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Opinião

pilão em Natal, doce de gila em São José 
dos Ausentes... Isto é Brasil!

Raras experiências sensoriais 
exercem tamanha atratividade quanto 
a gastronomia. Muitos buscam o 
chamado “turismo de experiência”. 
Estes não querem apenas estar em um 
lugar, mas, sim, vivenciá-lo. Querem 
sentir o cheiro acre de um “quartim” de 
queijo, encarar o vermelho vivo de uma 
goiabada borbulhante em um tacho 
de cobre, puxar e esticar o melaço até 
se transformar em alfenim e, é claro, 
degustar sabores exultantes.

Peço licença para incluir aqui mais 
uma citação, desta vez, da chef Mara 
Salles, do restaurante Tordesilhas, em 
São Paulo. Em seu livro Ambiências, 
ela diz: “A escuridão do Rio Negro, o 
assovio do minuano, o silêncio dos qui-
çaças do Grande Sertão, as histórias 
de Lampião, as tropas e os tapuias, as 
chalanas, as senzalas (...) Reconheço que 
está nesses lugares tudo o que sempre 
me pertenceu”. 

O 
filósofo inglês Bertrand 
Russell relata em um de 
seus ensaios como ocorreu 
a chegada de pêssegos e 

abricós ao Ocidente, saindo da China, 
passando por Índia, Pérsia, até chegar 
a Roma. Seu objetivo, ao descrever a 
longa trajetória, é intensificar o sabor 
da fruta. Por meio do conhecimento, o 
comensal dá mais valor ao alimento do 
que alguém que não sabe a sua história.

A gastronomia é um dos instru-
mentos mais reveladores da cultura de 
um povo. Pelo contato que podemos 
estabelecer principalmente com as 
pessoas que lidam com o cultivo, a co-
mercialização e o preparo de alimentos, 
criamos um vínculo afetivo. E, assim, 
fortalecemos a identidade da culinária 
brasileira. Mas como alcançar o que 
pode ser por muitos considerado uma 
utopia? Minha sugestão: viajar pelo País 
e provar de tudo, sem preconceitos.

Desde 2004, quando abandonei a 
rotina diária da cozinha profissional, 
rodo o Brasil em busca de histórias de 
pessoas cujo ofício tem relação com o 
universo gastronômico. Em meu tra-
balho de pesquisador, tive o privilégio 
de conhecer todas as 27 unidades fe-
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POR MEIO DO CONHECIMENTO, 
O COMENSAL DÁ MAIS VALOR AO 
ALIMENTO DO QUE ALGUÉM QUE 

NÃO SABE A SUA HISTÓRIA”

Um Brasil que me pertence

derativas nacionais. O resultado desses 
estudos foram obras, documentários, 
curadorias e palestras. O objetivo é 
comum: gerar e divulgar conteúdo que 
funcione como um livro de receitas ao 
inverso. Se a obra tem como meta repro-
duzir algo delicioso dentro da própria 
casa, prefiro despertar a vontade de ex-
perimentar os sabores in loco. Somente 
assim cada um poderá descobrir por si 
mesmo, com sua impressão particular, 
o quão surpreendente e plural é a culi-
nária brasileira.

Mel de cacau em Uruçuca, caldeirada 
de filhote em Macapá, farofa de içá em 
Silveiras, picadinho de tartaruga em 
Xapuri, sururu de capote em Maceió, 
jaraqui frito com açaí em Belém, arroz de 
capote em Teresina, sagu com creme em 
Garibaldi, caldo de piranha em Cáceres, 
barreado com banana em Morretes, ma-
caxeira com melaço em Água Branca, 
pastel de angu em Itabirito, paçoca de Fo
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