o aroma. Acrescente, então, se
quiser, alguma especiaria a gosto. Quando o
xarope ficar pronto, acrescente as uvas
devidamente lavadas e enxugadas no vaso de
vidro para cozimento, derrame então o xarope e
feche imediatamente a tampa hermética da
vasilha. Leve ao microondas por dois minutos a
700-800 W até começar a ferver. Tome cuidado
para deixar uma borda entre o calda e a tampa.
Conforme for necessário, abra os dois potes e
sirva, despejando as uvas com álcool sobre o bolo
e acolhendo qualquer dualismo maltratado.



Corporocracia e alimentação
Camila Potyara

Mesa farta, compartilhada com familiares de
sangue ou escolhidos pelo coração. Comida
feita junto, forno aceso aquecendo o cômodo
preferido da casa, cozinhas cheias de história.
Comida-memória, comida-linguagem, comida-
lugar, ancestral, coletiva, provida por mãos
conhecidas, plantada em terras próximas,
servida na panela para quem chegar. No
conforto de uma refeição que exalta os
sabores da natureza se promove cura. Comida
vira remédio e equipa a mala cultural do
comensal com sentimentos em vias de
extinção: pertencimento, identidade,
soberania.
Há algum tempo não se come mais assim. A
cozinha em festa tornou-se fria. Congelada.
Quem aquece agora são as micro-ondas. As
múltiplas ferramentas do trabalho concreto
do fazer comida vão sendo substituídas pela
rigidez da tesoura e do abridor de latas. Isso
se a indústria já não tiver provido um anel
puxador, uma tearstrip (aquelas fitinhas
vermelhas em embalagens de biscoito e
pacotes de cigarro), um ziplock, um tetra pak
com tampa de rosca, um “canto de abertura
fácil” , que nem sempre é tão fácil assim. Abra
aqui!

Em vez de um produzir consciente, que
envolve escolhas, decisões, provas e ajustes
nos temperos, uma “relação mágica” se
estabelece: um clique na tela de um celular
e a comida aparece na porta de casa! Não
se sabe de onde vem, quem preparou, desde
quando está pronta, até quando vale, o que
contém. 
O sujeito que come é apartado como nunca
do que é comido, num processo de alienação
brutal, só alcançado graças à penetração
insidiosa das corporações nas cozinhas e
mesas domésticas. A uberização do comer é
parte da atualização do espetáculo
debourdiano.
A comida-alimento converte-se quase
exclusivamente na comida-mercadoria. No
lugar das grandes travessas abundantes,
onde sempre come mais um, isopores
individuais com divisórias, onde come
apenas quem pode pagar.
Dentro da marmita de alumínio que chega
de fora, a complexidade de aromas e
sabores extraídos de ingredientes naturais é,
por vezes, substituída pelos pozinhos
realçadores daquilo que não se acha nestes
produtos comestíveis.
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Assim, o que se realça, no fim das contas,
não é o sabor – ausente –, mas o padrão
monocórdio, a constância, a mediocridade
do paladar atrofiado pelos anos de
consumo ultraprocessado, que só é capaz de
perceber o intenso do max flamin’ hot, do
blaster spicy sweet chili , do extreme salt &
vinager.
Supermercados tornaram-se os símbolos
máximos da desertificação na fartura
aparente, os templos da homogeneização
do gosto. Os afetos possíveis apenas na
partilha real agora vêm embalados. Abra a
felicidade com um abridor de garrafas! Ela
está ali, tão perto, no refrigerante. Sorria
com as crianças brincalhonas que estampam
os bolinhos industrializados. Sinta-se
cuidado pelas simpáticas vovós de avental
que ilustram as caixinhas de papelão de
pão de queijo congelado. 
Esse cuidado, por sinal, tradicionalmente
expresso pela canja de galinha quentinha
que cura resfriado e dor de cotovelo, agora,
sob novo look, vem enunciado nos rótulos:
fit, light, low carb. Vive-se a era do
nutricionismo, na qual uma refeição não é
mais medida pelo seu valor histórico e sua
capacidade de afagar a alma, mas pelo
quantitativo de carboidratos, lipídios,
proteínas e vitaminas que pode oferecer a
um organismo cada vez menos humano,
cada vez mais máquina.
Paradoxalmente, na era da busca obcecada
pela saúde, a doença impera e ameaça com
léxico próprio. Xarope de milho, benzoato
de sódio, glutamato monossódico, BHT,
BHA, nitrato de sódio, bromato de potássio,
acrilamida, acessulfame de potássio,
aspartame, óleo vegetal bromado,
tartrazina, caramelo IV. 

Irreconhecíveis, indecifráveis, capciosos,
habitam despensas, a sua, a minha,
devidamente disfarçados pelas embalagens
coloridas que os comportam.
Pior: para além da extensa lista de
ingredientes desconhecidos presentes no
que se coloca na boca, o que se come está
inexoravelmente envenenado. Do leite
materno, quando a mulher, ela própria,
converte-se em alimento, ao pacote de
biscoito recheado e à carne do churrasco
de domingo, ingerimos venenos. 
Aqui, no Brasil, consome-se 1/5 de todo o
agrotóxico produzido no mundo e vários
deles proibidos em países no centro do
capitalismo mundial. Para se ter uma ideia
do impacto no país, entre 2010 e 2019, a
cada dois dias uma pessoa morreu em
decorrência de envenenamento por
agrotóxicos de uso agrícola.
A despeito dos malefícios das refeições
envenenadas e modificadas com
substâncias nociva para se tornar mais
palatáveis a um comensal que gosta cada
vez menos de comer, aqueles ingredientes
conhecidos, como carne, café, açúcar,
laranja, frango, são sequestrados e
transformados à imagem e semelhança das
corporações que deles se apropriaram,
deixando de ser alimentos para virar
commodities. A comida, assim, reduzida a
capital, não sacia, não atende necessidades
básicas, não provê segurança e nem mata
a fome. 
Do alto desta necrópole, em um mirante
exclusivo, “a mercadoria contempla a si
mesma no mundo que ela criou”, para citar
Debord.
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Vive-se sob um modelo político e econômico
peculiar. Estados-nação estão, paulatinamente,
perdendo sua soberania e sua capacidade de
gestão pública para uma nova governança
planetária liderada por grandes oligopólios
corporativos. 
As decisões que impactam coletividades passam
das mãos de cidadãos organizados e de
governos para os tentáculos das corporações
que atuam sempre em benefício próprio. A
democracia plena e este modo de produção,
sempre foram incompatíveis. Contudo, até
mesmo a sua frágil casca, rompe-se nesta
modalidade, que não pode mais ser identificada
com este nome, democracia. 
O que experimentamos hoje é uma
corporocracia, um modelo político no qual quem
governa, de fato, são corporações, bancos e
outras instituições financeiras. 
Para se ter uma ideia do tamanho deste poder,
pouco mais de 700 empresas dominam mais de
80% da riqueza mundial. No que concerne à
comida, 50 gigantes empresariais vendem
metade dos alimentos de todo o globo e
seguem em crescimento vertiginoso.
Já dizia Eduardo Galeano, “a soberania começa
pela boca”. Quando nos é negado o
conhecimento referente às origens, à forma de
produção, à composição, aos riscos e benefícios
e à história do que comemos, tornamo-nos
subalternos.

Daí vem a mesa vazia, onde se come em
companhia do celular. A comida feita fora, o
forno desligado, frio. A cozinha volta a ser
ambiente desconhecido. A mesa de jantar
converte-se em aparador: recebe as chaves do
carro, a mochila da escola, os boletos.
Comida-ausência,
comida-silêncio, comida-não-lugar, solitária,
provida pela indústria e seus dedos de aço,
quilométrica, servida em troca de dinheiro. 
No desconforto de uma refeição com sabor de
plástico se promove a doença. Comida vira
veneno e enquanto esvazia a mala cultural do
comensal dos sentimentos e afetos reais, a
preenche com colonialidade, artificialidade e
subjugação.
Que se rasguem os véus do olhar iludido. O
conhecimento é passo imprescindível para o
sucesso do resgate da comida como comida e
do direito humano de um comer soberano,
limpo, socialmente justo, culturalmente
adequado, espiritualmente emancipador. 
Do conhecimento confecciona-se a munição
que fundamenta as lutas coletivas. Das lutas
coletivas teoricamente embasadas emergem
as mudanças. Do conjunto de mudanças nasce
um mundo melhor. Este desabafo é, também,
uma ode à mesa farta compartilhada com
familiares de sangue ou escolhidos pelo
coração.
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Leia, ouça e assista algumas indicações para 
estimular o pensar comida fora da cozinha

MARCHA E SAI
Este podcast abrange muita coisa
na discussão da cozinha, desde
abordagens técnicas de menus

de restaurantes até desafiadores
episódios sobre os aspectos

políticos e sociais da comida, com
destaque especial às

provocações da pesquisadora
Naomi Mayer, curadora do Fome

de Entender.

INGREDIENTES PARA UMA
CONFEITARIA BRASILEIRA

A Companhia da Mesa lançou há
pouco este livro, resultado de
pesquisa da chef e confeiteira

Joyce Galvão. Aqui ela se debruça
em uma reflexão sobre
ingredientes nacionais
importantes que foram

abandonados culturalmente e
propõe um novo olhar sobre a

nossa própria confeitaria, a partir
da sociobiodiversidade brasileira.

DA ÁFRICA AOS EUA: UMA
JORNADA GASTRONÔMICA

Esta minissérie da Netflix
conduzida pelo chef e autor

Stephen Satterfield de fato surge
como uma das mais relevantes

produções da então morna seara
de séries gastronômicas. O
motivo central: o fulgor da
reconstrução histórica do

caminho da gastronomia entre a
África e os EUA atravessando o

processo colonizatório.

26



UMA EDUCAÇÃO PARA 
O FUTURO PRECISA SE

ENGAJAR EM UM
PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
HORIZONTAL E 
QUE ESTIMULE A

CONSTRUÇÃO COLETIVA
DO PENSAMENTO FORA 

DA CAIXINHA 

 

E S C O L A  D E  H U M A N A S

e d u c a ç ã o  t r a n s d i s c i p l i n a r


