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Resumo: Nas últimas décadas do século XX e início deste século, os estudos sobre a cultura material, tendo em 

Michel de Certeau sua referência, têm alcançado cada vez maior interesse de pesquisa nas ciências humanas. 

Deslocados do campo de exótico, ou da raridade, esses estudos têm se dedicado mais recentemente às sociedades 

contemporâneas e seu vasto ambiente de objetos. Já o estudo das coleções, ainda que seja apontado como nova 

fronteira temática, existe desde tempos remotos, como prática. Este texto é resultado de exame na junção de um 

exame cultura material com o estudo das coleções na sociedade atual. Trabalhando a partir de um estudo de caso 

– livros de culinária sobre confeitaria brasileira, buscamos discutir os conceitos de memória pessoal e pública. 

Além disso, este estudo traz à tona questões de significação da cultura brasileira nos seus aspectos cotidianos da 

vida privada da alimentação e da preservação do patrimônio imaterial dos saberes culinários através do registro 

escrito. 

Abstract: In the last decades of the twentieth century and beginning of this century, the study of the material culture, 

taking Michel de Certeau’s reference, has achieved increasing interest in the humanities research. Moved from the 

exotic field, or rarity, these studies have dedicated recently to contemporary societies and their wider environment 

of objects. The study of collections, although appointed as a new thematic border, has its existence since ancient 

times, as practice. This text is a study of the junction of the material culture with that of collections’ in today's 

society. Working from a case study - cookery books on Brazilian confectionery, we discuss the personal and the 

public memory concepts. In addition, this study brings up issues of significance to Brazilian culture in its everyday 

aspects of alimentation and of preservation of intangible heritage of culinary knowledge through the written record. 
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Introdução 

Em meados dos anos 90 Andreas Huyssen anunciava um tempo de “espetáculo da memória”. 

Sob essa rubrica, que denota uma espécie de obsessão com a memória, teria se instalado um 

tempo caracterizado pela avalanche de construções de memoriais, não apenas na forma de 

expressões espaciais, mas também estéticas e históricas. De fato, não é difícil verificar o 

fenômeno. Podemos contar aos milhares os memoriais espalhados pelo mundo. Por outro lado, 

não são poucas as reclamações sobre a má conservação dos “lugares de memória”, ou denúncias 

de apatia e amnésia públicas. Seja como em Jameson (1997), com seu “tempo sempre presente”, 

que vê no capitalismo tardio a construção da crescente amnésia, seja como em Baudrillard 

(1991) com a diminuição da capacidade de reter o passado, a perspectiva é sempre negativa. 

Em paralelo significativo, o tema tem sido recorrente nos filmes, desde BladeRunner (R. Scott, 

1982), com uma lógica de poder oculta, até o Eternal Sunshine of a SpotlessMind (M. Goudry, 

2004), cuja temática encontra-se em drama individual.  

No cinema, com os críticos e nas páginas da mídia, mesmo tratando do esquecimento, não é 

outro o tema, senão o da memória. O próprio Huyssen (2000) é quem nos alerta para a avaliação 

de que a “sedução da memória” se debate com o seu par antagônico: o esquecimento.  Mais do 

que isso, a condição contemporânea do excesso se condicionaria à dificuldade no consenso 

sobre qual memória deve ser preservada  

Para aquém dessa questão de dinâmica de modos da produção do lembrar e do esquecer, 

estaria produção da memória, em escala crescente, o que estaria colocando em cheque nosso 

senso de estabilidade histórica. A desenfreada produção de memória pode, nesse sentido, estar 

associada à tentativa de “combater esse medo e o perigo do esquecimento” através de 

“rememoração pública e privada”. No fundo, segundo Huyssen, essa tentativa “é energizada 

subliminarmente pelo desejo de nos ancorar em um mundo caracterizado por uma crescente 

instabilidade do tempo e pelo fracasso do espaço vivido”. (HUYSSEN, 2000, p.21). 

A busca pelo passado é sempre assegurar ou retirar dele o seu caráter construtor da 

identidade. Segundo Pollack (1992), na linha de Maurice Halbwachs (2006), o que escolhemos 

como passado, seja coletivamente, seja como indivíduo, nos configura no presente. Assim, o 



excesso de memórias não indica necessariamente uma melhor e mais definida construção 

identitária, mas, ao contrário, pode ser um sintoma da indefinição, na medida em que somos 

duvidosos quanto aos critérios de seleção das lembranças. Questões de significado estão sempre 

imbricadas numa complexa rede de sentidos, através da qual o repertório de emoções garante a 

profundidade dos pertencimentos. É assim no “Monumento ao soldado desaparecido”, cujo 

vazio representa e assegura nosso pertencimento à nação, bem como nos memoriais como os do 

Holocausto em Berlim ou em outras cidades espalhadas por todo o mundo. O fenômeno se 

transforma numa  

 

figura de linguagem universal que permite à memória do Holocausto começar a 

entender situações sociais específicas, historicamente distantes e politicamente 

distintas do fenômeno original. No movimento transnacional dos discursos de 

memória, o Holocausto perde sua qualidade de índice do evento histórico específico 

e começa a funcionar como metáfora para outras histórias e memórias. (HUYSSEN, 

2000, p 13) 

 

É dessa forma que uma comunidade ganha sentido identitário. Se para Huyssen a memória 

atual não significa lembrar mais, tampouco ela é de melhor qualidade. Não há dúvida de que as 

informações estão mais apuradas, mas a questão mais significativa para Huyssen ainda reside 

no significado atribuído ao material que se produz. Não há passagem direta entre a quantidade 

e a qualidade. O caráter quantitativo pode simplesmente fomentar, nas palavras de Canclini 

(2003), um verdadeiro “culto ao passado”. 

Contudo, embora possamos nos assegurar do caráter social de nossa memória, o seu aspecto 

individual não pode ser desconsiderado, nem sobre-determinado. A dinâmica é sempre 

assegurada numa dinâmica indivíduo e sociedade e, portanto, não há memória que não seja 

coletiva e particular ao mesmo tempo.  

De fato, como nos lembra Holbwachs, “o indivíduo se lembra, colocando-se na perspectiva 

do grupo, mas pode-se também afirmar que a memória do grupo percebe e se manifesta nas 

memórias individuais.” (HALBWACHS, 2006, p. 69). 

A incidência na produção de “lugares de memória” também se conecta às produções 

individuais. Aqui há um mesmo movimento de reconsideração das produções. Se antes as 

coleções menores ganhavam valor suplementar de curiosidade e mesmo de ilustração do 

coletivo, nas décadas recentes isso tem se alterado. As coleções antigas, aquelas de elementos 

raros, mas economicamente de alto valor monetário, traçavam uma linha divisória entre as 



coleções de interesse público e aquelas que poderiam ser consideradas hobbies pessoais. Com 

o questionamento sobre as características das sociedades contemporâneas, mergulhadas, entre 

outras coisas, no consumo e na tecnologia, altera-se o quadro de inclusão de objetos socialmente 

significativos.  

Assim, não apenas os museus são estudados, mas também todas as coleções, com suas 

inúmeras temáticas, sejam elas a arte, os objetos arqueológicos, as embalagens de um 

determinado produto. Em paralelo, todo o processo de colecionar é igualmente objeto de 

investigação. Essa é uma área de variadas abordagens e perspectivas, que vão desde as perguntas 

sobre o impulso da coleta, no nível mais íntimo, até as discussões sobre o caráter social e público 

das coleções. Sempre em tela, está nossa relação com o mundo dos objetos, independentemente 

de sua diversidade.  

 

 

Da coleção e do colecionismo 

 

Segundo Susan Pearce (1994), o museu é um lugar onde guardamos coisas ou espécimes 

singulares. O museu é um fenômeno social singular, com função específica no esquema 

ocidental de organização das coisas. O conceito é bastante amplo e pode, evidentemente, não 

responder a uma série de questões derivadas. Talvez a mais significativa delas esteja na 

definição de temporalidade, já que o “passado” pode ser definido como ontem.  

As diferenças entre museu e coleção se dão no âmbito da singularidade da coleção. Enquanto 

o primeiro pode abrigar várias coleções, estas não são per se um museu, embora possam ser. Já 

a separação entre arquivo e coleção é mais difusa. O arquivamento pressupõe algum tipo de 

critério, que é fundamento para o conceito de coleção. Mesmo num processo bastante comum, 

como no dia a dia de nossos computadores, construímos arquivos. Sejam documentos de fotos, 

imagens ou textos, acabamos por reuni-los sob algum critério de entendimento que nos permite 

acessá-los. Obviamente, quanto mais subjetivo for o critério escolhido, menos público e 

acessível ele se tornará. Assim, toda coleção é um arquivo, mas nem todo arquivo é uma 

coleção. O conceito de Durost é o mais citado como ponto de partida para o estudo das coleções. 

Segundo ele: 

 



Uma coleção é basicamente determinada pela natureza do valor atribuído aos objetos ou 

ideias. Se o valor predominante do objeto ou ideia para a pessoa que o possui é 

intrínseca, isto é, se é avaliado primeiramente para uso, propósito ou qualidade estética 

ou outro valor inerente ao objeto, ou resultante de quaisquer circunstâncias de costume, 

formação, ou hábito, não é uma coleção. Se o valor predominante é representante ou 

representativo, ou seja, se este objeto ou ideia é valorizado principalmente pela  relação 

que possui com algum outro objeto ou ideia, ou objetos, ou ideias, como sendo parte de 

uma série, que faz parte de um todo, um exemplar de uma classe, então isso é uma 

coleção.(DUROST, apud PEARCE, 1994, p. 157) 

 

Os aspectos mais destacados nessa definição se concentram no “uso e não uso”, na ideia de 

organização por série ou classe e, por último, mas não menos importante, no caráter de 

totalidade dos objetos reunidos. A ideia de totalidade é o que caracteriza uma coleção para além 

de sua soma. Nesse aspecto estaria aspecto mais subjetivo de uma coleção, na medida em que 

os objetos têm valor de troca e não de uso. O coletor é impulsionado por um desejo de obtenção 

dos itens que coleciona, o que o caracteriza como um tipo psíquico obsessivo. Embora essa 

definição mais afeita à psicanálise possa ser encontrada em muitos estudos, Susan Pearce sugere 

a diferenciação entre o processo de acumulação e o de coleta. A acumulação pressupõe, no mais 

das vezes, uma reunião de objetos sem uma classificação satisfatoriamente justificada.  

Pode-se afirmar que a separação sugerida por Pearce é ainda muito frágil, como no exemplo 

do personagem Jonathan Safran Foer, de Everything is Illuminated (2005), filme do diretor Liev 

Schreiber. O jovem Jonathan é ele próprio um coletor, mas sua coleção se relaciona a momentos 

de sua vida familiar e pessoal e não há elemento de ligação entre os objetos fora dos sentidos 

subjetivos expressos pelo próprio personagem.  

Mesmo não sendo absoluta, a tênue linha é suficiente para chamar a atenção para o caráter 

sempre subjetivo dos processos. Seja na intencionalidade, seja na classificação e manutenção, 

uma coleção é garantida pelo gesto de reconhecimento do próprio colecionador.  

As coleções mais reconhecidas dentro desse conceito se adequam menos aos Gabinetes de 

Curiosidades ou aos Quartos das Maravilha1 e mais às coleções do final do século XVIII e  do 

século XX. Naquele momento, com o alargamento do mundo para além do Mediterrâneo e com 

uma matriz de conhecimento cada vez mais racional, a Europa passa a colecionar mais 

intensamente objetos da natureza como insetos, borboletas, flores e plantas. É o aparecimento 

                                                           
1 Os gabinetes de curiosidades são considerados os antecessores dos museus. Nesses espaços, surgidos nos séculos 

XVI e XVII, se reuniam coleções de objetos raros ou excêntricos à cultura Europeia. Após o século XVII são 

substituídos, principalmente, pelas coleções de outra conformação. Ver em especial POSSA, 2005. 



dos Gabinetes de História Natural2. Os Gabinetes buscavam ordenar um mundo novo, dando-

lhe algum sentido para dentro do próprio universo já conhecido. Proporcionar sentido e 

orientação parecem ser o caráter mais profundo de toda coleção, a sua alma (Pearce, 1994).  

O colecionismo atual surge com o homem renascentista, com o indivíduo de valor moral. É 

a partir desse sujeito moderno que se delineia qualquer coleção, como mundo de preferências 

individuais e num crescente ato de posse do mundo, tanto física quanto idearia. Posto assim, 

todos podemos nos definir como sendo colecionadores, não fosse que os colecionadores 

manifestam consciência do seu ato. Porém ainda é válida a observação de que colecionar é uma 

forma de consumir e, portanto, uma maneira própria de lidar com os objetos do mundo. 

 

 

Coleção de tudo: o mundo está nas pequenas coisas.  

 

Uma rápida busca pela web pode nos dar uma noção da prática do colecionismo atua além 

de nos mostrar a diversidade dos tipos de coleção que se espalham pelo mundo. Se antes o 

colecionismo se atrelava aos reis, nobres e homens de posse, hoje ele se apresenta como uma 

prática corriqueira. Se nos retirarmos das coleções clássicas como as de arte, ou mesmo as de 

selos e moedas, ainda restam as coleções das raridades, bem como aquelas de objetos comuns: 

latinas de cerveja, bandeiras, bilhetes de trem, embalagens, pedras de rim, entre outras. Segundo 

Belk (1994), nos USA, de cada três americanos, um coleciona.  

As coleções sempre são conduzidas com categorizações, sejam elas de tempo (no século tal, 

na década tal), de espaço (geográfico), ou de algo intrínseco ao objeto, como seu pertencimento 

a uma cadeia de repetições (canecas, camisetas). As coleções atuais podem ser conectadas, 

portanto, a qualquer outra coleção, em qualquer tempo em qualquer lugar. Por outro lado, a 

diferença poderia ser formulada exatamente a partir dos objetos. Um mundo de coisas 

encontráveis em qualquer lugar, e por qualquer pessoa, pode se transformar em uma coleção 

que atinja o merecimento de interesse público e não unicamente privado. Uma infinidade de 

                                                           
2 A diferença dos Gabinetes da História Natural para com os primeiros Gabinetes de Curiosidades mostra uma 

ênfase nos aspectos da natureza, e uma maior relação com o progresso das ciências. Os primeiros foram 

mobilizados pelos resultados das viagens realizados pelos navegadores que buscavam inventariar os novos espaços 

do mundo. Assim, uma das fortes características desse tipo de gabinete em relação ao de Curiosidades é também 

uma tentativa maior de ordenação. Ver IMPEY, MAcGREGOR, 2001.  



coleções de produtos “modernos”, como embalagens de produtos industriais, vidros de 

perfumes vazios, propagandas em revistas, brinquedos eletrônicos, ou mesmo peças usadas de 

computadores parecem nos dizer que, talvez menos do que uma memória do presente, o que 

transpareça, como já havia apontado Huyssen, é nossa dificuldade em escolher os objetos que 

importam. Como em Funes, o memorioso de Borges (1972), a lembrança de tudo parece oblitere 

alguma memória possível. Assim, o estudo das coleções, mesmo as mais esdrúxulas, merece 

uma boa dose de reflexão sobre a sua qualidade de “fisignomistas do mundo das coisas”, como 

nos alertava Benjamin (2005) em seus escritos sobre as coleções e os colecionadores.  

Contudo o caráter da “coleção de tudo” e mesmo “qualquer coisa”, como estudo da nossa 

contemporaneidade, ainda é bastante reduzido, e caminha lentamente. Quanto mais conectada 

ao mundo moderno for a coleção, em termos de seus objetos, menor parece ser a atração que 

exerce sobre os pesquisadores, com exceção provável aos estudos clínicos. Se uma coleção 

reúne objetos corriqueiros e próprios do dia a dia de alguma comunidade distante ou 

desaparecida, a excentricidade garante sua existência, mas a reunião de objetos da sociedade 

marcada pelas relações de mercado parece não fazer muito sentido. A especialização consagrada 

como História Material não parece, ela própria, se interessar muito por material contemporâneo, 

exceção feita aos estudos de Certeau (1994) e talvez ao pioneiro Braudel (1996a, 1996b). Assim, 

é estranho que um mundo que ganha mais e mais em materialidade com o consumo tenha por 

correlato a desvalorização do exame desse material.  

Alguns estudiosos (MILLER, 1987; SLATER, 1997) têm discutido as bases dessa distância, 

e apontam uma percepção de mundo condenatória do consumo. O próprio consumo de algo, e 

não só o consumo de massas, é visto como destruidor, do próprio objeto em primeiro lugar, e 

também de um certo espírito mais elevado. Nesse sentido é que o consumo de bens não materiais 

como os da cultura de elite ou alta cultura é melhor avaliado (porque imaterial), quando 

contraposto ao consumo da cultura popular, que em geral é caracterizado por quinquilharia e 

objetos sem importância (mundo material). Para além das críticas, Miller considera que a 

perspectiva moralista do problema do consumo estabelece sobretudo uma paralisia em relação 

ao próprio fenômeno.  

Contudo, seja considerado hedonista, materialista e perigoso, o fato é que ele se amplia e a 

relação com o mundo material vai ganhando, mesmo que lentamente, alguma atenção para além 

dos estudos mais economicistas. O mundo material não vai só aparecendo como um tópico 



legítimo da História cultural, mas vai questionando também os limites entre a materialidade e a 

não materialidade (LATOUR, 1991; GELL, 1998).  

Se os estudos sobre a materialidade ganharão maior notoriedade junto às questões e temas 

da contemporaneidade ainda é incerto. Já a prática do colecionismo cresce significativamente e 

se manifesta em forma de área de estudos. No Brasil, não é diferente, embora os problemas com 

lugares públicos para abrigar coleções doadas sejam uma constante a dificultar o trabalho de 

qualquer pesquisador.  

Os objetos de uma coleção são significativos de várias maneiras, como já afirmamos em 

outro lugar. Em si mesmos, constituem uma presença do passado, uma reminiscência de um 

outro tempo. Por outro lado, podem, com a leitura de sua organização, fornecida por uma 

pesquisa junto ao colecionador, revelar informações que estão na dinâmica da circulação desses 

objetos. 

 Neste trabalho relatamos uma entrevista com um colecionador de livros de culinária- 

confeitaria. sob a lógica de que as coleções privadas compõem uma importante contribuição 

para a história da alimentação brasileira Observamos os elementos próprios de uma pequena 

coleção privada, como o sentido que lhe atribui o colecionador, as formas de organização que 

lhe provê, bem como as suas características gerais e físicas.  

 

 

Uma coleção de Livros de culinária de confeitaria 

 

As coleções de livros são muito algo que se poderia nomear de popular. É comum em setores 

médios da sociedade se guardar livros, embora seja necessário mais do que um certo número de 

volumes para caracterizar uma coleção. É necessário, como já ressaltamos, que a coleção 

cumpra alguns requisitos.  Com os livros não é diferente. Eles devem estar reunidos sob um 

tema (livros de algum assunto específico), serem raros, ou ainda terem pertencido a figura 

reconhecida socialmente. Nesse último caso, o conjunto de livros é importante material para 

estudo da formação intelectual e cultural do sujeito em tela.  

Seja em seu aspecto de conteúdo, como no caso das bibliotecas-coleções, seja como objeto 

físico, no qual os aspectos materiais se destacam, uma coleção de livros deve ainda, como 

qualquer outro objeto de coleção e museu, ter algum caráter de excepcionalidade.  Por mais que 



alguma coleção de livros possa trazer, como é a função primária dos livros, algum conteúdo 

interno, é no seu conjunto como coleção, como objeto que pertence a uma categoria outra, o 

que lhe confere status diferenciado.  

Este trabalho traz como exemplo uma coleção de livros de culinária-confeitaria. Nossa 

intenção com esse pequeno levantamento é dupla. Por um lado observar os elementos próprios 

de uma coleção, trabalhando com o testemunho de seu colecionador com o propósito de verificar 

o sentido que este lhe atribui e que não podem ser apenas deduzidos da materialidade da coleção. 

Por outro lado, há nessa coleção um valor de raridade histórica que interessa à história da 

gastronomia nacional.  

 Realizamos uma entrevista semiestruturada para alcançar nossos objetivos. Esse tipo de 

entrevista se caracteriza por um roteiro pré-definido e elaborado com base tanto nas questões 

próprias da discussão sobre coleções como no conhecimento de uma História da culinária 

brasileira.  

 Faremos a seguir uma descrição da entrevista de forma indireta e nas conclusões buscaremos 

analisar o resultado da entrevista com o estudo sobre as coleções.  

O colecionador é formado em direito, mas sempre gostou de história. É ainda jovem, na 

faixa dos 40, e iniciou sua coleção há 18 anos como um hobby quando ainda trabalhava na 

cozinha de um hotel e ganhou o primeiro livro da coleção: "Cozinheiro Nacional", de 1882. Não 

se dedica exclusivamente à sua coleção, tendo um trabalho de antiquário (objetos variados) em 

paralelo. 

Segundo o próprio colecionador, o fato de ter sido chef não só pode explicar seu interesse 

pessoal como também lhe proporciona uma visão diferenciada sobre a própria coleção: 

enquanto os historiadores apenas notam os títulos das receitas, ele verifica especificamente os 

ingredientes e as técnicas indicadas, conseguindo fazer uma análise aprofundada sobre o 

assunto. 

A coleção é formada por cerca de 500 títulos de culinária antigos. Grande parte destes é 

do final do século XIX e da primeira metade do século XX e se concentram mais na Confeitaria 

Brasileira, embora não exclusivamente. Segundo revela o colecionador, esta sua atividade é 

ligada ao prazer e não tem um interesse econômico, embora alguns de seus livros possam atingir 

um bom preço no mercado de antiguidade. Existem alguns livros que possuem mais de uma 

edição, e esse é um dos itens que mais atrai o colecionador, que afirma que a comparação entre 



as edições permite a análise na mudança das receitas através do tempo ou da região. A aquisição 

de novos títulos é realizada a partir de catálogos de livros antigos, através dos quais descobre a 

existência de livros não adquiridos ainda. O colecionador tem como prática a busca diária em 

bibliotecas públicas e privadas, sebos físicos e também online, a fim de encontrar exemplares 

que ainda não possui.  Na maior parte das vezes, os novos títulos são adquiridos através de 

compra. Outras vezes pratica a troca com outros colecionadores e também vende exemplares 

repetidos. Segundo o colecionador, os livros culinários são mais difíceis de adquirir em função 

de que a prática de sua coleção é comum. Há um apreço pelos livros de culinária.  

A coleção não possui nenhuma forma de organização, seja por tipo, período de 

publicação, ou mesmo por quesito de raridade. Todos os exemplares estão juntos em uma 

estante, e seu recurso no tratamento de sua coleção é sua memória pessoal, que identifica e 

localiza, por lembrança cada unidade de sua coleção. Nessa condição, embora a maioria dos 

livros possa ser descrita em seus termos de aquisição (as consideradas mais importantes ou mais 

difíceis de obter), um outro número já faz parte de um conjunto sem identificação de como 

foram obtidas. Nenhum dos itens é acompanhado de registro identificatório e/ou descritivo.  

A coleção foi pouco exposta. O colecionador estuda seus livros de culinária em busca 

de diferenças e semelhanças entre publicações e mesmo entre as receitas. Poucas pessoas 

visitaram a coleção, embora ela não esteja fechada, mas é preciso marcar um horário e 

identificar as razões da visita.  

O colecionador acredita que ainda faltam alguns livros para completar a sua coleção, 

mas não sabe precisamente quantos e estima que sejam necessários mais do que o dobro do que 

já possui para dar sua coleção por completa. Quando estiver completa, o colecionador pretende 

vendê-la. Contudo, imagina que seja possível abrir sua coleção para o público, condicionando 

a consulta/pesquisa a um mínimo de consulta no caso a 2 (dois) títulos simultâneos para que 

seja possível que todos façam a comparação entre bibliografias da mesma forma que ele o faz3. 

 

A importância da coleção de livros de culinária  

                                                           
3 A ideia de que coleção encontrará sua completude do ponto de vista quantitativo e qualitativo, bem como a 

condicionalidade à consulta são expressões do colecionador, as quais os pesquisadores não avançaram. Talvez seja 

o caso, de entrevistar novamente o colecionador a partir da primeira entrevista para esclarecer alguns pontos.  



Os livros de culinária são fundamentais para o estabelecimento e desenvolvimento da 

gastronomia, principalmente no Ocidente, visto que são o registro formal das receitas em cada 

período da história. A partir deles é possível identificar diferentes técnicas culinárias, 

ingredientes mais utilizados e as formas de apresentação dos pratos ao longo dos anos. 

Em um artigo bastante interessante, as autoras definem como “Culinária de papel” como 

todo o material impresso sobre culinária, ou seja, livros, revistas, cadernos de receitas4. Nesse 

artigo, Gomes e Barbosa justificam a importância do registro culinário.    

 

Ao registrá-la, documentá-la e publicá-la sob várias formas, a culinária de papel 

acaba por transformar, muitas vezes, a culinária real em uma culinária cuja 

difusão e circulação poderá vir a se constituir em um paradigma do gosto, e 

eventualmente, em uma marca identitária de todo um povo, como ocorre, por 

exemplo, na França, onde a combinação de uma cultura do impresso com a arte 

de cozinhar gerou um estilo gastronômico emblemático para o Ocidente. 

(GOMES E BARBOSA, 2004, p.4) 

 

É exatamente sobre traços culturais que se relacionam a práticas culinárias, e o quanto 

estas expressam aspectos da cultura nacional, que a pesquisa sobre uma história da alimentação 

brasileira incide. Por outro lado, a própria ideia de uma heterogeneidade e miscigenação racial, 

e portanto cultural, impede que se fale de uma só cultura brasileira. De fato, essa é uma 

característica definidora da cultura brasileira e que tem impactos em diversos setores, sendo a 

gastronomia um deles.  

A valorização de uma gastronomia estrangeira em detrimento da nacional é apontada 

como uma prática corriqueira. A exemplo de muitas áreas da discussão cultural nacional, se 

estabelece, também no gosto gastronômico, uma acirrada oposição entre o próprio e o alheio, 

onde o primeiro recebe valoração inferior. Não é difícil identificar a preferência por ingredientes 

estrangeiros, mesmo quando os nacionais estão disponíveis. No caso da confeitaria nacional, é 

o caso de muitas confeitarias espalhadas pelo país em que os produtos e as frutas de destaque 

são tipicamente franceses, italianos, portugueses. 

                                                           
4O conceito de cozinha de papel se refere, segunda as autoras, à culinária em seu aspecto de comunicação; é para 

elas “todo material impresso sobre a arte de cozinhar”. O conceito tem inspiração no trabalho de Barthes sobre a 

moda. Em o Sistema da Moda, o autor diferencia a moda em vestuário-imagem, em vestuário-escrito e vestuário 

real. Essa separação analítica da moda é aproveitada pelas autoras no caso da culinária também. (BARBOSA, 

GOMES, 2004) 



Motta, Alcadipani e Bresler (2001) procuram demonstrar o quanto o estrangeirismo está 

presente na cultura brasileira. Segundo os pesquisadores, essa opção pelo “estrangeiro” como 

característica cultural pode estar enraizada na nossa condição de ex-colônia, como resquício da 

colonização portuguesa, ou mesmo inspirada na Europa. A formação política do Brasil, anterior 

mesmo à sociedade ou concomitante a ela, pode ser um dos fatores mais importantes para a 

nossa debilidade identitária. Nesse caso, a organização administrativa da sociedade foi 

importada da Europa e não foi o reflexo da sociedade que aqui se formava. A organização do 

Estado parece ter precedido a própria sociedade.   Os autores concluem: 

 

[...] o ímpeto de exploração metropolitano no período colonial fez com que o reino 

português evitasse o desenvolvimento do país enquanto tal e não levasse em conta 

as peculiaridades nacionais na implementação das estruturas administrativas, sociais 

e econômicas. Ele tentou sempre impor seu modo de vida e suas estruturas 

governamentais. (MOTTA, ALCADIPANI; BRESLER, 2001, p. 68) 

 

Assim, o objetivo do colonizador foi o da exploração da colônia e não a construção de uma nova 

sociedade. Essa tese tem se configurado como uma das principais explicações sobre a nossa 

dependência dos modelos estrangeiros. Assim, no nosso caso, teria acontecido um processo 

diverso daquele percorrido pelos países do centro, onde Estado e sociedade, ou Estado e nação 

se construíram reciprocamente. Aqui, numa lógica que já foi nomeada de ibérica, o centro de 

organização do Estado tomou a frente, de forma a deter uma espécie de autonomia em relação 

à sociedade, e esta permanecia presa a relações de lealdade aos senhores das terras. 5 Um 

verdadeiro hiato reverso se instala e  
 

“Foi-se vendo pouco a pouco – e até hoje o vemos ainda com surpresa, por vezes – 

que o Brasil se formara às avessas, começara pelo fim. Tivera Coroa antes de ter 

Povo. Tivera parlamentarismo antes de ter eleições. Tivera escolas superiores antes 

de ter alfabetismo. Tivera bancos antes de ter economias. Tivera salões antes de ter 

educação popular. Tivera artistas antes de ter arte. Tivera conceito exterior antes de 

ter consciência interna. Fizera empréstimos antes de ter riqueza consolidada. 

Aspirara a potência mundial antes de ter a paz e a força interior. Começara em quase 

tudo pelo fim. Fora uma obra de inversão. (LIMA, apud COMPARATO, 2003) 

 

                                                           
5 Não é caso de estender esse tema, basta apenas registrar que existe uma verdadeira tradição analítica dessa 

explicação. Ver REIS (1988), CARVALHO (1980), MORSE (1980) 



Interessante também observar como este traço cultural pode ser aplicado à gastronomia.  

Tomamos o “outro” como melhor e necessário. A escolha das frutas pela gastronomia brasileira, 

é exemplar. As frutas como framboesa, pistache, avelãs, parecem ser escolhidas a priori (talvez 

pelo estrangeirismo), enquanto as frutas nacionais, como o Bacuri, o Caju, a Castanha do Pará 

e de tantos outros frutos brasileiros, só surgem como um exotismo. Nossa lógica identitária nos 

condicionava a negar a cultura local, afinal, no nosso imaginário, “ser brasileiro é (ou parecia 

ser) sinônimo de ser escravo, caipira ou jeca tatu; em suma: ser pobre e ignorante. ” (MOTTA, 

ALCADIPANI; BRESLER, 2001, p. 71) 

A pesquisa sobre a culinária brasileira é uma tentativa de pensar a construção das 

práticas alimentares locais.  Os esforços para o levantamento de uma história da alimentação 

brasileira têm mostrado que ela pode e deve ser definida como uma cultura imaterial. Os 

conceitos de patrimônio cultural e de imaterialidade dos saberes e fazeres é o lugar conceitual 

no qual se situam as pesquisas. Lemos (2000) define patrimônio cultural como aquilo que é 

associado a uma determinada população, que pode coincidir com uma população nacional.  

Segundo Pelegrini, a diferença entre as culturas material e imaterial podem ser traçadas 

pelo fato de que a segunda é definida como “a impossibilidade de tocar (mas não de ser 

percebida, claro) (2008, p.10) ”.  Sendo assim, o conhecimento, o saber fazer, é um patrimônio 

cultural imaterial. 

 A prática culinária poderia, de fato, ser considerada como patrimônio cultural imaterial 

nacional. Essa afirmação levanta a exigência de políticas de preservação e de pesquisas sobre a 

sua formação.  

Nesse sentido, é comum apontar, como faz Barreto, a carência de material específico de 

gastronomia brasileira a ser explorado em sala de aula: “É preciso que se faça algum inventário 

sobre alimentação no Brasil”. (BARRETO, 2002, p. 11).  A preservação dos livros de cozinha 

brasileira antigos são uma maneira de manter as tradições, receitas e o saber fazer.  

Muitos dos livros de culinária presentes na coleção aqui estudada foram apresentados 

como “raros” e “difíceis de encontrar”. Isso significa que existem muitos livros que poderiam 

ser utilizados nas faculdades de gastronomia como objetos de estudo de uma gastronomia 

brasileira original, preservada apenas nos registros desses livros do “Brasil Colonial” ou do 

“Brasil Império”. Entretanto, muitos desses livros fazem parte de coleções pessoais e ainda não 

estão ao alcance dos pesquisadores. 



 A intenção do nosso colecionador de transformar a sua coleção em uma biblioteca 

aberta se apresenta como fonte potencial para os estudos de uma história da cozinha nacional 

afinal, as “cozinhas de papel” são parte desse sistema gastronômico brasileiro.  

Além dos livros de culinária antigos como parte da nossa história e da nossa culinária, 

Gomes e Barbosa (2004) acreditam que os livros de recitas poderiam ser analisados a partir de 

outras perspectivas. Por exemplo, como “objeto da cultura material de uma sociedade”, ou seja, 

do ponto de vista estético e visual (ilustrações, diferentes acabamentos, etc). Uma segunda 

perspectiva seria a análise das relações de poder e hierarquia que se estabelecem e os padrões 

de gosto de uma dada época. E por último, sugerem os estudos sobre oralidade e escrita e a 

passagem do conhecimento que esses objetos proporcionaram e proporcionam. Desta forma, 

uma coleção de livros culinários é de interesse não apenas de profissionais de gastronomia, mas 

também de sociólogos, antropólogos, publicitários, designers, entre outros. 
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