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RESUMO 

Este ensaio apresenta uma seleção de alguns aspectos contidos no livro “Sentidos à mesa – 
saberes além dos sabores” (2010). A partir de uma exortação aos professores de arte, para 
que adotem alimentos, como material, em sala de aula, são lembrados inúmeros momentos 
da história nos quais a arte e os alimentos ou o comer estiveram unidos e aponta essa 
tendência na contemporaneidade, dado o potencial dessa “linguagem” que convoca quatro 
sentidos, além da gustação, para atuar nos complexos processos de significação que o 
sistema gastronômico abrange.  

Palavras-chave: leitura de imagens; sinestesias; ensino de arte; eat art; art food. 

 

ABSTRACT 

This paper discusses some of the themes covered in the book Sentidos à mesa – saberes 
além dos sabores [From the senses to the table - knowledge behind the flavors](2010). From 
a starting point of exhorting teachers to use food as teaching materials, countless examples 
from history are recounted when art has joined forces with food or eating and the tendency is 
traced up to modernity, given the potential that this “language” has to summon, in addition to 
taste, the other four senses to take part in the complex processes of meaning that the 
system of gastronomy and cuisine encompasses.  
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Da cozinha à sala de aula 

Observando o potencial da visualidade e da visibilidade dos alimentos, bem como 

dos inúmeros aspectos a eles relacionados, percebo múltiplas aproximações em 

relação à arte; daí, na contemporaneidade, a presença de poéticas como as de Judy 

Chicago, Daniel Spoerri ou Marko Stojanović.  

Não é de hoje que comida e arte se inter-relacionam: de remotos afrescos a 

Cézanne, de Arcimboldo, no século XVI, a Joseph Beyus, vemos arte e alimentos 

articulando sentidos, aí incluídas as diversas concepções de naturezas-morta 

presentes ao longo da História da Arte, assim como as incontáveis Santas Ceia, 

desde o afresco as Igreja de Santo Apolinário, em Roma, do século VI, considerada 
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a mais antiga representação da Ceia existente, até recentes produções, como a 

fotomontagem de Bettina Rheims e Serge Branley, de fins dos anos noventa. 

Associações entre arte e a mesa, tanto em seu sentido específico como no 

metonímico, foram feitas por Filippo Marinetti. Além do Manifesto Futurista sobre a 

arte, ele e seu grupo também lançaram, em 1930, o Manifesto della Cucina 

Futurista, que atacava a tradição culinária italiana. O manifesto pregava a abolição 

das massas, o que talvez explique porque este documento foi tão pouco 

considerado e divulgado: para os italianos havia tanto implicações identitárias, 

quanto de ordem econômica. Marinetti aí também se colocava contra o passado, 

porque entendia que o futuro exigiria do italiano uma agilidade que o consumo 

exagerado dos carboidratos das massas não permitiria.  

O projeto futurista para a cozinha não se restringia à crítica às massas; precursores 

dos happenings, seus banquetes-espetáculos eram proposições de experiências 

multisensoriais: pratos eram apresentados como composições visuais; perfumes, 

vaporizados no ambiente; músicas, danças, poesias e ruídos especiais eram 

apresentados durante o jantar; e, como máximo requinte, um retângulo composto 

por três tecidos diferentes destinava-se a ser roçado pelos comensais, a título de 

guardanapo. Marinetti propunha o comer para todos os cinco sentidos.   

Num processo inverso, ou seja, não da arte para a gastronomia, mas desta em 

direção à arte, na Documenta de Kassel de 2007, o trabalho de Ferran Adrià, Chef 

espanhol foi reconhecido como arte. Isto reafirma uma tendência contemporânea, o 

uso de alimentos, da cozinha, da culinária ou da alimentação, associados à arte, em 

processos mais do que o de justaposição; pressente-se um amálgama entre ambas 

as “linguagens”, não em um regime de junção, mas de união, como diria Landowski 

(2004); são poéticas que vêm recebendo o título de eat art ou art food. 

Duas denominações distintas para produções semelhantes podem suscitar 

discussão; ou suas possíveis traduções; também se pode discutir o simples fato de 

juntar o pluralismo de intencionalidades em poéticas tão distintas por terem, em 

comum, características até certo ponto apenas formais ou matéricas; e ainda, o que 

seriam eat art ou art food? Um gênero? Um estilo? Um movimento? 

Dialogando de modo intuitivo com os alimentos e os rituais a eles associados, será 

que nos damos conta de o quanto eles nos dizem ou têm a nos dizer e de o quanto 
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podemos dizer por meio deles? Não se trata apenas de um fenômeno do campo da 

visualidade, conforme já havia sido proposto por Marinetti. A linguagem da mesa 

convoca todos os nossos sentidos, além da gustação, para lhe dar sentido, sentido 

aqui, no sentido de significações. Daí então a busca visual e teórica dentro desse 

amplo e aberto sistema da alimentação, no intuito de tentar contribuir para a arte na 

sala de aula, tanto para a do passado quanto do presente, ou seja, tanto para a 

história da arte quanto para o ensino da arte contemporânea. 

O sistema gastronômico – aí incluído a autoria, os modos de fazer, apresentar, 

representar e relatar o ato de comer, a visualidade dos alimentos, in natura ou 

preparados, as obras dos artistas que usam alimentos, nossos hábitos 

correlacionados à mesa, a mística em torno dos grandes Chefs, entre outros 

aspectos, pois sistema não quer dizer um conjunto fechado – é um universo não só 

passível de ser explorado no ensino da arte, mas um objeto de estudo provocador 

de diversos desdobramentos. De estudos e reflexões resultou o livro “Sentidos à 

mesa: saberes além dos sabores”, do qual retirei algumas idéias para este Encontro.  

Tal estudo destina-se todos que cozinham e a todos que comem, ou seja, de 

estudantes de gastronomia, a cozinheiros de todos os níveis e mesmo aos leigos; 

mas mantive sempre o foco nos professores de arte. Não tanto aqueles das grandes 

cidades, com muitas opções de arte para mostrar aos seus alunos, porque só 

mostrando se pode pensar e entender, realmente, arte. Pensei, enquanto 

pesquisava, naqueles professores que trabalham arduamente em cidades distantes 

de onde as coisas mais importantes do nosso país acontecem, ou daqueles que 

atuam em periferias, mesmo perto dos grandes centros de decisão. Aqueles 

professores que trabalham exclusivamente com reproduções da arte: dimensões 

reduzidas, focos distorcidos, profundidade zero em reproduções do tridimensional, 

sem contar com a ausência de muitos dos trabalhos mais contemporâneos que, por 

se darem no tempo, são quase impossíveis de se reproduzir. 

Em um país no qual ainda temos sérias carências, o uso da visualidade cotidiana, 

como capas de cadernos e livros, impressão em camisetas, estampados das roupas 

e outras formas disponíveis no ambiente escolar, como os alimentos, consistem em 

saídas estratégicas para estudo nas aulas de arte: não são reproduções distorcidas, 

que podem mostrar o que não é arte, mas apenas meras imitações deturpadas.  
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Do mesmo modo, a disponibilidade de alimentos, um material geralmente mais 

acessível do que tintas, papéis e outros meios, e mesmo a possibilidade de sua 

ingestão posterior, podem torná-los objeto de estudo, com outras vantagens 

adicionais: dada a potencialidade dos alimentos, tanto a visão pode ser explorada, 

como os outros sentidos. Em saladas, por exemplo. Algumas escolas possuem 

hortas escolares e lá podemos buscar as formas e as cores para a composição 

leitura.  Por outro lado, dadas as experiências de artistas contemporâneos com 

alimentos, esta seria uma alternativa para estudar a contemporaneidade da arte, que 

tanto tem desafiado o professor, dado aspectos como a efemeridade e a banalidade.  

Questões relacionadas à visão 

Formas e cores, quando se trata de alimentos, são elementos estéticos muito 

próximos um do outro, quase indissociáveis. Uma forma, em outra linguagem, uma 

linguagem puramente visual, pode ser apenas desenhada, ou presentificada em 

branco e preto. Mas pensemos nos alimentos, nos pratos, nos seus dois sentidos. 

Haveria exceções, quando se fala em forma sem cor? Formas em gelatina ou calda 

transparente, tendo por base a água, elemento que é incolor acabam depositados 

sobre ou abaixo de algum alimento, o qual, provavelmente, lhes emprestará a cor. 

Entre os elementos constitutivos da imagem visual, a cor é o mais estudado, seja 

sob o ponto de vista estético, seja sob o simbólico, ou tendo como fundamento o 

enfoque físico da ótica ou o da química. Além da diversidade de abordagens e da 

quantidade de obras, sabe-se que há alguns séculos existe o interesse sobre o 

estudo das cores e o assunto parece nunca esgotar, em razão de sua complexidade. 

Escrever sobre a cor exige não apenas um capítulo ou livro, mas um compêndio.  

Formas e cores são objeto de leitura do olhar; são elementos constitutivos da 

linguagem visual que podem ser regidos, em um texto visual, basicamente por dois 

princípios: repetição e contraste. Repetição leva à noção de harmonia, mas não quer 

dizer que a organização regida por contraste não seja harmoniosa. Isto no que se 

refere ao visual, mas o grande desafio para o cozinheiro é harmonizar, não só 

formas e cores, mas, ao mesmo tempo, cheiros, sabores, texturas e sons. Israel 

Pedrosa (2002, p. 162), nosso maior estudioso das cores, em seu clássico trabalho, 

intitulado “Da cor à cor inexistente”, nos diz que: 
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comumente a harmonia é confundida com a combinação ou acorde de 
cores. Neste, a ação de semelhança e de contraste das partes constitui a 
unidade e, portanto, seu princípio geral. Mas a harmonia, pressupondo o 
equilíbrio de um conjunto de partes ou de unidades para formar uma 
totalidade de novo tipo em relação aos elementos que a integram, exige 
algo que ultrapasse o simples acorde.  

Ele fala então de três tipos de harmonia, consonante, dissonante e assonante. A 

harmonia consonante é aquela composta por grupos de cores com afinidade com a 

luz, ou seja, que contenham o amarelo, e seu complemento oposto, em um círculo 

cromático, que seja afim ao azul. Como exemplos, lê-se no círculo que o autor 

apresenta, laranja e azul; verde e magenta. 

Quanto à harmonia dissonante, Pedrosa afirma que “dois tons que se 

complementam formam sempre uma dissonância – daí chamar-se dissonante a 

harmonização a que eles servem de base”.  E acrescenta: 

para manter o caráter dissonante na harmonização de um acorde de três 
tons, sendo dois deles complementares, surge a seguinte particularidade: a 
de que o tom que harmoniza uma dupla de tons complementares é capaz 
de organizar todas as demais duplas complementares. O único tom que 
reúne esta qualidade é o amarelo-esverdeado. Sua constituição originada 
das potencialidades do amarelo e do azul é um campo fértil para todas as 
consonâncias cromáticas, elementos da maior importância na harmonização 
de cores fortemente contrastantes (2002, p. 163).  

O que fica posto é que não basta apenas algumas considerações como estas para o 

estudo das cores; é preciso, além de ter acesso às escalas cromáticas, ter claro os 

conceitos não só de cor, como de saturação, que é a pureza relativa de uma cor, a 

qual varia desde o croma, que é a cor em si, pura, até o cinza. Também são 

importantes os conceitos de brilho, valor, tonicidade. Ou seja, quando se trata de 

cor, os conhecimentos são quase que infinitos. Todavia, é relevante, igualmente, 

destacar que os estudos de Pedrosa são direcionados às artes visuais e não à 

culinária. Assim, é necessário fazer as devidas traduções. 

Se toda forma possui uma superfície, tanto formas quanto suas superfícies regem-

se, em termos de combinações, pelos contrastes e pelas repetições, assim como as 

cores. Ou seja, assim como a sintaxe das cores é estabelecida pela percepção das 

diferenças ou pelas similaridades entre elas, identificamos essas relações e a elas  

atribuímos efeitos de sentido.    

Quando a comida vem à mesa em pratos para uso coletivo, dos quais os próprios 

comensais se servem, o alimento adquire a forma dos pratos que o “enformam”. Isto 
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é comum acontecer na vida doméstica. Cabe a cada um compor seu próprio texto 

visual, criando contrastes e suas reiterações de cores e formas. Por outro lado, 

quando os pratos são servidos individualmente, em casa ou nos restaurantes, surge 

a possibilidade da composição de discursos mais particulares, de autoria do 

cozinheiro, e não do comensal. 

A comida com coloração homogênea, muitas vezes é resultado de maior tempo de 

cocção e, de modo geral, é feita em casa, ou em restaurantes que servem as 

chamadas comidas caseiras, para nós, brasileiros, ou a ancienne cuisine, para os 

franceses. Elas remetem à noção de intimismo, de lar, de aconchego, de 

congraçamento entre amigos ou familiares. São feitas em grandes panelas ou 

casseroles; é o caso da feijoada, do pot au feu, e mesmo das caldeiradas, pratos 

que não se consome sozinhos.  

Os pratos coloridos, por oposição, podem remeter à noção de exclusividade, de 

individualidade, de elaboração sofisticada. Também, por outra vertente, podem fazer 

alusão ao verão, especialmente em regiões onde o inverno é rigoroso e os alimentos 

coloridos, geralmente mais frágeis, são raros e caros no inverno. Nesta esteira de 

significação, o colorido remete à extroversão e até quem sabe, à alegria. 

Quanto às formas, as sinuosas e circulares podem remeter aos sentidos do 

feminino, assim como as angulosas e longitudinais podem aludir aos sentidos de 

masculino. Daí ser o churrasco um alimento – ou um evento? – que tende aos 

efeitos de sentido da masculinidade, pois associa a forma longitudinal das carnes 

com a dos espetos, que quase sempre passam pela mesa, bem como esta forma à 

coloração da carne assada, que assume um colorido historicamente neutro, domínio 

masculino. Sem contar que para manipular os espetos exige dimensões de braços e 

gestos pouco identificados com os femininos. 

Analisei um prato de peixe no qual a brancura da peça se confundia com o branco 

do prato; o peixe era imperceptível. Mas havia uma diversidade de cores e formas 

que lembrava uma obra de Miró: muitos pontos construídos com pingos de 

mostarda; linhas compostas com tiras de legumes, talvez pimentões, verdes, 

vermelhos e amarelos. O conteúdo principal do prato, o peixe, foi anulado (ou 

valorizado?) em termos de cor e forma, mas a eloqüência do prato foi construída por 

outros elementos que, visualmente, construíram um discurso que a posta de peixe 
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seria incapaz de proferir. Era uma organização regida pelo contraste visual. É um 

exemplo dos pratos que nos convidam a devorá-los a partir não só do odor que 

exalam, ou da ciência de suas capacidades potenciais de nos matar a fome, mas 

das qualidades visuais que apresentam.  

Questões relacionadas ao tato 

Como não usamos as mãos para comer, no ocidente, é fácil esquecer que o sentido 

do tato não é privilégio das mãos. Podemos exercer a capacidade de ler discursos, 

por meio das mais diversas partes do corpo humano, inclusive pela boca. O que se 

percebe pelo tato bucal? A textura, a consistência e a temperatura. Quanto à 

temperatura, não há muito o que dizer, além do que todos já sabem: que cada 

alimento ou bebida pede uma temperatura específica; que a consistência dos 

alimentos podem se alterar em função da temperatura; que temperaturas altas ou 

baixas demais, além de embotar o sabor, podem queimar a boca. Apesar de óbvias, 

essas qualidades geram significações, e isto nem sempre é óbvio para todos. 

Geralmente buscamos comidas e bebidas quentes no inverno e comidas e bebidas 

frias ou geladas no verão, ou seja, buscamos o quente no frio e o frio no quente. Em 

termos de significação, associamos as comidas quentes ao aconchego, à intimidade, 

à proximidade com pessoas queridas, aos ambientes fechados. Não é à toa que o 

sinônimo, em francês, da palavra foyer é, ao mesmo tempo, lareira e lar; não casa, 

simplesmente, mas lar, que é diferente. Ou seja, lareira evoca calor, de fato; e lar, 

metáfora de calor, remete á noção de aconchego, entre outras.  

Em contrapartida, o discurso dos alimentos e bebidas frias nos remete a noções 

como ar livre, luz, colorido (saladas, frutas, refrescos, coquetéis), uso de pouca 

roupa, liberdade. O contraste entre quente e frio também pode provocar sensações 

agradáveis, desafiando nosso tato bucal a perceber e comparar as temperaturas e 

nos levar a percepções de prazeres mais complexos. Um exemplo simples de 

mistura de temperatura, consistência e mesmo de textura, é o de uma sobremesa 

qualquer composta por uma fruta aquecida e uma bola de sorvete.  

Quanto à consistência, os alimentos podem ser os mais diversos, do duro ao mole, 

passando pelo macio; do sólido ao líquido, passando pelo gelatinoso e pelo 

cremoso. Cada qual também terá seus efeitos de sentido, seu discurso, que se dará 

de acordo com as sensações decorrentes do encontro dessas qualidades com o tato 
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bucal do destinatário do discurso gastronômico. Renovados efeitos de sentido 

surgem em decorrência de combinações criadas, sempre em relação com as demais 

qualidades visuais, olfativas, gustativas e sonoras, não só dos pratos, em si, como 

do ambiente onde se dá o ato de comer. Os contrastes de temperaturas e de 

consistências, em um mesmo prato, ao receberem mais atenção, provocam 

sensações mais complexas. A textura é propriedade inerente à superfície, no caso 

das artes visuais; mas no caso do alimento, cujas superfícies são multiplicadas na 

boca, em decorrência da trituração da comida, a textura extrapola a superfície. Nos 

líquidos, a textura se torna ainda mais sutil: a dos vinhos, percebida pela gustação, é 

uma característica relevante na sua análise. E exige conhecimentos específicos. 

Como existem dois modos diferenciados de apresentar a textura nas artes visuais, a 

tátil e a visual, isto também acontece com o modo de apresentar um prato. Em uma 

fotografia, a superfície, em si, é lisa; mas pode-se perceber a textura das figuras 

retratadas, através da variação da cor, ora mais clara, ora mais escura; não se trata 

de textura tátil, mas visual, que passa a impressão de textura tátil. É o que ocorre 

quando uma carne qualquer é grelhada e apresentada com as marcas da grelha: 

trata-se de textura visual e parece que a parte clara está mais próxima, digamos, 

dos nossos olhos, e a parte escura, mais distante. Mas se a textura visual não é tátil, 

a textura tátil será, sempre, também visual. Segundo Donis Dondis (1991, p. 70-71): 

é possível que uma textura não apresente qualidades táteis, mas apenas 
óticas, como no caso das linhas de uma página impressa, dos padrões de 
um determinado tecido ou dos traços superpostos de um esboço. Onde há 
uma textura real, as qualidades táteis e óticas coexistem, não como tom e 
cor, que são unificados em um valor comparável e uniforme, mas de uma 
forma única e específica, que permite à mão e ao olho uma sensação 
individual, ainda que projetemos sobre ambos um forte significado 
associativo. 

A textura, juntamente com a cor e a forma, define a identidade da superfície.  M. Joly 

(1994) refere-se igualmente à textura como propriedade da superfície, como a cor; 

exemplifica com alguns tipos de textura, e lembra a oposição entre liso e rugoso, 

classificando as diversas texturas lisas como mais visuais, ao passo que as rugosas 

solicitam também o tato. Ela autora chama a atenção para um fato às vezes 

esquecido por aqueles que trabalham com imagens da arte tendo como base as 

reproduções: a questão das “transferências diversas de suporte (da tela ao slide, do 

slide para a televisão, da televisão para a revista, etc)”. Ao menos dois elementos 

são geralmente alterados, no caso dessas reproduções: a dimensão e a textura. Por 



 

2498 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

outro lado, há riscos também da falta de fidelidade quanto à reprodução da cor. 

Segundo ela, essas transposições “confundem um pouco as pistas, o que não quer 

dizer que não seja necessário levar em consideração estas transcodificações 

institucionais, as quais têm também sua parte na significação global da mensagem”.  

A qualidade da textura, na culinária, vai depender duplamente do material que 

constitui a superfície, se ele apresenta ou não variações, ou se ele permite algum 

tipo de tratamento. O material já possui propriedades inerentes a ele, as quais, além 

de caracterizá-lo, ainda determinam seus usos potenciais, inclusive quanto à 

alteração da textura. Isto porque cada alimento tem um limite específico, por 

exemplo, para exposição ao fogo. Essa exposição pode possibilitar modelá-lo, 

imprimir determinada textura, mas pode também destruí-lo. Do mesmo modo, a 

exposição ao frio. Daí, a importância da cozinha de Ferran Adrià, que consegue 

texturas específicas sem submeter a matéria-prima aos métodos tradicionais. 

A diversidade de possibilidades de criação de textura em um determinado alimento 

vai depender, portanto, da sua constituição, em si, tanto quanto do tipo de agente 

externo que venha atuar sobre ele. Embora etimologicamente a palavra textura, de 

origem latina, signifique tecer, tecido ou trama, que denotam ato ou efeito com 

qualidades perceptíveis ao tato, Dondis (1991, p. 70) afirma: 

a maior parte da nossa experiência com textura é ótica, não tátil. A textura 
não só é falseada de modo bastante convincente nos plásticos, nos 
materiais impressos e nas peles falsas, mas, também, grande parte das 
coisas pintadas, fotografadas ou filmadas que vemos nos apresentam a 
aparência convincente de uma textura que ali não se encontra.  

O ritmo da textura (textura visual, pois a textura tátil seria difícil de identificar) 

também pode lhe conferir significações. O ritmo pode ser regular, fruto da repetição 

ou alternância de microelementos em intervalos simétricos; ou irregular, quando os 

micro-elementos são distribuídos pela superfície sem respeitar qualquer padrão de 

medidas entre eles. O ritmo regular empresta à superfície sentidos como 

organização, qualidade; por outro lado, pode expressar o sentido de monotonia. Por 

seu turno, o ritmo irregular da textura, sem obedecer a regras estritas, pode oferecer 

efeitos de movimento, de originalidade, de inesperado, surpresa.      

Em síntese, a boca também sabe ler, por meio do sentido do tato, além da gustação. 

Há uma complexidade de dados a serem sentidos pelo tato, informações que não se 
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apresentam isoladamente, mas inter-relacionadas a outros estímulos, capturadas 

por meio dos outros sentidos, gerando uma leitura sincrética e sinestésica.  

Questões relacionadas ao olfato 

Em termos de odores, talvez tenham prevalecido, os pouco agradáveis, ao longo da 

história da humanidade. A própria invenção dos perfumes se deu por este motivo. 

Estelle Masson (2003, p. 119-125) divulgou uma pesquisa feita com adultos 

franceses, tendo como objeto os cheiros da cozinha; ela concluiu que é 

extremamente relevante a liberação de maus odores em suas casas, provenientes 

da preparação de alimentos. Janelas abertas, portas fechadas e coifas exaustoras 

não eram suficientes; alguns dos entrevistados afirmaram que preferem deixar de 

cozinhar em casa certos produtos que ameaçam poluir sua atmosfera doméstica. 

Um dos odores mais apontados como negativo é o da couve-flor, seguido das 

frituras em geral. Temos que ter em mente que famílias francesas muitas vezes são 

formadas por uma ou duas pessoas e que o studio, uma peça ambígua, quarto/sala, 

expandida para cozinha e banheiro, na França, é o que muitos chamam lar.  

Além do mais, a pesquisa de Masson, conseguiu apurar a origem dos sentidos 

negativos atribuídos aos cheiros de fritura e a outros odores culinários. De acordo 

com os depoimentos de seus entrevistados, os cheiros que impregnam os imóveis 

lembram períodos duros da vida das pessoas, nos quais tinham que se aquecer com 

o calor das panelas, as quais cozinhavam em uma espécie do que para nós seria 

um fogão à lenha. Sem contar com os edifícios mal ventilados, nos quais os cheiros 

da cozinha impregnavam os corredores. Assim, para muitos franceses, cheiros de 

comida remetem a efeitos de sentido de pobreza, privação, moradia insalubre e 

todas as suas possíveis conexões semânticas, todas negativas ou disfóricas. Em 

outras palavras, cheiros de comida significam, para esses franceses, privações. 

Masson, ao analisar essa relação de odores com a pobreza, propõe que o cheiro da 

cozinha não dure mais do que o tempo destinado à refeição, tempo que ela chama 

de funcional. Reitera que os perfumes vulgares da cozinha sugerem uma vida 

reduzida ao comer, uma vida primitiva, e pobre em mais de um sentido, portanto. 

Podemos observar, assim, já que nossa fonte principal é européia, que questões 

culturais e históricas interferem na atribuição de significados aos elementos 
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geradores de tais sentidos. São sinestesias. Entretanto, mesmo em nosso país, sem 

racionamentos de guerra e sem tantas restrições de espaço físico, cheiros de fritura, 

por exemplo, não condizem com um ambiente saudável, bem higienizado ou mesmo 

bem posicionado socialmente. É caso de uma importante personalidade brasileira 

que, tendo a pescaria como hobby, levava os peixes que capturava para fritar na 

casa de um amigo, poupando sua esposa - e seu lar – dos odores subalternos 

exalados pela fritura de peixes: não haveria prazer que os compensasse. 

Mas podemos estabelecer uma oposição semântica de base aqui: odor x ausência 

de odor. E podemos atribuir o odor como aceitável e até desejável em restaurantes 

típicos, característicos de algum lugar. Lembro-me de um acanhado restaurante em 

Aveiro, Portugal, que cheirava a peixe, ao peixe fresco e este cheiro era a maior 

propaganda daquele estilo de cozinha, desde que fosse isto que seus interlocutores 

buscassem. Quanto à ausência de odor, esta sim é aceitável e mais do que isso, 

desejável, em qualquer restaurante do tipo internacional. 

Em contrapartida, há os odores agradáveis, que trazem boas recordações e, 

sinestesicamente, geram outras. No caso da pesquisa de Masson, foi constatado 

que os bons odores exercem um forte poder de atração sobre as pessoas. Há, 

inclusive, quem diga que certos alimentos dão mais prazer pelo seu cheiro do que 

pelo seu sabor: é o caso do cheiro do nosso churrasco; algumas vezes, seu cheiro 

característico pairando no ar é melhor do que o posterior sabor experimentado. 

A pesquisa de Masson (2003) obteve resultados não só disfóricos em relação aos 

odores da cozinha; constatou a existência de pessoas que fazem comidas mais para 

perfumar a casa do que para serem consumidas, como no caso de bolo de 

chocolate; e outras situações, onde os entrevistados consideram o cheiro espalhado 

na casa como responsável por tornar o lar mais humano. Outros disseram que o 

cheiro da comida é o que dá as boas vindas aos convidados, pois o cheiro pode 

dizer que o dono da casa está preparando – ou orientou para que preparasse - 

alguma coisa especial para convivas tão especiais quanto a refeição. 

Nesse sentido, encontraram-se fortes correlações entre o odor e a convivência 

calorosa; e entre a falta de odor e a solidão. Um dos entrevistados disse que quando 

se está cozinhando para a família, há cheiros, mas quando se está só, há a 

tendência de fazer coisas rápidas, que não exalam odores como comida congelada, 
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aquecida em microondas. Outro disse ter a lembrança nostálgica do tempo que o lar 

com uma cozinha cheirosa atestava que ali havia crianças e um marido a alimentar.  

Depois de comentar os resultados obtidos na pesquisa, a estudiosa acrescenta 

algumas questões. Primeiro, que desde a seleção de produtos, usamos o nariz, ou o 

olfato; é assim para avaliar melões, morangos e, principalmente, os peixes; na 

França, não sei se no Brasil também fazemos assim. Lembra ela a seguir que, nos 

dias de hoje, a falta de cheiro é, igualmente, um indicativo de falta de qualidade. Dá 

como exemplo os tomates: eles podem estar bem vermelhos e com a pele bem 

esticada (no original, bien calibrées; lembrando, tomate é feminino, em francês), mas 

eles não têm cheiro, nem sabor. Acrescenta Masson (2003, p. 124):  

mas para que o prato e a harmonia dos sabores emerjam, será necessário 
que o chef manipule e domestique cada ingrediente em particular. Será 
necessário extrair cada ingrediente de seu estado natural, domar seu cheiro 
e seu paladar, modelar os traços de sua identidade exacerbada, afim de 
fazer dele um membro socializado e civilizado, vivendo em harmonia com 
os outros elementos da sociedade, os demais ingredientes do prato. 

Nem todos concordarão, mas observe-se e respeite-se a opinião de Estelle Masson, 

uma elegia à harmonia; mas também ao enquadramento e à domesticação. Trata-se 

de uma postura política, estética e – inclusive – olfativa, diante do ato de comer. 

Questões relacionadas à audição 

De todos os cinco sentidos, parece que o da audição é o menos presente quando se 

fala em alimentação. Podemos falar de sons que se pode acrescentar à refeição, 

como a música de fundo, seja em restaurantes, seja na intimidade do lar. Percebe-

se que há o consenso de que música para acompanhar a refeição deve ser uma 

tranqüila, com andamento lento. Daí ser mais frequente ouvirmos músicas eruditas 

em restaurantes, como fundo musical. Ou, se populares, há a predominância de 

música instrumental. Em casa, nossa preferência acaba sendo semelhante. Quando 

não havia CD nem DVD, apenas rádios e toca-discos, tínhamos programas de rádio 

especiais para a hora do almoço, sempre música tranquila, orquestrada. Esta é uma 

possibilidade quando se trata do exercício do sentido da audição no processo 

gastronômico, qual seja, a de sons que acompanham a refeição.  

Há ainda os sons produzidos durante as refeições: uns falam mais alto, outros, mais 

baixo; isto gera um componente discursivo na marca da casa. Quando se vai a um 

restaurante, podemos selecionar pelo seu aspecto, não só visual, mas quanto ao 
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ambiente sonoro. Queremos um ambiente mais silencioso? Ou um mais ruidoso? 

Cada um desses tipos de ambiente propõe um discurso específico e oposto.  

Um restaurante silencioso nos fala de exclusividade, de elegância, de trocas mais 

reservadas, seja quanto à conversa entre comensais, seja as trocas entre as 

pessoas e a própria gastronomia, isto é, a apreciação mais atenta dos pratos. Um 

restaurante silencioso fala de comedimento no consumo de álcool, no dos hábitos à 

mesa. O silêncio ou a conversa sussurrada em um restaurante, ou mesmo em casa, 

constrói um ambiente sonoro que pode ser insuportável para alguns, dependendo, 

de novo, de seus hábitos e de seus propósitos, mas é o ideal para tantos outros.     

Um restaurante ruidoso nos fala, de um lado, da alegria, da amizade, da 

confraternização, talvez mais do que da comida, em si; fala também que é popular, 

que as pessoas sentem-se “em casa”. Mas sabe-se que não é o lugar mais 

adequado para abordar assuntos mais sérios ou aprofundados; nem para degustar 

pratos muito requintados. Isto não é uma regra geral, mas os restaurantes ruidosos, 

sendo mais populares, tendem a ter um preço mais acessível, ao passo que os mais 

silenciosos, sendo mais exclusivos, tendem a ter preços mais altos. 

Isto posto, percebe-se uma oposição semântica de base, silêncio X ruídos, o 

primeiro termo falando de exclusividade, e a segundo, de popularidade: o toque de 

um talher, em contato com um prato ou com outro talher, pode ressoar por todo o 

restaurante, em um ambiente exclusivo; o mesmo toque, provavelmente passaria 

despercebido em um restaurante popular. Não que talheres e pratos não se toquem 

nesses ambientes; ao contrário, eles se tocam, até se chocam. Mas seu som é 

abafado pela diversidade de outros que a ele se sobrepõem. 

O clima do ambiente do restaurante se repete na cozinha, ou vice-versa, portanto. 

Garçons entram e saem na cozinha de um restaurante popular, há mais pressa e os 

pratos e demais utensílios são tratados apenas como o incômodo resultado do 

necessário ato de comer. As ordens nem sempre se restringem à escrita e acabam 

sendo verbalizadas oralmente. Por tudo isto, a cozinha mais popular acaba sendo 

mais ruidosa. Em relação à preparação de pratos, acompanha a mesma lógica; em 

um restaurante exclusivo, tudo é mais organizado, os gestos mais racionalizados, 

não há muito espaço para o falar, além do essencial. O trato com a louça e os 

utensílios é mais cuidadoso, uma vez que eles são, antes de tudo, mais valiosos. 
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Esta cozinha acaba sendo mais silenciosa. Na cozinha doméstica a lógica é 

semelhante, qual seja, organização e silêncio, versus ruídos e improvisação. 

E o brinde, o hábito de fazer determinado gesto com os copos, acrescentando, 

verbalmente, alusão de se beber em honra a alguém ou algo, ou à saúde dos 

comensais ou, enfim, para justificar, com certa nobreza, o ato de ingerir uma bebida 

alcoólica, ele deve ser silencioso? Observa-se que, em determinados contextos, é 

suficiente apenas a elevação de copos, após a proposição verbal de algo ou alguém 

que se pretende celebrar; os demais comensais podem anuir, repetindo o que foi 

proposto, ou podem acrescentar outros motivos a serem comemorados ou 

desejados. Em outros contextos, não basta a elevação de copos; é necessário que 

os copos se toquem, pois alguns vêem no som, e não no gesto, o selo da espécie de 

pacto que se faz: se não houver o tilintar dos copos, o brinde não tem validade.   

A culinária hoje é um modo de lazer e algumas corretoras de imóveis destacam, em 

sua publicidade, a existência de “espaços gourmet” nos condomínios que oferecem 

à venda. No masculino, pois, geralmente, esses espaços se destinam ao uso dos 

homens; assim como a maioria dos grandes Chefs são deste sexo, o costume de 

leigos cozinharem a título de lazer qualificado ainda é uma prerrogativa masculina.  

Entretanto, no cotidiano familiar, prepondera, em nossa sociedade ocidental, a 

presença feminina como responsável pela alimentação. Daí que muitos ruídos, 

assim como muitos odores da cozinha, acabam remetendo à figura materna. É o 

caso do ruído inconfundível do arroz lavado colocado na panela quente; é o caso 

ainda do som interminável do vapor sendo expulso da panela de pressão.   

 

 

Para terminar, um desafio 

Estes são alguns aspectos fragmentados, destacados apenas para se tentar 

desafiar professores de arte para se inserir em um universo de imagens a ser 

construído, a ser lido, e a ser debatido, tendo como foco o sistema dos alimentos, e 

de inúmeros aspectos eles correlacionados. E para relembrar que todos os sentidos 

podem ser trabalhados para construir sentidos. Por último, o sentido da gustação 

não foi abordado, propriamente, a não ser por meio do tato. Isto porque o gosto, 

segundo Schaeffer (2005), é pessoal. 
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