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“Vocês [brasileiros] têm uma tradição maravilhosa 

de comer de um grande recipiente e compartilhar a 

comida – moqueca, feijoada. Há algo mágico nisso, 

com um efeito psicológico, de pôr todas as pessoas 

no mesmo nível emocional. 

 

Perder a tradição de fazer refeições à mesa não é 

apenas um problema de saúde –porque estudos 

mostram que, sozinhos, comemos em maior 

quantidade. Comida não é só combustível, mas um 

modo de comunicação, de expressar amor.” 

Michael Pollan 

 

  



 

 

 

RESUMO 

 

OLIVEIRA, Isabella Barbosa de. Cardápio do dia: A culinária brasileira no jornal O 
Estado de S.Paulo. São Paulo, 2016. 131 f. (Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, para a obtenção do 
título de Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo).  
 
A pesquisa “Cardápio do dia: A culinária brasileira no jornal O Estado de S.Paulo” 
discorre sobre a veiculação da culinária brasileira no periódico paulista O Estado de 
S.Paulo. O objetivo geral foi retratar, utilizando como um dos métodos de filtragem a 
Teoria do Agendamento, como a culinária brasileira foi apresentada com diferentes 
angulações e gêneros textuais dentro de um único veículo midiático. O corpus de 
pesquisas foram os textos publicados no impresso entre janeiro e abril de 2016. 
Para obter tal fim, o desenvolvimento foi por meio de pesquisas bibliográficas e 
análises quantitativas e qualitativas, embasadas nas obras de teóricos como 
Câmara Cascudo, Jean Anthelme Brillat-Savarin, Daniel Piza e Franthiesco Ballerini. 
O estudo teve como objetivos específicos estudar a formação do jornalismo cultural 
e gastronômico no Brasil, apresentar os aspectos socioculturais da cozinha e sua 
importância na formação da identidade cultural brasileira, averiguar as distinções 
entre os gêneros textuais e conhecer as perspectivas do jornalismo gastronômico 
nos cadernos culturais. Conclui-se que a culinária tem sido um tema veiculado nos 
diversos cadernos do jornal O Estado de S.Paulo, não com a mesma periodicidade, 
mas sim de acordo com a natureza dos fatos. O gênero textual se adéqua à linha 
editorial do caderno em que foi publicado, por isso há diversidade de textos. O 
caderno Paladar tem sido constantemente reformulado pelo jornal mostrando a 
ascendência desta vertente nos veículos. A pesquisa acredita que estudos sobre 
jornalismo gastronômico e sobre a culinária brasileira pode conceder maior 
visibilidade para esta temática, criando um maior vínculo entre cultura e população. 
 
Palavras-chave: jornalismo cultura; culinária brasileira; jornalismo gastronômico; O 
Estado de S.Paulo; Teoria do Agendamento 



 

 

ABSTRACT 

 
OLIVEIRA, Isabella Barbosa de. Daily Menu: Brazilian Culinary in O Estado de 
S.Paulo newspaper. São Paulo, 2016. 131 p. (Term paper presented to the 
Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, to obtain a Bachelor degree in 
Social Communication with specialization in Journalism). 
 
 
Daily Menu: Brazilian Culinary in O Estado de S.Paulo newspaper’s research is 
about Brazilian culinary inside the newspaper O Estado de S.Paulo. The main 
objective is to report how Brazilian culinary has been presented with different 
angulations and textual formats inside the same printed newspaper, using as 
prefilters the Agenda-setting theory. The corpus research are all texts published 
between January to April 2016. For this purpose, the route has been through 
bibliographic researches and qualitative and quantitative analysis, based on 
renowned academics, such as Câmara Cascudo, Jean Anthelme Brillat-Savarin, 
Daniel Piza and Franthiesco Ballerini. This research had as specific objectives to 
study Brazilian cultural and gastronomic journalism, to present cuisine sociocultural 
aspects and its importance in the formation of Brazilian cultural identity, to investigate 
textual formats and to know gastronomic journalism perspectives in cultural reports. 
As conclusion, the Brazilian culinary has been published on several newspaper 
sections, not with the same frequency, but according to the facts. The textual formats 
were set according with the editorial line section which they were published; 
therefore, there are a variety of texts. The Paladar section has been constantly 
reworded. The research believes that studies about gastronomic journalism and 
Brazilian culinary can concede more visibility for this theme, creating a thicker link 
between culture and population.  

 
Keywords: cultural journalism; Brazilian culinary; gastronomic journalism; O Estado 
de S.Paulo; Agenda-setting theory 
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INTRODUÇÃO 

 

Alimentar nunca foi apenas um ato isolado: há, em sua composição, diversos 

elementos que caracterizam esta ação como um fator sociocultural. O ato de comer, 

portanto, pode parecer simples, mas exige informações e escolhas que auxiliam a 

delimitar as singularidades de um povo.  A forma como comemos, os lugares 

escolhidos e, principalmente, os produtos que optamos, dentro de um contexto 

histórico e social, ajudam a embasar as regras de convivência de um grupo e as 

ideias que possuem a respeito de si e dos outros.  

Como uma fonte de conhecimento deste segmento histórico singular, o 

jornalismo gastronômico vem ganhando notoriedade e espaço nos meios de 

comunicação impresso. Atualmente, jornais de grandes tiragens, como Folha de 

S.Paulo e o centenário The New York Times, dedicam cadernos semanais 

exclusivos para assuntos culinários, além de páginas atualizadas diariamente em 

seus portais online, Comida e Food, respectivamente. 

No Brasil, segundo Freixa e Chaves (2008), até a década de 1990 não se 

dava muito valor à cozinha nacional, mas hoje profissionais nacionais e 

internacionais se encantam com a diversidade gastronômica do nosso país. Foi 

nesta mesma época que, segundo Piza (2003), assuntos que não fossem de 

linguagem artística, mas pertencentes ao universo cultural, como Moda e 

Gastronomia, ganharam mais espaço nos cadernos culturais.  

Nesse sentido, a pesquisa “Cardápio do dia: a culinária brasileira no jornal O 

Estado De S.Paulo”, abrange análises quantitativas e qualitativas de textos extraídos 

dos seguintes cadernos: Metrópole, com notícias do cotidiano; Viagem, caderno de 

turismo; Carderno2, voltado para o jornalismo cultural; Paladar, caderno de 

gastronomia; Divirta-se, guia semanal, e Aliás, uma vertente interpretativa e, muitas 

vezes, literária, de assuntos diversos.  

Para a realização das análises, foi preciso compreender as funções e a 

relevância da cozinha em nossa história e, consequentemente, os rumos deste 

segmento. Orlando Tambosi (2005) explica que o conhecimento depende da 

informação e, somente com a aquisição do mesmo, pode-se acompanhar um 

crescimento educacional deste tema no Brasil. 
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O objetivo geral do trabalho foi, portanto, retratar, utilizando como um dos 

métodos de filtragem a Teoria do Agendamento, como a culinária brasileira é 

apresentada com diferentes angulações e gêneros textuais dentro de um único 

veículo midiático. O período escolhido para a análise foram os meses de janeiro a 

abril de 2016.  

O estudo teve como objetivos específicos: estudar a formação do jornalismo 

cultural e do jornalismo gastronômico no Brasil; apresentar os aspectos 

socioculturais da cozinha; mostrar a importância da culinária na formação da 

identidade cultural brasileira; averiguar as distinções entre os gêneros textuais 

dentro de um mesmo veículo; conhecer as perspectivas do jornalismo gastronômico 

nos cadernos culturais. 

O problema que conduziu a pesquisa norteou-se pela pergunta “De que 

maneira a culinária brasileira é abordada nos textos do jornal Estado de S.Paulo 

durante os meses de janeiro a abril de 2016?”. 

As hipóteses do estudo levantadas foram: a culinária brasileira é abordada 

nos textos do Caderno2, Divirta-se, Viagem e Aliás de forma semelhante, 

priorizando restaurantes e chefs consagrados e eventuais festivais gastronômicos; o 

Paladar, por ser o caderno dedicado a esta vertente, possui mais detalhes e 

contextualizações, com pautas mais diversificadas; o caderno Metrópole tem 

informações mais factuais e sucintas, sem regionalismo ou priorização entre 

culinária brasileira e internacional, com textos em reportagem; os cadernos Paladar 

e Divirta-se abrangem, em reportagens e resenhas, a culinária brasileira em todos 

os seus aspectos, com textos que abordam desde os produtos típicos a restaurantes 

destaques por sua originalidade; a resenha é o gênero textual predominante nos 

cadernos Aliás e Viagem, com temas relacionados à chefs premiados e seus 

respectivos restaurantes, com uma leve tendência a priorização da culinária 

internacional. 

Quando se iniciaram as pesquisas sobre culinárias brasileiras, notou-se uma 

aparente falta de padrão entre os temas escolhidos para serem dissertados nos 

textos dos jornais. Surgiu, então, a curiosidade em explorar os assuntos 

costumeiramente apresentados nesta mídia comunicacional sob a aba de culinária 

brasileira, tentando compreender como o interesse público sobre um tema 

específico, como tal, é ofertado por um veículo diário. 
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Como alicerce metodológico para desenvolvimento da monografia, utilizou-se 

duas vertentes: a primeira, teórico- bibliográfica, buscando os conceitos já propostos 

por estudiosos da área, como Câmara Cascudo (2004), Ballerini (2015), Renata 

Maria do Amaral (2006) etc; e, a segunda, por meio da análise dos cadernos do 

periódico em questão. 

A teoria comunicacional utilizada como fator de filtragem para análise 

qualitativa dos textos foi a Agenda Setting. Pena (2005) a define como a ideia de 

que o público tende a ressaltar como assuntos importantes aqueles divulgados pela 

imprensa, dizendo-nos sobre o que falar e pautando os relacionamentos.  

Quanto aos objetivos, a monografia se apoiou na pesquisa exploratória que, 

de acordo com Gil, 

tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 
intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 
estudado. (GIL, 2010, p.27) 

Esta forma de classificação possibilitou uma aproximação conceitual. 

Definindo por este segmento, a pesquisa é classificada como bibliográfica, por ser 

desenvolvida com base em materiais já elaborados, como livros, revistas, jornais, 

teses, dissertações, artigos acadêmicos e anais de eventos científicos. 

Posto isso, o encadeamento da pesquisa seguiu a separação de três 

capítulos distintos e complementares. O primeiro dedicou-se a entender a 

importância da culinária para a sociedade como uma experiência de distinção de um 

grupo social, explicando a comensalidade, os aspectos antropológicos e 

sociológicos da alimentação. Realizou-se também um breve estudo sobre o gosto, 

instrumento fundamental para análise das críticas gastronômicas. 

Já o segundo capítulo permeou os escritos sobre alimentação, desde Epicuro 

até as críticas de restaurantes. Abordou a inclusão desta corrente nos periódicos, 

entendendo como e quando houve esta fusão entre o jornalismo e a gastronomia. 

Também contextualizou as experiências do jornalismo cultural no Brasil e no mundo, 

desde o surgimento da revista The Spectator, no século XVIII, até a relevância dos 

cadernos de gastronomia no jornalismo cultural atualmente, inclusive o suplemento 

Paladar.  

Abordou-se a relevância da profissão como fonte informacional, sua 

responsabilidade com a imparcialidade, a noticiabilidade e as referências futuras. 

Discorreu também sobre o papel do jornalismo como elemento difusor de cultura.  
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No terceiro e último capítulo foram apresentadas as análises quantitativas e 

qualitativas dos 22 textos separadas por cadernos, explanando sobre os gêneros 

jornalísticos mais utilizados e os critérios utilizados para filtrar, dos 70 textos 

encontrados sobre o tema, o corpus escolhido para o desenvolvimento. O caderno 

Paladar, por ter especificidades em relação a gêneros e temas, compõe a maior 

parte das análises, compreendendo 15 matérias.  

  



17 
 

1. NOSSO ARROZ COM FEIJÃO: A CULINÁRIA COMO 
IDENTIDADE SOCIAL BRASILEIRA 

 

“O prazer da comida é o único que, desfrutado com moderação, não acaba 
por cansar.” 

Jean-Anthelme Brillat-Savarin 
 

De que forma a culinária está inserida nas vivências sociais? Como ela ajuda 

a contar a vida de um grupo? Estas questões permeiam este capítulo, conduzido 

pela curiosidade em entender como a cozinha molda e compõe as relações e, 

principalmente, as escolhas e visões de mundo. Para analisar um objeto cultural, 

como faremos posteriormente, é preciso compreender a importância desta prática ao 

longo da história, suas matrizes e nuances. 

Desta forma, é necessário entender de que maneira a história da alimentação 

no mundo influenciou a cozinha moderna brasileira, como a presença das matrizes 

indígenas, africanas e europeias no que chamamos de “pratos típicos”. E, também, 

as funções socioculturais que estão dentro dessa panela de significados.  

No entanto, outro ponto precisa ser adicionado nesta mistura: o estudo do 

gosto, como uma forma de avaliação dos pratos e como uma das vigas que irão 

compor a base das análises textuais futuras. 

 

1.1 Comida e sociedade 

 

De todas as ações sociais feitas diariamente ao longo da vida, uma das 

poucas que perpetuam, independentemente do tempo, é alimentar-se. Ingerir algo 

engloba muito mais decisões do que apenas escolher entre uma maçã e uma 

banana, por exemplo. O fato de ter estas duas escolhas, com certa facilidade, e a 

afeição por essas frutas foram historicamente influenciadas pela história da 

alimentação no Brasil 1e no mundo.  

Porém, existem diferenças a serem explanadas. Enquanto comer para saciar-

se tem como finalidade apenas a manutenção da vida, alimentar-se desfrutando do 

que está em no prato também aguça os sentidos da alma. É uma ação inevitável 

que o historiador Frederico Toscano resume em: 

 

                                                 
1
 Explicação sobre a importância da banana na página 16 deste capítulo. 
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Pode-se viver sem o consolo da religião, a satisfação da intelectualidade, os 
debates políticos, a abstração da arte ou os prazeres do sexo, mas jamais 
sem o ato de comer e beber. (TOSCANO, 2001, p. 12) 

Depois da respiração e a ingestão de água, a alimentação é a mais básica 

das necessidades humanas. Por consequência, a fome biológica difere-se dos 

apetites, expressões dos diversos desejos humanos e cuja satisfação não obedece 

apenas ao curto trajeto que vai do prato à boca, mas se materializa em hábitos, 

costumes, rituais, etiquetas. 

Antes de entender como a história da alimentação se deu ao longo do tempo 

e suas contribuições, é preciso compreender a dinâmica que esta ação possui 

independentemente da época. A história da alimentação abrange mais do que a 

história dos alimentos, de sua produção, distribuição, preparo e consumo. O que se 

come é tão importante quanto quando, onde, como e com quem se come. 

O filósofo Gabriele Conerlli (2007) convida a entender a alimentação por meio 

de três sentidos: ecológico, político e poético.  

O primeiro sentido, o ecológico, é compreender a alimentação como um 

sistema de troca contínua com o mundo. Comer é receber, mas é também transmitir. 

De alguma forma, o sentido ecológico é um convite a descobrir uma relação cultural 

com a natureza que implique não em uma atitude de posse, mas sim numa relação 

de respeito sagrado: 

De alguma forma, portanto, este primeiro sentindo ecológico nos lembra que 
alimentar-se é entrar numa troca com a natureza, no sentido mesmo do 
amor como nós vivemos, o amor em geral. O que é de fato o amor, senão 
uma forma de posse, de pertencimento? (CONERLLI, 2007, p.29) 

O segundo sentido é o político. É entender que aquilo que é bom para comer 

não é apenas aquilo que é viável nutricionalmente. Quando se indaga a 

possibilidade de algo ser bom para comer, em sentido político, a pergunta é, na 

verdade, se é bom para a sociedade sob condições de produção, distribuição e 

consumo, ou seja, de trabalho humano. Cornelli explica que “o que é bom para 

comer é também o que se faz politicamente bem. A boa comida é a comida 

produzida da maneira justa.” (CONERLLI, 2007, p.32) 

O terceiro é o sentido poético, é o que capta a comida como fator de 

descobrimento: a comida dizendo quem somos. Desenvolver o conhecimento 

alimentar não é apenas fundamental para a saúde: é o alicerce de 

autoconhecimento. O prato servido aos domingos em família, ou as receitas dos 
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avós, são parte do desenvolvimento pessoal. Cornelli resume que “comer nos cria a 

todo o momento, física e espiritualmente, isto é, eticamente.” (CONERLLI, 2007, 

p.33)  

Comer é receber e transmitir, é dividir algo bom com a sociedade e paladar, 

agradar a alma e a boca. E se, por acaso, opta-se em dividir esta escolha com 

alguém, dividi-se um pouco do “ser brasileiro”. O filósofo grego Plutarco definiria em 

uma frase a dimensão deste ato: “Nós não nos sentamos à mesa para comer, mas 

para comer junto”. (CAVICCHIOLI apud. Plutarco, 2007, p.50) 

Comer junto é dividir com um próximo um pouco de como os ancestrais 

lidaram com as lutas e a história transcorreu até aqui. A primeira relação conjunta 

com o mundo ao nascer é exatamente essa: comer. As mães partilham de um 

momento íntimo e mágico ao saciar sua fome de seus filhos. Estão ali a ensinar que, 

ao dividir o que se come, alimentamos também nossa alma. 

Já na pré-história 2a alimentação converteu-se em uma atividade conjunta. 

Inicialmente por necessidade, reuniam-se para conseguir caçar os animais grandes, 

como os mamutes, e, realizada a tarefa, dividiam a presa. Além das carnes, a 

humanidade se tornou produtora de alimentos quando deixou de consumir parte dos 

grãos colhidos e os enterrou, germinando e se multiplicando. Nasce, a partir daí, 

uma refeição completa: com proteína e vegetais, para ser desfrutada em conjunto e 

multiplicada. Além disso, a vida nômade é deixada de lado, criam-se raízes nas 

plantas e na vida social, é o nascer de uma sociedade. Tom Standage explica as 

possibilidades que o ser agricultor permite a vida humana: 

Como um tecelão, um carpinteiro ou um ferreiro, um agricultor cria coisas 
úteis que não estão na natureza. Isso é feito mediante o uso de plantas e 
animais modificados ou domesticados para melhor atender aos objetivos 
humanos. São criações humanas, ferramentas cuidadosamente 
manufaturadas para produzir comida de novas formas e em quantidades 
muito maiores do que ocorreria naturalmente. (STANDAGE, 2009, p.11) 

No entanto, a grande divisão ocorrida na pré-história foi a descoberta do fogo. 

Toda a história humana com os alimentos foi modificada a partir daquele momento. 

Cozinhar os alimentos, e não comê-los em estado natural, permitiu ao homem 

interagir socialmente, preservar os alimentos e dividi-los.  

Richard Wrangham, primatologista da Universidade de Harvard, vai ainda 

mais longe. Richard desenvolveu uma teoria evolutiva baseada no cozimento, ele 

                                                 
2
 Pré-história: período que antecede a invenção da escrita, desde o começo dos tempos históricos 

registrados até aproximadamente em 3 500 a.C. 
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afirma que os primatas aprenderam a cozinhar os alimentos no fogo, e com isso o 

corpo foi adaptado à alimentação cozida. Os dentes foram diminuindo, pois não 

havia mais necessidade de serem tão afiados, o abdômen diminuiu quando não 

havia mais necessidade de mastigação intensa – primatas passam pelo menos 12 

horas por dia mastigando alimentos crus-, e a peça fundamental foi a evolução 

cerebral. O cérebro é o órgão do corpo humano que consome mais energia, ou seja, 

mais calorias, o cozimento aumentou a diversidade alimentar e calórica necessária 

para que ele seja desenvolvido, tornando o primata em Homo sapiens.  

Já como Homo sapiens foram desenvolvidos, com o passar do tempo, 

diversas ferramentas fundamentais para auxiliar o ato de cozinhar e comer. A 

fabricação de ferramentas cortantes e de cerâmicas e fornos permitiu o 

armazenamento de alimentos. Ariovaldo Franco destaca que estas práticas deram 

ao homem tempo livre para desenvolver aspectos culturais: 

O armazenamento de alimentos possibilitaria a vida em núcleos 
comunitários mais extensos e a fixação da humanidade em áreas de clima 
temperado, sem que estivesse forçada a migrações cíclicas. (FRANCO, 
2004, p.20) 

Os vasilhames de cerâmica, de acordo com Jean-Louis Flandrin e Massimo 

Montari (1998), foram primordiais para fabricação e conservação de bebidas 

alcoólicas para serem consumidas em festividades e rituais, e fortaleceram o 

convívio em comunidades. Estas atratividades são características da sociedade 

mesopotâmica3, povo que acreditava que as divindades reproduziam a sociedade 

humana, inclusive os banquetes. Flandrin e Montari (1998) explicam que eram 

reuniões festivas de uma comunidade, um momento importante de uma cerimônia. 

Os mesopotâmios, portanto, aperfeiçoaram as técnicas de alimentação em 

grupo. Obviamente, estes banquetes irão aparecer inúmeras vezes mais, porém 

foram eles que, em um primeiro momento, dedicaram parte de seu tempo para 

aprimorar a “comida social”.  

                                                 
3
 Mesopotâmia: que em grego quer dizer ‘terra entre rios’, situava-se entre os rios Eufrates e Tigre e é 

conhecida por ser um dos berços da civilização humana. Localizada no Oriente Médio, atualmente 
esta histórica região constitui o território do Iraque. Há cerca de 4.000 a.C., grupos tribais da Ásia 
Central e das montanhas da Eurásia chegaram ao local devido às extensas áreas férteis próximas 
aos rios. Com a invasão do Império Persa, por volta do século VI a.C., acaba-se as primeiras formas 
de dinâmica culturais que marcaram a sociedade de origem mesopotâmica, uma das pioneiras da 
Antiguidade. 
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No desenvolvimento técnicas culinárias, dois povos são relevantes: os 

gregos4 e os egípcios5. Na Grécia, as profissões relacionadas à culinária ganham 

relevância. E neste momento aparecem os primeiros escritos sobre culinário. No 

século IV a.C. já havia vários livros de cozinha, muitos deles compilados pelo filósofo 

Athenaeus6 e escritos por Arquestrato7. Dentro das cozinhas, as funções de 

cozinheiros e padeiros apareceram distintas pela primeira vez: 

[...] Com o tempo os mageiros [padeiro], além de fornear, passou também a 
cozinhar, evoluindo para a posição de archimageiros ou chefes de cozinha, 
com uma equipe sob o seu comando. (FRANCO, 2004, p.37) 

Se as funções e escritas recebem ancestralidade grega, os egípcios são 

responsáveis, por um processo alimentar vital para a cozinha mundial: a 

fermentação (Figura 01). Os egípcios a própria farinha, usando técnicas 

rudimentares, e a utilizavam de um modo diferente. Henrich Eduard Jacob (2003) 

esclarece que, enquanto outros povos temiam o apodrecimento, eles colocavam a 

massa numa superfície plana, obrigando-a a entrar em um processo parecido com o 

apodrecimento. O processo era observado com muito agrado. Heródoto, em 450 

a.C., já comentava essa ligação: "todos estão temerosos de alimentos fermentados, 

mas os egípcios fazem uma massa de pão fermentada". (UFRGS apud. Heródoto, 

p.1) 

Heródoto (484 a.C) explana que quando o rio Nilo chegava ao ponto máximo 

da cheia e os campos se transformam em verdadeiro mar, aparecia na água uma 

imensa quantidade de lírios, que eles denominam lótus. Colhiam, faziam-no secar ao 

sol e extraem as sementes, que se assemelham às da papoula e que se encontram 

                                                 
4
 Grécia Antiga: os primeiros povos a ocupar a Grécia foram os Pelasgos em 2000 a.C.. A Grécia fez 

importantes contribuições ao campo da arte, da literatura e da filosofia: seus escultores e arquitetos, 
poetas e dramaturgos, filósofos e legisladores lançaram as bases longínquas de toda a cultura 
ocidental; suas colônias estenderam-se até o mar Negro, norte da África e sul da Itália e França, mas 
a constante rivalidade, sobretudo entre Esparta e Atenas, acabou enfraquecendo a civilização grega 
permitindo a sua conquista por Filipe da Macedônia em 338 a.C. 
5
 Egito Antigo: O Egito, dentre todas as sociedades do Oriente Próximo Antigo, é a civilização mais 

rica de material arqueológico, sendo então a civilização com mais fontes históricas para pesquisa. 
Entre o período de 5000 e 3000 a.C, acontece o surgimento do reino unificado do Egito. Por volta de 
2150 a.c, se inicia a decadência do império monárquico Egípcio, ocasionando a divisão temporária do 
país, e à ocorrência de invasões asiáticas do Delta, até a reunificação em 2040, quando se inicia o 
reino médio. 
6
 Athenaeus: escritor da Grécia Antiga. Comumente conhecido como Ateneu de Náucratis, por ter 

nascido e sido criado nessa antiga cidade egípcia, mas pouco mais se sabe da sua vida. É 
conhecido, sobretudo pela coleção antológica em quinze livros intitulada O banquete dos eruditos. 
7
 Arquestrato: poeta, gastrônomo, e provavelmente cozinheiro grego de Gela ou Siracusa, na Sicília, 

que viveu em meados do século IV a.C. Seu poema humorístico didático Hedypatheia ("Vida de 
Luxo"), escrito em hexâmetros, aconselha um leitor gastronômico sobre onde encontrar a melhor 
comida do mundo mediterrâneo. 
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no centro da flor, amassando-as em seguida e transformando-as em pão, que cozia 

ao fogo. 

 

Figura 1 - Os antigos egípcios eram grandes produtores de trigo e cevada, 
essenciais para o pão e a cerveja 

 

Fonte: Site Eu sou Nutricionista!
8
. 

 

Aqui, é necessário entender que o que chamamos de pão. Sem a 

fermentação não é pão, para os gastrônomos são bolos não levedados – como o 

próprio Jacob, em seu livro sobre a história do pão, ressalta. Portanto, antes desse 

momento já haviam bolos não fermentados que cumpriam a mesma função dos 

pães, mas o alimento como é conhecido só foi possível por conta dos egípcios. 

Jacob explica: 

Qual era a forma sob a qual o habitante pós-glacial das palafitas das regiões 
suíças consumia o seu cereal? Torrava os grãos sobre pedras aquecidas e 
juntava-lhes água, transformando-o numa pasta. Quando tinha disposição 
para isso ia um pouco mais longe. Espalhava-se uma camada dessa pasta 
em cima das cinzas ou vertia-a sobre pedras quentes e esperava que ficasse 
rija e quebradiça. JACOB, 2003, P.63 

No Egito, o feitio do pão causava reuniões admiradas para ver o produto 

crescer e assar para ser degustado em conjunto. Fladrin e Montanari (1998) 

dissertam que os pães tinham formas variadas: redondos, ovais, triangulares, 

semicirculares ou cônicos. Além disso, fabricavam vários tipos de bolos de trigos, 

comumente consumidos em rituais mágicos e litúrgicos. Podemos, portanto, associar 

                                                 
8
 Disponível em: URL: < http://3.bp.blogspot.com/-

vQqbC4kmRi8/VUE3B8itNXI/AAAAAAAAGFo/VG_PWSZHTYM/s1600/egipcios%2Be%2Bo%2Btrigo.j
pg> 
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os cereais tão presentes na alimentação moderna aos egípcios, sem a preocupação 

e o apreço destes pelo trigo, cevada, etc, nada disso estaria presente. 

A participação da cerveja no Egito pode ser encontrada até hoje. De grande 

teor alcoólico, essa bebida assemelha-se à bouza9, e ainda é produzida pelo mesmo 

método, no Sudão e no Egito.  

A cerveja é tão importante para o Egito quanto o vinho para a Grécia. Todas 

as refeições - geralmente faziam-se três ao dia- eram consumidas com a bebida. 

Para evitar a embriaguez, e por conta dos vinhos antigos serem muito fortes - entre 

16% a 18%10- o vinho era misturado com água, exceto na primeira refeição do dia, 

que consistia de pão molhado em vinho puro. A fermentação, descoberta apenas 

pela curiosidade, contribuiu para a vida útil desses alimentos. Em vista da água 

impura ou da falta de higiene, os alimentos eram frequentemente contaminados com 

bactérias, e a fermentação ajuda a reduzir a contaminação porque impede a 

multiplicação fácil desses microrganismos. 

Diversas sociedades e períodos são relevantes para chegarmos à cozinha 

moderna, aquela que conhecemos hoje. Por exemplo, sem o Império Bizantino11, 

hoje não haveria o garfo, e na Idade Média 12a união entre cozinha e meios sociais 

tornaram-se intensas. Montanari (1998) afirma que a mentalidade medieval 

estabeleceu uma relação muito vigorosa entre a alimentação e o estilo de vida: “O 

comportamento alimentar, certamente, é o primeiro modo de comunicação e de 

diferenciação social” (FLANDRIN E MONTANARI, 1998, p.292). 

Primeiramente as ordens religiosas foram essenciais para preservação de 

hábitos alimentares antigos, como pão, azeite, leguminosas e vinho, alimentos 

básicos do mundo romano: 

Os mosteiros eram mais do que meros centros de contemplação, pois os 
monges desbravavam florestas e tornavam produtivas áreas não cultivadas. 
Funcionavam também como armazém de alimentos para as populações ao 
seu redor e abrigo para viajantes e peregrinos, oferecendo-lhes teto e boa 
mesa. (FRANCO, 2004, p.63) 

                                                 
9
 Bouza: ainda hoje fabricada no Egito é uma cerveja rústica feita com massa de cereais. Para 

incrementar a bebida, os egípcios costumam adicionar tâmaras, gergelim e mel. 
10

 Atualmente, o teor alcoólico do vinho fica entre 10% e 15%. 
11

 Império Bizantino: foi herdeiro do Império Romano do Oriente tendo sua capital em Constantinopla 
ou Nova Roma. Sobreviveu à fragmentação e ao colapso do Império Romano do Ocidente no século 
V e continuou a prosperar, existindo por mais de mil anos até sua queda diante da expansão dos 
turcos otomanos em 1453. 
12

 Idade Média: Datada entre os anos de 476 e 1453, a Idade Média consiste em um período histórico 
de quase um milênio que se inicia com a tomada do Império Romano pelos hérulos e chega ao seu 
fim quando os turco-otomanos conquistam a cidade de Constantinopla. 
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Na Alta Idade Média proliferam-se as refeições na vida coletiva e social. Os 

banquetes, antes realizados em momentos especiais, tornaram-se atividades de 

intervalo regular: uma instituição permanente, independentemente da camada social, 

camponesa ou nobre. Refeições funcionavam como rituais criadores de confiança. 

Os senhores, por exemplo, utilizavam essas confraternizações para unir-se aos seus 

vassalos, com o objetivo de explorar as emoções e entusiasmo e afirmar sua 

dominação (Figura 02):  

De qualquer forma, refeições e banquetes funcionavam como rituais 
criadores de confiança no momento em que se firmava a aliança. Os 
convivia, em geral, duravam muito tempo, até tempo demais. As 
comezainas e bebedeiras duravam vários dias seguidos [...] Com efeito, o 
importante era demonstrar sua classe, ostentar riqueza dando mostras de 
consideração recíproca, o que basicamente se concretizava pela troca de 
presentes. (FLANDRIN E MONTANARI, 1998, p.302) 

Figura 2 - Saltério de Luttrel, Inglaterra, entre 1320 e 1340 

 

Fonte: Site Iconos Medievales
13 

 

Assim como os senhores feudais, as festas da corte tinham como objetivo 

exteriorizar o poder, mostrar aos vassalos e para outras cortes o tamanho de seu 

império. Por isso eram servidos os melhores alimentos e bebidas, tudo com fartura e 

exageros. No entanto, nas festividades mais rotineiras, havia um desapego ao que 

seria servido. Flandrin e Montanari (1998) discorrem que, por conta deste 

despreparo, não há muitos detalhes sobre os pratos desta época, mas a única 

certeza era que usavam tudo o que estivesse na cozinha e no celeiro. 

Nota-se uma primeira distinção entre a antiguidade e a vida coletiva medieval. 

Se antes havia uma preocupação com os alimentos que fariam parte das refeições 

conjuntas, na Idade Média essa apreensão é abandonada: “O mais importante era 

                                                 
13

 Disponível em: http://iconosmedievales.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-03-
11T06:00:00%2B01:00&max-results=5&start=19&by-date=false 
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comer e beber junto, e não o que se comia e o que se bebida” (FLANDRIN e 

MONTANARI, 1998, p.304). 

O significativo era sentar-se à mesa. Participar de um banquete era um sinal 

de comunhão e identidade, fazer parte do mesmo grupo. Esse significado 

permanece até os dias atuais: alimenta-se o sentido de pertencimento a um grupo 

quando se divide o prato com ele. 

A grande contribuição do mundo medieval para a cozinha, sem dúvida, são as 

especiarias14. A influência árabe e a troca de recursos trouxeram à Europa os 

condimentos que eram utilizados com intensidade nos pratos dos nobres. Era como 

se a quantidade de temperos utilizados demonstrasse no prato o tamanho da sua 

riqueza, afinal de contas, o acesso a estas especiarias eram raros e caros. 

O império dos condimentos durou pouco, a Renascença15 vem para mudar a 

atitude diante da vida em todos os aspectos (Figura 03), mudanças muito evidentes 

na arte da mesa: 

As cidades italianas da Renascença geraram ruptura decisiva dos padrões 
gastronômicos medievais. [...] A profusão de alimentos que caracterizava os 
banquetes da Idade Média cedia lugar à concepção mais refinada dos 
prazeres da mesa. (FRANCO, 2004, p.149) 

As especiarias, utilizadas em abundância durante a Idade Média, foram 

empregadas com parcimônia na Renascença. Para isso, sucos de frutas cítricas 

substituíram uma parcela de aromatizações de alimentos. Diminuiu, então, a antiga 

tendência de encobrir o gosto com condimentos. 

As mudanças não ficaram apenas dentro da cozinha, o serviço de mesa 
também foi alterado. Não havia uma ordem fixa para apresentação dos pratos16, na 
verdade eram colocados todos ao mesmo tempo sobre a mesa. Os convidados não 
eram obrigados a comerem de tudo, e ficava a cargo de cada um decidir o que e 
quando comer. Outras duas alterações nítidas surgem nesta mesma época: “O prato 
raso individual começava a substituir as fatias de pão velho e as pranchas de 

                                                 
14

 Especiarias: temperos usados na culinária para proporcionar sabores diferentes nas comidas.  
Na época das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos (séculos XV e XVI) eram muito 
valorizadas na Europa, pois não podiam ser cultivadas neste continente em função do clima. O 
surgimento e crescimento da burguesia também aumentou a demanda por produtos considerados de 
luxo na época, como as especiarias. No século XVI, os portugueses descobriram uma rota alternativa 
para chegar ao oriente, através da navegação pela costa africana. Passaram a comprar especiarias 
diretamente na fonte. As caravelas portuguesas chegavam à Europa carregadas de especiarias, que 
eram vendidas com alta taxa de lucro. Portugal se tornou uma potência econômica da época. 
 
15

 Renascimento: foi um movimento cultural que marcou a fase de transição dos valores e das 
tradições medievais para um mundo totalmente novo, em que os códigos cavalheirescos cedem lugar 
à afetação burguesa, às máscaras sociais desenvolvidas pela burguesia emergente. Predominou no 
Ocidente entre os séculos XV e XVI, principalmente na Itália, centro irradiador desta revolução nas 
artes, na literatura, na política, na religião, nos aspectos socioculturais. 
16

 O hábito de apresentar um prato por vez só apareceria no século XIX. 
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madeira, que na Idade Média desempenhavam a função desse utensílio.” (FRANCO, 
2004, p.152) 

Figura 3 - Pintura de Giuseppe Arcimboldo, 1563, retrato do imperador 
Rodolfo II 

 

Fonte: Site Material Artes
17 

 

Comer diretamente das travessas grandes também não era mais aceitável. 

Os alimentos precisavam, impreterivelmente, passar pelos pratos individuais: 

O aperfeiçoamento das técnicas agrícolas e da criação de animais, novos 
produtos e a dinamização do intercambio comercial transformariam, sob a 
influência italiana e ibero-árabe os costumas de mesa das classes 
abastadas. (FRANCO, 2004, p.152) 

Com estes novos modelos, o Renascimento trouxe a proliferação de tavernas 

e albergues, nos arredores de Paris. Esses sistemas hoteleiros eram deveras 

precários, porém criou a necessidade de desenvolvimento de estabelecimentos que 

servissem comida e bebida em mesas postas. É neste mesmo momento que voltam 

às mesas os guardanapos utilizados na Antiguidade pelos romanos e esquecidos 

até então.  

No século XVI, a carência por um lugar dedicado a alimentação é sanada pela 

multiplicação dos cabarés. Bem diferentes das casas noturnas destinadas a show 

com mulheres, naquele século nestes estabelecimentos, além de entretenimento, 

havia boa mesa. São os precursores dos restaurantes modernos18. 

                                                 
17

 Disponível em: <http://materialartes.pbworks.com/w/page/20509444/FrontPage> 
18

 Verificar página 14 deste capítulo 
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Mas se os cabarés mudariam apenas a vida boêmia, a corte francesa alterou 

os costumes alimentares de toda a sociedade. A importância dos cozinheiros na 

corte e os grandes banquetes e festas trouxeram de volta os menus requintados, 

“Sob Luís XIII (1610-1643) tentou-se harmonizar os menus e estabelecer ordem na 

apresentação dos pratos, evitando-se as extravagâncias do século presente.” 

(FRANCO, 2004, p.167) 

Esta é a volta de hábitos clássicos, da preocupação com os serviços, da 

harmonia entre os pratos apresentados. Os cozinheiros ganham uma 

responsabilidade inédita na escolha dos alimentos. Da Idade Média até o século 

XVI, para manter a melhor saúde da elite, a escolha de alimentos e o modo de 

preparo eram feitos por médicos. Com o passar do século este costume é deixado 

de lado, e a alimentação passa a ser vista como fonte de prazer, não mais vinculada 

à questão de dietética. É neste momento que os cozinheiros ganham a 

responsabilidade de escolha e os banquetes ganham a administração total de quem 

está na cozinha. 

Luís XIV19, aumentando os requintes de seu antecessor, transformou as 

refeições em espetáculos, dos quais o Rei Sol é o protagonista. Codinome escolhido 

por ele, já que o sol é o astro que dá vida a qualquer coisa, mas é também o símbolo 

da ordem e da regularidade. Dizia que reinava como um sol sobre a corte, sobre os 

cortesãos e sobre a França. O rei acrescentou grandeza e protocolo à mesa das 

cortes.  

Quando Vatel foi trabalhar para o príncipe de Condé no castelo de Chantilly 

aflorou uma das mais requintadas mesas da França: 

[...] sob a orientação de Vatel, desenvolveram-se preparações culinárias 
muito mais sutis que as dos mestres de Florença. Enquanto isso, novos 
alimentos e influências continuam a chegar de várias partes do mundo. 
(FRANCO, 2004, p.168) 

Vatel foi um renomado cozinheiro e maître d'hôtel, já que organizava o serviço 

e a cozinha dos banquetes corteses. Este célebre francês foi o inventor de um 

creme essencial em inúmeras sobremesas modernas: o creme de chantilly – 

homenagem ao castelo onde trabalhava na época. Figura importante na história da 

alimentação francesa, seu legado é ilustrado por Roland Joffé, no filme Vatel: um 

                                                 
19

 Luis XVI: foi o último rei da França antes da Revolução Francesa, iniciada em julho de 1789. 
Conhecido por suas extravagâncias, tenta fugir da França para a Áustria em 1791, mas foi capturado. 
Em setembro de 1792, a França se tornou república e Luís é julgado por traição e executado na 
guilhotina em 21 de janeiro de 1793, em Paris. 
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banquete para o rei, de 2000. O filme retrata a vida do cozinheiro e sua dedicação 

aos grandes banquetes da corte. 

Enquanto a corte se divertia em banquetes primorosos e gigantescos, a 

população estava em ebulição, as vésperas da Revolução Francesa. No século 

XVIII, além do pensamento de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, espalhavam-se 

os restaurantes. Os estabelecimentos eram o abrigo para os cozinheiros que 

deixavam de trabalhar para as cortes. Sem saber o que fazer da vida e com a 

necessidade de sustentar a família, encontraram nos restaurantes uma forma de 

continuar fazendo o que lhes tem de melhor. A partir de então, os chefs 

desempenham o principal papel nas criações gastronômicas, dentro e fora dos 

castelos.  

Franco (2004) atribui ao La tour d’Argent, criado em 1582, o título de primeiro 

restaurante. No primeiro momento era apenas uma taverna com o menu table 

d’hôte20, servindo refeições em determinada hora, mas, aos poucos, desenvolveu-se 

para o esquema conhecido atualmente. O restaurante, administrado hoje por André 

Terrail, permanece no mesmo lugar, em Paris, na França. No entanto, viu seu 

prestigio cair de três estrelas Michellin21 para uma em 2006. 

Franco (2004) explica que os restaurantes distinguiam-se dos cabarés, 

albergues e tavernas pela limpeza, tranquilidade, espaço e decoração aprimorada. E 

mais importante: colocava a boa cozinha ao alcance de quem pudesse pagar por 

ela. Os restaurantes continuariam em ascensão até a Segunda Guerra Mundial, em 

1939. 

Com o fim da guerra, a Revolução Industrial - nos séculos XVIII e XIX- criou 

uma classe média abastada e imitadora da aristocracia. Seus costumes eram muito 

típicos, havia um código minucioso de regras e convenções nas refeições sociais. 

Tudo isso para separar as classes sociais por seus modos. Homens e mulheres 

sentavam-se em lados opostos da mesa, por exemplo, e após a sobremesa as 

mulheres se retiravam para que os homens pudessem conduzir conversas mais 

picantes e fumar charutos. 

Com a luz elétrica, outra refeição é inserida no cardápio diário: o chá da tarde. 

Esta inclusão só se fez necessária, pois os jantares passaram a ser servidos mais 

                                                 
20

 Table d’hôte: Na terminologia dos restaurantes é um menu com apenas algumas opções onde há 
um preço fixo total a ser pago. 
21

 Mais informações sobre o Guia Michellin no Capítulo 2, página 54 
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tarde, no século XIX. Os chás, antes exclusivo para as senhoras, tornou-se comum 

a todos, e bem mais reforçado com bolos, sanduíches e biscoitos. 

Contudo, o advento mais relevante da Revolução Industrial é realmente o 

processamento. Franco (2004) afirma que os primeiros alimentos industrializados 

eram sem sabor, o que dificultava a aceitação do público. Era necessário convencer 

os consumidores de que estavam diante de algo realmente bom, nasce então a 

publicidade e suas técnicas de persuasão. 

Com os alimentos parcial ou integralmente processados grande parte do 

trabalho de preparação das refeições passou a ser feito fora de casa. O breakfast foi 

uma das refeições mais influenciadas pela indústria de alimentos e, até hoje, em 

locais como a cultural norte-americana, é possível notar a quantidade de alimentos 

processados na primeira refeição do dia: bacon, presunto, xarope de bordo etc. 

 

1.2 Raízes da culinária brasileira 

 

Todos esses elementos influenciaram a cozinha brasileira, vindos, 

principalmente, pelas mãos dos europeus que aqui se instalaram após 1530. Mas 

outros alicerces também foram fundamentais para compor esta colcha de retalhos 

que é a identidade culinária brasileira. 

Cornelli (2007) afirma que a alimentação no Brasil é abordada como espaço 

de definição de identidades múltiplas e estratégias específicas para a orientação e 

apropriação do mundo. Cascudo (2004) sustenta que a culinária brasileira se forjou 

no período que vai do século XVI ao XVIII, quando se fixaram itens básicos de nossa 

dieta.  

O primeiro século depois do descobrimento foi marcado por um revezamento 

entre a fome e a abundância. Trilhados pela primeira vez nos sertões ou em viagens 

longas pela costa brasileira, os padres da Companhia de Jesus22, guiados pelos 

europeus, narraram a falta de alimento e a fome absoluta. O padre Manuel da 

                                                 
22

 Companhia de Jesus: A Companhia de Jesus foi fundada por Santo Inácio de Loyola em plena 
Contrarreforma, no ano de 1534. Em pouco tempo espalharam-se em Portugal, tendo sido solicitados 
por D. João III como missionários, e adquiriu grande influência no meio social, entre os séculos XVI e 
XVII. Os padres jesuítas tiveram um importante papel na Reforma Católica. Foi deles a 
responsabilidade de catequizar e de recatequizar povos e nações inteiras. Já no Brasil, desde 1549, 
ano em que chegaram ao país, começaram a desenvolver um trabalho de catequização do povo 
(índios, imigrantes africanos e imigrantes europeus). O primeiro grupo foi trazido ao Brasil por Tomé 
de Sousa, então governador geral, e liderado por Manuel da Nóbrega. 
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Nóbrega, recém-chegado ao Brasil, queixa-se numa carta escrita na Bahia em 1550, 

de que “as comidas de um modo geral são difíceis de digerir” (NOBREGA, 1988, 

p.1). Outros, ao descreverem a vida nas aldeias indígenas, nas vilas já colonizadas 

e nas fazendas dos senhores de engenho, relatam uma abundância e diversidade 

que espantavam os europeus. 

Nesta época, os europeus tiveram que se submeter a experimentar animais 

até então repugnados para não morrer de fome. Iguarias apreciadas pelos 

indígenas, mas que causavam certos arrepios aos colonos, como lagartos e ratos 

silvestres, ou preás, rãs, serpentes e víboras venenosas. 

A maior dificuldade dos portugueses foi essa mudança brusca nos costumes 

alimentares: se antes havia pão branco, azeite e vinho, aqui no Brasil comia-se 

mandioca, caças e frutas locais. Em carta escrita em 1561, em São Vicente, o padre 

Manuel de Nóbrega demonstra a insatisfação com a culinária local: “aqui não há 

trigo, nem vinho, nem azeite, nem vinagre, nem carnes, senão por milagre”, 

(NOBREGA, 1988, p.1) 

A vinda dos portugueses trouxe alimentos básicos para a mesa dos 

brasileiros. Sheila Hue (2013) narra que as navegações fizeram a interligação entre 

os coqueiros, uma planta asiática, e o Nordeste brasileiro. No século XVIII 

chegariam as mangueiras e jaqueiras, plantas indianas. Do continente africano veio 

o inhame. E para lá viajaram a nossa mandioca, o amendoim, o cará, a batata-doce 

e a pimenta. Para a Índia, foram o mamão e o caju, que lá se deram muito bem. 

Algumas especiarias asiáticas foram trazidas também, como o gengibre.  A cana-de-

açúcar, nativa da Ásia e aclimatada nas ilhas atlânticas, chegou ainda no início do 

século XVI, impulsionando uma das maiores movimentações demográficas da 

história: o transporte em larga escala de africanos para serem utilizados como mão 

de obra escrava. 

Se antes houve um estranhamento com a mandioca, as navegações com o 

passar do tempo se afeiçoaram a raiz, que seria eleita “rainha do Brasil” pelo 

historiador Câmara Cascudo (2004):  

 A mandioca vivia nos elementos inarredáveis da alimentação indígena: a 
farinha e os beijus. O primeiro constituía o conduto essencial e principal, 
acompanhando todas as coisas comíveis, da carne à fruta. (CASCUDO, 
2004, p.91.) 

Cascudo (2004) afirma ainda que a mandioca dominou o paladar português 

por sua multiplicidade. Os europeus no Brasil ampliaram as roças desta raiz, 
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comendo, vendendo, comprando, melhorando e valorizando as “casas de farinha”. E 

as colônias africanas viciaram-se na mandioca, farinha, beiju, mingau, pirão. 

Todos esses produtos vão constituir aquilo que Cascudo chama de “a 

realeza” do Brasil, que são os usos derivados da mandioca, não apenas na 

alimentação sólida ou viscosa: misturadas com água vão constituir toda a dinastia 

das bebidas de farinha, essenciais à nossa cultura. 

Há várias espécies de mandioca, e todas contêm veneno. Normalmente, os 

tipos com pouca quantidade de ácido cianídrico podem ser cozidos e são chamados 

de aipim ou macaxeira. A mandioca, propriamente dita, possui maior teor do veneno, 

e só pode ser utilizada para produzir a maior parte das farinhas e das bebidas.   

A técnica eficaz para transformar a raiz venenosa em alimento foi ensinada 

pelos índios. O ácido cianídrico é eliminado pela evaporação provocada por 

sucessivos cozimentos e secagens, até ser transformada em três tipos de farinha: a 

de guerra, a fresca e a puba (ou carimã), que até hoje está presente na mesa 

brasileira. No sertão do Piauí, a puba ainda é muito utilizada para fazer bolo, beiju e 

mingau, e, para ser feita, a mandioca precisa ficar por mais de cinco dias 

mergulhada na água. 

Notoriamente, perderam-se na antropofagia23 de culturas que aqui se 

instalaram diversos elementos da dieta indígena. Dória (2014) afirma que a ideia de 

miscigenação culinária, que iguala na comida aquilo que veio de índios, negros e 

brancos, esconde como foi desigual este processo histórico: 

A miscigenação nada mais foi do que a pacificação histórica de um 
processo violento, dramático, que destruiu as unidades culturais iniciais, 
cuja integridade, porém, o recurso à mitologização preservou no plano 
simbólico. (DÓRIA, 2014, p.45) 

Dória apresenta, como exemplo, a feijoada24, tão difundida e que não pode 

ser encontrada antes do século XIX, mas mesmo assim, foi atribuída, erroneamente, 

                                                 
23

 Antropofagia cultural: conceito proposto pelo escritor brasileiro Oswaldo de Andrade (1890 - 1954) 
responsável em publicar o Manifesto Antropofágico ou Manifesto Antropófago, uma manifestação 
artística brasileira que surgiu no começo da década de 1920, durante o Modernismo. O modelo 
artístico antropofágico, defendido por Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, ia de encontro ao 
eurocentrismo da arte, propondo aos artistas nacionais a "deglutinação" dos estilos e modelos 
internacionais para produção de algo totalmente novo e com a cara do Brasil. 
24

 Feijoada: é um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária brasileira. Composta 
basicamente por feijão preto, diversas partes do porco, linguiça, farinha e o acompanhamento de 
verduras e legumes. 
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como comida dos negros nas senzalas e ícone da cozinha brasileira a partir do 

século XX.25 

Apesar disso, alguns elementos foram preservados e algumas características 

centrais dos indígenas foram conservadas: 1- o uso das frutas; 2- o uso do assado; 

3- o uso das farinhas; 4 - mais algumas plantas, como o mate, que vai constituir todo 

um complexo desde o chimarrão; 5- a caça, a pesca e o mel. 

A grande contribuição africana, segundo Cascudo, é um alimento que hoje é 

inseparável, a banana. Ele disserta que foi a maior contribuição em volume, difusão 

e uso. Apesar de haver aqui alguns tipos da fruta, as bananas de origem africana 

tornaram-se as mais populares.  

A banana foi trazida das ilhas Canárias. Chamada na Índia de figo e pelos 

brasileiros de pacova, o nome hoje mais difundido é provavelmente de origem 

africana. Um de seus nomes científicos é Musa paradisíaca, devido ao termo com 

que os árabes a denominavam: musa, ou amusa. Quase uma metáfora se analisada 

em termos de importância nacional. 

Sheila reforça a que a banana foi essencial para os brasileiros não morrerem 

de fome: 

Muitos viajantes observam que algumas tribos indígenas e a maioria dos 
escravos negros alimentavam-se quase que exclusivamente de banana. 
Também os europeus, em apertos de fome, valeram-se do nutritivo fruto – 
como fizeram os jesuítas recém-instalados no Espírito Santo que, “sofrendo 
alegremente mínguas e necessidades corporais”, “comiam bananas 
assadas e milho verde”. A banana era uma espécie de pão vegetal, de alto 
valor calórico e muito nutritiva. (HUE, 2013, p.25) 

Todos esses elementos trazidos pelos colonizadores se enraizaram na 

alimentação brasileira. No entanto, dois produtos são ainda mais elementares e só 

aqui estão por conta dos europeus: o sal e o açúcar. 

Já no século XV os portugueses se tornaram os maiores negociantes de 

açúcar, e Lisboa a capital da refinação e comércio do produto. O açúcar era artigo 

de luxo na Europa e bastante apreciado por eles. Os indígenas, pelo contrário, tinha 

certa aversão ao condimento e evitaram ao máximo a inserção na culinária.  

                                                 
25

 Feijoada: é um prato com origem no Norte de Portugal, onde era se cozinha com feijão branco no 
noroeste (Minho e Douro Litoral) ou feijão vermelho no nordeste (Trás-os-Montes), e geralmente inclui 
também outros vegetais (tomate, cenouras ou couve) juntamente com a carne de porco ou de vaca, 
às quais se podem juntar chouriço, morcela ou farinheira. Era, inicialmente, feito pelos escravos para 
degustação dos senhores, e não um prato típico. Os ingredientes eram comprados em açougues e 
era servido em reuniões especiais. 
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O açúcar é parte importante da culinária brasileira. Doces, compotas e 

sobremesas são característicos do país e se firmaram com o passar dos anos. 

Gilberto Freyre (1997) supõe que a primeira sobremesa feita no Brasil foi a mistura 

da farinha de mandioca com o melado de engenho. As compotas eram feitas pelos 

escravos, já no período colonial- entre a chegada dos primeiros portugueses ao 

Brasil, em 1500, e a Independência, no ano de 1822.  Cascudo dizia que “Nunca um 

brasileiro dispensou o adoçar a boca depois de salgar o estômago” 

 “Nunca um brasileiro dispensou o adoçar a boca depois de salgar o 

estômago” (informação verbal26). 

A partir do século XVII, cada região do país foi desenvolvendo doces 

utilizando as influências históricas e culturais que ali se instalaram: 

 Com uma mistura de expressões africanas e portuguesas e tendo a maior 

concentração de plantações de cana-de-açúcar, no Nordeste destacam-se: a 

rapadura, munguzá (conhecido no sudeste como canjica), tapioca, baba de 

moça, cajuzinho e beijinho. 

 O Centro-Oeste foi a região mais influenciada pelos doces indígenas, como: 

balas de café, doce de pequi e melado de tacho. 

 A região Norte, apesar de riquíssima em elementos culinários próprios, possui 

uma defasagem nos doces. Os que se destacam são apenas dois: bala de 

maná-cubiu27 com mangarataia (ou gengibre) e doce de buriti28. 

 Conduzido por Minas Gerais, o Sudeste é um grande centro de doces. É o 

local de origem do internacionalmente popular, brigadeiro. Além deles, temos: 

chuvisco, pé de moleque, paçoca de amendoim, cural, doce de abóbora e a 

pamonha. 

                                                 
26

 Informação obtida durante exposição Câmara Cascudo: O tempo e eu e você, do Museu da Língua 
Portuguesa, em São Paulo. 20 de novembro de 2015 
27

 Maná-Cubiu é um fruto de origem amazônica, bastante nutritivo, de sabor e aroma agradáveis. É 
popularmente conhecido como topiro e tupiro no Peru, cocona na Colômbia, Peru e Venezuela, 
tomate de índio no Estado de Pernambuco, orinoco apple e peach tomato nos países de língua 
inglesa. 
28

 Buriti ou miriti é um fruto de casca dura e polpa saborosa. Possui coloração alaranjada, sendo 
acompanhada, em geral, de um caroço, que é a semente da espécie. O óleo da polpa é usado para 
frituras e sua polpa, depois de fermentada, se transforma em vinho. Predomina nos estados do 
Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí, mas também se encontra nos 
estados do Ceará, Bahia, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, 
Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. 
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 A culinária sulista possui vasta interação entre italianos e alemães e, nos 

doces, não seria diferente: pão de cuca, doce de pinhão e torta alemã de 

maçã. 

As influências europeias proliferaram pelo Brasil, não só através do açúcar e 

do sal, mas em todas as dimensões culinárias. Dória (2014) explana que a 

burguesia no Brasil quase nunca quisera difundir uma cultura local, preferindo 

manter um forte referencial europeu e, por isso, depois de um longo período de 

herança portuguesa, a cozinha francesa germinou por aqui somente no século XIX. 

Apenas a partir da segunda metade do século XX, especialmente no período 

chamado de substituição das importações, foi que o país se deu conta que poderia 

produzir aqui muita coisa, inclusive novas ideias sobre nós mesmos.  

No entanto, o sociólogo afirma que ainda hoje as grandes cidades, como São 

Paulo 29e Rio de Janeiro, são portas de entrada das influências estrangeiras no 

Brasil. Basta observar a proliferação de restaurantes de cozinha internacional, como 

as peruanas, coreanas, japonesas.  

Ilustrando a asserção de Dória, em uma busca30 no site Veja São Paulo, a 

região nobre de Moema, na zona sul de São Paulo, possui apenas seis 

estabelecimentos de comida brasileira, a mesma quantidade de comida chinesa e 

francesa, mas as coincidências param por aí. A região conta com nove cantinas 

italianas e 36 restaurantes de culinária japonesa.  

Por esta grande quantidade de fragmentos, Magalhães resume assim a 

identidade brasileira: 

Assim sendo, no decorrer dos muitos mais de 500 anos de história do 
Brasil, e mais especialmente por conta dos 500 anos de história do Brasil, 
podemos destacar que através do seu estilo de beber, de comer, de sua 
produção agrícola, de suas receitas, de seus comestíveis – enfim, do seu 
comportamento alimentar – características de relevância maior da formação 
daquilo que poderíamos chamar de identidade nacional são construídas. 
(MAGALHÃES, 2007, p. 61)  

A culinária brasileira, portanto, é segmentada e regionalizada, condizente com 

as influências que ali se instalaram ao longo dos anos. Dória (2014) explica que esta 

                                                 
29

 De acordo com São Paulo Outlook – anuário 2013, 2, S São Paulo é a segunda maior cidade em 
número de restaurantes, tida como a Capital Latino-Americana de boa mesa. O mercado gourmet 
movimenta uma cadeia que envolve vários setores, e seu multiculturalismo representa 52 tipos de 
cozinha. Segundo relatório de 2014 da ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) 
existe na cidade de São Paulo e grande São Paulo, aproximadamente 55mil estabelecimentos de 
A&B, dos quais: 15 mil restaurantes; 500 churrascarias; 250 restaurantes japoneses; 20 mil bares; 
3.200 padarias; 4.500 pizzarias; 60 restaurantes vegetarianos; 2.000 Opções de delivery. 
30

 Busca realizada em 28 de fevereiro de 2016, no site http://vejasp.abril.com.br/bairros/moema.  
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regionalização não é pertinente aos limites geográficos do IBGE - Sul, Sudeste, 

Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Já em 1926, Gilberto Freyre delimitaria de forma 

mais contextual: 

 Região amazonense, onde a influência da dieta indígena foi mais presente; 

 Região colonial nordestina, onde predominam todas as consequências da 

zona açucareira, além do coco e seus derivados, a mandioca, compotas, 

frutos do mar como pitu, sururu, lagostas e peixes;  

 Região colonial baiana, onde o dendê, o caruru, o vatapá, os mingaus e 

moquecas são a grande marca;  

 Região colonial mineira, onde predominam sopas de legumes, porco, doces 

de leite, requeijão e outros derivados de leite;  

 Região açoriana brasileira, onde há, sobretudo, a carne fresca e influências 

espanholas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. 

É preciso compreender, portanto, a existência de uma série de complexos 

regionais que constituem especificidades e que, de fato, não são apenas tipicamente 

brasileiras, nem de regiões brasileiras, mas formam o alicerce da nossa cultura 

nacional. 

 

1.3 Função cultural da culinária 

 

Mas não basta apenas compreender o que e como se comeu ao longo da 

história do mundo. Cavicchioli (2007) explica que a alimentação, muito mais do que 

um simples ato inato de sobrevivência, adquire, na espécie humana, uma série de 

simbolismos exteriores à nutrição do corpo.  São símbolos e ideologias associadas à 

comida que nos diferem de todos os outros seres vivos. 

Apesar de cozinhar cada vez menos, e, consequentemente, aumentar as 

alimentações fora do lar, nunca houve tantos programas de culinárias na TV. Assim 

como cozinhar, há diversas ações que são terceirizadas pela sociedade moderna, 

mas não existem programas de TV sobre isso. A explicação é que a culinária causa 

uma consistente atração, talvez pelo fato de causar lembranças intensas e 

poderosas que envolvem alimentação, família e afeto. Uma prova de que a 

simbologia inserida nas refeições é intensa e duradoura, independente da camada 

social, econômica ou cultural. 
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 Magalhães (2007) complementa que, paralela à linguagem da religião, a 

alimentação é um dois mais sofisticados produtos de uma cultura, daí a importância 

de um estudo antropológico e historiográfico do ser humano como ser comensal.  

Pelo fato de sermos onívoros, a incorporação da comida é sempre um ato 

com significados, fundamental ao senso de identidade. Se as técnicas, as 

disponibilidades de recursos do meio, a organização da produção/distribuição na 

sociedade moderna imprimem as possibilidades, cada vez mais ampliadas, de 

produzir e consumir alimentos, cabe à cultura definir o que é ou não comida, 

prescrever as permissões e interdições alimentares, o que é adequado ou não, 

moldar o gosto, os modos de consumir e a própria comensalidade. 

As reuniões sociais vão surgir como um espaço singular para as construções 

identitárias, carregando traços culturais únicos, como a busca por uma segurança 

alimentar ritualisticamente apocalíptica e a solução da estratificação social no ritual 

da alimentação festiva. Gabriele Cornelli (2007) afirma haver ultimamente um desejo 

por uma relação mais sadia e íntima com o que comemos, por isso esta urgência em 

refletir sobre a história e antropologia das culturas alimentares.  

Ou seja, comer é uma ação está sujeita a fatores condicionantes, como os de 

caráter social, econômico e cultural. Os antropólogos Ursula Verthein e José Antonio 

Vázquez-Medina (2015) reiteram que a união de representações, crenças e práticas 

alimentares dentro de uma cultura é tida como uma forma importante de 

identificação coletiva. A companhia à mesa é uma forma fundamental de elevação 

da solidariedade e de reforços de laços grupais. 

Sandra Maria Chemim (2007) destaca as tradições alimentares como fator de 

autoconhecimento e autoestima, expressando ou afirmando determinado valor: “o 

prato de comida pode materializar a identidade cultural de um grupo social” 

(CHEMIM, 2007, p.159). 

Aqui se deve fazer um adendo para entender o comer como uma prática 

social de cultura, e não como uma tradição conservadora.  Obviamente há nela 

traços de tradição, pois alguns elementos são transmitidos entre gerações a fim de 

manter uma aliança com os antepassados, mas não é algo imutável e atemporal. A 

alimentação é passível ao tempo, precisa ser atualizada de acordo com a época e é 

essa a diferença essencial entre tradição e cultura. Diferente, portanto, das religiões 

que permanecem e são respeitadas através do tempo. Comer é cultural, um hábito 
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social, um complexo que inclui conhecimento, crença, costumes e capacidades 

adquiridos pelo homem como membro da sociedade.  

Resumindo bem todas essas nuances, Paula Pinto e Silva (2007) entende 

que as espécies alimentares como símbolos servem para compreender como cada 

sociedade se entende e se expressa através da preparação de seus alimentos. 

Cada processo envolvido na escolha e preparação dos alimentos veicula uma 

metáfora e pode ajudar a revelar visões de mundo de determinadas sociedades. É 

nesse sentido, então, que a culinária funciona como um conjunto de traços que são 

capazes de moldar certa identidade:  

Quando se olha para um prato de comida ou para um cardápio de uma casa 
– não de um restaurante, porque os restaurantes infelizmente são 
profundamente influenciados por modismos momentâneos – mas a 
alimentação normal, de uma casa em uma dada região, o que se apresenta, 
ali, materializado, no dia a dia das comidas, é a história da constituição 
daquela cidade, daquela localidade, daquele povo. (CARVALHO, 2007, 
p.89) 

Olhar a diferença de alimentação de cada região é identificar como cada povo 

lidou com sua história e seu passado, como resistiu ou assimilou resistências 

externas, como manteve ou transformou tradições religiosas e como pensou a 

experiência dietética da construção de uma alimentação equilibrada.  

Por todas essas ideologias associadas ao comer, convidar alguém para 

partilhar uma refeição é uma atitude bem mais ampla. Ieda Tucherman (2010) 

explana que, no imaginário gastronômico, a refeição surge, ao mesmo tempo, como 

forma de prestígio para quem é convidado e demonstração de generosidade de 

quem convida. Trata-se de uma forma de unir as pessoas. Por meio das comidas, os 

povos se unem e trocam pedaços de suas culturas.  Oferecendo um prato típico a 

outro alguém, partilha-se com ele um pedaço da história do seu povo, da sua 

vivencia, do modo como aprendeu a lidar com o mundo ao seu redor. 

Renata Amaral (2006) resume que, enquanto realizam-se as refeições, os 

homens cumprem importantes funções sociais. À mesa, exercita-se a convivência e 

a sociabilidade.  

A comensalidade, do ponto de vista profano ou religioso, foi sempre vista 

como uma forma significativa de suscitar a solidariedade e de reforçar laços entre 

membros de um grupo: 

Entre os que comem e bebem juntos há, em geral, vínculos de amizade e 
obrigações mútuas, pois a fraternidade e a afinidade são inerentes à 
comensalidade. Esta não sói existir entre os que, por uma questão de 
crença ou de status, não são considerados afins. Os seres humanos 



38 
 

atribuem grande função social à refeição e à comensalidade. (FRANCO, 
2004, P.23) 

Cascudo (2004) conclui dizendo que é inútil pensar que o alimento contenha 

apenas os elementos indispensáveis à nutrição. Contém substâncias imponderáveis 

e decisivas para o espírito, alegria, disposição criadora, bom humor. Por isso, é 

necessário fazê-la com calma e altivez, sem pressa, saboreando o prazer incluído 

neste momento:  

Olhai como os animais se alimentam! Com lentidão e majestade, os tipos 
mais altos da escala. Pachorra, vagar delicado, prazer ruminativo, olhos 
vagos, focinho ao léu. Nenhum come velozmente senão os inferiores, 
desarmados para a luta competidora, ratos, lebres, antílopes. Leões, 
búfalos, elefantes, gorilas, sabem comer! A urgência é inversamente 
proporcional à consciência da força possuída. Melhor não comer que comer 
apressado. (CASCUDO, 2004, p.349)  

Comer, consequentemente, desperta sensações, prazeres, é uma ação de 

múltiplos sentimentos. Se isso não ocorre, não se atingiu seu objetivo primordial. E 

são esses prazeres posteriores que, ao lado de um conhecimento técnico, compõem 

os elementos de uma crítica gastronômica. 

 

1.4 Um estudo sobre o gosto 

 

O filósofo Michel Onfray (2015) coloca a cozinha ao lado do cinema e da 

música, como uma arte do tempo: “Ao final da fruição do espetáculo, resta uma 

sensação fugaz e uma fragrância mental esculpida pelo artista e depositada na 

carne.” (ONFRAY, 2015, p.53). E se o estudo do Belo31 é imprescindível para 

análise das artes, a compreensão do prazer e do gosto tem a mesma importância na 

concepção das artes culinárias. 

A noção histórica do gosto é um objeto de intensos estudos literários que 

abrangem identidades culinárias, principalmente em livros antigos, onde se 

misturava receitas e reflexões, como o de Brillat-Savarin em 1825. O aspecto 

estético da alimentação é um misto de sensações. Os sabores, por conseguinte, são 

algo mais do que o deleitar-se de um sentido que indica a comestibilidade das 

coisas. Além do paladar, ou gosto propriamente dito, destaca-se o visual ou 

apresentação do alimento, que pode ser entendida como: "Comer com os olhos". O 
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 O belo é um conceito relacionado a determinadas características visíveis nos objetos (ou seres). 
Historicamente, é o fruto maior da estética clássica, grega e romana. 
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espaço arquitetônico e o mobiliário alimentar – o onde e como se come- também são 

parte da história estética da alimentação. 

O gosto diversificado é o que define os diferentes povos e épocas de uma 

mesma cultura. A história do gosto é uma das angulações de uma história que é a 

do cotidiano, mas também de profundas estruturas sociais e ideológicas. O sentido 

gustativo que serve de generalização do juízo de valor (o "bom gosto") foi expandido 

a todos os outros domínios sensoriais e, até mesmo, para a esfera da nacionalidade, 

pois, o termo "saber" deriva do latim sapere, "ter gosto". 

O saber gastronômico antecede a história da alimentação e constitui-se 
junto com toda a arte e ciência da feitura dos alimentos, desde o domínio do 
fogo, dando o salto do cru para o cozido, até o intercâmbio acelerado dos 
produtos do comércio de longo curso, chegando à migração de espécies do 
período moderno, que popularizou produtos e técnicas de remotas regiões 
para o conjunto do planeta, constituindo as diferentes tradições de 
combinações de produtos, molhos e formas de preparo. (CARNEIRO, 2003, 
p.97) 

Como dito, Brillat-Savarin dedicou uma obra inteira ao tema do gosto. O 

cozinheiro explica que cada um dos seis sentidos deu origem a ações culturais ao 

longo do seu desenvolvimento. Por meio de aperfeiçoamentos, a visão deu origem à 

pintura, à escultura e aos espetáculos. O som à melodia, à harmonia, à dança e a 

musica, com todos seus ramos. O olfato à pesquisa, à cultura e ao emprego dos 

perfumes. O tato, todas as artes, todas as habilidades e indústrias. O genésico32, a 

tudo que pode preparar ou embelezar a reunião dos sexos. E o gosto à produção, à 

escolha e ao preparo de tudo o que pode servir de alimento. 

Obviamente, cada sentido não trabalha sozinho nestas divisões, mas Brillat-

Savarin consegue explicar de forma lúcida como os sentidos humanos são 

essenciais para o desenvolvimento de ações culturais. 

O gosto nos põe em contato com os corpos agradáveis ao paladar, por meio 

da sensação que causam no órgão destinado a apreciá-lo. 

O gosto, que tem por excitadores o apetite, a fome e a sede, é a base de 
várias operações que resultam no crescimento, desenvolvimento e 
conservação do indivíduo, e na reparação de suas perdas causadas pelas 
evaporações vitais.  (BRILLAT-SAVARIN, 1825, p.41) 

A partir do momento que a humanidade deixou de se alimentar apenas de 

produtos crus e passou a elaborar as refeições, originam-se os prazeres à mesa. 

Essas relações, inicialmente apenas para as famílias, foram aos poucos se 

estendendo a vizinhos e amigos. Posteriormente, enquanto os humanos se 

                                                 
32

 Genésico: relacionado ao amor físico, desejo sexual. 
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espalharam pela terra, as cadeiras dessas mesas de refeições eram preenchidas 

por viajantes que contavam o que se passava nos lugares mais distantes.  

Essas confraternizações evoluem para grandes festividades. Os prazeres se 

multiplicam: se antes era apenas o de degustar as refeições preparadas, agora se 

soma o prazer de compartilhar, de conversar sobre os alimentos. Cascudo chega a 

comparar o prazer do estômago ao prazer do sexo, com grande vantagem social ao 

primeiro: 

O estômago é contemporâneo, funcional ao primeiro momento extra-uterino. 
Acompanha a vida, mantendo-a na sua permanência fisiológica. O sexo 
pode ser adiado, transferido, sublimado em outras atividades absorventes e 
compensadoras. O estômago não. É dominador, imperioso, inadiável. 
(CASCUDO, 2004, P.17) 

Explicando este posicionamento, Giard (2002) expõe como evidências tanto 

os órgãos utilizados nas duas atividades – boca e língua- quanto às funções 

realizadas por ambas, como lamber, tocar, salivar e saborear. 

No entanto, o comer requer reflexões que o prazer sexual não exige. Brillat-

Savarin (1995) mostra a existência de etapas reflexivas antes das conclusões se o 

alimento realmente despertou prazeres ou não. 

O estudioso divide em três ordens as sensações do gosto: direta, completa e 

reflexiva. A primeira nasce de imediato com o trabalho da boca no processo de 

alimentação. Em seguida vem à sensação completa, quando o alimento passa para 

o fundo da boca, impregnando todo o órgão com seu gosto e seu perfume. Por fim, a 

reflexiva é, de acordo com Brillat-Savarin, “o julgamento feito pela alma sobre as 

impressões que o órgão transmite” (BRILLAT-SAVARIN, 1995, p.47). É a partir daí 

que se inicia a crítica, da reflexão que aquele prato e momento causaram no 

avaliador, e pode ser contestada por outros, sem perder o seu valor artístico e belo. 

Symons (2012) destaca o ensaio de David Hume, “Do padrão do gosto”, como 

propulsor das semelhanças entre o gosto mental e o corporal, identificando a 

capacidade crítica mental a um sentido metafórico do gosto, pelo qual expressamos 

a percepção de beleza ou defeito do paladar. 

Primeiro acreditava que avaliamos naturalmente o que ingerimos 

respondendo de forma agradável ou não, diferente de outras experiências 

sensoriais. Segundo, acreditava-se que reagimos rapidamente de forma positiva ou 

negativa ao que ingerimos. Ou seja, que temos uma percepção rápida com a 

sensação do palato que precede a reflexão. 
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Brillat-Savarin (1995) reitera que o gosto deve ser observado sob três 

aspectos: o do homem físico, do aspecto moral e material. No homem físico é o 

aparelho, ou órgão pelo qual se apreciam os sabores. Em relação ao aspecto moral 

é a sensação que o órgão impressionado pelo alimento saboroso desperta na 

mente. E, por último, na causa material, fala-se do gosto como propriedade do 

alimento, capaz de impressionar o órgão e despertar sensações. 

O gosto, portanto, pode ser associado a dois usos principais: 

 Convidar-nos a substituir as perdas da vida através do prazer e, 

 auxiliar na escolha dos produtos que nos são oferecidos. 

Nesta última utilidade o gosto é fortemente atrelado ao olfato, por isso muitas 

vezes evita-se um alimento pelo odor que transmite, muito antes de prová-lo. A 

sensação do gosto foi definida por Brillat-Savarin como: 

Uma operação química que se faz por via úmida [...] é preciso que as 
moléculas sápidas sejam dissolvidas num fluido qualquer, para poderem a 
seguir se absorvidas pelas terminações nervosas, papilas ou sugadores, 
que forram o interior do aparelho gustativo. (BRILLAT-SAVARIN, 1995, p. 
44) 

Amaral (2006) expõe que outro elemento deve ser inserido nesta didática.  O 

gosto, apesar de individual, é condicionado pelos elementos culturais em que o 

indivíduo está inserido. Por este motivo, é necessário aperfeiçoamento e cuidado ao 

criticar um prato, pois um estrangeiro, por exemplo, pode não ter a mesma afeição a 

um prato de feijoada como os brasileiros. 

Porém não é fácil se desvencilhar das influências culturais. Giard (2002) 

observa que mesmo pessoas exiladas, por diferentes motivos, continuam a ter como 

referência as suas comidas de origem. É uma forma de manter viva a cultura, é uma 

memória afetiva que não se apaga. 

As experiências culinárias também são observadas por Cascudo (2004). Os 

pratos típicos são transmitidos através das gerações, sem um autor determinado, 

mas fortemente enraizado: “vem-se ao mundo chorando por ele e quando se deixa a 

pátria, lá longe, antes de pai e mãe, é a primeira coisa que se lembra” (CASCUDO, 

2004, p.378). A repugnância por certos alimentos é mais cultural que instintiva. Por 

isso, é necessário certo profissionalismo para não deixar os gostos pessoais 

interferirem nas críticas dos pratos. 
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 2. UMA PITADA DE HISTÓRIA: RAÍZES DO JORNALISMO 
GASTRONÔMICO 

 

“A vida é feita de muitas coisas e, entre as melhores 
delas, estão as refeições.” 

James e Kay Salter 

O objetivo deste capítulo é, primeiramente, investigar os escritos sobre 

alimentação, desde a Antiguidade até os textos atuais. Os textos gastronômicos, que 

antes não eram suficientemente relevantes para estarem nos cadernos culturais, 

ganham tamanha força nos jornais que hoje possuem espaço próprio com anúncios 

garantidos e colunistas experientes. 

 Contudo, antes é preciso contextualizar as experiências do jornalismo cultural no 

Brasil e no mundo, os veículos singulares como a revista The Spectator, no século 

XVIII, até a relevância dos cadernos de gastronomia, incluindo o suplemento 

Paladar, objeto desta pesquisa.  

Se os laços afetivos do veículo com os leitores, paulatinamente, vem dos 

cadernos culturais, é necessário analisar o papel do jornalismo como elemento 

difusor de cultura e, também, os autores destes textos, ou seja, os jornalistas. A 

relevância da profissão como fonte informacional, sua responsabilidade com a 

imparcialidade, noticiabilidade e referências futuras. 

 

2.1 Histórico do Jornalismo Cultural 

 

O termo cultura é o alicerce dos dois elementos centrais desta pesquisa: 

alimentação e jornalismo. Uma palavra com significados distintos, mas que aqui 

estão unidos pelo mesmo propósito. A cultura para a alimentação é o começo, a 

plantação, o cultivo da terra para a produção de ingredientes a serem usados no 

futuro. Para as ciências humanas significa toda forma de conhecimento, arte, 

crenças, lei, moral, costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser 

humano, não somente em família, como também na sociedade da qual é membro.  
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Assim como antes de cozinhar questiona-se o que é e como usar o 

ingrediente principal, no jornalismo, deve-se fazer o mesmo, saber as origens do que 

será trabalhado. Por isso, pergunta-se: O que é cultura para o jornalismo? 

Não é fácil definir um termo tão cheio de nuances e significados, certamente o 

entendimento dependerá de cada grupo, ou até individualmente. Para a mídia 

jornalística, cultura é toda prática artística do grupo social em que está inserida. O 

jornalismo cultural vai se desdobrar sobre as artes a fim de analisar e mostrar aos 

leitores suas impressões, além de divulgar novas obras e artistas.  

O primeiro passo do jornalismo cultural no mundo não é um consenso entre 

os autores brasileiros. Piza (2003) opta pela fundação da revista diária “The 

Spectator” (Figura 04), por Richard Steele (1672- 1729) e Joseph Addison (1672 – 

1719), em 1711, como marco inicial dessa prática. O periódico londrino nasceu com 

o objetivo de tirar a filosofia das bibliotecas e academias e levá-las aos clubes, 

casas de chá e café. O autor destaca, então, que esta via “nasceu com a cidade 

para o homem moderno” (PIZA, 2003, p.12). 

Figura 4 - Edição de 1788- Volume I da Coleção The Spectator, de Addison e 
Steele 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

Fonte: Site The Spectator
33 

Já para Ballerini (2015), a data-chave é três séculos antes, com a invenção 

dos tipos móveis por Johannes Gutenberg34, por volta de 1450. Mesmo não sendo 
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 Disponível: < http://new.spectator.co.uk/> 
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um marco direto, foi essa tecnologia que permitiu a difusão de livros, poemas e 

textos teatrais, fonte de todas as futuras críticas escritas.  

A fundação do The Spectator não é o marco inicial para Ballerini (2015), pois 

antes já havia manifestações deste gênero jornalístico em Londres, com os jornais 

semanais e bissemanais, respectivamente, The Transactions of the Royal Society of 

London (1665) e o News of the Republic of Letters (1684). Ambos divulgavam tanto 

informações sobre novos livros como novas descobertas, principalmente científicas. 

É inegável, porém, os efeitos e a relevância da revista The Spectator para 

desenvolvimento do jornalismo cultural moderno. A revista abordava não só 

literatura, música e teatro, como também política e economia, de maneira culta, mas 

não formal, era acessível e com frases irônicas, trazia um frescor aos leitores. Piza 

(2003) ressalta que “a ideia era de que o conhecimento era divertido, não mais a 

atividade sisuda e estática, quase sacerdotal, que os doutos pregavam”. 

Para isso era necessário adaptação de quem escrevia os comentários. O 

inglês Samuel Johnson 35é o primeiro grande crítico cultural. Mais conhecido como 

Dr. Johnson, escreveu resenhas, prosas, ensaios e estudos que fizeram dele o 

homem mais lido em seu tempo. Com julgamentos sensatos sobre artistas da época, 

Johnson era até mesmo temido na Inglaterra. 

No entanto, foram as críticas do francês Sainte-Beuve36 que estabeleceram 

um primeiro padrão ao jornalismo cultural. Possuía uma metodologia crítica de que a 

obra de um escritor deveria ser um reflexo de sua vida e explicar-se por ela. Beuve 

publicava em dois jornais: Le Globe e Le Constitutionnel. Neste último, a coluna 

semanal “Causeries Du Lundi” (Bate-papo de Segunda) foi precursora dos rodapés 

literários, que até hoje são utilizados. Depois de Beuve o jornalismo cultural ganha 

outro patamar. A profissão ganha status e, assim, se torna possível desenvolver 

uma carreira como crítico e articulista. 

                                                                                                                                                         
34

 Johannes Gensfleisch, conhecido como Johannes Gutenberg, nasceu provavelmente em 1397 e é 
considerado o criador do processo de impressão com tipos móveis, a tipografia.  
35

 Samuel Johnson (Lichfield, 7 de Setembro de 1709 - Londres, 13 de Dezembro de 1784) foi um 
escritor e pensador inglês. Além de crítico, Johnson publicou A história de Rasselas: príncipe da 
Abissínia (1759), um romance de muito sucesso que foi escrito em poucos dias. No campo da crítica 
literária, sua obra-prima foi Vidas dos mais eminentes poetas ingleses (1779/83), em quatro volumes, 
e que continua a ser um dos textos fundamentais da estética do neoclassicismo inglês. 
36

 Charles Augustin Sainte-Beuve (1804 – 1869) nasceu em Paris, e foi um crítico literário e um dos 
grandes nomes da literatura francesa. 
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Nos Estados Unidos, este gênero tornou-se influente no século XIX. Ballerini 

(2015) defende como um dos primeiros nomes de peso na América do Norte, o 

escritor e crítico Edgar Allan Poe37. Além de grande escritor de contos misteriosos, 

foi um crítico atuante na América do Norte e reconhecido como tal. Apenas com o 

passar dos anos a América viu em Poe um exímio escritor, depois de já ser 

reconhecido na França por seus escritos de Charles-Pierre Baudelaire. 

Com a chegada do século XX, o jornalismo cultural se tornou menos opinativo 

e mais informativo, focado em reportagens e notícias. Foi no jornal The New Yorker 

(Figura 05) que Truman Capote38 entrou para a história com uma forma inovadora 

de jornalismo literário. Conhecido como New Journalism, este novo formato pode ser 

definido como uma aplicação de novas técnicas literárias na construção de 

situações. “Esta nova vertente instigou corações e mentes a produzir reportagens de 

profundidade caracterizadas pelo intenso mergulho do repórter na realidade” (LIMA, 

2003, p.9). 

O escritor inglês George Orwell39 continuou o alinhamento desta nova fase do 

jornalismo cultural, unindo subjetividade nas descrições e argumentações profundas, 

com muita clareza. Foi um grande modelo de escrita. Orwell construiu, ainda, 

diferenciais em pelo menos três gêneros: ensaios políticos (Como Meu país à 

esquerda ou à direita), resenhas críticas (como Lear, Tolstoi e o Bobo) e reportagem 

literária (como Atirando num elefante). Todas essas nuances culminaram no 

jornalismo cultural brasileiro. 

 

 

                                                 
37

 Edgar Allan Poe (1809 – 1849): Publicou seu primeiro livro de poesias em 1827. Seus poemas são 
pouco numerosos, mas compreendem versos de primeira classe, especialmente a admirável 
composição O Corvo, que tanto em prosa como em verso tem sido vertida para várias línguas. Poe 
também é autor do romance O relato de Arthur Gordon Pym e de contos como Assassinatos na Rua 
Morgue e Histórias extraordinárias. 
38

 Truman Capote (1924 -1984): Encontrou na revista New Yorker, o espaço para divulgar suas 
escritas. Em 1946 Capote venceu seu primeiro O. Henry Award pela publicação de Miriam na 
Mademoiselle. Seu primeiro romance, Other Voices, Other Rooms, publicado em 1948, ficou na lista 
dos mais vendidos do New York Times por nove semanas. Na Europa, escreveu o famoso perfil de 
Marlon Brando. Seu grande sucesso, In Cold Blood (A sangue-frio) foi publicado em 1966, inovou a 
literatura, inaugurando o gênero New Journalism.  
39

 George Orwell (1903 – 1950): Pseudônimo de Eric Arthur Blair. Jornalista, crítico e romancista, é 
um dos mais influentes escritores do século XX, famoso pela publicação dos romances A revolução 
dos bichos (1945) e 1984 (1949). 
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Figura 5 - The New Yorker, capa da primeira edição, 1925, com Eustace Tiley, 
criado por Rea Irvin. 

Fonte: Site The New Yorker
40  

 

2.2 O Jornalismo Cultural brasileiro 

 

No Brasil, a imprensa só começou a ser desenvolvida depois da chegada da 

família real, em 1808. O primeiro caderno com assuntos culturais nasceu na seção 

Armazém Literário, do Correio Brasiliense.  Apesar de marcante, o jornal não era 

integralmente nacional. Ballerini (2015) explica que o ele chegava clandestinamente 

no país e era integralmente elaborado e impresso em Londres.  

Voltado também para cultura, o periódico As verdades ou Ensaios de 

Literatura propunha divulgar “extratos de histórias antiga e moderna, viagens, 

trechos de autores clássicos, anedotas etc.” (BALLERINI, 2015, p.20) e começou a 

circular em 1812. O veículo teve apenas duas edições, em fevereiro e junho daquele 

ano, muito possivelmente porque possuía poucas características de jornal, o que 

não diminui seus efeitos como um primeiro passo na implantação do jornalismo 

cultural do Brasil. 
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 Disponível em: <http://www.newyorker.com/>  
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Antes disso, no começo da era republicana em 1917 aparecem revistas de 

qualidade, como: Tico-Tico41, A Revista da Semana42, Fon-Fon43 e Ilustração 

Brasileira44.  

A partir do século 20, com a influência norte-americana, as reportagens 

ganharam ainda mais importância, e, ao longo do século, o impresso deixa de ser 

apenas literário para abrir espaço as novas mídias. 

Durante o Modernismo, as revistas literárias alcançaram seu auge. A revista 

Klaxon contava com nomes como Manuel Bandeira, um dos principais ícones da 

Semana de Arte Moderna de 2245. O movimento também merece destaque, pois 

possuía suas revistas propulsoras nos grandes estados brasileiros: A Revista 

Antropofagia, em São Paulo; Estética, no Rio de Janeiro; A Revista em Belo 

Horizonte; Arco e Flecha na Bahia; e Maracajá, no Ceará. Sobre esta proliferação, 

Piza (2003) ressalta a relevância da revista O Cruzeiro para o conceito de 

reportagem investigativa- além de contribuições à cultura brasileira- por meio da 

publicação de contos, de José Lins do Rego46 e Marques Rebelo47. 

A revista foi um grande sucesso na mídia brasileira. A edição sobre Getúlio 

Vargas, uma semana depois da sua morte, por exemplo, chegou a vender um 

milhão de exemplares. Isso em 1954, em um Brasil de pouco mais de 54 milhões de 
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 Revista Tico-Tico: primeira e a mais importante revista voltada para o público infanto-juvenil no 
Brasil, a partir de 1905. Continha passatempos, mapas educativos, literatura juvenil e informações 
sobre história, ciência, artes, geografia e civismo, em formato de quadrinhos a revista deixou de ser 
publicada em 1962. 
42

 A Revista da Semana: exemplar semanal editado de 1900 a 1962. Com enfoque político, nele 
colaboraram alguns dos principais intelectuais e artistas da época. O periódico foi também um veículo 
importante para as charges de J. Carlos e Raul Pederneiras, entre outros. 
43

 Revista Fon-Fon: Surgiu no Rio de Janeiro em 1907. Com foco nas ilustrações, a revista propunha 
um olhar irônico para o comportamento e os fatos do Brasil moderno. Circulou até1958.  
44

 Revista Ilustração Brasileira: fundada em 1909, por Luiz Bartolomeu de Souza e Silva e Antônio 
Azeredo, a revista era publicada e editada no Rio de Janeiro. Passou por algumas fases, mas deixou 
de circular em 1935. Voltada para o home moderno da cidade, buscava ter uma leitura rápida e 
acelerada. 
45

 Semana de Arte Moderna: realizada no Teatro Municipal de São Paulo, de 11 a 18 de fevereiro de 
1922, teve como principal intuito renovar e transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na 
literatura, quanto nas artes plásticas, na arquitetura e na música. 
46

 José Lins do Rego (1901- 1957): Foi um escritor brasileiro. Menino de Engenho, romance do Ciclo 
da Cana-de-Açúcar, lhe deu o prêmio Graça Aranha. Seu romance Riacho Doce foi transformado em 
minissérie para a televisão. Integrou o "Movimento Regionalista do Nordeste". É patrono da Academia 
Paraibana de Letras. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, para a cadeira 25. 
47

 Marques Rebelo: Pseudônimo de Edi Dias da Cruz, jornalista, contista, cronista, novelista e 
romancista. Na década de 20, começou a escrever profissionalmente, no jornalismo. Publicou 
poemas nas revistas Verde, Antropofagia, Leite Crioulo e outras. Em 1931 sairia seu primeiro livro de 
contos, Oscarina. A obra-prima, A estrela sobe, é lançada em 1939. Em 1964 foi eleito para a 
Academia Brasileira de Letras. 
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habitantes. Ballerini (2015) esclarece que a abordagem moderna contribuía para o 

apreço do público pela revista. O Cruzeiro (Figura 06) foi de muita influência e 

possuía visual arrojado. A revista apostava nas chamadas Grandes Reportagens, 

com uma média elevada de páginas sobre um mesmo assunto e seguia os passos 

de Orwell, com seu New Journalism. Além disso, deixou um legado ao fotojornalismo 

pelas mãos de Jean Manzon48 (Figura 07), com novos enquadramentos, "closes" 

extremos e angulações diferentes, que atraiam a atenção dos leitores.   

Figura 6 - Primeira edição de O Cruzeiro, em 1928 

Fonte: Site Memória Viva
49

 

Mas a época de ouro das revistas culturais começaria a ruir com a 

instauração do Estado Novo50, em 1937. As revistas eram intensamente censuradas 

pelo governo e, salvo algumas exceções, foram exemplo do momento obscuro para 

o jornalismo cultural. 
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Jean Manzon (1915-1990) foi um fotógrafo francês radicado no Brasil. Trabalhou como diretor de 
fotografia e cinema no Departamento de Imprensa e Propaganda do governo da ditadura de Getúlio 
Vargas com salários bem altos. Em 1943, foi trabalhar na revista "O Cruzeiro" onde desenvolveu uma 
carreira de polêmicas e sucesso. 
49

 Disponível em: <http://www.memoriaviva.com.br/>  
50

 Estado Novo: Sistema político de caráter ditatorial implantado em 10 de novembro de 1937 pelo 
então presidente, Getúlio Vargas. Entre as medidas impostas, está a fundação, em 1939, do DIP - 
Departamento de Imprensa e Propaganda -, que tinha como obrigação concentrar, organizar, 
encaminhar e inspecionar a propaganda nacional – interna ou externa. Sendo assim, as únicas 
informações que chegavam às pessoas eram a exaltação do Estado e a valorização nacionalista. O 
período chega ao fim com a renúncia de Getúlio por pressões militares, em 29 de outubro de 1945. 
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Figura 7 - Carmem Miranda pelas lentes de Jean Manzon, na década de 40. 

 

Fonte: Site Vitruvius
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Segundo Ballerini (2015), apenas duas revistas conseguiam burlar a censura 

através da inteligência: a revista Diretrizes e a Clima. 

Sob a direção de Azevedo Amaral e Samuel Wainer, [a revista Diretrizes] 
conseguia burlar a censura com muita malícia e fazer jornalismo cultural de 
qualidade. Fundada por intelectuais da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo e patrocinada pelo crítico e diretor de teatro 
Alfredo Mesquita, da família de O Estado de S.Paulo, a revista Clima 
também conseguiu sobreviver à censura e imprimir um produto de 
qualidade. (BALLERINI, 2015, p.25) 

Com o fim do Estado Novo, a partir dos anos 50, os suplementos literários se 

tornam mais comum, graças ao grande amadurecimento da imprensa. Alguns 

pontos devem ser atribuídos para tal: o desenvolvimento econômico e a abertura 

política do país; a difusão da produção cultural brasileira até mesmo no exterior com 

a Bossa Nova, por exemplo; e a consolidação da indústria cultural que alimentada 

pela publicidade auxiliou no desenvolvimento dos meios comunicativos. 

Até então espremidas nos rodapés dos jornais e, muitas vezes, misturados às 

seções que nada tinha a ver com cultura, as críticas ganham seu próprio espaço nos 

suplementos literários. Todavia, como eram escritos por jornalistas fixos e 

estudiosos, os cadernos levantaram uma série de debates pela escrita rebuscada e 
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 Disponível em: < http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/11.044/3877/>  
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de difícil compreensão. Eram isoladas do restante do jornal e buscavam um público 

específico. Lima (2013) resume, “era um jornal dentro do jornal”. 

Em 1956, o jornal O Estado de S.Paulo cria O Suplemento Literário. O 

caderno foi “um modelo que seria mais tarde seguido por todos os cadernos de 

livros” (PIZA, 2003, p.37) e por isso é considerado o caderno literário mais 

importante da época. O Suplemento possuía definições claras: não tinha espaço 

para crônicas e artigos de fácil leitura e buscava de forma rebuscada reflexões 

complexas que espelhassem o perfil do intelectual paulista. 

O grupo renovou a crítica brasileira, porque não buscava abordar uma grande 

quantidade de temas, mas sim algo especializado e profundo. O caderno vinha para 

suprir a necessidade do jornal em ter algo direcionado para o setor cultural. 

Sob o comando de Antonio Candido 52, o projeto tinha total autonomia do 

jornal, as sugestões eram encaminhadas diretamente para a publicação, da mesma 

forma os articulistas tinham total liberdade para publicar o que achasse conveniente.  

O projeto desenvolveu uma nova forma de abordagem cultural, mas foi 

enfraquecida pela Ditadura militar na década de 70. Além disso, outros fatores 

acumulados culminaram na edição final do Suplemento em 1974, foram eles: a 

mudança de formato para tabloide, ao invés de caderno, como costumava a circular; 

a saída do diretor Decio de Almeida Prado; a perseguição da ditadura não só ao 

jornal, mas também aos articulistas do caderno; e a falta de espaço para o 

desenvolvimento cultural, com as mudanças na mídia moderna e as notícias 

instantâneas e o efeito da crise econômica. 

Como dito anteriormente, os agentes da ditadura frequentaram muito as 

redações culturais em 1964. Os cadernos e suplementos imprimiam um forte teor 

político o que não era bem quisto por quem pretendia controlar todas as 

superestruturas brasileiras. Os textos sobre teatro, cinema, literatura e poemas eram 

formas de politizar a população e mostrar os problemas sociais que estavam sendo 

enfrentados fora das redações. Com a introdução de estudiosos vindos, 
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 Antonio Candido de Mello e Souza (1918) é um escritor, crítico literário, sociólogo e professor 
brasileiro.  
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principalmente, da Universidade de São Paulo (USP), os textos eram, ainda mais, 

voltados para a valorização da cultural nacional e às problemáticas sociais.  

A crítica vai perdendo seu charme e empolgação nos anos 70. Os textos 

longos vão cedendo espaço para informações rápidas, como resenhas pequenas e 

classificações taxativas. Ballerini (2015) explica que isso não chegou a dominar 

todos os veículos impressos, mas guias, como Veja São Paulo, que chegou a rotular 

diferentes títulos cinematográficos com “apreciações relâmpagos: telepolicial 

fracotinho e sem novidades, aventurinha mirabolante, comédia adolescente etc” 

(BALLERINI, 2015, p.29). 

Com essa mudança, em conjunto com a implantação generalizada do lead53, 

a notícia ganha o espaço da crítica e dessas pequenas resenhas e muda as 

características dos suplementos culturais.  Se antes buscava analisar o conteúdo e 

forma dos lançamentos culturais, agora basta apenas noticiá-los de forma imparcial. 

Os especialistas dão lugar aos jornalistas especializados. 

Com uma nova abordagem e um pensamento mais contemporâneo, o Grupo 

Estado volta a investir num caderno unicamente cultural em 1986, com o suplemento 

Caderno2. O objetivo era ter um jornal com cara de revista diária, trazendo 

informação, sobre artes, variedades, cultura, lazer e comportamento, consolidando 

os cadernos culturais diários. Junto com o Ilustrada, do concorrente Folha de 

S.Paulo, “fizeram história de meados dos anos 80 até início dos anos 90, 

sintonizados com a efervescência cultural que a cidade vinha ganhando e com o 

espírito de abertura democrática do país”. (PIZA, 2003, p.40) 

O editor era Luiz Fernando Emediato e arrecadou o maior sucesso publicitário 

em um lançamento, de acordo com o Grupo Estado. Os classificados eram de bares, 

restaurantes, cinema e leilões de arte. A primeira edição teve 16 páginas e tiragem 

de 576 mil exemplares. Enquanto o Ilustrada dava mais espaço para o cinema 

americano e a música pop, o Caderno2 dosava entre literatura, artes plásticas e 
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 Lead: Formato piramidal de organização das informações no primeiro parágrafo de um texto 
jornalístico. 
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teatro, sobre os olhos do escritor Ruy Castro54. O Caderno2 continua com grande 

prestígio dentro do jornal e comemorou em 2016, três décadas de publicações. 

No entanto, aos poucos os cadernos diários voltam a apresentar uma 

dinâmica mais enxuta, 

Passam a dedicar pelo menos metade de seu espaço a roteiros, guias e 
serviços – como programação de cinema, teatro, TV, colunas sociais, 
horóscopo, palavras cruzadas, quadrinhos etc. A outra metade abarca 
anúncios publicitários, reportagens, notas, noticias e críticas. (BALLERINI, 
2015, p.30) 

Na década de 90, essa didática ganha ainda mais força. No entanto, surge 

nestes cadernos espaços cada vez maiores para outras vias até então esquecidas, 

como moda, gastronomia e design. 

 

2.3 Dos escritos sobre comida ao Jornalismo Gastronômico  

 

Se o espaço nos cadernos culturais para a gastronomia está em ascensão 

desde os anos 90, as escritas sobre cozinha são bem mais antigas.   

O chef Michael Symons (2012) nomeia como pai dos foodies55 o filósofo 

grego Epicuro56, que fundou a escola O Jardim, onde mestres e discípulos conviviam 

de forma respeitosa. A escola foi assim nomeada graças aos grandes campos onde 

Epicuro plantava tudo que seria servido nas refeições. Era visto como um excelente 

cozinheiro, jardineiro e escritor da arte culinária e não apenas um professor 

influente, por isso era conhecido como “Filósofo estômago-centrado”. 

Symons (2012) alega que toda a filosofia epicurista, de que o prazer é o único 

fenômeno capaz de trazer o bem-estar, foi baseada na alimentação: “O início e a 

raiz de qualquer bem é o prazer do estômago; até mesmo a sabedoria e a cultura 

devem ser relacionadas a isso.” (SYMONS apud. Epicuro, 2012, p. 38) 
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 Ruy Castro: nasceu na cidade mineira de Caratinga, em 1948. Tornou-se pioneiro na criação de 
biografias, no princípio da década de 1990, abrindo um campo vasto nesta vertente jornalística, e 
também na produção de reportagens prolongadas que se transformaram em um gênero conhecido 
como livro-reportagem. Atualmente é colunista da Folha de S.Paulo.  
55

 Foodies: termo utilizado para denominar informalmente os amantes da culinária, De acordo com o 
livro Comida & Filosofia. 
56

 Epicuro: (341–271 a. C.) foi um filósofo grego, o fundador do Epicurismo, filosofia baseada na 
identificação do bem soberano como prazer e na teoria atomista, na qual o átomo era o elemento 
formador de todas as coisas. 
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São muitas as contribuições dessa civilização para a culinária. A Grécia 

Clássica, além de berço de filósofos como Epicuro, foi onde surgiu pela primeira vez 

a palavra “Gastronomia”, relacionada aos relatos e conselhos sobre a cultura da 

alimentação. 

Arquestratus57 foi responsável por esta criação e, também por registrar a 

importância da experiência gastronômica na época. A relação dos gregos com a 

comida era tão intrínseca que se estendia até a mitologia. Por isso, muitos deuses 

estão ligados a essa cultura. De acordo com Freixas e Chaves (2008), Arquestratus 

é considerado o primeiro gastrônomo da história, criando não só a palavra, mas 

fazendo emergir o sentimento de prazer ligado ao comer bem. 

Além dele, por volta do ano 200 d.C., Ateneu em Deipnosophistai ou O 

banquete dos sofistas reuniu observações sobre costumes da Grécia. A obra 

também foi referência sobre esta civilização. E os primeiros registros dela. 

Entre os séculos IV e XIV, os mosteiros foram de vital relevância para a 

preservação do conhecimento gastronômico. Como a imprensa só surgiu no final do 

período eram os monges copistas quem traduziam e registravam os conhecimentos 

da época. Mas registros completos em formato de livro, segundo Freixa e Chaves 

(2008), só reaparecem no século XIV com o ressurgimento das cidades e dos 

primeiros livros de cozinha. 

O Le Viandier (Figura 08), do chef Tailevent, é considerado o primeiro livro de 

literatura culinária da Idade Média. Por volta de 1330, Guillaume Tirel58, foi o 

primeiro a registrar suas observações sobre comida em forma de textos, também 

conhecido como Tailevent, revelou as técnicas culinárias da época medieval, como o 

emprego de molhos e das especiarias. 
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 Arquestratus: (Século IV a.C. – 'ca.' 330 a.C.) foi um poeta, gastrônomo, e provavelmente 
cozinheiro grego de Gela ou Siracusa, na Sicília, que viveu em meados do século IV a.C. Seu poema 
humorístico didático Hedypatheia ("Vida de Luxo"), escrito em hexâmetros, aconselha um leitor 
gastronômico sobre onde encontrar a melhor comida do mundo mediterrâneo. 
58

 Guillaume Tirel: Conhecido como Taillevent (1310 – 1395) foi uma importante figura na história da 
cozinha francesa. Foi cozinheiro da corte de Valois e durante a Guerra dos Cem Anos. 
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Figura 8 – Escritos de Le Viandier, sem data precisa. 

 

Foto: Site Jornal Le Monde
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Caminhando um pouco, na Renascença, depois da invenção de Gutenberg 

surgem os primeiros livros impressos. Um dos mais significativos é o do historiador 

italiano Bartolomeo Sacchi60. Sua obra De honesta voluptate et valetudine (Figura 

09), publicada em 1414, relata os prazeres da mesa e as propriedades nutritivas de 

ingredientes. 

O próximo grande escrito de referência só aparecia quase 500 anos depois. 

Durante o sucesso da Exposição Universal de 1900, em Paris, o fabricante de pneus 

André Michelin lançou o primeiro guia gastronômico da história.  

Pioneiro entre guias turísticos e culinários, o Guia Michelin (Figura 10) tornou-

se modelo de todos os outros que surgiram. A classificação qualitativa entre os 

restaurantes, conforme conhecida hoje, só foi surgir 33 anos depois. Utilizado hoje 

em vários países, as três estrelas representam a consagração de um chef e de um 

restaurante. 
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 Disponível em: < http://chefsimon.lemonde.fr/litterature/expo9.html> 
60

 Bartolomeo Sacchi: (1421 – 1481), conhecido como Platina foi um escritor e gastrônomo 
renascentista italiano. 
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Figura 9 – Escritos de 1414, De honesta voluptate et valetudine 

 

Fonte: Site Wikiwand
61

 

Em 1938, surge a primeira enciclopédia de gastronomia, a Larousse 

Gastronomique, com mais de mil páginas sobre receitas regionais e verbetes 

técnicos. 

Somente em 1950 a história registra a primeira escritora gastronômica, 

Elizabeth David62. Seu livro Mediterranean Food agregou influências mediterrâneas 

à alimentação britânica, reavivando o prazer de comer. Freixa e Chave (2008) 

dissertam que Elizabeth inaugurou uma nova fase na escrita culinária, não só pela 

descrição detalhada dos ingredientes e aromas, mas também pelo estilo de 

escrever. 

Aqui no Brasil, os escritos sobre o tema são bem mais recentes. Se os 

primeiros livros impressos surgiram na Europa praticamente ao mesmo tempo em 

que os portugueses chegavam ao Brasil, o sucesso dos livros de culinária veio 

tardiamente. Foi só em 1808, com a vinda da família real, que os livros começaram a 

ser impresso, incluindo os de culinária. 
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 Disponível em: < http://www.wikiwand.com/en/Bartolomeo_Platina> 
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 Elizabeth David: (1913 – 1992) foi uma escritora britânica de culinária. Em meados do século 20, 
influenciou fortemente a revitalização da arte culinária com artigos e livros sobre cozinha europeia e 
pratos tradicionalmente britânicos. 
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Figura 10 – Primeiro Guia Michellin França, de 1900 

 

Fonte: site revista GQ 2014
63 

A primeira obra em terras tupiniquins, o Cozinheiro Imperial, data de 1840 e 

possui muitas influências lusitanas e receitas portuguesas e francesas.  Tamanho o 

sucesso, o livro foi reeditado muitas vezes para atualizações e se tornou marco 

entre os livros de culinária brasileira. 

A próxima grande referência do tema veio em 1914 na primeira publicação 

voltada às mulheres, a Revista Feminina (Figura 11). Com seções de moda, saúde e 

beleza, possuía uma parte especial de culinária intitulada O menu do meu marido. A 

seção orientava as donas de casa sobre cuidados domésticos e receitas com passo-

a-passo. 

A afirmação de que poderíamos ter aqui uma culinária própria com menos 

intervenções estrangeiras veio em 1926, com o escritor Gilberto Freyre64. No livro 

Manifesto Regionalista, o sociólogo destacou as diversas culinárias que compõe o 

Brasil e sua importância, principalmente na Bahia, Minas Gerais e Nordeste. 
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 Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-estado-anuncia-revisao-de-
portfolio,132724e> 
64

 Gilberto Freyre: (1900 — 1987) foi um polímata brasileiro. Como escritor, dedicou-se à ensaística 
ficção, jornalista, poeta e pintor. É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. 
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Figura 11 – Capa Revista Feminina de 1915 

 

Fonte: Site A Província
65

 

 

Em 1946, é lançado um sucesso de vendas, o livro de receitas Dona Benta. O 

exemplar mudou a rotina culinária do país e, graças ao seu triunfo, está na 77ª 

edição em 2015. 

Foram necessários mais 20 anos para o nascimento de mais uma publicação 

de destaque. Freixa e Chaves (2008) destacam a Revista Cláudia como inovadora. 

A publicação passou a divulgar artigos sobre pílula anticoncepcional e a liberação 

sexual feminina. Na culinária, outra inovação: 

Não só reproduzia receitas, como montou uma cozinha para testá-las. A 
repercussão foi tão boa que em 1965 a revista lançou o encarte “Jornal da 
Cozinha”, precursor da atual Claudia Cozinha.  (FREIXA E CHAVES, 2008, 
p. 222) 

Outro grande exemplo de vendas pertenceu à extinta Abril Cultura. Atingindo 

na semana de lançamento 1,2 milhão de exemplares, a coleção de revistas Bom 

Apetite continha em seus fascículos fotos e receitas do mundo todo. 
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 Disponível em: < http://www.aprovincia.com.br/memorial-piracicaba/fundo-do-bau/revista-feminina-
de-1915/>  
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Freixa e Chaves (2008) relatam que a mídia tem papel fundamental na 

divulgação do conhecimento culinário: 

É ela [a mídia] quem dita as regras, gostos e modas do setor. O poder dos 
veículos de comunicação faz da arte culinária um dos temas mais em voga 
do momento. É por isso que hoje os chefs tem status de estrela. (FREIXA E 
CHAVES, 2008, p.254) 

 
No entanto, a obra que realmente consolida a culinária moderna é a do 

jornalista Luís da Câmara Cascudo66, História da Alimentação no Brasil. Lançada em 

1967 é, até hoje, a bíblia de quem se dedica a estudar esta parte da cultura 

nacional. O livro é um ensaio de interpretações a partir de documentos históricos e 

etnográficos e coloca a alimentação em um plano inédito, como fonte de identidade 

do povo brasileiro. 

A inclusão de escritos sobre culinária brasileira nos periódicos é ainda mais 

recente, acontece a partir dos anos 1990. A Folha de S.Paulo foi pioneira ao anexar 

um suplemento dedicado ao tema dentro da Ilustrada. O Comida foi lançado em 

1988, retirado de circulação em 1992 e voltou em 2011. 

Em 2005, o Estado de S.Paulo lança o caderno Paladar. Todas as quintas-

feiras o caderno é integralmente dedicado à gastronomia e, por sua abordagem 

dinamizada e plural, é destaque no setor. O Grupo Estado investiu não só no 

caderno, mas em eventos agregados a marca Paladar.  

Um ano após o lançamento do caderno, acontece o primeiro Prêmio Paladar, 

com o objetivo de não julgar restaurantes, mas sim o que é servido à mesa. Todos 

os jurados provam todos os pratos e todas as contas eram pagas pelos 

organizadores. Antes dele, nenhum outro prêmio do gênero pagava as contas dos 

jurados ou exigia provas de que os lugares haviam sido, de fato, visitados. 

O Prêmio Paladar destacava ainda o produto e a personalidade do ano. A 

última edição do evento ocorreu em 2013, premiando mais de 13 restaurantes e 

consagrando como personalidade do ano o chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó. 
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 Luís da Câmara Cascudo: (1898 — 1986) foi um historiador, antropólogo, advogado e jornalista 
brasileiro. Câmara Cascudo se dedicou integralmente ao estudo da cultura brasileira, escrevendo 
mais de 120 obras. Foi professor da Faculdade de Direito de Natal, hoje Curso de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cujo Instituto de Antropologia leva seu nome. 
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Paralelamente ao prêmio, no mesmo ano, o Paladar inicia os eventos anuais 

Paladar: Cozinha do Brasil. Durante três dias chefs, sommeliers e pesquisadores 

apresentam suas visões sobre a culinária brasileira em palestras, degustações e 

debates.  

A edição de 2015 comemorou os dez anos do caderno com duas novidades: 

a Comedoria Paladar, um restaurante comandado por diferentes chefs a cada 

refeição; e o mercado de produtos artesanais, reunindo cafés, queijos, cervejas, 

vinhos, entre outros itens.  

A entrada para o Mercado Paladar era gratuita, já os ingressos para o evento 

em si variavam de R$20 a R$200 por sessão. 

Atualmente, diversos blogs são dedicados a estudar e publicar críticas sobre 

restaurantes e os rumos da gastronomia. O Filósofo Carlos Alberto Dória (2009), em 

seu blog sobre culinária brasileira, explica o curioso papel das críticas 

gastronômicas. Curiosa, pois diferente das outras – literária, plásticas e musical, por 

exemplo –, não tem suas próprias teorias, que auxiliam o crítico a julgar os objetos 

em função das referências teóricas e conceituais que o movem. Dória (2009) 

defende que o crítico da cultura alimentar ou gastronômica não deve nos dizer 

apenas se algo é bom ou não, e sim nos fornecer coordenadas para nos movermos 

e optarmos livremente em vivenciar aquela experiência. 

O sociólogo defende que a chave da crítica deve ser a capacidade de 

antecipação, de preparar o leitor para as sensações que viram. Nas críticas de 

restaurantes, essas regras quase nunca se aplicam, mas deve haver ali um alicerce 

acadêmico. A crítica de restaurantes deve ser embasada em conceitos, na forma 

como o chef responsável compôs aqueles produtos para retirar o que há de melhor. 

Não é uma questão de gosto, como dissertado anteriormente, neste caso é 

primordial o conhecimento de sabores e combinações. 

 

2.3 E os jornalistas? 

 

Obviamente, o ponto de ligação dessa extensa linha histórica – gastronômica ou 

cultural- é o homem, quem conduz a caneta e disserta de forma notória sua 

existência e o momento histórico em que está inserido. Se antes esta função estava 
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nas mãos de especialistas, a partir do Estado Novo, com o aumento dos cursos de 

jornalismo no Brasil, as especializações trouxeram esta tarefa para as mãos dos 

jornalistas culturais. No Jornalismo gastronômico ainda há a presença constante de 

especialistas, pela falta de cursos especializados nesta vertente e, também, pela 

necessidade de detalhes técnicos que os especialistas têm com maior facilidade. 

No entanto, na cultura ou na gastronomia, na política ou no caderno de cotidiano, 

há algumas ferramentas jornalísticas que servem de alicerce para os textos 

noticiosos. Dentre elas, o conceito de imparcialidade. 

Muitas vezes, a isenção e a imparcialidade garantem um selo de qualidade 

utópico ao texto jornalístico. Mas existe esta imparcialidade? Nenhum ser humano 

se despe completamente de suas convicções e relações culturais para escrever e, 

por isso, o ser imparcial tem limitações. O compromisso do jornalista, portanto, deve 

ser com a versão mais próxima possível da verdade dos atos, buscando o máximo 

de isenção, já que sua totalidade é praticamente inalcançável.  

Obviamente, nos textos opinativos, a imparcialidade é deixada de lado, tendo em 

vista que o posicionamento é não apenas necessário, como também a própria base 

das críticas. Por isso, o conceito de imparcialidade é relativo nos cadernos de cultura 

e gastronomia. Dois opostos que devem ser explicados: nas reportagens, notícias, 

notas e entrevistas há este compromisso; já nas colunas, críticas e editoriais, isso 

precisa ser deixado de lado. 

Outro conceito jornalístico importante é o de noticiabilidade ou valor-notícia. 

Critério aderido na maioria dos veículos, a tipologia noticiável foi definida, 

inicialmente, em 1965, por Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge.  

No Brasil, estes critérios foram adaptados em 1999. Embora não seja uma regra 

absoluta, quanto maior o número de valores, mais um acontecimento será noticiável. 

De acordo com Galtung e Ruge, os valores podem ser definidos em três grandes 

abas: De acordo com o impacto, a empatia com a audiência e pragmatismo da 

cobertura mediática.  

De acordo com o impacto: 
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 Amplitude: quanto mais pessoas envolvidas, maior a probabilidade de o 

acontecimento ser noticiado.  

 Frequência: quanto maior a repetição da ocorrência menor probabilidade de 

ser relatada em notícia. 

 Negatividade: as más notícias vendem mais do que boas.  

 Caráter inesperado: um evento inesperado terá mais impacto do que um 

evento agendado e previsto, salvo algumas exceções como eventos políticos 

ou/e mundiais.  

 Clareza: eventos cujas implicações sejam claras vendem mais jornais do que 

aquelas que estão abertas a mais do que uma interpretação 

 

Em relação à empatia com a audiência: 

 Personalização: as ocorrências que possam ser retratadas como ações de 

indivíduos atraem maior interesse. 

 Significado: notícias sobre acontecimentos, pessoas e interesses mais 

próximos do leitor terão maior significado para ele. 

 Referência a países de elite: notícias relacionadas com países mais 

poderosos têm maior destaque. 

 Referência a pessoas que integram a elite: histórias sobre pessoas ricas, 

poderosas e influentes recebem maior cobertura noticiosa. 

 

De acordo com o pragmatismo da cobertura mediática: 

 Consonância: segundo este critério os jornalistas têm esquemas mentais em 

que preveem que determinado acontecimento pode vir a ocorrer. Assim, se 

uma ocorrência corresponder às expectativas do jornalista terá maiores 

probabilidades de ser publicada. 

 Continuidade: uma vez publicada e pública, cria-se um acompanhamento da 

notícia. 

 Composição: o arranjo das notícias por rubricas, seções ou cadernos deve 

ser equilibrado. Assim, a importância de uma história não depende apenas do 

seu valor-notícia, mas também do seu valor em face de outras histórias. 

Com estes conceitos abrangidos e uma linha histórica fresca, fica mais claro analisar 

os textos veiculados no jornal O Estado de S.Paulo durante os primeiros quatro 

meses de 2016. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Probabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcia
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3 – PRATO DO DIA: ANÁLISE DO PERIÓDICO ESTADO DE 
S.PAULO 

 

“Newspapers always excite curiosity. No one ever lays one down 

without a feeling of disappointment.
67

” 

Charles Lamb, Essays of Elia 

O terceiro capítulo engloba as análises quantitativas e qualitativas dos textos 

selecionados. Entre 07 de janeiro de 2016 e 07 de abril de 2016, foram publicados 

157 textos sobre culinária nos seis cadernos analisados (Aliás, Carderno2, Divirta-

se, Metrópole, Paladar e Viagem). Dentre eles, 70 se encaixam na pauta de culinária 

brasileira. Como metodologia de filtragem foi utilizada a relevância das pautas 

relacionando-as com a Teoria do Agendamento, compreendendo como o jornalismo 

consegue colocar em pauta os assuntos a serem pensados pelos leitores e textos 

que contenham, pelo menos, três dos quatro valores-notícia relacionados à 

importância, sendo eles: proximidade, significância, notoriedade e relevância.  

Para veiculação desses textos foram utilizados cinco gêneros jornalísticos 

diferentes: resenha, coluna, nota, entrevista e reportagem. Estes são explanados e 

discutidos ao longo deste capítulo. Contudo, antes é preciso entender como o Grupo 

Estado chegou aos dias atuais. 

 

3.1 O Jornal O Estado de S.Paulo 

 

O Estado de S.Paulo é um dos mais antigos jornais ainda em circulação do 

país. De acordo com histórico disponibilizado pelo veículo, o primeiro periódico 

circulou em 04 de janeiro de 1875 sob o nome de A Província de S.Paulo (Figura 

12). Oscar Pilagallo (2012) explica que:  

A história dos primeiros anos de A Província de São Paulo – que com o 
advento da Republica se tornaria O Estado de S.Paulo - se confunde com a 
dos últimos anos do Segundo Reinado, período marcado pela progressiva 
difusão da ideia republicana, para qual o jornal deu decisiva contribuição. 
(PILAGALLO, 2012, p.38) 

Dez anos após sua fundação, o jornal enfrentou sua primeira grande crise. 

Alberto Salles68 assumiu a posição de diretor-gerente depois de contribuir com 

                                                 
67

 Tradução livre: “Jornais sempre excitam a curiosidade. Ninguém nunca o deixa sem um sentimento 
de decepção.”  
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capital para a empresa. Suas atitudes antiportuguesas afastaram os anunciantes 

portugueses do jornal e, por pouco, não os levou à falência. O fato que mudou os 

rumos do jornal foi a contratação de Júlio de Mesquita69, um jovem campinense de 

pouca experiência que reconquistou os anunciantes com sua origem portuguesa, 

cortou custos e trouxe de volta os lucros. 

 

Figura 12 - Primeira edição de A Província de São Paulo, 1875 

 

Fonte: acervo Estadão
70

 

 

Em 1888, Júlio de Mesquita assumiu a empresa juntamente com Rangel 

Pestana. De acordo com o Grupo Estado, o veículo foi criado com a finalidade de 

ser um jornal republicano para combater a monarquia e a escravidão: 

A importância da fundação de “A Província” deve-se ao fato de ser o 
primeiro grande jornal engajado no ideário republicano e abolicionista, por 
meio dos textos contundentes de Francisco Rangel Pestana e Américo de 
Campos, seus primeiros redatores. (ESTADO, 2015) 

                                                                                                                                                         
68

 Alberto Salles: irmão de Manuel Campos Salles - quarto presidente da República, entre 1898 e 
1902. 
69

 Júlio César Ferreira de Mesquita (10 de agosto de 1862 – 15 de março de 1927) foi um advogado, 
político, jornalista brasileiro e proprietário do jornal O Estado de S. Paulo. Iniciou sua colaboração 
assinada em janeiro de 1885, ao redigir comentários. Em 1891, assumiu a direção do jornal, para se 
tornar proprietário em 1902. 
70

 Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/procura/> 
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Pilagallo, no entanto, afirma que inicialmente o jornal preferia declarar-se 

imparcial, não era porta-voz de partido e nem endossava teses republicanas. Com a 

iminente Proclamação da República, o veículo assumiu sua posição política, assim 

como outros veículos paulistas. Além da postura, mudou o nome para O Estado de 

S.Paulo, em janeiro de 1890. 

O jornal foi crescendo em conjunto com a cidade de São Paulo, no ano de 

sua fundação, em 1875, possuía uma tiragem inicial de dois mil exemplares e, ao 

longo do tempo foi gradativamente crescendo. Em 2015, de acordo com dados da 

Associação Nacional de Jornais (ANJ), a tiragem média foi de 149.241, uma redução 

de 8.62% em relação ao ano anterior (237.901 mil exemplares), reflexo da crise 

aguda que o jornal sofre desde 2013. Em comunicado divulgado em 05 de abril de 

2013, o diretor de conteúdo, Ricardo Gandour, anunciou mudanças nos cadernos. A 

partir daquela data o jornal circula com três cadernos e um suplemento: um único 

caderno com as editorias Política, Internacional, Metrópole e Esportes. O segundo 

com Economia, Negócios e Tecnologia. O Caderno2 ampliou a cobertura de 

entretenimento e incorporou comportamento digital e literatura. Atualmente, é o 

quarto jornal com maior tiragem do Brasil. 

Em 1896, para ampliar as informações ao leitor, foi lançado o primeiro 

Almanaque Estado, que funcionava como um guia da cidade, listando serviços e 

comércio das cidades do litoral e interior com informações sobre política, 

propaganda, calendário, tábua de marés, calendário agrícola, conselhos úteis, 

horóscopos, curiosidades, entre outros temas. 

Um grande destaque em reportagem do jornal ocorreu em 1897, quando um 

repórter do jornal foi enviado para cobrir a Guerra de Canudos, e também escrever 

sobre Antônio Conselheiro71. Euclides da Cunha72, que posteriormente transformaria 

                                                 
71

 Antonio Vicente Mendes Maciel (13 de março de 1830 – 22 de setembro de 1897), conhecido como 
Antonio Conselheiro, se tornou educador e missionário laico. Foi deixando por onde passava as 
marcas de sua fé e do seu compromisso social. Na última década do século XIX, formou a 
comunidade igualitária Belo Monte, em Canudos, Bahia. Com 25 mil habitantes, era uma das maiores 
cidades do Nordeste: organizada, religiosa, produtiva e comunitária. A reação dos políticos e de 
alguns setores da igreja deu início à Guerra dos Canudos. Depois de sucessivas derrotas, a polícia e 
o exército exterminaram a cidade, nem as crianças foram poupadas.  
72

 Euclides da Cunha (20 de janeiro de 1866-15 de agosto de 1909) foi um engenheiro, militar, físico, 
naturalista, jornalista, geólogo, geógrafo, botânico, zoólogo, hidrógrafo, historiador, sociólogo, 
professor, filósofo, poeta, romancista, ensaísta e escritor brasileiro. Além de Os Sertões, escreveu: 
Peru versus Bolívia, Contrastes e Confrontos e A Margem da História. Foi assassinado depois de 
tentar matar a tiros o amante de sua esposa, Ana Emília Ribeiro, no episódio conhecido como 
Tragédia da Piedade. 
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estes relatos na obra Os sertões, fez a tiragem do jornal chegar a 18 mil exemplares 

com suas publicações, mais de oito mil acima dos números do ano anterior.  

Além de Euclides da Cunha, Monteiro Lobato73 também escreveu para o 

veículo, antes de se tornar um grande escritor. Com o artigo Uma Velha Praga, 

criticando as queimadas promovidas pelos caboclos, o escritor ganhou grande 

repercussão e, em 1915, começou a trabalhar no diário Estadinho. 

O periódico que ficou conhecido como Estadinho era um jornal irrequieto e, às 

vezes, irreverente, em comparação com o Estadão. Circulou até 1921, na edição da 

noite, publicando notícias sobre a Primeira Guerra Mundial74. Mas antes de encerrar 

suas atividades, o Estadinho foi palco de uma grande polêmica, ao criticar com 

virulência uma das primeiras exposições modernistas em São Paulo. Monteiro 

Lobato, nesta época já uma estrela do jornal, espinafrou o expressionismo de Anita 

Malfatti75: 

O escritor e jornalista incluiu a pintora no grupo daqueles que “veem 
anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a 
sugestão estrábica de escolas rebeldes”. E na sequência arrebatou: “nada é 
mais velho do que a arte anormal ou teratológica: nasceu com a paranoia e 
a mistificação”. (PILAGALLO, 2012, p.70) 

Ainda de acordo com o autor, o Estado preferiu ficar longe desta polêmica e 

também não se manifestou sobre seu efeito na Semana de Arte Moderna, em 1922. 

Embora os textos de Lobato fossem comumente reproduzidos no jornal matutino, 

não foi o que aconteceu nesse caso. 

Em 1917, a cargo do jornalista Manequinho Lopes76, foram anexadas ao 

jornal matérias que se tornariam pioneiras no jornalismo científico, e também a 

coluna chamada Assuntos Agrícolas. 

Durante a década de 20, o jornal contou ainda com a colaboração de Olavo 

Bilac77, Guilherme de Almeida78, Ruy Barbosa79, Plínio Barreto80 e Nestor Pestana81. 

                                                 
73

 Monteiro Lobato (18 de abril de 1882- 04 de julho de 1948) foi um influente escritor brasileiro, 
considerado um dos maiores nomes da literatura infantil. Escreveu críticas de arte e literatura. Sua 
grande obra foi O Sítio de Pica Pau Amarelo, que recebeu diversas adaptações para a TV. 
74

 Júlio de Mesquita escreveu artigos sobre a 1ª Guerra Mundial que se iniciava, adotando uma 
posição contrária ao militarismo alemão. Após este artigo, o jornal passou a publicar semanalmente 
boletins sobre a guerra, também escritos por Júlio. 
75

 Anita Malfatti (02 de dezembro de 1889 – 06 de novembro de 1964) foi uma pintora, desenhista, 
gravadora e professora brasileira. Uma das principais artistas brasileiras do século XX. Suas pinturas 
foram um marco para o Modernismo brasileiro.  
76

 Manuel Lopes de Oliveira foi um entomologista e jornalista brasileiro. Em 1927, Manequinho Lopes, 
como era conhecido, plantou centenas de eucaliptos australianos, fato este que deu origem ao 
Parque do Ibirapuera. 
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No ano de 1934, O Estado foi o primeiro a utilizar o sistema de classificados, 

instalando o maior número possível de agências vendedoras de classificados em 

todo o país. 

Durante o governo de Getúlio Vargas, o veículo foi o único da grande 

imprensa a não se submeter à pressão do Estado Novo. Durante os primeiros 

meses da ditadura varguista, Júlio de Mesquita foi preso três vezes, sendo obrigado 

a se exilar. O jornal tentou por diversas vezes driblar a censura e, em alguns casos, 

conseguiu lançar farpas à ditadura, fato este que fez o jornal ser invadido pela 

polícia e fechado sem tempo determinado. Em abril de 1940 voltou a circular 

conduzido pelo censor do DIP82, Abner Mourão.  

Em agosto de 1945, Getúlio é deposto. O jornal voltou a circular sem 

intervenções e a família Mesquita decide não incluir na contagem do tempo de vida 

do jornal os cinco anos em que esteve sob o comando do então governo. 

Em 1953, com tudo em ordem novamente, foi lançado o Suplemento 

Feminino (Figura 13), sob o comando de Maria do Carmo de Almeida, a Capitu, em 

uma época em que a presença de mulheres em redações era incomum. 

Três anos depois, em 1956, foi publicada a primeira edição do Suplemento 

Literário (Figura 14), um marco no jornalismo cultural. Além de divulgar textos 

inéditos de grandes nomes da literatura, como Carlos Drummond de Andrade e 

Lygia Fagundes Telles – ou da crítica, como Sábato Magaldi -, o Suplemento 

também divulgava obras de alguns entre os melhores artistas da época.  

                                                                                                                                                         
77

 Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (16 de dezembro de 1865 – 28 de dezembro de 1918) foi 
um jornalista, contista, cronista e poeta brasileiro do período literário parnasiano. Membro fundador 
da Academia Brasileira de Letras 
78

 Guilherme de Andrade de Almeida (24 de julho de 1890 – 11 de julho de 1969) foi um advogado, 
jornalista, heraldista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor brasileiro. Um dos fundadores da 
revista modernista Klaxon, colaborou ainda com a Revista Antropofagia e o primeiro artista 
modernista a entrar para a Academia Brasileira de Letras.·. 
79

 Ruy Barbosa de Oliveira (05 de novembro de 1849 – 01 de março de 1923) foi um polímata 
brasileiro, destacado principalmente como jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e 
orador. Foi um dos organizadores da República e coautor da constituição da Primeira República 
juntamente com Prudente de Morais, além de membro fundador da Academia Brasileira de Letras.  
80

 Plínio Barreto (20 de junho de 1882 – 28 de junho de 1958) foi um jornalista e político brasileiro. 
Tendo trabalhado em diversos periódicos foi um dos diretores do O Estado de S.Paulo. Goi chefe do 
estado de São Paulo durante a Revolução de 30 e deputado federal. 
81

 Nestor Rangel Pestana (03 de outubro de 1877 – 28 de abril de 1933) foi um importante jornalista, 
redator-chefe e diretor do jornal O Estado de S.Paulo. Assumiu a direção do veículo depois da morte 
de Júlio Mesquita  
82

 DIP: Departamento de Imprensa e Propaganda que passou a regulamentar o material publicado 
nos rádios, jornais, cinemas e revistas durante o regime ditatorial varguista. Além do controle, o DIP 
também fez claro uso dos meios de comunicação como instrumento elogioso ao regime e 
disseminador de um sentimento nacionalista. 
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Figura 13 – Uma das primeiras edições do Suplemento Feminino, no jornal O 
Estado de S.Paulo 

 

Fonte: acervo Estadão
83

 

 

Figura 14 - Primeira edição do Suplemento Literário, 1956, no jornal O Estado 
de S.Paulo 

 

Fonte: acervo Estadão
84
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 Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/procura/> 
84

 Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/procura/> 
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O caderno de turismo foi anexado ao jornal em junho de 1966, antes de 

assumir o nome de Viagem. Passou 25 anos sob o nome de Suplemento de Turismo 

(Figura 15) 

 

Figura 15- Primeira edição Suplemento de Turismo, de 1966 

 

Fonte: acervo Estadão
85

 

 

Em meados de 1972, durante a Ditadura Militar, o jornal volta a ser alvo de 

interdições. Para não sair de circulação, o Estado de S.Paulo passou a publicar os 

versos de Os Lusíadas, de Camões (Figura 16). E o Jornal da Tarde, edição 

vespertina do veículo, inseria receitas de bolos e doces com o objetivo de apontar a 

censura ao veículo: 

As páginas de política são entremeadas com receitas culinárias que nem 
sempre funcionam e às vezes são bem humoradas, como a intitulada “Aves 
a Passarinho” referência ao ministro da Educação, Jarbas Passarinho, ou 
“Lauto Pastel”, publicada no lugar de um texto vetado sobre o governador 
de São Paulo Laudo Natel. (PIGALLO, 2012, P.182) 
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 Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/procura/> 



69 
 

Figura 16- Edição de 10 de maio de 1973, com publicidade da Rádio Eldorado 
que denunciava a informação censurada 

 

Fonte: acervo Estadão 

 

A situação só melhoraria em 1975, com a posse de Ernesto Geisel. Nos anos 

80, o veículo lança mais uma novidade O Caderno2 (Figura 17). O objetivo era fazer 

jornal com cara de revista diária, trazendo informação sobre artes, variedades, 

cultura, lazer e comportamento, com um projeto gráfico diferente. O editor era Luiz 

Fernando Emediato86. Foi o maior sucesso publicitário em um lançamento, com 

classificados de bares, restaurantes, cinema e leilões de arte. A primeira edição teve 

16 páginas e tiragem de 576 mil exemplares, hoje a tiragem média do Estadão é de 

149 mil, menos da metade do que circulava pelo estado em 1975. Além disso, de 16 

páginas o Caderno2 conta agora com no máximo 8 páginas.  

                                                 
86

 Luiz Fernando Emediato (1951) é um escritor, jornalista e editor brasileiro. Começou sua carreira 
na sucursal mineira do Jornal do Brasil, em 1978 entrou no O Estado de S.Paulo onde permaneceu 
por dez anos. Hoje trabalha como Publisher na Geração Editorial. 
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Figura 17 - Primeira edição do Caderno2, em 1975 

 

Fonte: acervo Estadão
87

 

 

Apesar do sucesso do Caderno2, a década de 70 foi de grandes dificuldades 

para o jornal, com a construção de uma nova sede na Marginal Tietê, em São Paulo, 

o veículo entrou em uma grave crise financeira que foi piorada com o novo padrão 

de jornalismo que o Folha de S.Paulo imprimia no mercado. 

Em sua reformulação para enfrentar a concorrência, a Ilustrada reunia 
ingredientes importantes do jornalismo cultural, como diagramação leve, 
fotos grandes, títulos criativos e cobertura voltada para artes, espetáculos e 
literatura. (LIMA, 2013, p.33) 

 A solução era mudar também. Em 1986, Augusto Nunes assume a posição 

de diretor de redação e começa a estruturar mudanças gráficas e noticiosas no 

jornal. Toda essa adaptação resultou na adoção de cores e na inclusão de 

exemplares às segundas-feiras e dias posteriores aos feriados, o que não ocorria 

até então.  

Depois de uma fracassada experiência no campo das telecomunicações, o 

Grupo Estado passou por uma reestruturação em 2003, e a maior parte da família 
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 Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/procura/> 
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Mesquita deixou os cargos de direção. Demissões em massa ocorreram e, após o 

saneamento financeiro, o Estado empreendeu uma reformulação gráfica em outubro 

de 2004, com a criação de novos cadernos. Uma das principais novidades é o 

caderno Aliás, com uma estrutura interpretativa, analítica e literária dos principais 

acontecimentos da semana.  

Outros cadernos foram reformulados: Vida&; Casa&, TV&lazer e Viagem & 

Aventura. Um ano depois, em 2005, começa a circular o caderno gastronômico 

Paladar, com notícias sobre culinárias, críticas e guias. 

Em 2010, mais uma reformulação. Começa a circulação do caderno Sabático 

– um tempo de leitura. Voltado para literatura e para o mercado editorial substituindo 

o Cultura.  O Caderno2 cresce com o C2 + música, aos sábados, e o Caderno2 

Domingo. Todos os suplementos com conteúdos revisados, como o novo Estadinho, 

que ganha formato de gibi. 

Porém, dentro dessas reformulações, demissões estavam envolvidas. Na 

primeira, em novembro de 2010, foram 10 funcionários. No ano seguinte, 22 

pessoas em fevereiro, mais sete em maio daquele ano e 40 em dezembro de 2011. 

O veículo anunciou também a descontinuação de três suplementos: Feminino (de 

1953), Agrícola (de 1955) e o Caderno TV. 

A explicação divulgada pelo diretor de conteúdo do jornal, Ricardo Gandour, 

era que “O jornal é um produto dinâmico, acompanha os interesses dos leitores. Nos 

últimos anos incorporamos muitas novidades”. O conteúdo dos extintos cadernos 

passaria a ser digital, de acordo com a nova proposta. 

No ano seguinte, mais fechamentos. O recente Sabático chegou ao fim em 

abril, e a cobertura de literatura ficou a cargo do Caderno2, veiculado diariamente 

pelo jornal. 

Em outubro de 2013, o Grupo anunciou o fim do Jornal da Tarde (Figura 15). 

A última edição circulou em 31 daquele mês, após 46 anos de sua fundação. O 

objetivo ao fechar o JT, segundo nota disponibilizada no site do Estado de S. Paulo, 

era recolocação de verbas: 

(...) leva em conta o objetivo de investir na marca Estadão com uma 
estratégia multiplataforma integrada (papel, digital, áudio e vídeo e mobile), 
para levar maior volume de conteúdo a mais leitores, sem barreira de 
distância e custos de distribuição. (GRUPO ESTADO, 2012) 

Em outubro de 2015, o Grupo reformulou a Rádio Estadão. Até então com 

conteúdo somente informativo, a rádio passou a incluir músicas em sua 
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programação e demitiu cerca de 30 profissionais que trabalhavam no veículo. De 

acordo com o Portal Imprensa (Redação, 2015), Acácio Costa, diretor geral da 

emissora, afirmou que a rádio não tinha audiência e crescimento esperados e, por 

isso, as demissões e reestruturação foram necessárias. 

 

Figura 18 – Última edição do Jornal da Tarde, em 31 de outubro de 2013 

 

Fonte: Site Meio & Mensagem
88

 

Em outubro de 2015, o Grupo reformulou a Rádio Estadão. Até então com 

conteúdo somente informativo, a rádio passou a incluir músicas em sua 

programação e demitiu cerca de 30 profissionais que trabalhavam no veículo. De 

acordo com o Portal Imprensa (Redação, 2015), Acácio Costa, diretor geral da 

emissora, afirmou que a rádio não tinha audiência e crescimento esperados e, por 

isso, as demissões e reestruturação foram necessárias.  

Ainda citando o Portal (Redação, 2015), apesar das informações internas de 

que os acionistas não iriam mais investir na emissora e de que a rádio funcionaria 

apenas até dezembro de 2015, não houve mais demissões em massa e as 

mudanças surtiram efeitos, evitando o encerramento das atividades. 
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 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2012/10/31/a-despedida-do-
jornal-da-tarde.html> 
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3.2 Números e seleções  

 

O formato de jornalismo impresso diário sempre prezou pela divisão clara de 

textos. Cada editoria tem suas especificações e, de acordo com o fato, se 

enquadrará em uma respectiva seção.  

O Estado de S.Paulo subdivide-se diariamente em: Notas & Informações; 

Política; Internacional; Metrópole; Esportes; Economia; Negócios; Caderno2; 

Classificados e os cadernos especiais de acordo com o dia da semana. Para esta 

análise foram selecionados dois cadernos diários e quatro semanais.  

Durante os meses determinados, foram veiculados apenas quatro textos 

sobre culinária brasileira nos cadernos diários: três notas no Caderno2 e uma 

reportagem no Metrópole. A única reportagem foi divulgada no aniversário de São 

Paulo, em 25 de janeiro, e trazia um caderno especial sobre as zonas da cidade com 

suas tradições culinárias e restaurantes/bares mais frequentados pelos moradores. 

Com isso, o Metrópole foi o caderno em que a culinária menos apareceu, 

representando em termos de porcentagem uma fração de 0,08%89 dos textos no 

período. 

Obviamente, há fatos que culminaram nesta defasagem. Em 2016, São Paulo 

enfrentou diversas epidemias, como zika, dengue, chikungunya e o vírus H1N1. Pelo 

menos em 2/4 do período, mais de 60% do caderno foram dedicados a estes temas, 

ou seja, mais da metade do período para assuntos relacionados à saúde (Figura 19). 

O Caderno2 foi o segundo com menos textos veiculados: foram apenas três 

notas curtas, respectivamente sobre: A estreia da terceira temporada do Masterchef 

Brasil, em 12 de fevereiro; O evento Fartura Gastronomia e o projeto que o procede, 

em 20 de março; e sobre o aplicativo GoU, de Paula de Moraes Rizkallah, em 20 de 

março. Isso resulta em apenas 0.25%90, uma porcentagem ainda muito 

insignificante. 

                                                 
89

 Utilizando como base uma média de 10 textos por dia durante 04 meses. 
90

 Utilizando como base uma média de 10 textos por dia durante 04 meses. 



74 
 

Figura 19– Edição de 09 de março de 2016 mostra o grande número de textos 
sobre saúde no caderno de cotidiano. 

 

Fonte: Site Estado de S.Paulo
91

 

 

Quando se passa para os cadernos semanais, os números sobem 

consideravelmente, como mostra o quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1 – Porcentagem de textos de culinária brasileira nos cadernos 

selecionados 

Caderno %92 

Aliás 0.65 

Paladar 31,17 

Viagem 7,14 

Fonte: a autora, 2016 

 

Na revista Divirta-se, diferentemente dos outros cadernos analisados, não é 

possível fazer uma porcentagem tão precisa, já que dependendo da semana há 

mais ou menos textos. E as críticas variam de acordo com a semana, então, mesmo 

que se faça uma média simples, não chegaremos a um resultado procedente. Foram 

veiculados 11 textos sobre o tema. 
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 Disponível: < http://digital.estadao.com.br/home.asp> 
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 Alías: Um texto para 65 de outras pautas; Paladar: 48 textos para 154; Viagem: 6 textos para 84  
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O quadro 2 mostra todos os textos divulgados entre 07 de janeiro a 07 de abril 

de 2016. Além das datas precisas são apresentados os gêneros textuais, o caderno 

em que foi publicado, o título e a palavra-chave representativa. 

 

Quadro 2 – Textos sobre culinária brasileira publicado no Estadão, Jan – Abr de 

2016 

  

Data Caderno Gênero Pauta Palavra Chave 

07/jan Paladar Coluna 

Restaurante 
Carlota, da 
Chef Carla 
Pernambuco 
 “Aos 20 anos, 
Carlota é fruta 
madura”. 

Restaurante Carlota 

07/jan Paladar Coluna 

Sagu 
"Bolinhas 
brancas 
translúcidas" 

Sagu 

07/jan Paladar Coluna 

Novas 
cervejarias na 
Zona Oeste 
"Atualizações 
no eixo 
Perdizes-
Pompeia" 

Cervejarias 

07/jan Paladar Nota 

"Café em 
Pinheiros e 
pracinha de 
espera na Vila 
Medeiros: 
check" 

Restaurante Mocotó 

12/jan Viagem Nota 

"É hora de 
colher uvas" Uvas 

14/jan Paladar 
Reportage
m 

"Farinhas de 
outros sacos", 
de Ana Paula 
Boni 

Farinha 

14/jan Paladar Resenha 

"Brasil ao gosto 
da chef" Restaurante Brasil a 

Gosto 

14/jan Paladar Nota 

"Casa do Porco 
lança menu do 
Japão e lámen 
na rua no dia 
25" 

Restaurante Casa do 
Porco 
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15/jan Divirta-se Resenha 

"Pedacinho 
Nordestino" Restaurante Mocotó 

21/jan Paladar 
Reportage
m 

"A bola (de 
sorvete) da 
vez" 

Sorvetes típicos 

21/jan Paladar Coluna 

"No caminho da 
roça" Restaurante Arimbá 

21/jan Paladar Nota 

"Sebastiana 3 
anos e 2 barris" Alambique Santa Rufina 

21/jan Paladar Coluna 

"Promessa de 
ano novo: 
cozinhar mais 
feijão" 

Ano Internacional das 
Leguminosas 

21/jan Paladar Coluna 

"Experimento 
Beer faz 
cerveja com 
causa- e boa" 

Cerveja mineira 

22/jan Divirta-se Resenha 

"Cozinha 
saudável" Restaurante Nambu 

25/jan Metrópole 
Reportage
m 

 “Tudo de bom 
São Paulo” Comida em São Paulo 

26/jan Viagem 
Reportage
m 

"Vento a favor" 

Nordeste Brasileiro 

28/jan Paladar 
Reportage
m 

"As 50 
melhores 
cachaças do 
Brasil" 

Melhores cachaças 

28/jan Paladar 
Reportage
m 

"Gaúchos 
transformam 
saudade em 
comida" 

Hamburgueria CTG 

28/jan Paladar Resenha 

"Livro traça 
panorama dos 
cem anos de 
feiras livres em 
ruas 
paulistanas" 

Resenha Livro 100 anos 
de feiras livres na cidade 
de São Paulo 
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29/jan Divirta-se Resenha 

"Colorida e 
multicultural" Restaurante Ser Cozinha 

Contemporânea 

04/fev Paladar Coluna 

"Chuva, suor e 
bastante 
cerveja" Cervejas para o calor 

04/fev Paladar Coluna 

"Parece picolé, 
mas é chá no 
palito" Chás em picolés 

05/fev Divirta-se Resenha 
"Mesa Pronta" 

Brunch em SP 

09/fev Viagem Resenha 

"De canoa ou 
no lombo do 
búfalo para 
desbravar a 
quentura de 
Soure" 

Soure, no Pará 

09/fev Viagem Resenha 

"Em Salvaterra, 
tome parte em 
um banquete 
de açaí" Salvaterra e o açaí 

09/fev Viagem Nota 

"Festival na 
fazenda 
combinou 
música e 
comida 
paraense" 

Banquete de pratos típicos 

11/fev Paladar 
Reportage
m 

"Preparar, 
apontar, fogo" e 
"Fogo em foco" Maçarico 

11/fev Paladar Nota 

"Etapa México 
começa hoje 
com brasileira 
entre finalistas" Bocuse D'Or 
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11/fev Paladar Coluna 

"Nova cena do 
Rio chega a 
São Paulo" Cervejas cariocas 

11/fev Paladar Resenha 

"Ostra casa 
com vinho e 
cerveja" 

Ostra com vinho ou 
cerveja 

12/fev Divirta-se 
Reportage
m 

"Outros 
tempos" e "Bem 
mais do 
mesmo" 

Lugares Tradicionais-> 
Novos 

12/fev Divirta-se Resenha 

"Profusão de 
torneiras" 

Choperia São Paulo 

12/fev Caderno2 Nota 

"Band começa 
a gravar hoje o 
3º "MasterChef" Masterchef Brasil 

18/fev Paladar 
Reportage
m 

"Muita 
Disciplina, nada 
de apoio" 

Bocuse D'Or 

18/fev Paladar Nota 

"Leão Vermelho 
em São Paulo" Restaurante Leão 

Vermelho 

18/fev Paladar Nota 

"Lançamento 
de loja on-line" Site Amburana 

18/fev Paladar Coluna 

"Com abertura 
do Ambar, hoje, 
Pinheiros soma 
102 torneiras 
em raio de 1 
km 

Ambar Choperia 

25/fev Paladar 
Reportage
m 

"Acha a 
tampinha da 
sua garrafa" 

Começando a beber 
cerveja 

25/fev Paladar Coluna 

"Autoral e bem 
brasileiro" 

Vinoteca Paulistana 

25/fev Paladar 
Reportage
m 

"Longo trajeto, 
taça a taça" Master Sommelier 
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25/fev Paladar Entrevista 

"Para 
especialista, 
elegância pode 
ser a marca do 
vinho brasileiro 

Peter Richards 

26/fev Divirta-se Resenha 
"Cerveja 
praiana" Posto 6 

26/fev Divirta-se Resenha 

"Um velho 
conhecido" Restaurante Pimentel 

03/mar Paladar 
Reportage
m 

"Mostre a sua 
cara" 

Culinária Brasileira 

03/mar Paladar 
Reportage
m 

"O melhor do 
Brasil, agora no 
Mercado de 
Pinheiros" Mercado de Pinheiros 

03/fev Paladar Nota 

"Gelinaz vai 
reunir 14 chefs 
na mesma 
cozinha em 
São Paulo" Gelinaz em São Paulo 

03/fev Paladar Coluna 

"Dá para ter 
cerveja boa no 
dia-a-dia" Cervejas boas a baratas 

04/fev Divirta-se Resenha 
"Chope em 
alta" Ambar Choperia 

10/mar Paladar Coluna 

"Se quiser 
peixe bom, 
proteja o 
pescador" 

Pescadores 

10/mar Paladar 
Reportage
m 

"Melhora o 
nível da cerveja 
nacional" 

Concurso Brasileiro de 
Cervejas 

10/mar Paladar 
Reportage
m 

"Denominação 
de origem: 
Graciosa" 

Serra da Graciosa 
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18/mar Divirta-se Resenha 

"Petisco 
Alagoano" Maria Preta Bar 

20/mar Caderno2 Nota 

"Mesa Farta' 
Rodrigo Ferraz e o Fartura 
Gastronomia 

20/mar Caderno2 Nota 
"Cozinha em 
app GoU 

24/mar Paladar 
Reportage
m 

“Cítrico = fresco 
+ versáteis” Vinhos e cervejas cítricas 

24/mar Paladar Nota 

“Karu combina 
boa técnica 
com 
ingredientes 
brasileiros” 

Restaurante Kanu 

24/mar Paladar Nota 

“App mapeia 
férias 
orgânicas” 

INDEC 

24/mar Paladar Nota 

“Cervejas Avós 
nas prateleiras” 

 

24/mar Paladar Nota 

“Rio e SP tem 
2ª edição de 
guia” 

Guia Michellin Rio de 
Janeiro & São Paulo 

24/mar Paladar 
Reportage
m 

“Dourados, 
Tostados & 
Queimados” Fogo 

24/mar Paladar 
Reportage
m 

“Ela é a cara da 
Páscoa 
capixaba” 

Torta Capixaba 

24/mar Paladar 
Reportage
m 

“A temporada 
de caça ao 
cação está 
aberta, mas 
não deveria” 

Cação em extinção 

25/mar Divirta-se 
Reportage
m 

“A casa é sua” 
Restaurantes escondidos 

29/mar Viagem Coluna 

“Marajó, agora 
mais perto” Ilha de Marajó 

31/mar Paladar Nota 

“Jantar especial 
na Mantiqueira” Jantar especial 

31/mar Paladar Especial 
“O grão 
versátil” Café 
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03/abr Aliás Artigo 
“Na mira” 

Javali 

07/abr Paladar Coluna 
“Safra de 
calçada” Batata-doce roxa 

07/abr Paladar Coluna 

“Morram de 
inveja, 
senhores de 
kilt” 

Cachaça 

Fonte: a autora, 2016 

 

Como métodos de filtragem para afunilar a quantidade de textos prezou pelos 

critérios de valor-notícia. De acordo com Wolf (2003), a noticiabilidade é uma união 

de critérios, operações e instrumentos que coordena a quantidade e qualidade dos 

fatos, desta forma escolhe o que será produzido como notícia e o seu uso se baseia 

nos valores-notícia.  

O jornal utiliza essas medidas para balancear e publicar os fatos mais 

relevantes. A partir do momento que a notícia é publicada, que a mensagem foi 

enviada, cabe aos leitores absorverem essas informações e discuti-las no ambiente 

social. A forma como os leitores tendem a priorizar estes assuntos em uma escala 

de importância é o método de filtragem do receptor em relação às mensagens 

encaminhadas pela mídia. Ou seja, a notícia passa por dois filtros teóricos, o que 

credita valor ao fato, antes de ser publicado, e o que prioriza em uma escala de 

relacionamento social, depois de publicado.  

Pena (2005) define a teoria do agendamento como a ideia de que o público 

tende a ressaltar como assuntos importantes aqueles divulgados pela imprensa, 

dizendo-nos sobre o que falar e pautando os relacionamentos. Mattelart resume a 

teoria como:  

A mídia não o que se deve pensar, mas em que se deve pensar; faz o papel 
de ‘mestre de cerimônias’ ou ainda de um quadro de avisos no qual viriam a 
se inscrever os problemas que devem constituir o objeto de debate em uma 
sociedade. (MATTELART, 2011, p.15) 

Assim sendo, a noticiabilidade interfere na escolha dos fatos a serem 

publicados e a teoria do agendamento discute o modo como estes fatos tendem a 

ser considerados importantes pelos leitores, exatamente por terem aparecido na 

mídia.  

Os valores-notícias de acordo com a importância são divididos em quatro 

variáveis: 



82 
 

 Notoriedade: o grau e nível hierárquico (sociais ou econômicos) dos 

envolvidos no acontecimento. 

 Proximidade: o impacto sobre o grupo social e sobre o interesse nacional, 

em termos de proximidade geográfica, econômica, política ou cultural. 

 Relevância: quantidade de pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente 

no acontecimento. 

 Significância: a importância do fato quanto a um possível desencadeamento 

futuro. 

O filtro, portanto, selecionou os textos que possuíssem, pelo menos, três dos 

quatro valores destacados acima. Desta forma, o quadro 3 mostra a corpus final de 

22 matérias para análise detalhada, textos que possuem proximidade, significância e 

relevância. 

 

Quadro 3 – Corpus final de pesquisa 

 

Data Caderno Gênero Pauta Palavra Chave 

21/jan Paladar Reportagem "A bola (de 
sorvete) da vez" 

Sorvetes típicos 

28/jan Paladar Reportagem "As 50 melhores 
cachaças do 
Brasil" 

Melhores cachaças 

28/jan Paladar Resenha "Livro traça 
panorama dos 
cem anos de 
feiras livres em 
ruas paulistanas" 

Resenha Livro 100 anos 
de feiras livres na cidade 
de São Paulo 

09/fev Viagem Resenha "De canoa ou no 
lombo do búfalo 
para desbravar a 
quentura de 
Soure" 

Soure, no Pará 
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09/fev Viagem Resenha "Em Salvaterra, 
tome parte em 
um banquete de 
açaí" 

Salvaterra e o açaí 

11/fev Paladar Nota "Etapa México 
começa hoje com 
brasileira entre 
finalistas" 

Bocuse D'Or 

11/fev Paladar Coluna "Nova cena do 
Rio chega a São 
Paulo" 

Cervejas cariocas 

12/fev Divirta-se Resenha "Profusão de 
torneiras" 

Choperia São Paulo 

18/fev Paladar Reportagem "Muita Disciplina, 
nada de apoio" 

Bocuse D'Or 

18/fev Paladar Nota "Lançamento de 
loja on-line" 

Site Amburana 

03/mar Paladar Reportagem "Mostre a sua 
cara" 

Culinária Brasileira 

03/mar Paladar Reportagem "O melhor do 
Brasil, agora no 
Mercado de 
Pinheiros" 

Mercado de Pinheiros 

03/fev Paladar Nota "Gelinaz vai 
reunir 14 chefs na 
mesma cozinha 
em São Paulo" 

Gelinaz em São Paulo 

10/mar Paladar Coluna "Se quiser peixe 
bom, proteja o 
pescador" 

Pescadores 
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10/mar Paladar Reportagem "Melhora o nível 
da cerveja 
nacional" 

Concurso Brasileiro de 
Cervejas 

10/mar Paladar Reportagem "Denominação de 
origem: Graciosa" 

Serra da Graciosa 

20/mar Caderno2 Nota "Mesa Farta' Rodrigo Ferraz e o Fartura 
Gastronomia 

24/mar Paladar Nota “Rio e SP tem 2ª 
edição de guia” 

Guia Michellin Rio de 
Janeiro & São Paulo 

24/mar Paladar Reportagem “Ela é a cara da 
Páscoa capixaba” 

Torta Capixaba 

25/mar Divirta-se Resenha “A casa é sua” Restaurantes escondidos 

03/abr Aliás Artigo “Na mira” Javali 

07/abr Paladar Coluna “Morram de 
inveja, senhores 
de kilt” 

Cachaça 

Fonte: a autora, 2016 

 

3.3 Olhando mais de perto... 

 

Para explicar as diferenciações e peculiaridades das mensagens de cada 

texto, é preciso explanar sobre gêneros jornalísticos. 

Segundo Marques de Melo (2003), o jornalismo articula-se em prol de dois 

centros: saber o que se passa e saber o que se pensa sobre o que se passa. 

Assume-se assim, duas funcionalidades descrever o que se passou ou transmitir 

uma versão dos fatos. Descreve-se com essas características o jornalismo 

informativo e o jornalismo opinativo, respectivamente. Melo explica: 

Os gêneros que correspondem ao universo da informação se estruturam a 
partir de um referencial exterior à instituição jornalística: sua expressão 
depende diretamente da eclosão e evolução dos acontecimentos e da 
relação que os mediadores profissionais (jornalistas) estabelecem em 
relação aos seus protagonistas (personalidades ou organizações). Já no 
caso dos gêneros que se agrupam na área da opinião, a estrutura da 
mensagem é co-determinada por variáveis controladas pela instituição 
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jornalística e que assumem duas feições: autoria (quem emite a opinião) e 
angulagem (perspectiva temporal ou espacial dá sentido à opinião). (MELO, 
2003, p.65)  

Tomemos a classificação de Marques de Melo para desenvolvimento destas 

análises e, posto isso, adotemos a seguinte separação: 

A) Jornalismo Informativo: Nota, Notícia, Reportagem e Entrevista. 

B) Jornalismo Opinativo: Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, 

Crônica, Caricatura e Carta. 

Relacionando com o corpus de pesquisa encontramos 14 textos no formato 

informativo, contra apenas 8 pertencentes ao jornalismo opinativo. Resumindo 

encontra-se:  

 Aliás: um artigo 

 Caderno2: uma nota 

 Divirta-se: duas resenhas 

 Viagem: duas resenhas. 

 Paladar: oito reportagens, quatro notas, uma resenha, três colunas. 

Para organizar as análises, optou-se pela ordem alfabética dos cadernos, 

seguido por um subcapítulo integralmente dedicado ao caderno Paladar. Por 

conseguinte, o primeiro é o texto do caderno Aliás, de 03 de abril de 2016. 

 

3.4 O caderno Aliás 

 

Sob o título de “Na mira”, o texto em formato de artigo traz um panorama da 

grande proliferação de javalis que vem preocupando agricultores e travando uma 

batalha entre defensores de animais e caçadores. 

Como citado, o artigo foi vinculado no caderno Aliás – vertente interpretativa 

do jornal, publicada aos domingos- em 03 de abril de 2016 e escrito pela repórter 

Mônica Manir. Buscando em Marques de Melo (2003) podemos definir artigo como 

uma matéria jornalística na qual se desenvolve uma ideia e apresenta uma opinião 

sobre um fato atual.  

O comumente utilizado lead é deixado de lado e, da mesma forma como em 

uma resenha cultural, abre-se o texto com um nariz de cera descrevendo os 

estragos que os javalis têm feito nas lavouras de Paraíso, interior de São Paulo. O 

texto prossegue com informações da UNESP sobre a intensa proliferação dessa 
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espécie de porco pelas regiões do Brasil. Chega a dizer que de nordeste a sul, o 

país está manchado por essa infestação. Somente na região sul, fala-se em mais de 

500 cabeças de javalis. Depois deste panorama nacional, Mônica prossegue com a 

história do fazendeiro Jarbas Antonio Garcia de Matos, que já gastou mais de 15 mil 

reais para proteger suas plantações dos animais.  

O artigo ainda explica o porquê da preocupação com este “boom” de javalis: 

além de comer plantações, galinhas e pequenos bezerros, eles ainda destroem 

nascentes, transmitem mais de 50 enfermidades, e acasalando com porcos podem 

transmitir doenças como a febre aftosa e a peste suína, nocivas aos seres humanos. 

O problema, Mônica explica, foi na década de 90 quando houve um 

desenvolvimento de criadores de javalis para consumo. O animal, que não é nativo, 

foi trazido para o Brasil e, graças ao trabalho e investimento que são necessários 

para sua criação foram, intencionalmente ou não, deixados livres. De forma leve e 

com linguagem bastante acessível, o artigo apresenta além de explicações claras de 

como esta infestação é um problema ambiental, suas causas e consequências.  

O javali é sabidamente inteligente. Percebe-se uma situação de perigo, 
muda de hábitat, nem que tenha de caminhar 30 quilômetros. A audição 
é apurada, o olfato mais ainda. Onívoro, como os humanos, traça tudo: 
de sementes de fruta e ovos de tartaruga a bezerros e galinhas. Gosta 
de umidade, e não raro destrói nascentes. [...] Esses invasores podem 
transmitir 50 enfermidades, entre elas a febre aftosa e a peste suína, o 
que provocaria um estrago nuclear no mercado. Só Santa Catarina tem 
1/5 de sua economia baseada na criação de porcos, com os quais o 
javali, aliás, também gosta de se misturar intimamente.  
(MANIR, 2016, p. E4

93
) 

Acompanhado de uma única foto de um javali morto em uma plantação, o 

texto de uma página inteira é um exemplo de como a culinária pode interferir 

negativamente no ambiente. Neste caso, utilizaram-se como fontes, além de 

fazendeiros, especialistas, ONGs, advogados e chefs de cozinha que servem a 

carne, bastante cobiçada e deveras cara, descrevendo o porquê de utilizar uma 

carne como esta.  

Com relação aos critérios de noticiabilidade, a matéria possui significância por 

conta da total possibilidade de desencadeamento deste fato, pois ações terão de ser 

tomados para controle deste desequilíbrio ambienta. Obviamente, há um 

envolvimento de milhares de pessoas, tanto os fazendeiros prejudicados, quanto os 
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criadores que facilitaram –através de um falso controle dos animais- a proliferação 

de javalis, os restaurantes que servem e necessitam desta carne e os consumidores 

que podem ter problemas se houver uma disseminação das doenças transmitidas. A 

proximidade acompanha estas consequências, em termos de proximidade 

geográfica, econômica, política ou cultural. 

 

3.5 Caderno2 

 

Apenas uma nota do caderno de cultura diário do jornal Estadão se 

enquadrou nos critérios de filtragem e pode ser explanada com mais detalhes a 

seguir. 

A matéria, sob o título de “Mesa Farta”, tem aproximadamente 550 caracteres, 

relativamente pequena para a importância do conteúdo. A pauta é o projeto Fartura 

Gastronomia, do mineiro Rodrigo Ferraz. Durante cinco anos a equipe de Rodrigo 

percorreu o Brasil atrás de pequenos produtores de alimentos desconhecidos pela 

maioria. O projeto encontrou uma fartura desses produtos que serão expostos em 

uma feira em junho, ainda sem local definido. Além de São Paulo, o evento se 

instalará futuramente em Belo Horizonte, Fortaleza e Tiradentes, onde tudo 

começou num Festival local em 1998. 

Sem autor definido, a nota acompanha uma foto do idealizador, Rodrigo, e 

deixa a desejar mais informações sobre o projeto, talvez um site ou alguma 

plataforma onde se possa entender melhor o projeto e o evento. No entanto, este 

formato informacional resumido é típico de uma nota que, de acordo com Melo 

(2003), é um breve relato de um fato que ainda está em configuração, ou seja, que 

ainda não aconteceu efetivamente. 

Todavia, a importância desse evento para os produtores locais, que terão pela 

primeira vez a possibilidade de expandir as vendas de produtos para fora de seus 

locais regionais; o conhecimento transmitido por eventos como este; a proximidade 

cultural que estes produtos podem atingir; e a necessidade de desencadear esta 

nota em futuras reportagens sobre o projeto e sobre a feira em junho, classificam 

esta nota nos filtros de noticiabilidade escolhidos.   

3.6 Divirta-se 
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O guia Divirta-se é divulgado todas as sextas-feiras em um formato pocket 

com uma matéria de capa, algumas dicas pontuais, resenhas sobre restaurantes e 

bares, filmes, cinemas etc. 

Uma das matérias selecionadas foi publicada na capa da revista e mescla 

uma série de pequenas resenhas que avaliam de forma breve e clara os 

“restaurantes” sugeridos. 

Vinculada em 25 de março de 2016, com o título de “A casa é sua”. A matéria 

traz dez experiências gastronômicas longe dos restaurantes e que parece ser uma 

tendência entre os chefs paulistas. A maioria opta por servir pratos brasileiros ou, no 

mínimo, com produtos locais, para criar ainda mais a sensação de cozinhar em casa, 

de comida caseira. Em números, das dez sugestões apresentadas seis são 

experiências totalmente voltadas para cozinha local. Dentre eles, o Clandestino, da 

renomada chef brasileira, Bel Coelho94. 

Acostumada a promover jantares em casa, para os amigos, a chef Bel 
Coelho tirou daí a inspiração para abrir o Clandestino. Durante uma semana 
por mês, ela abre sua cozinha, em um cantinho escondido da Vila 
Madalena, e recebe apenas 24 convidados por noite. [...] Em sua última 
edição, fez um passeio pelos biomas brasileiros, como mata atlântica, 
cerrado e Amazônia. (BONI; NUNES; MENEZES; VAZ, 2016, p.6

95
) 

Escrita pelas repórteres Ana Paula Boni, Lucinéia Nunes, Maria Eugênia de 

Menezes e Marina Vaz, mostra um segmento do mercado culinário em ascensão, 

uma procura dos paulistanos e turistas para, não só se alimentar, mas também viver 

uma experiência memorável. É uma forma de conhecer a culinária brasileira criando 

um vínculo com aquela experiência adquirida, o que pode ser benéfico para 

desenvolvimento de uma aliança com a cultura brasileira. 

Ao ponto que une em um mesmo texto pequenas resenhas, o texto ganha um 

formato muito peculiar e próprio, buscando transmitir informações rápidas e precisas 

para leitores que não querem se prender em leituras extensas.  

O relato se enquadra nos critérios selecionados, pois mostra uma tendência 

gastronômica de aproximação entre chef e público, tem envolvimento direto e 

indireto de quem possa se submeter a esse tipo de experiência e, através dessa 
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acercamento, pode despertar o interesse em buscar mais informações sobre os 

produtos locais. 

Critérios estes que ligam a matéria com a resenha divulgada no mesmo guia, 

em 12 de fevereiro de 2016. A “Profusão de torneiras” é um exemplo de outra 

tendência gastronômica no Brasil: a ascensão das cervejas artesanais e locais. O 

bar apresentado é a Choperia São Paulo, na região de Pinheiros.  

Com 20 torneiras de chopes exclusivamente paulistas, e petiscos como 

bolinho de rabada, o local é uma amostra deste novo mercado. Uma forma de tirar 

da mentalidade que apenas as cervejas importadas são boas.  

De suas torneiras, saem 20 variedades de cervejas produzidas apenas no 
Estado de São Paulo – a intenção é manter o frescor do chope que percorre 
distâncias pequenas entre o barril e as torneiras. (ABREU, 2016, p. 28

96
) 

O formato de resenha, ainda citando Marques de Melo (2003), “configura-se, 

então, como um gênero jornalístico destinado a orientar o público na escolha dos 

produtos culturais em circulação no mercado” (MELO, 2003, p.132), ou no caso de 

resenhas gastronômicas, orientar os possíveis clientes sobre as melhores escolhas 

a serem feitas na casa.  

Escrita por Rafael Abreu, a resenha de uma página apresenta preços, boas e 

más escolhas e uma pequena caixa de serviços com telefones, endereço e etc. 

 

3.7 Caderno Viagem 

 

De acordo com os filtros escolhidos para observar os textos, do caderno de 

terça-feira do Estadão, temos duas amostras, duas resenhas que saíram na mesma 

edição sobre o norte brasileiro. 

Estão adequadas aos padrões pela proximidade cultural, o impacto que esta 

matéria pode causar no turismo e na demanda por produtos relacionados e a 

tendência de se explorar mais esta parte tão culinariamente rica do Brasil. 

Ambas escritas por Diego Moura em 09 de fevereiro de 2016, as matérias 

trazem similaridades, não só por serem escritas pelo mesmo jornalista e sobre a 

mesma região, mas pela leveza da linguagem, como demonstra o trecho a seguir, 

retirado da resenha “Sinta a maresia” sobre Soure, no Pará: 
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À segunda vista, a Ilha de Marajó é incrível: o calor amazônico grudento – 
mais 500 quilômetros para cima e chegamos à linha do Equador –, os 
búfalos que pastam nas esquinas das ruas poeirentas, o culto ao açaí in 
natura, consumido sem açúcar, granola ou banana, mas com farinha de 
tapioca e fatias de peixe seco, o povo atencioso, tudo embebido pelo cheiro 

da maresia. (MOURA, 2016, p. D3
97

) 

A resenha transita entre características sensoriais distintas, que ajudam o 

leitor a construir mentalmente a imagem do local descrito pelo autor. Isso é de 

extrema importância para o desenvolvimento da culinária brasileira, instiga uma 

curiosidade e possível turismo interno que ajuda na disseminação de uma identidade 

cultural que abarque as práticas regionais. Com uma página inteira sobre o assunto, 

a matéria é subdividida para abrigar outra pequena resenha sobre as singularidades 

locais: com o título de De canoa ou no lombo do búfalo para desbravar a quentura 

de Soure, Diego cita alguns elementos bastantes peculiares encontrados no café da 

manhã do hotel onde ficou hospedado, como sucos de bacuri e taperebá, bolo de 

fubá quentinho e manteiga de búfala. Ao lado esquerdo da resenha, uma foto de 

uma porção de caranguejo Toc toc, encontrado com bastante facilidade no norte do 

país. 

Dentro do mesmo caderno, a rota de exploração nortista segue com a 

resenha “Em Salvaterra, tome parte em um banquete de açaí” sobre a pequena 

cidade de Salvaterra, responsável pela segunda maior produção de abacaxis do 

Pará. No entanto, o que chama a atenção dos turistas é outra fruta local, o açaí. Na 

sede da Unidade de Turismo Rural Açaí Nativo (Utran) além de conhecer as 

nuances do plantio, é possível participar de uma degustação com diversos alimentos 

feitos com a pequena frutinha roxa. Com um terço de página, a resenha divide 

espaço com três boxes de informações complementares –sobre passagens aéreas, 

um evento ocorrido na cidade, e um de serviços- e quatro fotos, os quais deixam a 

resenha deveras apertada.  

 

3.7 Caderno Paladar 

 

A seção destinada apenas para o jornalismo gastronômico tem suas 

peculiaridades: é um dos cadernos mais coloridos e chamativos do jornal, com uma 
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proposta inovadora, chama a atenção dos leitores para um assunto ainda pouco 

discutido no âmbito social (figura 20). 

 

Figura 20– Capa da edição nº540, de 21 a 27 de janeiro de 2016 

 

Fonte: Site Estadão
98  

 

Mesmo em textos sobre culinária ou assuntos internacionais, há uma 

preocupação em apresentar opções brasileiras. E, salvo algumas exceções, houve 

sempre, pelo menos, um texto sobre produtos, restaurantes ou receitas brasileiras. 

A primeira matéria vinculada no caderno que atende as características de 

valor-notícia escolhidas foi publicada em 21 de janeiro, sob o título de “A bola da 

vez”. A reportagem de capa e contracapa completa trazia as apostas das sorveterias 

em sabores típicos, como cambuci, grumixama e graviola. No rodapé, uma lista com 

as 12 sorveterias e sabores a serem experimentados. Escrita por Ana Paula Boni, o 

texto traz um box com explicações dos porquês esses sabores ainda não são 

encontrados na maioria das sorveterias, entre eles, a falta de demanda. A repórter 

explica que grandes lojas, como Bacio di latte, já trouxeram sabores como açaí 

branco, bacuri, graviola e grumixama, mas deixaram de vender por falta de clientes. 

Este adendo é importante para o leitor ter consciência da importância de optar pelos 
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sabores locais. A divulgação dessas informações pela mídia atiça a curiosidade, 

informa o grande público e aguça o paladar. 

A capa muito colorida não traz muito texto, mas prende a atenção pela 

estética apresentada. O texto é leve, com linguagem informal, parece conversar com 

o leitor. Sob o nome de “Recorte e leve com você”, o box de serviço fica no final da 

página com o endereço, telefone e a melhor opção de sorvete disponível no 

estabelecimento. A janela se assemelha a um hiperlink99, comumente utilizado no 

meio digital. 

Na semana seguinte, mais uma reportagem que promove os produtos 

brasileiros, “As 50 melhores cachaças do Brasil”, escrita também por Ana Paula 

Boni. A matéria mostra o ranking com as 50 melhores cachaças listadas no 2º 

Ranking Cúpula da Cachaça. A listagem foi elaborada após cinco meses de análise 

de rótulos e degustação. As primeiras colocações foram as mais douradas: a busca 

pela perfeição as tem deixado mais escuras. A campeã é a Porto Mottryrd, do 

Paraná.  

Mais uma vez a reportagem traz capa e contracapa, na frente apenas uma 

foto com um parágrafo introdutório. A única diferença desse texto para o anterior da 

semana passada é que nesta edição a introdução se assemelha a um lead clássico, 

com o quê, como, quando e por quê, enquanto o de semana passada pendia para 

um lead de resenha, um nariz de cera. 

O texto não é longo, tem fotos das 10 garrafas vencedoras, e diversas janelas 

com informações complementares, como: quem são os jurados, como foi o 

processo, o ranking completo, a mais cara e a mais barata, onde encontrar e uma 

explicação da diferença entre as cachaças ouro e brancas, ou as chamadas pratas. 

Todas as imagens das cachaças recebem uma resenha de duas linhas ou 

três, sobre o sabor da bebida, assim, mesmo que o leitor não conheça o assunto, 

tem uma breve noção das características daquele exemplar. 

 As especificações são para ambas: promovem produtos nacionais, podem 

ajudar numa melhora da demanda, tem proximidade geográfica e cultural, pois nas 

duas temos os lugares próximos onde encontrá-los, tem impacto nacional e podem 

produzir efeitos positivos no grupo social em questão. A culinária aqui é apresentada 
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em forma de produtos típicos que são promovidos no formato de reportagem, 

mesclando pequenas notas e resenhas. 

Em 18 de fevereiro, uma nota mantém o tema, com o título de "Lançamento 

de loja on-line", o pequeno texto de 500 caracteres fala sobre o lançamento da loja 

online Amburana, especializada em cachaças. Com mais de 100 rótulos, estão 

disponíveis para entrega em todo o Brasil. Facilitando o acesso a uma bebida de 

qualidade que pode deixar de lado a ideia de que cachaça é algo pejorativo e de 

gosto duvidoso. 

Na edição de 07 de abril, Carolina Oda, colunista do “É de birra, mas não só”, 

volta a colocar a cachaça em cena, mas dessa vez de um modo diferente. Na 

matéria “Morram de inveja, senhores de kilt”, Carolina fala sobre a fama da bebida 

nos dias atuais, mas que mesmo assim ainda é vista em alguns momentos como 

algo pejorativo, como o adjetivo “cachaceiro”. A colunista explica como servir a 

bebida e apresenta quatro exemplares a serem degustados até mesmo para quem 

não tem o costume. O texto é interessante, pois desmitifica a cachaça e tenta trazer 

o público para mais perto da bebida típica do país. Expondo a sua opinião, a 

colunista usa do seu espaço para explanar sobre as características da cachaça, 

abre um box para falar sobre os passos para tirar o que há de melhor e sugere um 

livro sobre o assunto. 

Mais de 30 madeiras já emprestam aromas e sabores à cachaça, como 
amendoim, amburana, bálsamo, ipê, jequitibá – morram de inveja, senhores 
de kilt acostumados a guardar seus destilados apenas em barril de 
carvalho. (ODA,2016,p.D2

100
) 

Mas nem só de cachaça vive o homem, e as cervejas de produção nacional 

também são destaques e se enquadram no perfil de noticiabilidade escolhido para 

desenvolvimento das análises. No Paladar de 11 de fevereiro, a colunista de 

bebidas, que ocupa hoje o espaço desenvolvido por Carolina Oda, examinou quatro 

exemplares da cervejaria 3Cariocas que começaram a ser vendidos fora do Rio de 

Janeiro e são distribuídos pela capital paulista. Heloísa Lupinacci, que comandava a 

coluna semanal “Só de birra”, resenhou sobre as cervejas: Hija de Punta, 3Cariocas 

Session Ipanema, Hocus Pocus Hush e W*Kattz Kölsch e indicou os lugares onde 

elas podem ser encontradas com facilidades.  
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Em 10 de março, outra seleção sobre cervejas, dessa vez em formato de 

reportagem, Carolina Oda traz os resultados e experiência adquirida durante o 

Concurso Brasileiro de Cervejas. Levando os dois maiores prêmios estavam os 

gaúchos: a Maniba Red de Novo Hamburgo, levou como cerveja do ano e a 

Tupiniquim de Porto Alegre, a melhor cervejaria. A reportagem possui ainda um 

quadro com os bastidores do concurso. Carolina Oda é sommelière e integrou o júri 

do concurso. Trecho de destaque é onde a autora descreve a dificuldade em ser 

jurada de prêmios como este, contrariando as expectativas de quem pergunta isso a 

ela, Carolina afirma não ser divertido evitar alimentos e provar cervejas logo pela 

manhã. A autora ainda diz que a responsabilidade é muito grande, o que impede 

que a apreciação seja levada como um mero divertimento. 

As críticas estão enraizadas na origem do jornalismo gastronômico. Se antes 

Brillat-Savarin (1995) defendia que para compor críticas sobre gastronomia era 

preciso nascer gastrônomo, com características físicas definidas, como estatura 

média, olhos brilhantes, testa pequena, nariz curto, lábios carnudos e queixo 

arredondado, hoje essa função é perfeitamente ocupada por jornalistas 

especializados, apesar dos cursos destinados a esta vertente ainda serem poucos.  

Segundo Dória (2006), há na crítica, ou resenha, pois são escritas por 

jornalistas, e não estudiosos, uma responsabilidade social. O sociólogo conta a 

história de Bernard Loiseau, chef 3 estrelas no Guide Michelin que, em 2003, se 

suicidou por conta de uma possível perda de uma estrela no guia daquele ano, que, 

no final das contas, nem aconteceu.  

Na época discutiu-se a crueldade com que os guias ascendiam e destruíam 

chefs e restaurantes com uma facilidade singular. Depois do ocorrido, os guias 

divulgaram os métodos de avaliação e o acesso à internet facilitou a proliferação de 

informações sobre gastronomia, o que aos poucos fez esses guias perderem um 

pouco do punho assertivo em decretar o fim ou o começo de uma carreira. 

Obviamente, ainda é um prestígio para quem trabalha com gastronomia, mas é 

possível ter um restaurante de sucesso sem as estrelas. 

Voltando ao Paladar, em 28 de janeiro de 2016, é publicada a primeira 

resenha filtrada do caderno. A matéria é sobre o livro "100 anos de feiras livres na 

cidade de São Paulo" em comemoração ao centenário completado em 2015. A obra, 

de autoria do engenheiro agrônomo Hélio Junqueira e da economista Marcia Peetz, 

mostra como começou essa prática e como veio parar nas ruas paulistas. O texto 
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segue a estrutura clássica das resenhas com um resumo da obra e uma pequena 

opinião no final do texto. A matéria segue com uma foto de uma barraca de feira, um 

box com informações do livro e outro que também segue a mesma pauta. 

As feiras populares são uma forma de desenvolvimento de vínculo com o 

alimento. A proposta de escolher as verduras, frutas e temperos possibilita que os 

brasileiros compreendam o que e como comer, fazendo, assim, com que cresça a 

preocupação com o que está sendo ingerido. 

Dois outros textos, de certa forma, demonstram tentativas de reproduzir e 

aumentar a demanda por produtos regionais: a reportagem de 03 de março, de Ana 

Paula Boni, "O melhor do Brasil, agora no Mercado de Pinheiros", e a reportagem de 

Jorge Mariano, "Denominação de origem: Graciosa", de 10 de março, sobre a 

inauguração de boxes com biomas brasileiros dentro do Mercado de Pinheiros e 

sobre os produtores da Serra da Graciosa no Sul do país, respectivamente. 

Ambas com o intuito de divulgar produtos que, na maioria das vezes, só são 

conhecidos localmente, as reportagens trazem um apelo aos sentidos do leitor, para 

instigar a procura por mais informações e, quem sabe, aumentar a demanda por 

esses elementos.  

Ana Paula conta sobre a parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto 

ATÁ, que utilizou das obras de revitalização do Mercado de Pinheiros para criar 

boxes destinados a biomas brasileiros. Até abril de 2016 eram três: um grande, que 

reúne Mata Atlântica e Amazônia, outro com Caatinga e Cerrado e o terceiro para os 

Pampas. Cada um deles com produtos muito específicos, não encontrados com 

facilidade, mesmo em uma cidade tão diversificada como São Paulo. A matéria de 

meia página segue a estrutura convencional de reportagem, com boas fotos, traz 

como fonte o idealizador do instituto e chef de cozinha, Alex Atala101, e um pequeno 

box de serviço com o endereço e horário de funcionamento.  

Já o texto de Jorge Mariano segue uma estrutura diferente, fotos grandes, 

quase com o mesmo tamanho do espaço escrito, e segmentado em quatro partes, 

lembra uma resenha, mas não é. O autor preferiu fazer de sua reportagem 

pequenas notícias, separando por produtores e seus respectivos produtos. 
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ATÁ com a finalidade de fortalecer a culinária nacional dentro e fora do Brasil. 
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Especificando em cada um deles o local onde encontrar essas peculiaridades, como 

linguiças secas, cerveja com mel, banana e jabuticaba e tipos diferentes de mel.  

Todavia, a coluna de Roberto Smeraldi, do dia 10 de março, é bem mais 

incisiva na procura por uma visibilidade de uma parte essencial para a gastronomia 

brasileira: os pescadores. Roberto explana sobre a necessidade de tornar ainda 

mais importante esta profissão, que protege e entende, mais que ninguém, dos 

peixes e frutos do mar que temos no Brasil. O autor ainda fala sobre como isso tem 

mudado graças à conversa entre a Conservação Internacional e o mercado. Para 

isso ser ainda mais efetivo é necessário que o governo crie mais Reservas 

Extrativistas Marinhas. A coluna esporádica de Roberto recebe o nome de “Prato-

cabeça” e sempre levanta temas que devem ser mais bem discutidos para evolução 

gradual da culinária brasileira. Assim como dito por Cornelli, “o que é bom para 

comer é também o que se faz politicamente bem. A boa comida é a comida 

produzida da maneira justa.” (CONERLLI, 2007, p.32) 

Por isso temas como este, explanados de uma forma contundente que atinja 

o leitor, são de suma importância para a culinária brasileira. 

No dia 11 de fevereiro, o jornal postou uma pequena nota sobre a etapa do 

México do prêmio Bocuse d’Or, uma copa do mundo para os cozinheiros que o 

Brasil nunca levou. A melhor posição foi em 1997 com o piauiense Naim dos Santos, 

em 10º lugar. A representante do Brasil era Giovanna Grossi e os candidatos, depois 

de treinar por três meses, teriam 5h35 para preparar um prato de peixe e um de 

carne. Os três melhores irão à final, em Lyon, disputar o prêmio de 25 mil euros. 

Com pouco mais de mil caracteres, a nota ficou num canto da página, sem muita 

importância ou figuras.  

No entanto, uma semana depois, veio o desdobramento dessa nota. A 

reportagem de “O Brasil vai para a copa da cozinha” mostra na capa da edição de 

18 de fevereiro Giovanna Grossi finalizando um de seus pratos que a levaram para 

Lyon na final do prêmio Bocuse. Além das duas fotos de Giovanna em ação, o texto 

tem uma narrativa descrevendo as reações da cozinheira e a espera pelo resultado.  

Na página 2 a reportagem se desdobra em: outro texto sobre os três meses 

de treinamento de Giovanna com o chef francês Laurent Suaudeau, um box 

explicando a manobra que a cozinheira e seus companheiros tiveram que fazer para 

passar pela alfândega carregando os produtos brasileiros necessários para 

desenvolver os pratos da final; uma entrevista de dez perguntas com o chef Laurent, 
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questionando sobre como o governo brasileiro e as autoridades deveriam incentivar 

os participantes desse prêmio, ao invés de bloquear a passagem de seus itens pelo 

controle dos aeroportos e a falta de patrocínio para com os cozinheiros que querem 

mostrar a culinária local; e, finalizando a página, do lado direito, as imagens dos dois 

pratos apresentados pela finalista brasileira, com uma explicação do que cada 

elemento do prato se trata, adendo essencial para que os leitores mais leigos 

entendam de forma clara e concisa o que é cada parte. Destaca-se a resposta do 

chef radicado no Brasil, Laurent Suaudeau, sobre a importância dessa colocação 

para o futuro gastronômico do Brasil:  

Torço para ver uma mudança na promoção da gastronomia. Deveríamos ter 
pequenos concursos de regiões, com ingredientes locais, liderados por 
chefs regionais. Sempre nessa fronteira da promoção de setor, um processo 
educacional e cultural. A promoção da gastronomia no Brasil deveria ser 
menos imediatista. E espero também que a vitória mostre ao jovem 
cozinheiro a importância de trabalhar para desenvolver a área e não apenas 
para sua projeção pessoal, para ser famoso. (Suaudeau,2016,p.D3

102
) 

A reposta do chef para a pergunta da repórter, Ana Paula Boni, se enquadra 

no motivo pelo qual é importante esta pauta num jornal de circulação como o 

Estadão. O conhecimento somente pelo público especializado deste tipo de evento 

causa uma separação social e impede que sejam cobradas atitudes maiores para 

promover no exterior nossa cultura nacional. A final do evento acontece em janeiro 

de 2017, na França. 

Na Páscoa, uma surpresa. Fugindo da tradicional ênfase no Bacalhau, o 

caderno trouxe a história, importância e receita de um prato típico do sudeste do 

Brasil, a torta capixaba. Apesar de pouco conhecida fora do Espírito Santo, o prato é 

um grande exemplar regional e é uma mistura do próprio bacalhau, siri, frutos do 

mar e palmito. A delicadeza de mostrar a história do prato, sua origem e não só a 

receita, pode despertar no leitor uma dúvida do “por que não?” e apresentar esta 

variação tão brasileira e ainda pouco difundida. De influências indígena e 

portuguesa, a torta é um prato típico do sudeste, uma espécie de moqueca sólida, 

rústica e corada. Versátil, pode ser servida fria ou quente, com arroz. O texto foi de 

Maria Capai, especialmente para a edição de 24 de março, às vésperas da Sexta-

feira Santa de 2016. 
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As notas do dia 03 de fevereiro e 24 de março destacam dois eventos 

importantes: encontro de chef sob o nome de Walk With Us, realizado em São 

Paulo, no dia primeiro de maio em homenagem à culinária nordestina. Ao todo, 14 

chefs foram para o fogão para cozinhar em conjunto. E o lembrete de que a edição 

de São Paulo e Rio do Guia Michellin seria divulgada no dia 28 de abril. Ambas 

divulgadas antes dos eventos, obviamente tiveram desdobramentos, principalmente 

a segunda que premiou em um evento no Rio de Janeiro os restaurantes e chef do 

Guia 2016. Antes de haver um espaço jornalístico para divulgação de eventos como 

este, o público, em geral, tinha pouco conhecimento da existência deles.  

Durante os meses analisados, a reportagem que mais se alinhou aos 

objetivos da monografia foi a do dia 03 de março. De Ana Paula Boni, a matéria 

“Mostra a sua Cara” é um exemplo da aparente preocupação do caderno em melhor 

desenvolver e utilizar o espaço para promover uma mudança significativa e definitiva 

na culinária brasileira. Na capa da edição, um único questionamento: “o que falta 

para a culinária brasileira chegar lá?”. Para responder tal indagação, a repórter ouviu 

nomes como: Alex Atala, Rodrigo Oliveira e Gastón Acurio, todos chefs renomados 

de grandes restaurantes. O texto ainda traz seis passos sugeridos para seguir os 

passos de Espanha e Peru que, através de figuras como Ferran Adrià e Gastón 

Acurio, mudaram os rumos da cozinha local. Com um título forte e em verde e 

amarelo, a matéria chama a atenção, desperta e mostra com clareza a necessidade 

de mudança imediata para que tenhamos um futuro produtivo. 

O texto mostra como o jornalismo pode promover essa mudança e servir 

como um propulsor para espalhar essa cozinha tão rica e, infelizmente, pouco 

conhecida até mesmo pelos brasileiros. O jornalismo gastronômico, e os cadernos 

desta vertente são uma oportunidade de trazer o leitor para perto daqueles pratos 

que não são da sua região, mas que são tão brasileiros quanto aqueles que ele 

conhece.   

A união de estudos sobre a cozinha e a mídia pode contribuir para uma 

mudança, como houve no Peru e na Espanha, e colocar de vez o Brasil na rota 

gastronômica mundial, não só alguns chef e restaurantes, mas sim a cultural total 

que permeia e engloba essa parte tão enraizada da identidade de um grupo social. 
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Figura 21 – Capa da edição nº546, de 03 a 09 de março de 2016 

 

Fonte: Site Estadão
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há duas formas de olhar a culinária brasileira através de uma vitrine, como 

quem olha um produto na padaria: sabe-se que ela existe, que está ali para ser 

degustada, mas não se conhece muito sobre ela; ou olhar com admiração, sabendo 

de suas peculiaridades e se enxergando de volta, como um espelho, um reflexo da 

cultura local. Quando se tem informações sobre ela, a segunda opção se torna muito 

mais provável. O conhecimento sobre culinária gera afeto e apreço por uma parte da 

cultura tão essencial e reveladora.  

O Brasil possui no mínimo cinco cozinhas típicas diferentes, de acordo com 

as regiões. Salvo algumas exceções, esses pratos são comumente servidos em 

quantidades maiores, para pelo menos duas pessoas. Esse pequeno detalhe, que 

pode passar despercebido, mostra a cultura do brasileiro de comer em parceria, de 

partilhar com alguém, de não apenas alimentar, mas comer junto. O brasileiro gosta 

de sentar e viver a experiência que a cozinha pode proporcionar, e não à toa as 

culturas que mais se adequaram ao modo de viver daqui seguem esta mesma 

rotina, como a italiana, por exemplo. 

Um dos adjetivos mais associados aos brasileiros é de “povo hospitaleiro”, 

generoso, e os pratos típicos refletem isso. Ou são os brasileiros que refletem os 

pratos que se tem aqui? Fato é que esse conhecimento, que pode ser chamado de 

autoconhecimento, só pode ser alimentado através da informação e para isso é 

indispensável o jornalismo. 

Servindo como uma porta de entrada para a culinária adentrar com mais 

intensidade a vida das pessoas, o jornalismo gastronômico vem numa crescente a 

partir dos anos 90. Com a inclusão desta vertente no jornalismo cultural, nasce um 

espaço que, aos poucos, vai ganhando tamanha notoriedade a ponto de hoje ter um 

caderno próprio na maioria dos jornais impressos. 

Quando decidido o tema desta monografia, a pergunta crucial era “de que 

forma a culinária brasileira é abordada nos textos do jornal O Estado de S.Paulo?”. 

Durante o período de 07 de janeiro de 2016 a 07 de abril de 2016 foram publicados 

no jornal 157 textos sobre cozinha, desse montante, 70 eram sobre culinária 

brasileira. Para afunilar foram escolhidos os quatros valores-notícias relacionados à 
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importância do fato: proximidade, significância, notoriedade e relevância. E, assim, 

chegou-se a 22 matérias analisadas. 

Verificou-se que a culinária tem sido um tema vinculado nos diversos 

cadernos do jornal, não com a mesma periodicidade, mas sim de acordo com a 

natureza dos fatos. O gênero textual se adéqua a linha editorial do caderno em que 

foi publicado, por isso houve uma boa diversidade de textos.  

Se, baseados pela teoria do agendamento, o jornalismo seleciona os fatos 

que passam a ser considerados importantes pelos leitores e discutidos na agenda 

social disposta, temos um bom exemplo feito pelo jornal escolhido. O Estadão tem 

investido bastante no desenvolvimento do Paladar: em março, o caderno publicou o 

novo site com novas seções e a possibilidade de se inscrever no site e guardar na 

sua conta as receitas que mais gostar, fato inédito entre os cadernos de jornalismo 

gastronômico, mesmo na internet. 

Para responder a pergunta proposta foram idealizadas quatro hipóteses 

iniciais. A proposta de que o Paladar, por ser o caderno dedicado a esta vertente, 

possui mais detalhes e contextualizações, com pautas mais diversificadas, foi 

integralmente confirmada. Foram 48 textos sob o leque da culinária brasileira 

variando entre nota, resenha, reportagem e coluna. As pautas escolhidas são muito 

relevantes, prezando por produtos ou pratos brasileiros e, mesmo em matérias que 

não sejam sobre culinária local, há exemplos de adaptações daqui. 

 Por consequência, este formato valida também parte da hipótese de que os 

cadernos Paladar e Divirta-se abrangem, em reportagens e resenhas, a culinária 

brasileira em todos os seus aspectos, com textos que abordam desde os produtos 

típicos a restaurantes destaques por sua originalidade. Parcialmente, pois o Divirta-

se não possui tanto espaço para reportagens e essa abordagem diversificada fica a 

cargo das resenhas de restaurantes ou da compilação de pequenas resenhas como 

foi o caso da matéria selecionada, “A casa é sua”. Quanto ao fato de serem 

destacados restaurantes por originalidade, mostrou-se verdadeiro. Exemplo disso é 

a mesma matéria citada acima, sobre as novas formas de experiência 

gastronômicas na capital paulista. 

No entanto, as outras propostas foram refutadas por inteiro ou parcialmente. 

A ideia de que a culinária brasileira é abordada nos textos do Caderno2, Divirta-se, 

Viagem e Aliás de forma semelhante, priorizando restaurantes e chefs consagrados 

e eventuais festivais gastronômicos, não foi confirmada. Os cadernos possuem 
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linhas editorias diferentes e cada um deles possui um tipo de texto particular. O 

Caderno2 apontou a culinária em formato de notas sobre um evento, a estreia do 

Masterchef e sobre um aplicativo com receitas e vídeos com técnicas culinárias. O 

Viagem aposta em resenhas, mas houve sim uma priorização a temas 

internacionais, durante o período analisado a maioria das edições foi sobre o 

exterior. O Aliás, também com jornalismo opinativo, tratou de um tema muito 

relevante, a infestação de javalis no Brasil, que em nada tem de consagrado, foi na 

verdade uma crítica a criação de animais não nativos de forma irresponsável. 

A outra proposta parcialmente refutada é a de que o caderno Metrópole tem 

informações mais factuais e sucintas, sem regionalismo, com textos em reportagem. 

Esta hipótese se mostrou quase integralmente verdadeira, a única variação refutada 

foi que a editoria não possui regionalismo. A única matéria vinculada foi 

exclusivamente sobre a cidade de São Paulo, com suas peculiaridades, ou seja, há 

sim uma prioridade para pautas ligadas ao Estado em que o jornal está inserido. 

A última sentença de que a resenha é o gênero textual predominante nos 

cadernos Aliás e Viagem, com temas relacionados a chefs premiados e seus 

respectivos restaurantes, com uma leve tendência a priorização da culinária 

internacional, foi parcialmente confirmada. Em ambos, realmente, há uma 

priorização de resenhas e, no Viagem, uma predominante aparência de pautas 

internacionais, mas o resto não. Chefs e restaurantes não apareceram e, no Aliás, o 

texto vinculado foi sobre o Brasil. 

Com isso a pesquisa alcançou seu objetivo principal de demonstrar como 

temas sobre culinária brasileira podem ser abordados de jeitos e formatos diferentes 

dentro de uma mesma mídia brasileira. Os gêneros textuais foram bastante 

diversificados e as angulações concordantes com a linha editorial do caderno em 

questão. 

Dentre os cinco objetivos específicos definidos para encaminhar a pesquisa, 

quatro foram atingidos. A formação do jornalismo cultural e do jornalismo 

gastronômico no Brasil e no mundo foram apresentados, não inteiramente, pois isso 

exigiria um espaço bem maior, mas o mínimo para compreensão e avaliação dos 

textos exemplificados no terceiro capítulo. Os estudos de Franthiesco Ballerini, 

Daniel Piza, Oscar Pilagallo e Marcelo Lima corresponderam às expectativas e 

predominaram no desenvolvimento da linha histórica. 
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Os aspectos socioculturais que formam a identidade cultural brasileira através 

da cozinha foram demonstrados no segundo capítulo, baseados, principalmente, nas 

obras de Luis da Câmara Cascudo, Carlos Alberto Dória, Ariovaldo Franco, Massimo 

Bottura e Jean Brillat-Savarin. As distinções entre os gêneros textuais dentro de um 

mesmo veículo foram averiguadas e o método de filtragem não eliminou nenhum 

dos formatos encontrados durante o corpus de pesquisa. 

Não há perspectivas do jornalismo gastronômico dentro dos cadernos 

culturais. Com o desenvolvimento gradual desta via, a gastronomia ganhou seu 

próprio espaço nos veículos midiáticos. A perspectiva, portanto, é do jornalismo 

gastronômico continuar em acedência, incentivado principalmente pelo espaço na 

televisão. O que necessita ser mais bem estudado e melhor desenvolvido são os 

temas priorizados pela mídia para que o público crie com mais fervor o vínculo com 

a culinária local. No estado de São Paulo ainda existe muitos mitos relacionados aos 

pratos brasileiros e, por isso, a cozinha estrangeira domina os números locais, este 

avanço pode auxiliar a mudar a visão dos paulistas sobre as comidas regionais. 

A pesquisa acredita que estudos sobre jornalismo gastronômico e sobre a 

culinária brasileira pode conceder maior visibilidade para esta temática. Melhor 

estudada e aprimorada, só tende a melhorar os rumos desta vertente jornalística. 

Ainda há muitos campos a serem analisados, como o crescimento dos programas 

televisivos sobre cozinha, a influência da mídia no avanço dos food trucks- tendência 

das grandes capitais brasileiras- e, sem dúvida, as redes sociais como multiplicador 

do jornalismo gastronômico, mas isso é assunto para outras pesquisas.  
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ANEXOS 
 

Anexo A –Na mira, caderno Aliás, 3 de abril de 2016 
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Anexo B –Mesa Farta, caderno Carderno2, 20 de março de 2016 
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Anexo C –Bem mais do mesmo, caderno Divirta-se, 12 de fevereiro de 2016 
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Anexo D –Profusão de cervejas, caderno Divirta-se, 12 de fevereiro de 2016 
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Anexo E –A casa é sua, caderno Divirta-se, 25 de março de 2016 
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Anexo F –A bola da vez, caderno Paladar, 21 de janeiro de 2016 
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Anexo G –As 50 melhores cachaças, caderno Paladar, 28 de janeiro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H – Livro traça panorama dos cem anos de feiras livres em ruas paulistanas, 

caderno Paladar, 28 de janeiro de 2016 
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Anexo I – Denominação de origem Graciosa, caderno Paladar, 10 de março de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo L – Muita disciplina, nada de apoio, caderno Paladar, 18 de fevereiro de 2016 
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Anexo M –Se quiser bom peixe e melhora nível da cerveja nacional, caderno 

Paladar, 10 de março de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N – Ela é a cara da Páscoa capixaba, caderno Paladar, 24 de março de 2016 
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Anexo O – Etapa México começa hoje com brasileira entre finalistas, caderno 

Paladar, 11 de fevereiro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo P – O melhor do Brasil, agora no Mercado de Pinheiros, caderno Paladar, 03 

de março de 2016 
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Anexo Q – Morram de inveja, senhores de kilt, caderno Paladar, 07 de abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo R – Etapa México começa hoje com brasileira entre finalistas, caderno 

Paladar, 11 de fevereiro de 2016 
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Anexo S – Nova cena do Rio chega a São Paulo, caderno Paladar, 11 de fevereiro 

de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo T – Rio e SP têm 2ª edição de guia, caderno Paladar, 24 de março de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo U – Lançamento de loja on-line, caderno Paladar, 18 de fevereiro de 2016 
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Anexo V – De canoa ou no lombo do búfalo para desbravar a quentura de Soure, 

caderno Viagem, 09 de fevereiro de 2016 
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Anexo X – Em Salvaterra, tome parte em um banquete de açaí, caderno Viagem, 09 

de fevereiro de 2016 

 

 


