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APRESENTAÇÃO

Este é um livro singular, possui uma história; é um livro expedicionário, 
percorreu 11.560 quilômetros, foi escrito pelo Bruno Albertim, reescrito visual-
mente por Emiliano Dantas, porém tem dezenas de autores: é o resultado de 
uma prolongada e bem sucedida parceria entre o Museu do Homem do Nordeste 
e o Jornal do Commercio, unidos pelo propósito de investigar esse incrível mosaico 
antropológico espremido no conceito de região habitualmente designado pelo 
ponto cardeal Nordeste.

Porque, na verdade, não existe o Nordeste. Existem, isso sim, os Nordestes, 
múltiplos e distintos entre si, distribuídos entre o sul da Bahia e o norte do Mara-
nhão. O Museu assumiu essa convicção há muitos anos, através do convívio diário 
com um acervo de 15 mil objetos, cuja variedade demonstra  — com nitidez — 
essa diversidade, e, por sua vez, o Jornal do Commercio recolhe evidências dessa 
pluralidade todos os dias. O Nordeste? São muitos.

Além disso, e ao contrário do que alguns equivocadamente imaginam, 
os museus não vivem imersos no passado; vivem no “presente expandido” cuja 
composição reúne o passado, o presente e o futuro. Ou seja, reproduzem o “tempo 
tríbio” de matriz orteguiana que o fundador do Museu, Gilberto Freyre, acreditava 
ser o único capaz de absorver a experiência da vida cotidiana, pois ela se tornaria 
insuportável se fragmentada por categorias temporais estanques.   

O presente expandido é o tempo que liberta os homens reais da pretendida 
irreversibilidade do passado. É o tempo que admite atrasos e prorrogações. É o 
tempo do ano passado e é o tempo do ano seguinte. Para o Museu, o passado 
nunca está inteiramente consumado, ele se prolonga, se reproduz, se modifica. 
A seu modo, os objetos também são invólucros de categorias temporais. São 
reconhecíveis pela marca do seu tempo, todavia, curiosamente, adaptam-se bem 
em novos cenários. O Museu possui a consciência de que o passado sobrevive — 
ativíssimo — no presente. Dúvidas? A moderna tecnologia ainda não conseguiu 
exceder o impacto de uma invenção muito provavelmente pré-histórica: a roda. 
A roda, literalmente, transporta o mundo virtual.  
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E, além de não viver no passado, tampouco o Museu vive recluso. É sociável, 
sai com frequência, instala-se fora dos seus muros. Convive assiduamente como 
seu representado: o Homem do Nordeste. É conhecido no Juazeiro do Norte, na 
Praia de Pipa no Rio Grande do Norte, nas fazendas de soja do Piauí, e na Feira 
de Casa Amarela, no Recife.

O Museu, em parceria com o Jornal do Commercio, organizou uma expedição 
etnográfica para descobrir o que os Nordestes comem, a fim de representá-los 
com mais fidelidade e minúcia. Nordestes povoados por homens e mulheres, cujos 
hábitos alimentares — oscilantes entre a tradição e a mudança — constituem 
uma outra possibilidade de interpretação do conceito de região.

Como surgiu o projeto “Prospecção
dos Nordestes Brasileiros”?

Em 2010, o Museu do Homem do Nordeste era dirigido por Vânia Brayner e, 
na época, ela instruiu a Coordenação de Museologia — chefiada pela museóloga 
Maria Fernanda Pinheiro de Oliveira — para que fosse criada uma comissão 
interdisciplinar, a fim de montar um projeto de pesquisa de longo alcance, capaz 
de subsidiar o processo de requalificação conceitual da exposição de tempo 
prolongado. Na prática, significava atualizar o conceito de “região”, desgastado 
pelo processo de globalização em curso, cujas proporções e velocidades haviam 
reconfigurado drasticamente a paisagem social do Nordeste.

Dessa diretriz surgiu o Projeto Fernand Braudel, por um lado orientado 
para as transformações de vida cotidiana, a exemplo de urbanização abrupta, 
recorrente na região e, por outro, para a comprovação da diversidade regional, 
uma vez que, como já foi dito, o Museu já possuía um cabedal de evidências de 
que o Nordeste não possuía uma identidade de raiz uniformemente distribuída 
em seu território.

Os estados não são apêndices, não são meros acessórios da região. Ao 
inverso, são autônomos, são característicos, e, consequentemente, cada um 
possui uma identidade própria, sob aspecto algum redutível a uma genérica — e, 
a rigor, ficcional — identidade nordestina. Baianos, cearenses, maranhenses e 
pernambucanos dificilmente se reconhecem no gentílico “nordestino”.

Além disso, entre todos, os ritos da comensalidade são os mais corriqueiros. 
Todos nós comemos diariamente. Contudo, não comemos da mesma maneira, nem 
comemos as mesmas coisas. Nossas preferências e nossas aversões alimentares 
são culturais, pois somos onívoros. A depender do lugar do nosso nascimento, 
consumiríamos — prazerosamente — larvas e escorpiões. Comemos nossa cultura. 
A comida é, essencialmente, uma construção identitária.
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Por isso, decidimos começar a investigar as identidades dos Nordestes 
descobrindo o que eles comem. Há uma cozinha ortodoxamente nordestina? Ou 
mais de uma? A do milho? A da mandioca? A do coco? Certo é que saber o que 
alguém come, como come e com quem come, é descobrir quem esse alguém é. O 
conteúdo das panelas pode ser tão revelador quanto a pesquisa historiográfica. 
A presença da folha da hortelã — ausente da receita original seguida na região 
Norte —, na maniçoba preparada no Recôncavo Baiano é suficiente para atestar 
a influência, tão subestimada, da imigração de sírios e libaneses na Bahia. 

Assim surgiu,  dentro do projeto “Prospecção dos Nordestes Brasileiros”, a 
pesquisa “Etnogastronomia do Nordeste”, coordenada pela antropóloga do Museu 
do Homem do Nordeste, Ciema Silva de Mello, tendo a alimentação como o primeiro 
elemento da cultura material do Nordeste a ser prospectado. Posteriormente, o 
Museu pretende prospectar outros elementos culturais dos Nordestes. 

O projeto de pesquisa foi formulado e amparado por um elenco de autores 
cuja obra permitiu  à equipe do Museu analisar os dados recolhidos como um 
outro percurso de interpretação dos Nordestes brasileiros. O primeiro autor, 
Fernand Braudel — cujo triângulo da cultura material, alimentação, vestuário, 
habitação — constituiu o marco teórico inicial do trabalho. Na sequência, o título 
pioneiro de Alfred Ellis Junior, Raça de gigantes, publicado em 1926, o primeiro 
a utilizar padrões de consumo alimentar em pesquisa social. Antônio Cândido 
e o seu Parceiros do Rio Bonito, clássico obrigatório. E, naturalmente, Gilberto 
Freyre na obra em que a comida sobressai como uma poderosa ferramenta de 
compreensão de vida social.

No caso do Museu, cabe, ainda, destacar a contribuição de Jacques Hainard, 
ex-diretor do Museu de Etnografia de Neuchâtel (1980-2006), cuja obra, prática e 
teórica, tem sido positivamente adotada como parâmetro na nossa Coordenação 
de Museologia.

Hainard é o autor do conceito de “Museologia de ruptura”. A seu juízo, o 
tempo dos museus assertivos, oraculares, prescreveu. Em lugar de propor certezas, 
a missão dos museus — principalmente os museus de antropologia — seria 
questionar o consenso, visto que as ciências sociais não dispõem de recursos para 
estabelecer verdades absolutas e infalíveis, como o teorema de Pitágoras. 

Hainard passou a vida lutando para reabilitar os museus de antropologia 
afetados pelos excessos do politicamente correto, como se lhes coubesse toda 
a culpa pela aventura colonial. Contudo, por outro lado, também é ele quem 
corajosamente propõe que o museu se transforme no espaço da dúvida e da 
exposição daquilo que ele designa como “etnografia dos nossos preconceitos”. A 
musealização possui um viés autoritário, muitas vezes exibimos o outro sem o 
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cuidado preliminar de lhe perguntar se gostaria de ser exibido, e se o modo como 
o percebemos é o mesmo com o qual ele se percebe.

Jacques Hainard navegou sozinho contra corrente da turbulência que marcou 
o ingresso da museologia no rol das ciências sociais. Manteve-se sereno, porém 
não transigiu sobre o papel que atribui aos museus no mundo contemporâneo. 
Para ele, museus não têm a função de acumular e de transmitir o passado. Teriam 
a função dos sinos, embora não o propósito de reunir pessoas para um culto, e sim, 
com a de retirá-las do entorpecimento em que estão habitualmente imersas. 

Nordeste: Identidade Comestível faz parte do esforço do Museu para compar-
tilhar com os seus representados a tarefa de representá-los. O museu não quer ser 
uma vitrine exibindo pessoas artificiais. Quer ser, dentro dos seus limites físicos 
e institucionais, um prolongamento do Nordeste vivido, um prolongamento dos 
nordestinos reais.

O Nordeste comestível: um outro percurso 
de interpretação do Nordeste

A pesquisa não acabou, prossegue. Os dados recolhidos se transformaram 
em parâmetros que permitem à equipe de profissionais do Museu avaliar o 
impacto das mudanças que estão tão velozmente modificando a paisagem social 
do Nordeste. 

O cenário é inquietante. Nada, bem entendido, contra os benefícios do 
progresso. Porém, depois da chegada da energia elétrica, terá sido benéfica a opção 
dos pescadores pelo peixe congelado no lugar do pescado fresco? Até quando 
receitas seculares como o “doce de espécie” de Alcântara, no Maranhão, irão 
resistir ao assédio midiático de programas como o Masterchef? Como remediar 
o desaparecimento gradual da comida ritual das cozinhas domésticas? Hoje, em 
quantas casas do Nordeste as famílias ainda se reúnem para preparar a comida 
de milho, para mexer a canjica e enrolar as pamonhas cômodas e precariamente 
oferecidas nos supermercados?

Sem mencionar o sucesso crescente de dietas restritivas,  cujos preceitos 
excluem o que há de mais característicos nas nossas cozinhas regionais. Para além 
da liberdade individual — indiscutível — abdicar de certos alimentos é perder 
substância identitária. Não é por acaso que a chamada comfort food é a comida 
afetiva que se comia na infância, a comida da casa da mãe. As exaustivamente 
citadas madelaines, de Proust, podem ser um cuscuz ensopado no leite. Comida é 
vínculo, comida é parentesco, comida é memória.

O Museu tem nitidamente a ideia de que o Nordeste é, afinal, um processo, 
um momento. Há indícios de que em determinadas áreas é grande a disputa 
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entre a tradição e a mudança. Porém, as identidades de raiz são cautelosas e, em 
geral, seletivas. Não aceitam servilmente a mudança, antes, procuram fórmulas 
conciliatórias, tais como os restaurantes fast-food de carne de bode, nos quais 
a buchada vem encolhendo de tamanho e assumindo os ares cosmopolitas do 
hambúrguer.

Por outro lado, é visível a valorização dos ingredientes da terra, das receitas 
da família  e, até aqui durante a quaresma, apesar da publicidade agressiva em 
torno dos ovos de Páscoa, o bredo reaparece em prodigiosas quantidades nas 
feiras de Recife. Correu a notícia de que uma determinada marca está oferecendo 
massa industrializada de bolo de mandioca comparável a um Souza Leão fake. 
Alarmante? O Museu se abstém de julgar, seu papel é permanecer atento e ágil. 
Depois, será que do ponto de vista simbólico, o Souza Leão fake será menos Souza 
Leão do que o verdadeiro?

Conversões antropológicas

Na fase preparatória da pesquisa que deu origem a esse livro, uma das 
grandes dificuldades foi escolher os profissionais que iriam realizar o trabalho 
de campo, haja vista a peculiaridade da matéria a ser investigada, e a extensão 
territorial de 11 mil quilômetros a ser percorrida.

Na época, surgiram os nomes de Bruno Albertim e Emiliano Dantas. O 
primeiro, jornalista; o segundo, fotógrafo. Bruno, recomendável pela agilidade de 
seu texto e por sua intimidade com a cozinha regional. Emiliano, recomendável 
pela qualidade da sua fotografia e por uma já vasta experiência em documentação 
etnográfica. Ambos foram escolhidos e realizaram um trabalho excepcional; uma 
decisão vitoriosa.

Bruno conseguiu combinar o rigor exigível pela etnografia à vivacidade da 
escrita. Há dezenas de artigos tão bem escritos que, quando “lidos”, parecem se 
desprender do papel “vivos”, ora executando a coreografia que precede a matança 
da galinha de cabidela, ora relatando o orgulho de formar um filho à custa de 
milhares de fornadas de queijadinha, ora revelando a alquimia contida em um 
litro de flor de dendê.

Emiliano executou um trabalho que fez lembrar as palavras do Padre Antônio 
Vieira no Sermão da Sexagésima, quando ele explica que Deus é mais amado no 
céu porque lá ele é visto em lugar de ser ouvido. A imagem é realmente o grande 
instrumento de persuasão e, na tradição da antropologia, a prova etnográfica 
por definição. Emiliano transformou em imagem os textos de Bruno e, com isso, 
multiplicou-lhes a densidade.
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Bruno e Emiliano ingressaram na pesquisa como jornalista e fotógrafo, 
e saíram dela antropólogos — formados pelo programa de pós-graduação da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) — convertidos pela excelência 
do seu próprio trabalho, cuja qualidade já rendeu a Bruno o prêmio Esso de 
Jornalismo, obtido através da publicação parcial da pesquisa Etnogastronomia do 
Nordeste em cadernos especiais no Jornal do Commercio, e a Emiliano, a publicação 
de sua dissertação de mestrado Meeiros de cacau do sul da Bahia.

O Museu e o Jornal participaram dos bastidores da pesquisa, e dos milhares 
de quilômetros percorridos. Avião, jipe, ônibus, instáveis barquinhos, motos, 
bicicletas e “de pés”. Mares, mangues, margens de rios, lama e areal. Sol e chuva.
Convite para provar o pirão de cari com o peixe ainda se contorcendo, medonho, 
enfeitiçado, dentro do caldeirão. E o retorno do Recôncavo Baiano, de onde 
voltaram exultantes, e rescendendo persistentemente à carne de fumeiro salgada 
e defumada por essa figura extraordinária que é o seu Paulo do Porco.

Em resumo, tudo que está escrito foi, de fato, visto. Não há reconstituições 
de gabinete ou fontes secundárias. Há etnografia ortodoxamente praticada, e o 
talento desses dois jovens promissores e muito experientes antropólogos.

Um livro batizado?

Não. Não foi.
Mas poderia haver sido porque tem padrinhos.
É afilhado de Maria Lecticia Cavalcanti.
Antes de ser publicado, já é ilustre.
O Museu pediu e ela generosamente aceitou fazer.
Fez e deu de presente ao livro o seu primoroso, o seu bem escritís-

simo prefácio.
Como agradecer a não ser registrando publicamente essa imensa 

gentileza?
Hoje, a maior autoridade em matéria de gastronomia nacional, pessoa 

alguma haveria escrito um prefácio que melhor introduzisse e complementasse 
o conteúdo do livro.

A presença de Maria Lecticia no nosso trabalho foi uma alegria e é, 
certamente, uma honra.

E é afilhado de Laurindo Ferreira, diretor de redação do Jornal do 
Commercio.

Muito mais do que um parceiro institucional, Laurindo foi um amigo do 
Museu.
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Desde o primeiro dia, ele se desdobrou para criar condições favoráveis à 
pesquisa. Sempre solícito, sempre solidário, sempre entusiasmado pela ideia de 
paulativamente emancipar os Nordestes do conceito de região cuja abrangência 
encobre sua originalidade.

Com ele o Museu descobriu as afinidades que aproximam o jornalismo da 
etnografia e a possibilidade de desenvolver um trabalho conjunto combinando 
agilidade e rigor.

Laurindo é o autor oculto do livro.
Aos dois, obrigadíssima. 

Silvana Araujo*

* No período de agosto de 2016 à junho de 2018, Silvana Araujo foi a coordenadora-geral do Museu do Homem 
do Nordeste. Durante a sua gestão, um dos projetos desenvolvidos foi este livro. Este texto de apresentação 
foi escrito na época em que ela estava à frente do Museu.
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PREFÁCIO

UMA VIAGEM 
PELOS SABORES 
NORDESTINOS

Conhecer a alma de um povo é compor, aos poucos, um mosaico. Desenho 
lógico formado por esquinas, paisagens, danças, cantos, remédios, simpatias, 
tradições populares, jeitos de ser, o território da infância. Sabores também. 
Todos, e cada um, entendidos como linguagem no tanto em que expressam a 
própria identidade dos povos a que pertencem. Foi percebendo a importância 
de estudar cada um desses conhecimentos, produzidos e transmitidos pelas 
gentes da região, que nasceu o projeto Prospecções do Nordeste Brasileiro — 
para compreender esse lugar, sobretudo, como um espaço social. Importante 
porque seu destino decorre de um passado marcado por grandezas. Aqui, neste 
pedaço de chão que, para Vicente Pinzón, era o lugar com “mais luz da terra”, 
teve início a colonização do Brasil; aqui se desenvolveram as primeiras atividades 
econômicas do país, como a extração do pau-brasil, cultivo do fumo e da cana-
de-açúcar; aqui dona Brites (Beatriz), esposa de Duarte Coelho, foi a primeira 
mulher governante das Américas. Aqui começou a literatura, com a Prosopopeia 
de Bento Teixeira; aqui se firmou a arquitetura, a música e a culinária, nas suas 
formas mais requintadas. E nesta terra que é “noiva da revolução”1, parafraseando 
Carlos Pena Filho, vicejaram os primeiros movimentos sociais libertários 
contra a dominação portuguesa — a Guerra dos Mascates (1710), a Revolução 
Pernambucana (1817), a Confederação do Equador (1824), a Sabinada (1837), a 
Balaiada (1838) e a Revolução Praieira (1848).

Gilberto Freyre logo percebeu não haver lugar que excedesse o Nordeste 
“em riqueza de tradições ilustres e em nitidez de caráter”2. Nem povo mais forte e 
altivo, afirmando-se, por dentro da ideia nacional, uma cultura regional, tropical, 
exuberante, e autônoma. Primeiros prenúncios de que entendia, com o coração, 
não haver nada mais universal que sua aldeia. Por isso, defendia valores que 
vieram das muitas culturas que formam nossa identidade. Para tanto, criou o 
Centro Regionalista do Nordeste. E organizou o Livro do Nordeste (no centenário 
do Diario de Pernambuco), segundo ele “um pequeno inquérito às tendências 
da vida nordestina; a vida de seus Estados, cujos destinos se confundem num 
só e cujas raízes se entrelaçam”3. Para José Lins do Rego, foi nesse momento 
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que o Nordeste “se descobriu como pátria”4. Depois, Freyre realizou o Primeiro 
Congresso Regionalista, no qual explicitou “a defesa da culinária e da doçaria 
tradicionais da região; a defesa dos jogos e brinquedos regionais; a defesa das 
artes populares, inclusive o mamulengo e o bumba meu boi e a renda do Ceará”5.  
Na sequência de seu compromisso com a região, ainda criou o Instituto (hoje 
Fundação) Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, e o Museu do Homem do 
Nordeste, o museu antropológico mais importante do Brasil.

O projeto Prospecções do Nordeste Brasileiro, sob a coordenação da 
antropóloga Ciema Silva de Mello, diretora do Centro de Estudos do Atual 
e do Cotidiano do Museu do Homem do Nordeste, começa com este livro, 
desvendando os sabores da região, marcados na alma e no sangue de sua gente. 
Seguindo a mesma linha do pensamento de Freyre, inspirador do projeto, para 
quem “a arte da cozinha é a mais brasileira das nossas artes. A mais expressiva do 
nosso caráter e a mais impregnada do nosso passado”6. Ou talvez por entender, 
como Eça de Queirós, que, dentre todas as manifestações culturais, “aquela que 
melhor revela o gênio de uma raça é sua culinária”7. Segundo ele, “um lombo de 
vaca preparado em Portugal, na França ou na Inglaterra, faz compreender talvez 
melhor as diferenças intelectuais destes três povos, do que o estudo das suas 
literaturas”7. Fialho de Almeida defende a mesma tese, de que o caráter de um 
país passa por seus sabores: “O prato nacional é, como o romanceiro nacional, um 
produto do gênio coletivo: ninguém inventou e inventaram-no todos. 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 lembra”8. Sem esquecer que o grande pensador 
Claude Lévi-Strauss definia o grau de civilização dos povos a partir dos hábitos 
alimentares. Foi baseado nessa ideia que sedimentou seu método estruturalista, 
segundo o qual o homem passa do estado “natural” (quando usa o alimento cru) 
ao “cultural” quando começa a “transformar o alimento”; algo tão importante, 
segundo ele, quanto “usar a linguagem e construir objetos”9.

Para esta importante pesquisa, o Museu do Homem do Nordeste convidou 
o antropólogo e jornalista Bruno Albertim, e o fotógrafo Emiliano Dantas. 
Uma dupla muito especial, de competência reconhecida. Para eles, “a tarefa foi 
identificar e registrar as paisagens comestíveis, culturalmente comestíveis, do 
Nordeste”10. Daí resultando um “trabalho revelador, capaz de mudar a relação 
de qualquer investigador com a alimentação”10, permitindo que possamos, a 
partir dele, conhecer melhor como se relacionam os habitantes da região com 
seus alimentos, em hábitos que foram se formando aos poucos. Primeiro, 
aproveitando ingredientes da própria terra, já cultivados ancestralmente por 
nossos índios. Depois, os dos portugueses e dos escravos que com eles vieram 
da África. E, também, dos muitos povos que por aqui passaram — alemães, 
franceses, holandeses, ingleses, tantos outros. Aceitando experiências de cada 
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uma dessas culturas; mas, quase sempre, moldando essas experiências a traços 
específicos de nosso caráter. Até que um dia, nessa mistura democrática de 
muitas heranças, acabou ganhando uma forma própria. “O alimento se torna 
familiar”11, explica Roberto DaMatta, sendo“por isso mesmo definidor de caráter, 
de identidade social, de coletividade”11. Nesse momento é que o alimento se 
converte em linguagem, e ganha um valor próprio, como parte da memória 
social. “Não apenas por ativar, nos termos proustianos, a memória afetiva de 
nosso paladar, através dos bolos e afagos da infância, mas por reforçar laços de 
identidade e solidariedade social”10. 

Neste primoroso trabalho, Bruno e Emiliano buscaram, especialmente, 
dados etnográficos, e não apenas “a informação verbal, o documento, a prova. 
Tanto ou mais do que eles, o gesto, a liturgia cotidiana, o banal — chaves de acesso 
à identidade que procuramos ver materializadas na alimentação”10. Visitaram 
feiras e mercados públicos, pontos de convergência da produção artesanal de 
alimentos; espaços populares e casas de família, também. “Foi preciso, então, 
abrir os olhos e ouvidos para perceber a densidade de gestos ligados à comida”10. 
Transmitidos pelo saber oral, em gerações sucessivas. Uma tarefa complexa, por 
não se tratar de uma região homogênea. “Dentro da unidade essencial que nos 
une há diferenças profundas”12, registrou Freyre. O Nordeste é, bem visto, um 
conjunto de sub-regiões (Meio-norte, Sertão, Agreste, Mata, Litoral) que vão do 
Maranhão até a Bahia. Com clima, solo, vegetação e hábitos substancialmente 
diferentes entre si. E, não obstante, com características semelhantes. Bruno e 
Emiliano visitaram todas elas, escolheram, em cada uma, ingredientes e receitas 
próprias. Além disso registraram as muitas maneiras de usar o mesmo ingrediente 
ou de fazer a mesma receita, em cada um dos nove estados.

Primeira sub-região é a do Meio-Norte, faixa de transição entre a Floresta 
Amazônica, o Cerrado e a Caatinga, compreende o Maranhão e o oeste do Piauí, 
também conhecida como Mata dos Cocais, pela grande quantidade de palmeiras 
de babaçu, buriti, carnaúba e juçara. “Minha terra tem palmeiras”13, assim 
Gonçalves Dias recordava, na Europa, sua terra natal, “Não permita Deus que 
eu morra/ Sem que eu volte para lá”13. Só que Deus permitiu, e o navio Ville 
de Boulogne, em que voltava, naufragou nas costas do Maranhão. Salvaram-se 
todos, menos o poeta, esquecido no tombadilho. Morrendo então, ao contrário 
do poema, sem pôr os pés na sua terra, nem vendo de perto, suas palmeiras 
sonhadas. Essa sub-região tem forte cultura de algodão, arroz, milho e soja, com 
uma culinária que apresenta ingredientes comuns à culinária amazônica e à do 
Sertão, além de outros próprios como óleo e leite do coco babaçu,  mel de abelhas 
tiúba e uruçu. 

Já o Sertão — 55% da região nordestina — exibe, como vegetação, a caatinga 
com arbustos (angico, aroeira, juazeiro); bromélias (caroá); cactos (mandacaru, 
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xiquexique). Tem duas estações bem definidas: uma de alguma chuva, compre-
endendo parte dos meses do verão e do outono; outra seca, pelo resto do ano. 
É o pedaço mais castigado pela falta d’água, tanto que muitas famílias acabam 
obrigadas a abandonar suas terras. O sertanejo previdente guarda para o tempo de 
estio parte dos alimentos que planta, cria ou adquire durante a estação chuvosa. 
“O Sertão é uma grande espera”14, assim dizia Manuel Bandeira. “Um estado de 
espírito”, segundo Ariano Suassuna. Com economia rústica, baseada em pecuária 
e culturas de subsistência, foi, aos poucos, ganhando industrialização incipiente 
e fruticultura irrigada. Tem culinária simples e forte, imitando seu povo. Com 
pratos que dão sustança para enfrentar os duros dias de trabalho. Entre eles, a 
buchada — estômago (bucho) do animal costurado com suas próprias tripas. 
Ou, para quem gosta de simplificar, com linha branca, por superstição ou para 
facilitar sua visualização na hora de retirar o fio. É nesse bucho que vão todos 
os miúdos — coração, fígado, rins e ainda o sangue. Tudo cozido, por muitas 
horas, em panela com água e temperos. Ocorre que, apesar das aparências, essa 
buchada não tem raízes no Sertão nordestino, nem mesmo em Portugal, terra de 
onde nos veio a receita. É que o jeito de cozinhar miúdos dentro do estômago do 
próprio animal chegou à Península Ibérica com os mouros (árabes da Mauritânia), 
que lá permaneceram até quando foram expulsos de Portugal (em 1257) e da 
Espanha (em 1492). O bakbouka logo fez sucesso na região norte de Portugal; e, 
depois, em muitas outras freguesias. Maranhos, assim acabou conhecido por lá. 
Também bandova, borlhões ou burunhão, a depender do lugar. Aqui chegou com 
os primeiros colonos e foi, pouco a pouco, tomando nosso jeito. 

A seguir vem o Agreste, transição entre o Sertão e a Zona da Mata, Agreste 
dos aveloses e das várzeas. “Mas não senti diferença/ entre o Agreste e a 
Caatinga.../ Está apenas em que a terra/ É por aqui mais macia”15, dizia João 
Cabral de Melo Neto.  Menor e mais estreita das sub-regiões, vai do Rio Grande 
do Norte ao sul da Bahia. Com economia diferente, baseada em comércio, 
indústria e pecuária, além do cultivo (insuficiente) de raízes e grãos, é o principal 
produtor de leite do Nordeste. E do queijo de coalho — servido assado, derretido 
no forno ou grelhado. No café, no almoço e no jantar. Acompanhando baião de 
dois, charque, bolo, cuscuz e doce. Com sabor, textura e jeitos de fazer diferentes 
em cada estado. Em Alagoinha (perto de Garanhuns, Pernambuco), há quem 
faça ainda com coalho animal (paredes do intestino do boi). Já no Seridó (região 
do Rio Grande do Norte e da Paraíba) usa-se o coalho industrial. Originalmente 
de fabricação caseira, só mais recentemente passou a ser industrializado. Em 
2007, o governo de Pernambuco editou a lei que passou a considerar como tal 
apenas aqueles fabricados “a partir do leite fresco e cru de bovinos e bubalinos, 
retirado e beneficiado na propriedade de origem, que apresente consistência 
firme, cor e sabor próprios, massa uniforme, isenta de corantes e conservantes, 
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com ou sem olhaduras mecânicas”16. Com especiais cuidados na produção e 
no armazenamento do produto, tão importante é, para nossa cultura, que 
mereceu até projeto de museu, o do Queijo de Coalho. Com sede em Garanhuns e 
fisicamente próximo de Bom Conselho, Jucati, Pedra, Sairé, São Bento do Una e 
Venturosa, importantes fabricantes desse queijo. 

A culinária do Agreste é marcada pelo abuso do sal, usado para fazer carne de 
sol e charque, assim como o milho, presente em todas as mesas, sempre e muito. 
Pode ser consumido assado, cozido ou no preparo de quitutes como angu, canjica, 
mungunzá, pamonha. Além do cuscuz, presente em todas as mesas nordestinas, 
servido no café da manhã, na ceia e acompanhando guisados. “Tem parceria 
consagrada com galinha, bode ou carne de boi guisada”17. Algumas vezes, a “massa 
de fubá úmida é acrescida de charque moída, verduras picadas e sal antes de ser 
cozida no vapor,  recebendo o nome de quarenta”17. O prato é de origem árabe 
(kuzkuz), mais precisamente da região do Magreb (noroeste da África). Chegou 
a Portugal no reinado de Dom Manuel (1495-1521), sendo mencionado por Gil 
Vicente (1465-1536) no seu Juiz da Beira, em que relata queixas de um escudeiro, 
irresignado com o dinheiro gasto pela personagem Ana Dias, “Porque aquele que 
me deste/ Em cuscuz o comeu ela”18. Aqui, o prato foi tomando nosso jeito, da 
receita original conservamos só o modo de cozinhar no vapor. Arroz, farinha de 
trigo, semolina e sorgo substituímos por farinha de milho ou massa de mandioca 
— pilada, temperada com sal, cozida em vapor d’água e depois umedecida com 
leite, de vaca ou de coco.  Também é forte a presença da mandioca, sobretudo em 
beijus, tapiocas e grudes — com massa escaldada, “branca, grossa e grudenta”17, 
daí vem seu próprio nome, grude. Por fim revelam-se hábitos alimentares na 
essência parecidos aos do Sertão — com café da manhã farto, almoço pesado e ceia 
generosa. “O Agreste é, às vezes, surpresa/ Num pé de serra qualquer,/ Enxada, 
casa, fumaça,/ Menina, homem, mulher”19, segundo Carlos Pena Filho.

Já bem diversa é a Zona da Mata, a mais fértil e produtiva. Quando o 
português chegou por aqui, ficou “perplexo diante daquela mata exuberante 
e heterogênea, tão diferente da floresta temperada europeia”20, como dito 
por Manuel Correia de Andrade. O lugar oferecia todas as condições para o 
plantio da cana-de-açúcar: “O clima tropical, com chuvas distribuídas em duas 
estações, os solos derivados de rochas cristalinas, as chuvas se distribuindo de 
maio a setembro, e um estio prolongado que se estendia de outubro a abril”20. 
Assim, naturalmente, foi sendo a mata nativa substituída pela cana, e muitas de 
suas madeiras de lei — amarelo, jacarandá (que o europeu chama, ainda hoje, 
de pau-santo), sucupira —, queimadas nas fornalhas dos engenhos. Porque o 
costume de queimar o bagaço da cana viria só no século XIX. 

Os engenhos foram surgindo, primeiro, nas várzeas dos rios (Beberibe, 
Capibaribe, Jaboatão, Una), em Pernambuco. Depois se espalharam por todo o 
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Nordeste. “Dos engenhos de minha terra/ Só os nomes fazem sonhar:/ Esperança!/ 
Estrela d’Alva/ Flor do Bosque/ Bom-Mirar”21, dizia mestre Ascenso Ferreira. E 
“foi na indústria açucareira nordestina” que, segundo Celso Furtado, “se originou 
a sociedade brasileira”22, caracterizando o início da colonização portuguesa na 
América, a partir do século XVI. Por isso a região virou “um mar de navios de 
anônimo canavial”23, palavras de João Cabral de Melo Neto, produzindo cada vez 
mais açúcar e mel, através do cozimento do caldo da cana, até hoje ainda muito 
usado para acompanhar cará, inhame, macaxeira, queijo (de coalho e do sertão) 
e batidas em geral. Além de tijolos de açúcar mascavo concentrado, a rapadura, 
mais nutritiva e saborosa que açúcar, nasceu da raspagem do açúcar queimado 
que ficava preso nas paredes dos tachos utilizados no processo de fabricação, 
daí vindo seu próprio nome. Mas logo se percebeu que esse açúcar queimado 
era muito mais durável e resistente que o branco, e passou a ser fabricado como 
um produto autônomo. Primeiro, nos Açores e nas Canárias, só bem depois, no 
Brasil, com os primeiros engenhos. Essa Zona da Mata exibe, ainda hoje, parte da 
economia concentrada na agroindústria canavieira, e algum comércio também. 
E, recentemente, industrialização à base, fundamentalmente, da substituição 
de importados do Sul. Tudo em mudança, nos dias que correm, por conta de 
investimentos estruturadores que estão sendo implementados. 

Mas esse açúcar não foi importante apenas na nossa formação econômica, 
como também na construção de nossa identidade social, política e cultural. 
Influenciando artesanato, canto, dança, festas populares, literatura, música, 
pintura e, sobretudo, a culinária. Foi “nos fornos e nos fogões das casas-grandes 
dos engenhos... [que] o patrimônio culinário dos portugueses, já enriquecido 
pelos contatos com o Oriente e com a África, adquiriu novos sabores, aguçou-se 
de adubos esquisitos”24, reconheceu Freyre. As mesas dos engenhos da Zona 
da Mata refletem, ainda hoje, a opulência de outros tempos, mesmo quando a 
economia se degrada. “A casa-grande é uma herança do passado/ Corroeu-lhe 
o tempo a pedra do batente/ E do que foi solar de nossa gente/ Resta apenas 
um escudo brasonado”25, disse Olegário Mariano. Esses escudos são tradições 
entranhadas na alma, que moldaram inclusive nosso jeito de ser —“maneiras, 
gestos, palavras, no sentido de adoçar a própria língua portuguesa”26, segundo 
Freyre. Enfim “sem açúcar não se compreende o homem do Nordeste”26.

O Litoral é síntese de todos esses sabores. “Ó mar salgado, quanto do teu 
sal/ São lágrimas de Portugal”27, disse Fernando Pessoa, de lá e daqui. Com peixes 
e crustáceos preparados de muitas maneiras, mas usando, como ingrediente 
(quase) obrigatório, o coco. Coco de coqueiro da praia, trazido pelo colonizador. 
É que, na época das grandes navegações, os portugueses se lançavam “por mares 
nunca dantes navegados”. Numa dessas viagens, “passaram muito além da 
Taprobana” — tudo como ensina Camões, no canto primeiro de Os Lusíadas. 
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Taprobana era uma pequena ilha ao sul do continente asiático (já foi Ceilão, hoje, 
Sri Lanka), e lá encontraram um fruto verdadeiramente milagroso, que em seu 
interior, além da carne branca e saborosa, continha também água. Como podia 
ser facilmente transportado nas longas viagens, a partir de então passou a estar 
sempre a bordo, e ganhou o mundo com nomes semelhantes: coco, em Portugal e 
na Espanha; noix de coco, na França; noce di cocco, na Itália; kokosnuss, na Alemanha; 
coconut, na Inglaterra e nos Estados Unidos. As primeiras mudas chegaram à 
Bahia em 1553; e depois, muito rapidamente, se espalharam por todo o litoral. 
Da mistura dos modos de preparo africanos e portugueses, e do manuseio de 
ingredientes da terra, foram nascendo por aqui receitas novas, doces e salgadas, 
todas usando, ainda hoje, muito leite de coco — com técnica “remota e rústica”17. 
Assim preparam caranguejo, ostra, siri. E aratu — um caranguejo bem pequeno, 
de carne doce e saborosa, que se move com grande habilidade entre as raízes 
do mangue ou nos arrecifes. Em Barra de Serinhaém, litoral de Pernambuco, as 
mulheres completam a renda familiar com sua pesca. Para tanto, basta uma lata 
grande vazia, uma vara de madeira (do próprio mangue), linha de náilon e isca. 
Elas, assim confessaram, “cantam ou assoviam para atrair o aratu”17. 

Bruno e Emiliano, com dedicação e zelo, visitaram todos os estados do 
Nordeste. No conjunto de suas pesquisas, alguns pratos se mostraram, de alguma 
forma, comuns a todos eles. Mesmas receitas, mesmos ingredientes, mesma 
maneira de fazer. Outras vezes, não; ganhando características específicas em 
cada lugar. 

O caminho trilhado começou em Pernambuco, ponto de partida, e não por 
acaso. Foi nesse pedaço de terra que tudo começou. 

O que faz a grande beleza deste nosso torrão pernambucano é em 
primeiro lugar o céu, que muda a cada instante, leve, puro, suave, onde as 
nuvens parecem ter asas, e que não é o mesmo em um minuto; e depois o 
nosso mar, verde, vibrátil e luminoso, as nossas areias tépidas e cobertas 
de relva, os nossos coqueiros, que vergam desde o soco até ao espanador 
de um brilho metálico e dourado, com que parecem ao longe sacudir as 
nuvens brancas, as jaqueiras e mangueiras cuja sombra redonda é um 
oásis de frescura e abundância28. 

Assim via sua terra Joaquim Nabuco. A Capitania de Pernambuco, doada 
por Dom João III a Duarte Coelho (em 10 de março de 1534), era a maior de todas. 
Ao norte, ia até o Rio Santa Cruz (Ilha de Itamaracá); ao sul, até o São Francisco, 
incluindo a atual Alagoas; e, para o interior, até o Paracatu (em Minas Gerais, 
nascente do Rio São Francisco). Com a chegada de Duarte Coelho, em 1535, a 
cultura da cana ganhou extraordinária expansão. Porque “encontrara, naquele 
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massapê, solo verdadeiramente ideal para a sua floração”26, segundo Freyre. Na 
bagagem, com ele, veio uma variedade crioula (ou merim ou fi na) conhecida na 
Índia, de onde veio, como puri. O primeiro engenho pernambucano completo 
foi instalado por Jerônimo de Albuquerque, cunhado do donatário, no mesmo 
ano em que aqui chegaram. Era o São Salvador, depois conhecido como Engenho 
Velho de Beberibe. Em 1586, já seriam 66 deles. 

Ao sol ardente de campos cheios de cana, e nos engenhos primitivos ainda 
movidos por animais, a cultura da cana logo floresceu. Pernambuco chegou a 
ser, nos séculos XVI e XVII, o maior produtor mundial de açúcar. Por conta de 
tanta fartura foi surgindo nas casas-grandes, em um ambiente de cheiros fortes e 
fumaças, uma das mais importantes doçarias do mundo. Convivência espontânea 
entre o cristal daquele açúcar, o sabor selvagem da fruta tropical e aquele que era 
o alimento básico de nossos índios — a mani’oka (mandioca). Juntando colher 
de pau, panela de barro, pilão, peneira de taquara, raspador de coco, urupema, 
esperanças e tacho pesado de cobre. Assim nasceram doces de araçá, caju, goiaba, 
jaca. Frutas que, por temor, “os primeiros colonizadores se recusaram a consumir 
in natura... havia o receio de que, cruas, fossem tóxicas”17. Também nasceram 
bolos próprios da região, muitos deles com nomes dos engenhos onde foram 
concebidos — Noruega, Guararapes, São Bartolomeu. Ou das famílias que os 
criaram — Cavalcanti, Souza Leão. Ou, ainda, para lembrar fatos históricos —
cabano, legalista, republicano, treze de maio. E muitas sobremesas — arroz-doce, 
bom-bocado, cartola, cocada, grude. Sem esquecer angu, canjica, mungunzá, 
pamonha e tapioca.

 A sala de jantar foi ganhando importância cada vez maior nas casas, com 
móveis, louças e cristais vindos da Europa, novos hábitos acabaram incorporados 
àquele ambiente. Aos poucos ia nascendo a cozinha pernambucana, com sabores, 
temperos, superstições e hábitos das três culturas que nos formaram — a 
indígena, a portuguesa e a africana. Tudo na medida certa e com muita harmonia, 
tudo com aquele equilíbrio que Nabuco sentia no próprio ar de Pernambuco, 
diferente dos estados mais ao norte, onde prevalece a indígena; e diferente de 
Bahia e arredores, onde se afirma a africana. Isto aconteceu por conta de Duarte 
Coelho, que para cá veio não com solteirões ambiciosos, degradados, devassos e 
aventureiros, mas com numerosas famílias que se valiam das escravas africanas 
e das índias para ajudar no preparo dos alimentos, mas seguindo orientação das 
senhoras portuguesas. Gilberto Freyre até comentou: “Creio que o equilíbrio 
culinário em Pernambuco se explica pelo fato de ter sido maior na Nova Lusitânia 
a ação da mulher dona de casa, isto é, da mulher branca, portuguesa, esposa 
cristã do colono”29. No cardápio pernambucano, aratu, camarão, caranguejo, 
guaiamum, lagosta, polvo, siri, sururu, e peixes para todos os gostos — beijupirá, 
cavala (de preferência perna-de-moça), cioba, garoupa, sirigado. Ainda buchada, 
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chambaril, cozido, dobradinha, mão de vaca, rabada, sarapatel, tripa de porco. 
Também bode, cabrito, carneiro ou porco guisado, carne de sol, charque.

Há também a galinha de cabidela, que não apresenta consenso quanto 
à origem do nome. Para uns, decorreria desse prato ser feito com miúdos e 
extremidades da ave — conhecidos, em Portugal, como cabos. Enquanto, para 
outros, o nome viria de um dos ingredientes da receita, o fígado — em árabe, 
kabed. Ou talvez seja só referência a uma região de Angola, Cabinda — donde 
cabindela e, por elipse, cabidela. Só que a receita não nasceu em Portugal, mas na 
França, a partir do poulet en barbouille, menos o champignon e o vinho tinto da 
receita original francesa. Em Portugal, além de galinha (a mais utilizada), cabidela 
se faz também com outras carnes — ganso, marreco, pato, peru, porco. Em todos 
os casos usando, no molho, o sangue obtido no abate do animal, misturado com 
um pouco de vinagre, para não coagular. A receita chegou ao Nordeste com os 
primeiros colonizadores. “O gosto pelo sangue é herança europeia”17.  

De Pernambuco, Bruno e Emiliano foram ao Maranhão. Em fins do século 
XVI os franceses instalaram ali uma colônia — a França Equinocial. Com capital 
em ilha que ganhou o nome de São Luís, reproduzindo L'Île de Saint-Louis da 
distante Paris. Lá permaneceram por mais de 20 anos, até quando portugueses 
egressos de Pernambuco, chefiados por Jerônimo de Albuquerque, tomaram a 
cidade. Por muito tempo a capitania sobreviveu com grandes dificuldades. Sua 
economia, naquele tempo, era baseada sobretudo em agricultura de subsistência 
e comércio de índios vendidos como escravos, daí resultando uma culinária que 
tem, por tudo, forte influência francesa, indígena e portuguesa. Rica em frutas 
— bacuri, buriti, cajá, cupuaçu, graviola, juçara, murici — com as quais se fazem 
cremes, doces, licores, sorvetes, sucos. Com os índios, aprenderam a fazer cofo, 
um cesto de palha (utilizando folhas de palmeiras nativas), usado para muitos fins 
— decoração, serviços domésticos, transporte e acondicionamento de animais, 
camarão, farinhas, frutas, grãos, pescados. Gostam da juçara (do tupi jyssara, 
“tronco de árvore”) — fruto da palmeira juçara (Euterpe edulis), típica da Mata 
Atlântica e muito semelhante ao açaizeiro do Norte (Euterpe oleracea). É usada 
para quase tudo — suco ou polpa batida na tigela (como fazem com o açaí) ou 
acompanhando farinha, camarão, peixe. “Juçara batida, camarão, farinha e açúcar 
é um típico almoço comercial em São Luís do Maranhão”17. E também gostam do 
cuxá — espécie de molho grosso feito com folhas da vinagreira (arbusto vindo 
da África  Oriental) ou da mandioca, engrossado com farinha dessa mandioca e 
acrescido de camarão seco e gergelim. O nome vem do tupi ku (“o que conserva”) 
e xai (“azedo”). “Tudo o que se come no Maranhão tem gosto azedinho da pasta 
de erva”17, Inclusive o arroz de cuxá — com influência das culturas africana (a 
vinagreira), indígena (farinha de mandioca e uso do pilão), portuguesa (o jeito de 
refogar) e árabe (o arroz e o gergelim torrado). Merece especial atenção o doce 
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de espécie — típico da região de Alcântara, perto de São Luís, feito com massa 
de trigo. Sobre essa massa é colocada a espécie (um doce mole de coco e ovos, que 
lembra o quindim). A receita veio com os colonos açorianos que chegaram para 
povoar a região, no início do século XVII. É distribuída pela população na Festa do 
Divino Espírito Santo — outra herança portuguesa, que acontece 50 dias depois 
da Páscoa, durante as festividades de Pentecostes. Tudo arrematado com tiquira, 
uma bebida artesanal feita à base de mandioca e com forte teor alcoólico (até 
54º), geralmente de cor azulada, e que está “no cardápio maranhense desde antes 
do início da colonização”17. Hoje, é apenas encontrada nos mercados de produtos 
regionais, nunca industrializada. O próprio nome tiquira vem do processo de 
preparação, visto que a palavra em tupi significa gota, numa referência ao gotejar 
da bebida durante o processo de destilação. São muitos os tabus em torno dessa 
bebida. O mais difundido é o de que aquele que beber tiquira e tomar banho doce 
“fica doido na mesma hora”17. 

Depois Bruno e Emiliano visitaram o vale que fica às margens do São 
Francisco — nos estados de Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. Por ser uma 
área muito fértil, tornou-se importante produtor de frutas e hortaliças. Com 
forte presença da pesca de cari, piranha, surubim (ou piau), tambaqui, tilápia, 
tucunaré. É importante lembrar que na época da piracema, quando os peixes 
se reproduzem, de novembro a fevereiro, e para a preservação das espécies, o 
Ibama proíbe pescadores de utilizar a tarrafa para pescar (período do defeso). 
É permitida, apenas, a pesca de cinco quilos por dia, e só com anzol. Mas nada 
disso impede que se pesque e venda o cari — peixe de cor preta, com casco duro, 
conhecido como lagosta do São Francisco, que é servido cozido (a carne tem que 
cozinhar muito para ficar mole) e com pirão de batata. Segundo crença local, 
o caldo do peixe com leite de coco é capaz de fazer milagres, impedindo até 
que bebedores se embriaguem. Lendas, aliás, não faltam nessa região, a mais 
conhecida é a do Nego d’Água — que aparece no escuro, gosta de fumar e de 
beber, e tem medo só de carranca. “Faz tempo que ele não é visto. Mas não falta 
entre os pescadores do São Francisco quem garanta ter visto o Nego d’Água”17.

Seguindo nesse caminhar, Bruno e Emiliano chegaram à Bahia. “Bahia de 
todos os santos e de quase todos os pecados”30, como nos versos de Gilberto 
Freyre — não por acaso considerado por Manuel Bandeira, o mais saboroso de 
todos os seus poemas. Ali, a culinária tem forte influência africana. Rica, em 
cheiros e sabores; e simples, na escolha dos ingredientes — arroz, farinha de 
mandioca, feijão-fradinho, inhame, milho, vegetais (bredo, língua-de-vaca, 
mostarda, quiabo, taioba). Com temperos fortes e picantes — gengibre, leite de 
coco, pimentas de vários tipos e, sobretudo, azeite de dendê. Muito e sempre. “É o 
óleo sagrado. Não há cozinha religiosa sem dendê”17. Nos terreiros, só nas sextas-
feiras não se comem pratos à base dele, por ser dia de resguardo. Dito azeite, 
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produzido com o fruto do dendezeiro (Elaeis guineensis), chegou à Bahia com 
os primeiros escravos africanos, e se deu bem, ao encontrar um “clima parecido 
com o da África, o tropical semiúmido”31, segundo Guilherme Radel. No início 
foi usado apenas para iluminação, aos poucos passou a ser também tempero. 
Em quase todos os pratos — abará, aberém, acarajé, amalá, arroz de hauçá, 
badofe, bobó, caruru, efó, erampeteré, farofa de azeite, moqueca, quibombo, 
vatapá, se usa, pois “sem o azeite de dendê não haveria qualquer possibilidade 
de eclodir a culinária afro-brasileira, muito menos de se agigantar, tornando-se 
emblemática”31, ainda segundo Radel.  

Ao se falar em culinária na Bahia, é obrigatório lembrar as baianas e seus 
tabuleiros de muitos sabores. As primeiras, ainda no período colonial, eram todas 
escravas, além de filhas ou mães de santo do Candomblé. A elas cabia preparar os 
pratos nas oferendas a Iansã — deusa dos raios, dos ventos e das tempestades. 
Só mais tarde passaram a vender seus produtos nas ruas, para sobreviver. Estão, 
hoje, nas principais esquinas das cidades, “nas barracas atulhadas, ruidosas 
as comidas de coco e de dendê: caruru, vatapá, efó, as diversas frigideiras, as 
diferentes moquecas. Tantas!”32, palavras de Jorge Amado, ou equilibradas nas 
cabeças, como fazem “Vitorina, com seu tabuleiro de abarás e acarajés”33, “a mãe 
de Chico Tristeza que vendia cocada”34 ou a que, “rebolando as ancas, gritava —
Amendoim torrado! Acarajé, abará”35. Esses tabuleiros, antes, eram equilibrados 
na cabeça, depois se tornaram fixos, equipados com fogareiros, tachos e panelas. 
Hoje são mais de 5 mil baianas registradas, todas com roupas típicas — saia 
comprida rodada (axó), camisa enfeitada com rendas e bordados, faixa amarrada 
nos seios (singuê), bermuda (por baixo da saia) presa com cordão na cintura 
(xokotô) e pano enrolado na cabeça (ojá). Para completar, ainda “tem torso de 
seda, tem!/ Tem brinco de ouro, tem!/ Corrente de ouro, tem! Tem pano-da-
costa, tem! Sandália enfeitada, tem!”, como nos versos de Dorival Caymmi em O 
que é que a baiana tem?. 

Entre as receitas baianas, são destaque alapá (filé com feijão de corda), 
cortado de palma (folhas do cacto refogada com temperos), também epegusi (filé 
com quiabo e camarão seco), frigideira (de peixes e mariscos com leite de coco, 
camarão seco e ovos batidos), fufu inhá (peixe em posta empanado com farinha 
de mandioca e frito no dendê), fusura (filé com gengibre e temperos em tiras com 
purê de inhame), godo de banana (espécie de purê de banana-d’água), maniçoba 
(folhas de mandioca-brava pilada e cozida com carnes e defumados), moqueca 
(de aratu, camarão, maturi, peixe, pitu, siri-mole) e xinxim de bofe (pulmão de 
boi com leite de coco, camarão seco e dendê). Lembrando só que acarajé é a mais 
popular delas: “intricado na cotidianidade, o acarajé é o símbolo mais evidente e 
popular da cozinha votiva que migrou dos terreiros de candomblé para a mesa 
laica e cotidiana”17. Com recheios variados — camarão frito, molho de camarão, 
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vatapá. Em qualquer caso, mantido um mesmo ritual no preparo. Para que as 
vendas sejam boas e para “abrir os caminhos”, antes de sair de casa tomam 
banho de axé (aroeira, arruda), colocam nos tabuleiros plantas de proteção 
(espada-de-ogum e arruda), contas, figas, fitas, imagens e moedas, e oferecem os 
primeiros acarajés do dia aos santos — reproduzindo prática milenar, quando os 
primeiros goles da bebida eram oferecidos aos deuses, uma imagem que Platão 
reproduziu em Fedro, ao descrever Sócrates tomando veneno. A profissão de 
vendedora de acarajé recebeu regulamentação por decreto (nº 12.175/1998) de 
Salvador, que orienta a própria preparação da receita. As baianas e seus acarajés 
foram declarados patrimônio cultural e imaterial do Brasil, pelo Iphan, em 1º 
de dezembro de 2004. Para atrair freguesia, essas baianas cantam pregões que 
Caymmi reproduziu em A preta do acarajé: “Tem acarajé/ Ô acarajé, é cor/ Ô lá lá 
iô/ Vem benzer/ Tá quentinho”.

Ainda tem caruru (caá, “folha”; e reru, “inchada”), feito originalmente pelos 
índios. Apenas ervas socadas, com pimenta, no pilão. Guilherme Piso, médico de 
Nassau, fez referência a ele: “A hera vulgar cararu que nasce nos campos e hortos 
parece mais uma espécie de bredo branco do que vermelho... Come-se esse bredo 
com legume e cozinha-se em lugar de espinafre”36. Depois, os escravos africanos 
foram acrescentando novos ingredientes: amendoim, azeite de dendê, camarão 
seco, castanha de caju, cebola, gengibre, quiabo. E quanto mais quiabo tenha o 
caruru, mais importante o prato. Aquele que Jacira de Odô Oyá ofereceu a Iansã, 
por exemplo, “levava doze grosas deles”32, segundo Jorge Amado. A receita voltou 
depois para a África. Faltando só dizer que, de acordo com a crença popular, em 
casa onde existam Cosme e Damião e seja servido caruru no seu dia, não entram 
doenças, feitiços e mau-olhado. Para quem acredita em bruxas, claro.  E tem 
o vatapá, uma receita genuinamente brasileira, usando técnicas portuguesas e 
africanas. 

O que é um vatapá senão uma transculturação atlântica da açorda 
portuguesa? É o mesmo pão dormido que lhe servirá de corpo, num 
exemplo clássico da cozinha de aproveitamento de recursos. Mas em vez 
de caldo, restos de um ensopado reavivados por cebola e azeite de oliva, 
camarão — fresco e seco —, peixe e, sobretudo, o azeite de dendê17. 

Cada lugar tem um jeito próprio de fazer. Jorge Amado até nos dá receita: 
“Vamos ao fogão: prato de capricho e esmero é o vatapá de peixe (ou de galinha), 
o mais famoso de toda a culinária da Bahia. Tragam duas cabeças de garoupa 
fresca... tomem do sal, do coentro, do alho e da cebola, alguns tomates e o suco de 
limão”33, e Caymmi como que completa em Vatapá: “Quem quiser vatapá, ô/ Que 
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procure fazer./ Primeiro o fubá,/ Depois o dendê”. E, mais importante, “Procure 
uma nega baiana, oi,/ Que saiba mexer,/ Que saiba mexer,/ Que saiba mexer”. 

Depois da Bahia, Alagoas. O estado conquistou sua autonomia (suas terras 
antes faziam parte do território pernambucano) por decreto federal (em 16 
de setembro de 1817), como punição pela Revolução Pernambucana. Tem a 
agropecuária como base de sua economia, é grande produtor de cana-de-açúcar e 
coco, também de abacaxi, algodão, arroz, feijão, fumo, milho. A culinária alagoana 
não é muito diferente daquela dos outros estados do Nordeste. Há nela, contudo, 
uma predominância de peixes e frutos do mar, por conta “do litoral e da grande 
quantidade de lagoas que deram nome ao Estado”17. Entre os peixes, destaque 
para arabaiana, camurim, carapeba, cavala, cioba, curimã, sirigado. Também, 
entre os frutos do mar e rios, pitu, camarão, caranguejo, guaiamum e maçunim 
(marisco). Entre os pratos, agulha frita, camarão-barba-roxa, camarão de cueca 
(deixa-se a metade da casca), casquinha de siri-coral. “Coral” é “um conjunto de 
ovas coaguladas e tem um sabor de maresia adocicada”17. Também siri capado 
(serrado ao meio e ensopado com leite de coco), guaiamum com pirão mexido, 
patinhas de caranguejo-uçá, caldeirada de frutos do mar (“um ensopado coletivo 
de frutos do mar”17). E, sobretudo, sururu de capote — talvez o mais alagoano 
dos pratos. Servido na própria casca (o capote). “Há ainda o sururu ensopado e a 
fritada de sururu”17. Também doces muito especiais. Receitas seculares guardadas 
por famílias tradicionais, entre elas a das irmãs Rocha, que “transformaram seus 
cadernos particulares de receitas numa compilação publicada em 1997”17. Eram 
quatro — Jacy, Yeda, mais Bartyra e Maria (já falecidas). Entre os doces, beijus, 
bolos, cocada, grude, manuê, pé de moleque, brasileiras —“um bolo híbrido em 
que o trigo volta a tomar o lugar da mandioca, assado na folha de bananeira”17.

Nesse passo, Bruno e Emiliano chegaram à esquina do continente sul-ame-
ricano, tendo o Mar Tenebroso (em tempos idos, assim era conhecido o oceano 
Atlântico) como limite, a norte e a leste. A capital do Rio Grande do Norte é Natal 
— por ter sido fundada (em 1599) no dia em que nasceu o Cristo. “Em Natal o 
nome apenas/ Apascenta uma cidade”37, segundo o escritor Diógenes da Cunha 
Lima. Quem nasce ali, bom lembrar, é potiguar — honrando o idioma (em tupi, 
“comedor de camarão”) da tribo que, antes do colonizador branco, andava por 
aquelas terras. Vários descendentes dessa tribo, ao serem submetidos ao batismo 
cristão, adotaram o sobrenome Camarão.  Entre eles Filipe Camarão, que esteve 
em Pernambuco e Bahia na resistência contra os holandeses. Visitas obrigatórias, 
para quem chega, são o Cabo de São Roque (onde foi fixado o primeiro marco de 
posse português no Brasil), o Centro de Lançamento (de foguetes espaciais) da 
Barreira do Inferno (o primeiro da América do Sul), as salinas e o maior cajueiro 
do mundo, na praia de Pirangi (em Parnamirim). Sem esquecer a Casa Câmara 
Cascudo, homenagem a um dos mais importantes filhos da terra. Historiador, 
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antropólogo, pesquisador, foi ele o primeiro a compreender a importância da 
culinária na própria formação da identidade dos povos. “Em todas as pesquisas 
nunca esqueci de investigar sobre a alimentação popular em sua normalidade. E 
também nos dias festivos, ciclo religioso, a comida antiga, modificações,  pratos 
que tiveram fama e são recordados como a mortos queridos”38, assim começa 
sua monumental História da Alimentação no Brasil.  Também importantes por lá 
são artesanato, folclore, música, literatura e culinária. Frutos do mar (camarão 
e lagosta) e peixes (frescos e salgados), que têm como acompanhamento pirão e 
tapioca —“uma combinação clássica no litoral potiguar”17. Também caranguejada 
(fervida ao leite de coco com tomate, pimentão, cebola e temperos), paçoca (carne 
de sol triturada e desfiada, misturada com cebola) com farinha de mandioca, 
feijão-verde, macaxeira, baião de dois (feijão e arroz, cozidos na mesma panela), 
galinha de cabidela.   

Destaque, sobretudo, para a carne de sol de Caicó (principal cidade da região 
do Seridó), “uma das mais bem reputadas do país”17. O uso do sal para aumentar 
o tempo de vida útil das carnes veio, meio por acaso, nas grandes navegações. 
Quando fenícios e egípcios descobriram que peixes guardados em barris de água 
salgada se conservavam por mais tempo, passaram, então, a secar, defumar e 
salgar esses peixes. Com eles os portugueses aprenderam a técnica, logo aplicada 
no preparo do bacalhau, e em carnes, no Nordeste brasileiro. Especialmente no 
Rio Grande do Norte, onde havia fartura de sal e sol. Assim acabaram nascendo 
experiências culinárias bem nossas, como charque e carne de sol. Usando-se 
processos de preparação semelhantes: escolha da carne (preferencialmente de 
vaca), salgação (uso do sal) e secagem (exposição ao ar livre). Diferem apenas 
na quantidade de sal e no tempo de secagem. Levando, a carne de sol, bem 
menos sal. Por isso, tem um tempo de conservação menor. No início, depois de 
colocado o sal, era exposta ao sol nas primeiras horas da manhã. E ficava, nas 
varas, até quando secasse. Daí veio seu próprio nome, carne de sol. Hoje, a técnica 
mudou. Com a secagem da carne se dando, exclusivamente, pelo uso do sal. “A 
carne salgada é amontoada sobre grades vazadas. A cada duas horas, o monte 
é virado”17 e depois vai para o freezer. Também famoso, em Caicó, é um doce 
feito com sangue do porco e conhecido como chouriço. “Trata-se de uma pasta 
gelatinosa escura, perfumada, de sabor intenso, marcante, picante”17. Além do 
sangue (tirado logo que se abate o porco), usa-se nele banha do porco, castanha de 
caju, leite de coco, rapadura e especiarias (canela, erva-doce, gengibre, pimenta).  
Tudo posto em tacho de cobre, num fogo de lenha. Demora muito para ficar no 
ponto, cerca de oito horas; só então sendo armazenado em latas vazias.  

O Ceará veio depois, nesse caminhar. Foi povoado aos poucos e no sentido 
dos rios. Do interior em direção ao litoral. Diferentemente dos outros estados. 
Também diversa é sua geografia, cercada por chapadas — a do Apodi (limite com 
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Rio Grande do Norte e Paraíba), a do Araripe (com Pernambuco e Piauí) e a da 
Ibiapaba (ainda com o Piauí). Com o Sertão no centro delas.  O gado vinha de 
longe, atravessava essas chapadas e ali se estabelecia à margem do Banabuiú, do 
Jaguaribe, do Salgado. Junto com esse gado bovino foram chegando, também, 
bode, carneiro, galinha e porco, para consumo doméstico. Esses animais estão 
presentes em quase todas as receitas do sertanejo: carne de sol, charqueada, 
mungunzá salgado (milho cozido com carne de sol, costela e linguiça calabresa), 
panelada (cozido de vísceras do boi), roupa-velha (carne de sol desfiada com purê 
de macaxeira). Também o baião de dois, presente em todas as mesas do Ceará. 
“Vai do litoral ao sertão, da mesa do pobre à mesa do rico”17. Deve o nome à 
música (Baião de dois) de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Há muitas maneiras 
de fazer, a depender dos ingredientes disponíveis. Mas, para merecer o nome, 
é preciso que arroz e feijão (preferentemente de corda) sejam cozidos juntos. 
Os demais ingredientes (nata, queijo, carne de sol, camarão, marisco, leite de 
coco) variam de lugar para lugar. O poeta Torquato Neto até escreveu sobre ele: 
“Quero porque quero este baião, baião de dois, feijão com arroz, pão seco de cada 
dia, negra solidão. Quero porque quero esse baião, corado, fresco e bem machão: 
coragem, peito, coração”39. 

Já paçoca é carne frita com farinha triturada no pilão. Hoje se usam 
liquidificador e processador para facilitar o trabalho. Só que “a verdadeira paçoca 
tem que ser feita no pilão”17. O nome e a maneira de fazer, herdamos dos índios, 
que faziam a po-çoca (do tupi, “pilado”, “esmigalhado”) pilando peixe moqueado e 
misturado com farinha de mandioca. Um método que conserva a carne por mais 
tempo. O prato até mereceu canção popular, lembrada por Mario Souto Maior: “De 
manhã a minha Rosa/ Traz-me paçoca e o café;/ Almoçamos sobre as esteiras/ De 
palmas de catolé./ Rodeados dos filhinhos/ Maria, João e José”40. Ainda devendo 
ser anotados, por lá, buchada de carneiro, capote guisado, carneiro (assado ou 
guisado), frango capão, galinha de cabidela e porco (assado ou cozido). Do leite 
se fazem manteiga, nata e queijo. Ao longo do litoral, é como nos outros estados. 
Com destaque nos peixes ariacó, biquara, cangulo, cavala, cioba, garoupa, pargo, 
serra. Preparados de todo tipo. Tudo muito tradicional, que no Ceará “come-se 
com fidelidade às receitas das senhoras-donas, nossas avós”41, segundo Raquel 
de Queiroz — que fala das receitas preparadas na sua fazenda Não me deixes, em 
Quixadá. Segundo ela  (em A casa é sua), para o cearense ser feliz, basta só “um 
prato de mungunzá/ Um gole de café quente/ uma rede branca e macia/ E junto 
a nós, todo dia/ Alguém que goste da gente”. 

Sergipe (em tupi, “rio dos siris”) é o menor de todos os estados brasileiros. 
O que não diminui sua importância. Durante muito tempo, fez parte da Bahia. 
Até conquistar sua autonomia, com a Constituição de 1824. É grande produtor 
de açúcar, calçados, cimento e suco de laranja. Tem folclore rico e diversificado, 
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reunindo elementos das culturas indígena, africana e europeia. É conhecido, 
também, por suas festas. Entre elas caboclinhos, cacumbi, guerreiros, lambe-
sujos, parafusos, reisado, samba de parelha e taieira. Tem culinária feita, 
sobretudo, usando ingredientes do mar e dos rios, preparados de muitas maneiras — 
refogados, com leite de coco, em moquecas (assados em folha de bananeira ou palha 
de ouricuri). Também carne de boi (carne de sol, quiabada), milho (bolos, canjica, 
pamonha), mandioca (em beijus, tapiocas ou acompanhando pratos salgados). Em 
24 de março de 2011, foram reconhecidos como patrimônios imateriais de Sergipe 
o amendoim verde cozido, a bolachinha de goma (açúcar, farinha de mandioca, gema 
e leite de coco), o doce de pimenta, o malcasado (bolo com coco), o pé de moleque de 
massa puba, o saroio, a tapioca. E, sobretudo, a queijada de São Cristóvão — espécie 
de cocada fofa, quase cremosa por dentro, posta em  base fina que lembra um biscoito. 
Como o próprio nome sugere, é produzida em São Cristóvão, cidade histórica pertinho 
de Aracaju, “Trata-se de um doce da liturgia histórica do açúcar em Sergipe, que começou 
a ser vendido após o fechamento das últimas senzalas”17. 

Bruno e Emiliano, em Sergipe, deram especial atenção à mangaba. Fruta 
em extinção, natural das praias do Norte e do Nordeste brasileiros. Os índios 
a chamavam bato-i ou ma’ngawa (em tupi, “fruta boa de comer”). Logo caiu 
no gosto do colonizador português. São muitos os registros desde o século 
XVII. O padre Fernão Cardim, reitor do colégio jesuíta da Bahia, dizia “jamais 
 fartar-se”42 delas. Logo depois escreveu o senhor de engenho e historiador 
Ambrósio Fernandes Brandão: “Mangaba, fruta que pode ser estimada entre 
as boas que há no mundo”43. Encantados ficaram também os franceses. Sendo 
prova um comentário do capuchinho francês Claude d’Abbeville, em História 
da missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e terras circunvizinhas: “São 
frutos muito doces e agradáveis e que derretem na boca”. Durante muito tempo, 
pareceu impossível cultivar mangabeira, ela apenas surgia na natureza e pronto; 
como providência divina, e não pela mão do homem. A crença era de que, para 
germinar, as frutas precisavam ser engolidas por algum animal, para receber os 
ácidos da ruminação, voltando suas sementes ao solo em seguida, para brotar. 
Depois, essa cultura acabou se tornando possível com o desenvolvimento da 
botânica. “Na terminologia das mangabeiras, a fruta pode ser dividida em dois 
grupos”17, a depender da forma pela qual é colhida. Caída ao natural e de capota. 
Caída é a bem madura que cai no chão, debaixo do pé. E de capota é a que se tira 
do pé. O nome vem de precisar ser capotada, isto é, coberta para amadurecer. Seja 
como for, os frutos podem ser consumidos ao natural, mas não são muitos os 
apreciadores do travo que vem do seu visgo. Melhor quando convertida em suco, 
refresco, sorvete, geleia, doce em calda ou licor. 

O Piauí (em tupi, “rio das piabas”), de todos os estados é aquele que tem o 
menor litoral. Começou a ser povoado quando vaqueiros dos estados vizinhos 
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procuravam novos pastos. E passaram a ocupar terras ao lado do Gurgueia, 
afluente do rio Parnaíba, cantado em versos do poeta piauiense Torquato Neto, A 
rua: “Como o rio Parnaíba/ rio manso.../ Onde a noite refletia/ O brilho manso/ O 
tempo claro da lua”. A capital, Teresina (homenagem à imperatriz Teresa Cristina, 
casada com Dom Pedro II), fica em sua margem. É a única do Nordeste longe do 
litoral. A primeira atividade econômica do estado é a pecuária, marcada até no 
seu folclore — bumba meu boi, congada, reisado. Mas também tem a agricultura 
— algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, soja. Mais palmeiras 
babaçu, buriti, carnaúba. Indústrias — química, têxtil, de bebidas. E o turismo. 
No Parque Nacional da Serra da Capivara estão os mais antigos vestígios da 
presença do homem nas Américas, em cerâmicas, fósseis e pinturas rupestres. 
Sua culinária é rica em cheiros-verdes (coentro e cebolinho), pimenta-de-cheiro 
e corante natural. No interior, pratos sertanejos à base de carne: buchada, carne 
moída (com quiabo, jerimum, macaxeira, maxixe), carne seca picadinha, carne de 
sol (com cuscuz ou macaxeira), cozido, paçoca, panelada (intestino do boi com 
verduras), peru caipira (assado ou guisado), pintado (feijão com pé e orelha de 
porco). Sem esquecer o bode assado na brasa, galinha de cabidela, leitoa recheada, 
sarapatel e maria-isabel (arroz com carne seca). No litoral, pratos à base de frutos 
do mar — caldeiradas e frigideiras de camarão, casquinho de caranguejo, mexido 
de ostras — e peixes do mar e de rio (branquinho, mandubé, matrinxã, piratinga). 
Usando sempre farinha. Muita. E de todos os tipos, como: farinha branca, farinha-
d’água, pirão. São também famosos alguns doces e compotas — de bacuri, buriti, 
caju, casca de laranja-da-terra, goiaba, manga, mangaba. No interior, são comuns 
leilões “lastreados não por bens duráveis, mas por patrimônios comestíveis e 
simbólicos”17 — segundo Bruno, que participou de um desses leilões, os convidados 
dão lances em animais assados, doces e bolos.  “Há leilões por motivos vários, mas 
quase nunca o de gerar renda gratuita, sem justificativa moral (ajudar a igreja, 
tratamento de alguém doente) para quem o promove”17. 

A principal bebida do estado é a cajuína, um suco puríssimo do caju “filtrado, 
engarrafado e fervido”17, sem álcool, embora seja muito semelhante, no gosto, a 
outras bebidas alcoólicas. Segundo se sabe, foi invenção do farmacêutico Rodolfo 
Teófilo, que, com ela, queria combater o alcoolismo. Hoje, é patrimônio cultural do 
estado do Piauí. E ficou imortalizada numa das mais bonitas músicas de Caetano 
Veloso (Cajuína):

Existirmos: a que será que se destina?
Pois quando tu me deste a rosa pequenina
Vi que és um homem lindo e que se acaso a sina
Do menino infeliz não se nos ilumina
Tampouco turva-se a lágrima nordestina
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Apenas a matéria vida era tão fi na
E éramos olharmo-nos intacta retina
A cajuína cristalina em Teresina.

A letra foi inspirada no poeta Torquato Neto — que tão cedo partiu, por 
suas próprias mãos, para a eternidade. Tudo começou quando Caetano foi visitar 
o pai de Torquato. Bateu na porta e seu Heli abriu. Ficaram então a sós, os dois. 
Um em frente ao outro. Um olhando para o outro. Sem palavras. Porque não 
havia mesmo o que dizer. Ou talvez nada tivesse mais importância que o gesto 
de estarem ali. Foi quando Caetano começou a chorar, e chorar, e chorar, dizendo 
tudo, nesse lamento. O velho foi até o jardim, colheu uma rosa e lhe entregou. 
Depois ofereceu cajuína. E ficaram conversando, até o fim da madrugada, sobre 
o menino infeliz que cumpriu sua sina. O mesmo Torquato que, antes de morrer, 
escreveu talvez seu mais belo poema (Pra dizer adeus), depois musicado por Edu 
Lobo — que, mais tarde, confessou não ter percebido, ao ler a letra, tratar-se de 
um bilhete de despedida. Essa letra diz assim (trechos):

Adeus
Vou pra não voltar
E onde quer que eu vá
Sei que vou sozinho.
...

Vem
Nem que seja só
Pra dizer adeus.

Paraíba é a última parada. Terra de mulher braba, e de homem trabalhador. 
De resistência à opressão. Do Nego, que está na sua bandeira. Paraibanos e 
pernambucanos lutaram juntos contra os holandeses e a dominação portuguesa, 
como estiveram juntos na Confederação do Equador. Nesses dois estados 
andaram bandos de cangaceiros famosos, como Antônio Silvino, Chico Pereira 
e Virgulino Ferreira da Silva (Lampião). Paraíba é também terra de grandes 
nomes da nossa literatura, entre eles Augusto dos Anjos — que, findo seu 
único livro de poesia, escreveu no papel branco da capa dos rascunhos, com seu 
próprio sangue, o título Eu (por isso sempre que editado, esse livro permanece 
em capa clara e com título em vermelho). Terra de cantadores, também. Entre 
eles aquele que é, talvez, o maior de todos, Severino Pinto (Pinto do Monteiro), 
autor da mais bela sextilha do repente: “Essa palavra saudade/ Conheço desde 
criança/ Saudade de amor ausente/ Não é saudade, é lembrança/ Saudade só 
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é saudade/ Quando morre a esperança”. Sem contar que da Paraíba é Celso 
Furtado. E importantes artistas — Chico Cesar, Elba Ramalho, Geraldo Vandré 
e Jackson do Pandeiro — inspirado neste, segundo lenda divulgada por Bráulio 
Tavares, quando se conheceram no Beco das Garrafas (Rio de Janeiro), Bob 
Dylan escreveu Mr. Tambourine Man (tambourine, só para lembrar, em inglês é 
pandeiro). No mais, Paraíba e Pernambuco são muito parecidos —  na economia 
(com pecuária, cultivo da cana-de-açúcar e indústrias), no artesanato, folclore 
e turismo, tanto que Caruaru (PE) e Campina Grande (PB) dividem o título de 
“melhor São-João do mundo”. O cardápio do paraibano tem na carne e nos grãos 
estocáveis sua principal fonte. O arroz-da-terra, ou arroz-vermelho, é cultura 
própria do semiárido paraibano, servindo como base para o rubacão —“uma 
variação paraibana do baião de dois”17. Também arrumadinho, bode guisado, 
buchada, carne de sol, galinha de cabidela, acompanhados de arroz de leite ou de 
queijo, farofa d’água, pirão de queijo, feijão-verde. E rapadura (com amendoim 
castanha, coco, erva-doce), usada na sobremesa ou para adoçar o café. No litoral, 
pratos levam camarão, caranguejo, lagosta e peixe, com molho de coco ou de 
tomate junto com pirão. Sobremesa é arroz-doce, cocada (às vezes servida na 
própria quenga do coco), doce de coco com rapadura, pudim de tapioca. Para 
arrematar, cachaça — valendo lembrar que é no Brejo Paraibano onde se produz 
algumas das melhores do Brasil, “com nome e sobrenome”17.

Os índios brasileiros não conheciam essa cachaça. Até que vieram os 
engenhos. A espuma da primeira fervura do suco da cana, por não ter serventia, 
era colocada em cochos, ao relento, para alimentação dos animais. Esse mosto 
fermentava com facilidade; e, meio por acaso, os escravos começaram a gostar 
de suas qualidades. Por lembrar, nos efeitos, bebidas fermentadas que ficaram 
na terra distante: o emu (do dendê) e o malafo (obtido de diversas palmeiras). 
Nascia, assim, aquela bebida estranha a que chamavam aguardente da terra —
para diferenciar da aguardente do reino (a bagaceira), produzida em Portugal. E 
começavam a desaparecer as rudimentares garapas fermentadas dos índios. Sem 
contar que a nova bebida tinha vantagens suplementares: ajudava a suportar 
o frio, dava disposição para o trabalho duro no canavial e servia como remédio 
para quase tudo — picada de cobra, reumatismo, sífilis e saudade. Com o tempo 
deixou, entre nós, de ser privilégio apenas dos escravos, e passou também a 
frequentar as mesas dos senhores de engenho — pura ou como matéria-prima 
de licores. Aos poucos, foi se aprimorando, sendo feita já não do caldo da cana, 
mas das borras do mel (melaço). O processo rudimentar de fermentação acabou 
substituído pela destilação em alambiques, primeiro de barro, depois de cobre 
— em técnica já conhecida na destilação do mosto fermentado de uva, usada 
para a produção da bagaceira. A seguir, vieram as primeiras casas de cozer méis —
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assim se dizia. Estava pronta a cachaça, como a conhecemos hoje. E tinha início 
a decadência da bebida oficial que o colonizador português trouxe do além-mar. 

Mais que bebida, aquela cachaça carrega em seus barris a marca do 
irredentismo brasileiro. Portugal tentou proibir primeiro seu consumo, depois a 
própria fabricação. É que “a Coroa via no destilado da cana-de-açúcar uma ameaça 
ao vinho português — e portanto à lógica econômica de que a colônia deveria 
fornecer matéria-prima e comprar os manufaturados da metrópole”17. Em vão. 
Acabou elevada à condição de símbolo de resistência à dominação portuguesa. 
Bebida dos patriotas. O Brasil recentemente conseguiu a certificação do nome 
cachaça, assim como o México fez com a tequila, e a França, com o conhaque e 
o champanhe. O Decreto nº 4.072, de 3 de janeiro de 2002, em seu capítulo IV 
(“Dos destilados alcoólicos e das  bebidas alcoólicas destiladas”), seção II (“Das 
aguardentes”), estabelece no art. 91, parágrafo 1º: “Cachaça é a denominação típica 
exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 
trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus Celsius e com 
características sensoriais peculiares”. Essa cachaça é, também, a única base para 
a mundialmente famosa caipirinha. E só se for de limão. A revista inglesa Drink 
International classificou-a como uma das dez mais famosas misturas do planeta. 
E a americana In Style foi mais longe, afirmando que caipirinha foi o drink mais 
importante do século. O mundo, quem diria, acabou se curvando à cachaça.  

Assim, completa-se essa viagem pelos sabores nordestinos. Conduzidas 
pelas mãos competentes de Bruno Albertim e Emiliano Dantas. Michel Foucault 
dizia que “a identidade é uma trajetória”. A definição se aplica, justissimamente, 
a esse trabalho. Que a trajetória por eles escolhida tem como resultado uma 
compreensão melhor de nossa identidade. Aqui está, pois, um espelho dessa 
região, a partir dos sabores. Fernando Pessoa disse em Gazetilha, assinada por 
Álvaro de Campos: “Ó grandes homens do Momento!/... Tratem da fama e do 
comer/ Que amanhã é dos loucos de hoje!”. Aqui está este comer, de ontem e 
de hoje. E o prazer das descobertas. Definido tudo com absoluta pertinência, 
com enorme rigor técnico, mais talento e brilho, em um trabalho admirável. Que 
todos e cada um, nas páginas que se seguem, tirem a prova. Boa leitura.  

Maria Lecticia Cavalcanti
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INTRODUÇÃO

COMIDA COMO 
LINGUAGEM SOCIAL: 
GILBERTO FREYRE
E UMA CERTIDÃO 
PARA A COZINHA 

NORDESTINA
A comida é linguagem — não nos interessa apenas o preparo do alimento 

em si. Interessa o que se come, mas, sobretudo, como se come, porque se 
come — ou porque não se come — e com quem se come. “O prato serve 
para nutrir o corpo, mas também sinaliza um pertencimento, servindo como 
um código de reconhecimento social", lembra a antropóloga gaúcha Maria 
Eunice Maciel (2003, p. 2). "O comportamento relativo à comida revela 
repetidamente a cultura em que cada um está inserido", endossa o norte-
americano Sidney Mintz (2001, p. 34).

A comida, ou os sistemas de trocas alimentares como no fluxo de dádivas 
descrito por Mauss (2003), esteve na tradição antropológica desde o surgimento 
da pesquisa etnográfica no Ocidente. Quase sempre, contudo, de maneira 
coadjuvante — apenas como apêndice para a explicação de sistemas sociais 
mais totalizantes. Etnógrafos primários, os primeiros cronistas dos hábitos 
das populações exóticas do Novo Mundo, como Hans Staden, impressionado 
e quase assado pelos hábitos canibais dos tupinambás brasileiros dos 1500, 
alimentaram a Europa com descrições detalhadas, se não densas, como sugeriria 
Geertz (1989), dos comportamentos e estratégias para o consumo de bebidas e 
comidas nessas populações do Novo Mundo.

Do ponto de vista cultural, há uma diferenciação entre comida e alimento. 
"Comida não é apenas uma substância alimentar; mas é também um modo, 
um estilo e um jeito de alimentar-se. E o jeito de comer define não só aquilo 
que é ingerido, como também aquele que o ingere", nos lembraria Roberto 
DaMatta (1987, p. 4). Para Barthes, a "comida é um sistema de comunicação 
não-verbal" (1967 e 1975). Mary Douglas (2007) aponta a capacidade de 
comunicação e geração de significados da comida:

If food is treated as a code, the message it encodes will be found in 
the pattern of social relations being expressed. The message is about 
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As "cozinhas" são conjuntos de manifestações culturais relacionadas à 
alimentação que se tornam marcadores culturais, parte do patrimônio imaterial 
do grupo social envolvido. Ainda que, do ponto de vista histórico, alguns pratos 
e receitas possam ter origens questionáveis como ficção coletiva (o que, no 
fundo, a história oficial é), é quase consensual que, tomados pelo senso comum 
como emblemas, esses pratos ajudam na construção do sentido e sentimento 
de pertencimento. O sociólogo Claude Fischler (2010, p. 123), de maneira bem 
basilar, evidencia que: “A comensalidade é, ao mesmo tempo, um meio de inclusão 
e de exclusão social”. E, nesse sentido, “a refeição contribui de modo fundamental 
para construir o social”. Bourdieu (2002) é um dos pensadores contemporâneos 
mais atentos para o fato de que o gosto não é apenas condicionado por disposições 
biológicas, mas a equação dessas disposições corporais com um conjunto de 
condicionantes culturais com a possibilidade de distinção social. A dimensão 
simbólica da alimentação serve de guia para escolhas e comportamentos 
cotidianos e extraordinários.

Em um caso, a alimentação é reivindicada em sua verdade de 
substância nutritiva por sustentar o corpo e fornecer energia (o que 
tende a privilegiar os alimentos pesados, gordurosos e fortes, cujo 
paradigma é a carne de porco, gordurosa e salgada, antítese do peixe, 
magro, leve e insosso); no outro caso, a prioridade é atribuída à forma 
(por exemplo, do corpo) e às formas leva a relegar, para segundo plano, 
a busca de energia e preocupação com a substância, reconhecendo a 
verdadeira liberdade na ascese eletiva de uma regra prescrita para si 
mesmo (BOURDIEU, 2002, p. 189).

Só os realmente muito tolos poderiam 
acreditar que panelas contêm apenas 

ingredientes e temperos   

Como materialização da cultura, alimentação é linguagem para a articulação 
de discursos de identidade. “Quando uma nação se constitui, vários sistemas 
simbólicos se articulam, materializando seu conceito. O desejo de ter uma 
literatura, uma pintura, uma música ou uma culinária funciona como diretriz do 
trabalho criativo”, lembra Carlos Alberto Dória (2009, p. 11).

different degrees of hierarchy, inclusion and exclusion, boundaries 
and a transaction across boundaries. Like sex, the taking of a food 
has a social component, as well as biological one (2007, p. 10).

1 Tradução livre do autor: “Se a comida é tratada como um código, a mensagem que ela engloba será encontrada 
nos padrões expressos de relações sociais. A mensagem trata de diferentes graus de hierarquia, inclusão e exclusão, 
benesses e negociações. Como o sexo, as escolhas alimentares têm tanto componentes sociais como biológicos”.
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Se todo projeto identitário é também um projeto político, lembremos que 
o Nordeste perdia importantes espaços no jogo nacional de distribuição de 
poder econômico e político na primeira metade do século XX. A outrora região 
mais rica do país, onde a cana-de-açúcar viabilizou o único projeto colonial 
português no continente americano, perdia prestígio e representatividade nos 
poderes constituídos e na participação no produto interno bruto nacional. 
Desprestígio também repercutido pelo discurso, excessivamente centrado 
no Sudeste, dos intelectuais que forjavam o Modernismo brasileiro a partir 
da Semana de Arte Moderna de São Paulo, de 1922. Gilberto Freyre, como 
expoente da região desprestigiada, procurava dar uma resposta nordestina —
com conteúdos narrativos de pretensão nacionalista, porém produzidos a partir 
da ótica e exemplos históricos do Nordeste — ao modernismo brasileiro de 
sotaque excessivamente paulistano. Ali, começava nossa história mais recente 
da construção da tradição de uma culinária nordestina.  

O antropólogo Reginaldo dos Santos Gonçalves, em A retórica da perda 
(2006), lembra que, a partir dos anos 1930, intelectuais passaram, direta ou 
indiretamente, a se engajar numa política de formulação do patrimônio nacional. 
Com a incipiente industrialização da Modernidade, o risco de se perder um 
passado patrimoniável evidenciava-se. Naquele contexto de descontinuidade, 
os discursos do patrimônio tinham como propósito a construção de uma 
“memória” e uma “identidade” nacionais com o objetivo engajado de construção 
ideológica da nação. Para Freyre (1939), a cozinha, como outros atos do 
cotidiano, ajudaria a dar conteúdo ao cerne do que é ser pernambucano. Vários 
elementos simbólicos seriam articulados para a materialização de um conceito 
identitário através da comida. 

As nações modernas são construções políticas muito elaboradas. Elas 
foram arquitetadas no bojo do processo de formação dos estados surgidos 
a partir do século 19, combinando quase sempre um território, uma 
língua, um exército, tradições partilhadas pela população, reli giões e, 
claro, uma determinada culinária (DÓRIA, 2009, p. 12). 

A história demonstra, repetidas vezes, que o culinário constitui o refúgio, 
a trincheira da resistência e da afirmação quando identidades estão ameaçadas. 
Recorro a uma assertiva de Poulain: 

A história da alimentação mostrou que cada vez que identidades regionais 
são postas em perigo, a cozinha e as maneiras à mesa são os lugares 
privilegiados de resistência. A gastronomia alsaciana é, sobre este ponto, 
exemplar. Quando essa província está sob o domínio francês, ela exibe os 
particularismos alemães; quando está sob tutela alemã, eis que a mesa 
torna-se francesa (POULAIN, 2013, p. 35).

A noção mais socialmente aceita de uma cozinha regional eminentemente 
nordestina tem, portanto, na figura de Gilberto Freyre um articulador de 
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primeira importância. Se autores, intelectuais e artistas como Jorge Amado, 
Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, José Lins do Rego e Rachel de Queiroz 
foram responsáveis, com suas obras e discursos, pela construção de um sistema 
imagético que o Brasil — sobretudo o Nordeste brasileiro — teria de si ao longo 
do século XX, o próprio Freyre não se furtou ao papel de intelectual engajado em 
definir e popularizar não apenas uma ideia geral sobre o que é o Nordeste, mas 
também conceitos claros sobre as manifestações de sua cultura, inclusive de sua 
cultura culinária. 

Toda tradição é eleita por atores privilegiados com acesso à propagação social 
de seus conteúdos.

A busca das verdadeiras raízes regionais, no campo da cultura, levaria 
à necessidade de inventar uma tradição. Inventando tradições, tenta-se 
estabelecer um equilíbrio entre a nova ordem e a anterior; busca-se conciliar 
a nova territorialidade com antigos territórios sociais e existenciais. 

É o que lembra o historiador potiguar Durval Muniz de Albuquerque Júnior 
(2009, p. 88), num livro sobre a consolidação de tradições e do próprio Nordeste 
como região.

Como categoria sociológica, a culinária seria também acionada para a 
construção ideológica dessa nova identidade regional que se proclama. 

A discussão sobre a formação nacional, inclusive de nossa culinária, 
pode ser situada entre 1870 e 1930, quando envolveu nos debates as 
elites econômicas e os intelectuais de todo o País. As cozinhas regionais 
emergiram como tema a partir de 1920, de maneira mais forte no 
Nordeste. 

Lembraria também o sociólogo Carlos Alberto Dória (2014, p. 147).

(...) Quando dizemos ‘cozinhas regionais’, em geral, estamos nos 
referindo, com maior ênfase, às cozinhas populares. Nesse ponto, têm 
pouca importância, por exemplo, os livros sobre culinária que expressam 
modas internacionais e atravessam o Atlântico, infl uindo na prática 
culinária das grandes cidades da América.

Nos primeiros artigos de jornal publicados por Gilberto Freyre ainda na 
década de 1920, a culinária toma destaque como elemento para a caracterização 
e entendimento sociológicos do Nordeste. Nesses artigos, Freyre antecipa muitas 
das ideias do Congresso Regionalista de 1926 e esboça a espinha dorsal de Açúcar, 
o livro de 1939 que chocaria metade da intelectualidade brasileira. 

Com o subtítulo Uma sociologia do doce, o sociólogo já reconhecido pelo 
impacto de Casa-grande & senzala, publicado seis anos antes, escandalizava ao 
se deter sobre assuntos considerados pejorativamente femininos e menores: 
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receitas e técnicas de bolos e doces de famílias tradicionais nordestinas. “Sem 
açúcar”, escreve categoricamente na introdução do livro, “não se entende o 
homem do Nordeste”.

Em contraponto aos excessos oleosos africanos da cozinha baiana ou 
à predominância indígena do Nordeste, Gilberto Freyre diz que a cozinha 
pernambucana, grande influência da área compreendida entre a Bahia e o 
Maranhão, é a mais equilibrada entre as cozinhas regionais brasileiras. Por sua 
localização geográfica, equilibraria, sem submissão demasiada a uma ou outra, 
os três principais elementos da formação da miscigenação brasileira. O artigo 
Tradições da cozinha pernambucana (LEÃO & BARROS, 2009, p. 66) é simbólico: 
“Fidalgos arruinados, sem nenhuma importância na vida brasileira, se há joia de 
família que ainda nos reste, aos pernambucanos, é a tradição que se refugiou nos 
fornos de algumas casas”.

A cozinha estaria presente em toda a obra do sociólogo. Grande ensaio sobre a 
formação do Brasil a partir da família patriarcal nordestina, Casa-grande & senzala 
tem suas páginas temperadas por doses generosas de hormônios e quitutes; sexo 
e comida; não os grandes acontecimentos ao gosto da historiografia oficial, mas 
os temperos, ensopados, salivas e secreções que fazem a vida cotidiana e fixam o 
homem em seu pertencimento.

Gilberto Freyre chega mesmo a ser ufanista na defesa de uma tradição 
culinária nordestina. Como no célebre artigo Pirão, glória do Brasil: 

(...) Divino pirão! Nunca no Brasil se pintou um quadro nem se escreveu 
um poema nem se plasmou uma estátua nem se compôs uma sinfonia que 
igualasse em sugestões de beleza a um prato de pirão. Arthur de Oliveira 
descreveu-o uma vez: "uma onda de ouro por onde se espaneja o verde das 
couves." (...)

Gilberto Freyre vai se preocupar em tecer descrições positivas dos pratos 
criados no seio da família patriarcal nordestina; uma cozinha, como sua gente, 
híbrida. Ainda no artigo sobre as tradições da cozinha pernambucana, categoriza, 

basilarmente, o poder da comensalidade como desencadeador de 
processos sociais: “É a nutrição fator poderosíssimo de tipo nacional e 
de tipo social. Os alemães teriam por certo conseguido nacionalizar os 
alsacianos se lhes tivessem conquistado todo o paladar (...). Vejo que vou 
desenvolvendo uma teoria de interpretação histórica: a interpretação 
culinária (...) teoria que abandono ao primeiro psicólogo social que 
quiser se valer de suas possibilidades revolucionárias” (FREYRE apud 
HÉLIO, 2000, p. 66).

O gosto brasileiro por comidas gordas, oleosas e excessivas em açúcar, 
para o sociólogo, são heranças portuguesas já marcadas por seus antecessores 
árabes. E o Nordeste seria a área onde o doce configuraria relevância e influência 
sociológica, com grande expressão estética, no Brasil: 
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Doces, bolos, quindins de paladar e suas apresentações, seus enfeites, 
seus acompanhamentos mais ou menos estéticos são arte que não se 
compara à da escultura ou da pintura em virtude de solidez ou capacidade 
de permanência (FREYRE, 1997, p. 14).

O pirão é um símbolo dessa cozinha sintética: com a sua farinha nativa 
ameríndia engrossada pelo caldo dos guisados portugueses — como se uma açorda 
fosse — e temperada pela mão africana. Do africano, Gilberto Freyre afirmou, 
alimentando polêmicas hoje mais pálidas, mas não de todo extintas, que o homem 
escravizado, com seus tubérculos, como o inhame, e verduras, contribuiu para 
trazer mais saúde nutricional ao cardápio brasileiro. Numa visão otimizada da 
vida do escravo no Brasil, chega, polemicamente, a afirmar que o africano cativo 
no Brasil foi o mais bem alimentado sujeito da época da colonização.

Ao longo das páginas de Casa-grande & senzala, Freyre aponta a monocultura 
da cana-de-açúcar nordestina como motivo de deficiência nutricional e, conse-
quentemente, social no Nordeste. A diversidade agrícola, com presença mais 
farta de legumes e hortaliças, seria, na visão do sociólogo, um dos motivos para a 
posterior e irreversível maior pujança econômica do planalto paulista no País.

É essa cozinha patriarcal, banhada em açúcar, gorduras e caldos espessos, 
que será tomada como o eixo espiritual da cozinha nordestina na obra de Freyre. 
Ainda no livro Tempos de menino, ele faz o elogio: 

Chegamos a possuir uma grande cozinha. E pelos lares patriarcais, nas 
cidades e nos engenhos, pretalhonas imensas contribuíam, detrás dos 
fornos e fogões, com os seus guisados e os seus doces, para a elevada vida 
social e política da época mais honrosa de nossa história. Havia, então, no 
Brasil, a preocupação do bem comer (LEÃO & BARROS, 2009, p. 44).

No livro homônimo, o açúcar é percebido por Gilberto como razão de 
grandes e hereditárias sociabilidades, chegando a patrocinar verdadeiras maço-
narias do doce. Muitos bolos foram batizados com nomes de famílias, como 
brasões comestíveis, ou com os nomes de movimentos republicanos. Grandes 
conotaçãos da importância do doce na vida social nordestina. Algumas receitas 
eram repassadas sob pacto de segredo pelos membros do agrupamento, algo que 
não mudou tão radicalmente. No século XXI, ainda podemos encontrar famílias 
tradicionais ciosas de seus brasões doces comestíveis. 

O mundo contemporâneo se esforça para garantir a preservação e patri-
monialização de bens imateriais comestíveis. Em 2013, a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) comemorou dez anos desde 
que publicou sua convenção sobre patrimônios intangíveis da humanidade. Para 
citar três exemplos, as cozinhas tradicionais do Japão, do Peru e o México foram 
qualificadas pela Unesco como patrimônios imateriais da humanidade.

O Brasil começa a criar mecanismos de preservação similares. Em Pernambuco, 
iniciativas parlamentares reconheceram os bolos de rolo e Souza Leão com selos 
patrimoniais. Ainda que discutíveis os critérios como se deram os mecanismos, não 
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deixa de ser evidente que as receitas obtiveram o status pela ressonância em relação 
a uma cultura entendida como pernambucana. Seriam os bolos materializações 
culturais da formação de uma sociedade patrocinada pelo açúcar, que viabilizou o 
projeto colonial português no Brasil.

Contraditoriamente, o mundo que patrimonializa seus hábitos e tradições 
mais evidentes vive também o que a sociologia chama de desencantamento de suas 
culturas mais originais. Enquanto, por exemplo, a Academia Culinária Japonesa 
prepara um manual de 300 páginas sobre os preceitos mais fundamentais de 
sua cozinha e espalha, pelo mundo, selos em restaurantes que res peitem esses 
preceitos, o japonês médio se afasta progressivamente de seus hábitos alimentares 
mais remotos. 

Uma pesquisa recente da Academia Japonesa, publicada em maio de 2014 
na Folha de S. Paulo, informa que as vendas de pão ocidental cresceram 15% entre 
os japoneses no período de 2013 a 2014. Já as de queijo, 67%. Em contrapartida, 
o volume adquirido de pasta de missô, principal ingrediente do caldo conhecido 
como missoshiro, caiu 39% no mesmo período. As baixas no volume total de 
compra de arroz foram de 40%, mas o Governo do Japão não abre mão, por 
meio de políticas internas e internacionais, de usar a cozinha como esteio da 
afirmação cultural do país.

Numa das muitas andanças que um pesquisador é obrigado a seguir, fui 
investigar, ao final da primeira década desde novo século, as razões do aumento 
médio de peso e mesmo de obesidade entre a população de um trecho do Agreste 
de Pernambuco. Nas cidades onde a renda média aumenta proporcionalmente 
ao sucesso das pequenas indústrias familiares de confecção, essa população 
ligeiramente enriquecida sentia necessidade de adotar uma alimentação informativa 
de sua nova condição econômica. Afinal, como nos lembra a antropóloga Maria 
Eunice Maciel (2004), “o homem é um onívoro que se nutre de carne, vegetais e 
imaginário”, ou como, diria Mary Douglas (2007), “alimentação é linguagem”. 

Ao lado dos tubérculos como batata-doce e macaxeira, e da farinha de 
milho para o cuscuz de sempre, novos insumos passaram a rechear a dieta dos 
enriquecidos. Símbolos comestíveis de status, a comida veiculada pela propaganda 
da mídia massiva na forma de embutidos, massas, biscoitos recheados, 
refrigerantes, tubaínas, hambúrgueres congelados e outros industrializados 
passavam a decorar interiores de geladeiras e aumentar volumes corporais. Ainda 
assim, os mais velhos se recusavam a abandonar a presença de algumas galinhas 
e outras aves no quintal.

Lembrei de minha avó Maria. Alguns anos antes de morrer, no final dos 
anos 1990, a despeito do fogão com forno de última geração na cozinha, preferia 
cozinhar no grande balcão-fogareiro numa cozinha anexa à casa onde buracos na 
superfície azulejada deixavam sair o calor das brasas do carvão. 

Muito mais tarde, lendo Gilberto Freyre, descobri que o hábito antigo 
de se manter uma cozinha fora de casa foi uma das primeiras medidas de 
segurança do português colonizador, gesto herdado e reproduzido por famílias 
patriarcais. “Só naquele fogão”, dizia proustianamente minha avó Maria, 
“comida tem gosto de comida”.
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GORDO, MANSO E
DE VÉSPERAS

Sol convicto num inverno nordestino que se reconhece por chuvas. 
Assim estava a zona rural de Aracati, a 200 quilômetros da capital 

cearense. Neste município repleto de roças, braços de rio e 
mangues, caminho entre Fortaleza e Canoa Quebrada, a tradição de 

capar frangos para dias celebrativos permanece

Seu Osmarino passa o dia na roça cuidando dos pés de coentro, da cebolinha, 
das ervas e até da rúcula com os quais abastece os mercadinhos da comunidade. Às 
cinco, já está entre as covas. Há mais de dez anos, vive do que planta. Sua mulher, 
Marina, cuida da casa, dos netos e da comida diária. Apenas um dos seis filhos vive 
com o casal, o restante da família está em Fortaleza, trabalhando em atividades 
como a construção civil e a cozinha doméstica ou em restaurantes.

Apenas em ocasiões muito especiais ele volta a cumprir um expediente 
antes corriqueiro: o de capar um frango para que, sem testículos e interesse 
hormonal por outras galinhas, passe o resto de sua breve vida manso, preguiçoso 
e concentrado em apenas engordar para protagonizar uma refeição celebrativa. 
“Quando tem um casamento, um batizado ou uma festa de aniversário, o povo 
gosta de mandar capar um frango para esperar ele engordar até o dia”, diz seu 
Osmarino, 60 anos, capador de frango desde menino.

“Acho que eu não tinha nem 10 anos quando capei o primeiro franguinho”, 
esforça-se para não perder a precisão do tempo. 

O frango capão é um prato que começa com uma cirurgia. Dificilmente 
alguém terá visto os testículos de um pinto, são internos. Externamente, a crista 
e o corpo mais alongado identificam o animal como macho. “Os ovos dele ficam 
nas costas. A gente pode tirar por cima ou por baixo”, localiza.

Com oito meses, o frango está na idade ideal para perder a masculinidade. 
Seu Osmarino busca um frango preto do chiqueiro que tem três meses de idade. 
Para o corte, a faca precisa ser lavada com muito sabão, quase esterilizada, mas 
seu Osmarino a deixa de lado. Prefere usar, hoje, uma lâmina Gilette virgem. Há 
quem prefira amarrar a lâmina numa haste de madeira, para aumentar seu poder 
de penetração no corpo do animal.

A mesa está coberta por uma toalha plástica, arrumada por dona Marina. 
Ela amarra as asas do frango pelas bases e o animal é deitado sobre a mesa. 
Seu Osmarino levanta uma das asas e arranca as penas do dorso até a coxa, 

CEARÁ
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com movimentos rápidos dos dedos em forma de pinça. A pele porosa do 
frango está despida.

A lâmina atravessa a pele do animal, o frango solta um breve cacarejo quando 
Seu Osmarino aprofunda o corte incisivo e vai rasgando a pele para os lados e 
aprofundando o corte para dentro. Satisfeito com o tamanho da abertura, enfia 
dois dedos curiosos pelo orifício, o indicador e o maior-de-todos da mão direita 
e, apalpando internamente, sente os testículos da ave. “Estourou!”.

O desapontamento está em sua cara, confirmando o incidente. “Estourou!”, 
repete. Sua mão está visguenta de um líquido placentoso. Sem querer, a violência 
de seu dedo curioso esmagou um dos testículos. Uma nova busca é feita, e ele traz 
à tona o outro testículo, intacto, logo jogado no cesto de lixo sob a mesa.

Com uma agulha e linha doméstica, seu Osmarino costura a fenda no 
frango. O animal está nitidamente macambúzio, olhos à meia abertura. Resta 
saber se sobreviverá. “Tem muitos que não resistem, porque infecciona”,  
completa dizendo, “Nos primeiros dias, o galo fica amuado, sem força nem 
para comer. A gente às vezes tem que colocar o milho no papo dele para ele ter 
vontade de comer de novo”.

O frango dificilmente sobreviverá, o testículo estourado provavelmente 
fará o animal apodrecer por dentro até a morte. Mas, três dias depois, seu 
Osmarino me telefona, o frango está bem. Foi medicado com mastruz, erva 
com poderes, diz ele, anti-inflamatórios.

Se viver, o galo terá cerca de cinco quilos em cinco meses. Um frango 
normalmente não passa dos três, com pouco mais de um ano de idade. Será 
ensopado ou recheado para um batizado ou para um almoço reunindo mui-
tos familiares. Talvez quando os filhos vierem de Fortaleza. “Vai ser servido 
com pirão”, antecipa.

O frango capado por seu Osmarino confirma um hábito antigo não só no 
Nordeste como na Europa Ibérica, de onde o costume foi trazido com as primeiras 
galinhas ao Brasil. Como a técnica de capar frangos não é economicamente 
inteligente — a mortandade de animais não compensa os quilos excedentes 
acumulados por ave —, trata-se de uma prática que se justifica por seu valor 
simbólico. O homem se alimenta tanto de símbolos como de nutrientes.

Segundo Claude Lévi-Strauss, num capão há uma espécie de ponte 
entre o pragmatismo antigo de um hábito e sua função apenas simbólica no 
presente: 

Raciocinar de outro modo é impedir-se de operar uma distinção essencial: 
entre função primária, que corresponde a uma necessidade atual do organismo 
social, e função secundária, que se mantém apenas devido à resistência do 
grupo de renunciar a um hábito (LÉVI-STRAUSS, 2006, p. 26). 
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É impossível analisar o costume moderno sem nele reconhecer vestígios 
de formas anteriores.

A tradição do frango capão teria se iniciado ainda antes da era Cristã, em 
Roma. No interior de São Paulo havia o costume — hoje escasso — de se capar 
um frango para que ele engordasse até o Natal. O folclore da alimentação diz que 
a iguaria foi descoberta por acaso. Irritados com os muitos galos barulhentos 
da cidade, senadores de Roma teriam mandado castrar as aves. Desvirilizados, 
assexuados, emudecem e engordam compulsivamente. A partir disso, mostra-
ram-se de carne superior à de frangos comuns.

Nas regiões rurais de Portugal, da Itália e da Espanha, o frango capão ainda 
faz parte da mesa do Natal. O animal é castrado pouco depois de completar dois 
meses de idade. Em Portugal, para melhorar sua textura e sabor, a dieta do frango 
é ocasionalmente enriquecida com um cálice de vinho doce. Em várias cidades 
europeias interioranas, há feiras anuais de frango capão.

“Mesmo quem detém a técnica tradicional não mais a estima como no 
passado. É trabalhoso, custoso, e o povo já nem liga mais. Compra uma galinha 
de granja, que já é gorda, mas não é tão gostosa”, diz seu Osmarino, informando 
que, na verdade, se chama José Moraes dos Santos. Marina, sua esposa, também 
não é Marina. “Meu nome mesmo é Maria Rodrigues de Oliveira”, confessa, 
aliviando a cara de interrogação dos interlocutores com uma explicação logo a 
seguir: “Aqui, no sítio, na nossa família, todo mundo cria nome para todo mundo. 
Começaram a chamar a gente assim e a gente se acostumou”, diz ela.

A explicação fez com que eu me lembrasse do capão. Que, a um olhar leigo, 
não é o que parece. Engorda e se arredonda como uma galinha, mas é, na 
verdade, um frango-em-galo.
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PARA QUALQUER 
PALADAR, GRUDE 

CEARENSE DE GOMA
Num apartamento elegante de Fortaleza, a goma que antes era usada 

para engomar as roupas é transformada em bolo. Mas, atenção:
é preciso esconder o coco das tias idosas

Antes dos amaciantes modernos e bem embalados em cores berrantes, 
era a um substrato da mandioca que as zelosas mães de família recorriam para 
garantir a elegância das moças, senhoras e homens de aparência respeitável 
no Nordeste. Um pouco de água morna era o suficiente para diluir a goma 
cuidadosamente espalhada com um pedaço de pano sobre peças de organza, 
saias de algodão e as camisas sociais masculinas impecavelmente brancas antes 
do calor do ferro em brasa. 

Com o mesmo amido que deu origem ao termo engomar, se faz um bolo 
rústico e querido ao paladar de qualquer classe social cearense. De nome tão 
simples quanto seu preparo, o grude, feito de goma, é uma das peças de liturgia 
social patrocinada pela mandioca no Ceará.

“As nossas mães e avós faziam o grude com a mesma goma que usavam 
para passar nas roupas”, confirma Marana Figlioulo. Seu pendor doméstico para 
a cozinha, mais o interesse talhado em livros e cursos, fizeram dela uma das 
mais atuantes bufeteiras da capital cearense. “Eu era novinha e já fazia primeira 
comunhão, aniversário, eu fazia tudo, o beijo, o bolo de maracujá, os biscoitos. 
Entrei na faculdade (de Biblioteconomia e Serviço Social) e tive que parar porque 
passavam o dia me chamando para encomendas. Tenho hoje uma casa especializada 
em jantares especiais”, diz ela, cujo talento culinário a fez também passar uma 
temporada como comentarista de culinária numa TV local. 

Em sua casa, não falta a receita comum às mesas mais requintadas, às mais 
simples e aos tabuleiros de feira. O grude, ela aprendeu a fazer com as mais velhas 
da família. “É uma tradição daqui, eu já me criei vendo fazer esses grudes”, diz, 
escondendo o coco ralado de uma tia idosa, religiosa aposentada, louca pela polpa 
do coco ralado. “Ela não pode comer, por causa do colesterol. Mas, se a gente 
descuidar, ela sempre tira o coco da bacia”, diz ela. “As quengas, me dê que eu 
como”, insiste irmã Natércia, a freira retirada septuagenária.
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O grude é obrigatório durante as festas juninas, mas sua presença também 
se impõe quando a família está reunida. Se houver mais de três pessoas para um 
almoço sem pressa, o bolo branco e escaldado estará lá, para o café. “Sempre fizemos 
o grude no São João. Sempre que vou fazer um almoço de família, as pessoas ficam 
conversando até tarde, aí eu boto uma mesa de café com bolos regionais”, diz ela. 

Dona Marana não mais enrola os bolos na folha da bananeira como hoje 
ainda se faz. “Antes, as barracas de palha vendiam tapioca, tinham forno de barro. 
Os grudes eram feitos na folha da bananeira. Hoje, eu faço no fogão convencional 
com bandeja”, diz ela, adepta de outros bolos de expressão mais marcadamente 
cearense. O pé de moleque é mais intenso que o pernambucano. “O daqui tem 
muita especiaria, cravo, rapadura preta, massa puba, que aqui a gente chama 
de carimã, mais azedinha e molhadinha, que a gente bota para escorrer e vai 
apodrecendo. Quando termina o bolo, a gente dá um banho de rapadura, que dá 
aquele brilho nele”, explica.

O apartamento da família é generosamente decorado com bibelôs, cristais, 
panelas francesas de ferro fundido. Parece haver um utensílio para cada mínima 
função de cozinha, como suportes para ovos cozidos, ou raladores para as mais 
diversas superfícies de alimentos. Além dos mais tradicionais: colher de pau, 
panela de barro e um ralador simples para extrair, na hora, o leite do coco seco. 
Trata-se de um desses raladores formados por uma pequena tábua com um atrito 
de ferro na ponta. Colocado entre o corpo de quem rala e um pequeno banco, o 
instrumento é friccionado pela cavidade interna de um coco quebrado ao meio.

“Eu só trabalho com colher de pau, uso inox só em cozinha industrial. É muito 
mais gostoso, toda vida foi usada e nunca teve problema nenhum com saúde”, diz 
ela, contra a grita sanitarista contemporânea que pretende extirpar a colher de 
madeira dos hábitos de cozinha.

Leite tirado do coco, o grude tem início com a goma indo ao fogo com uma 
xícara e meia de água, até dar a “liga”. “Não pode parar de mexer, se não embolota”, 
diz ela, com movimentos circulares da mão até que a pasta branca fique grossa e 
grudenta. “Esse grude era feito mais fino antes, para engomar a roupa. Para deixar 
a roupa armada, engomada, o mais grosso ia para a roupa grossa das freiras. A mais 
fina ia para qualquer roupa fina e colorida”, diz ela, mexendo vigorosamente até 
que a massa fique ligeiramente translúcida. 

Depois, fora do fogo, entram sal, açúcar, mais goma, mais água, o coco 
ralado e o leite da fruta. A massa deve ser trabalhada com as mãos para ficar 
bem ligada, meio litro de água fervido deve ser acrescentado a essa mistura, bem 
misturado com colher de pau. De volta à forma para ir ao forno, o bolo é banhado 
generosamente com leite de coco e deve ser assado. Haverá, então, um grude 
para o café e as muitas conversas. 
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GRUDE

Ingredientes

1 kg de goma
1 copo de água
1 coco ralado
400 g de açúcar
4 copos de leite de coco
1 pitada de sal

Preparo

Misture a goma, a água, o coco, 
o sal, o açúcar e a manteiga, amasse 
bem com as mãos, misturando e 
esfregando o composto entre as 
palmas, para ficar bem ligado. 
Ferva 1/2 litro de água e adicione 
a essa mistura, mexendo bem com 
uma colher de pau. Despeje a massa 
numa forma untada com manteiga, 
cubra com o leite de coco e leve 
ao forno quente.
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PAÇOCA É TALISMÃ
DA IDENTIDADE

No preparo de uma das instituições do paladar cearense, 
uns escurecem a carne com shoyu; outros fazem questão de

desmanchá-la no velho pilão de madeira  

Entramos no centrinho de Aracati, município inscrito no mapa turístico 
cearense por abrigar Canoa Quebrada, a antiga vila de pescadores sobre falésias 
descoberta pelos hippies dos anos 1970, convertida numa colmeia de pousadas, 
restaurantes e estalagens. Aqui, famílias inteiras chegam com seus pacotes de 
viagens e os últimos alternativos ainda vendem suas pequenas esculturas de 
durepoxi na pracinha. 

Ao lado do banco que tentávamos, em vão, achar na estrada, há um 
restaurante para viajantes cuja aparição repentina sugere um café como promessa 
de ânimo novo, após umas cinco horas, algumas paradas, caminhos errados e 
várias investigações desde Fortaleza. Os recipientes tipo self-service da comida 
do almoço estão quase vazios. Algumas moscas cortam a onipresença sonora 
da televisão a meio volume. Num dos réchauds de metal, remanescem os restos 
de uma instituição do paladar cearense. Quando pergunto como a paçoca pode 
estar tão vivamente escura depois de tantas horas exposta ao ar e à espera de 
um cliente tardio, o dono do lugar — e chefe desta cozinha — não faz cerimônia 
para revelar seu bizu culinário: shoyu.

Diante da minha cara de interrogação, ele, didaticamente, explica; “shoyu 
é aquele molho dos chineses”. Para deixar com mais cara de carne —ou seja, 
reforçar o contraste dos nacos triturados de gado com a farinha — ele resolveu 
adicionar o milenar molho oriental à base de soja a uma mais recente, mas não 
menos basilar, instituição da cozinha nordestina, em vigor desde os primeiros 
anos da introdução do gado no Brasil Colônia, e diz que não é o único. “Já vi 
outras pessoas fazendo. Bota o molho de soja na hora de fritar a carne no óleo. 
Ela fica mais escura, com mais cara de carne”, diz ele.

A paçoca não é desconhecida no resto do Nordeste, mas é talismã iden-
titário nos restaurantes com pretensão deliberada de serem reconhecidos como 
trincheiras da cozinha regional, na dispensa de famílias mais tradicionais, num 
almoço corriqueiro ou festivo do Ceará. É, de maneira simplificada, uma farofa 
de carne de boi desidratada — ou seja, carne de sol.
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Mais ou menos preservada em seus aspectos originais, ou modificada pelo 
contato com elementos exógenos como o shoyu, a paçoca, enfim, surgiu como 
solução sertaneja tanto quanto a própria carne de sol. Uma e outra tiveram, 
no Brasil dos primeiros anos e gados, a função de prolongar a durabilidade dos 
alimentos. O preparo, portanto, começava com a própria salga da carne: 

Era preciso cuidado constante para que o ar e o sol penetrassem na 
carne por igual e, ao fi nal de dois ou três dias, a carne estivesse dura 
e completamente seca, pronta para ser consumida ou armazenada. A 
hierarquia alimentar se verifi ca também com relação à carne de gado, que 
era preparada e consumida de acordo com a parte que se podia adquirir. 
Assim, pedaços nobres do gado, como o que hoje distinguimos como coxão 
mole, por exemplo, eram sempre vendidos em mantas e invariavelmente 
assados no espeto horizontal e umedecidos de quando em quando. As 
partes mais fi brosas, com nervos, gorduras e pelancas, eram picadas à 
ponta de faca e fritas em gordura de porco (SILVA, 2005, p. 100).
 

A carne também poderia ter eliminado seu design original para ser acrescida 
à farinha. 

Também esses pedaços, depois de fritos na mesma gordura e acrescidos 
de algum tempero, como cebola ou pimentas, eram misturados à farinha 
de mandioca e triturados no pilão de madeira, até reduzirem-se a pó. Esta 
era a paçoca de carne-seca, que durante muito tempo foi um alimento 
alternativo nas difi culdades climáticas e que carregava, como alguns 
outros, os atributos de comida tropical (SILVA, 2005, p. 100).

Na maioria das casas e restaurantes, a paçoca é hoje facilitada por instru-
mentos modernos como liquidificadores ou processadores. Triturada até virar 
uma quase-nuvem, a carne, na maneira moderna de se fazer, é depois acrescida 
de farinha e de um refogado para ganhar sabor. Mas não é o que o cearense 
entende como paçoca “tradicional”.

“A verdadeira paçoca tem que ser feita no pilão”, apregoa Lindoar Ribeiro 
da Silva, 31 anos, um jovem cozinheiro que aprendeu a fazer paçoca em casa 
e fez de seu talento culinário uma profissão. Hoje trabalha num restaurante e 
pousada da área central de Aracati. Apesar do volume de comida processada 
diariamente, sua carne de sol é rigorosamente batida com farinha num pilão 
grande de madeira disposto ao lado de fogões industriais. “A gente soca a carne 
junto com a farinha. Quase a mesma quantidade de carne e farinha, bem muito, 
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até ela ficar bem batidinha”, diz ele. A mistura básica é refogada em cebola e 
manteiga, logo antes de ser servida, para ganhar sabor. 

Luís da Câmara Cascudo também aponta que a paçoca exige o pilão, sob a 
pena de não ser paçoca. Segundo ele, o instrumento, para negros e índios, teve 
uma importância que o português, afeito a outras maneiras de esmagamento, 
não percebeu: o pilão conferia um sabor inesquecível ao alimento. 

À carne ou ao peixe pilado e misturado com farinha, davam o nome de 
paçoca (po-çoka). Que quer dizer pilado à mão ou esmigalhado à mão. É 
a carne-seca, torrada, pilada com farinha de mandioca e alguma cebola. 
Come-se ritualmente com bananas. Martius dizia provir de ubati-peçoca, 
farinha cozida, certamente de milho, socada com carne, sal, pimenta, 
ou amassada à mão, com alguma fruta, preferencialmente, bananas 
(CASCUDO, 2004, p. 83).

A história, um tanto folclorizada, nos diz que a textura da paçoca foi 
consolidada pelo fato da mistura viajar no lombo de tropeiros, sertanejos e 
bandeirantes, contribuindo para o amálgama dos ingredientes. 

O sistema alimentar, já adequado ao clima úmido e aos problemas de 
conservação dos trópicos, garantido pela farinha seca, alguma mistura 
molhada de feijão ou verdura e um naco de carne, era também carregado 
em lombo de burro por homens que se embrenhavam no interior das 
terras (SILVA, 2005, p. 100).

Usado sempre numa função periférica da refeição — a paçoca, afinal, é 
acompanhamento ou, no máximo, divertimento como tira-gosto — é uma 
guarnição com critérios e importâncias de elemento principal. Na ausência de mais 
recursos, pode, inclusive, virar o motivo de uma refeição na companhia de arroz. 
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PAÇOCA 

Ingredientes 

1 kg de carne de sol
Pimenta (opcional)
Alho
Cebolas vermelhas a gosto
Farinha de mandioca
Óleo 

Preparo 

Ponha a carne de molho, trocando 
a água de vez em quando para tirar 
o excesso do sal. Soque a carne 
no pilão, em igual quantidade 
de farinha, até virar uma farofa 
uniforme e fina. Antes de servir, 
refogue a mistura com cebola 
picada, óleo ou manteiga.
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UM BAIÃO DE MUITOS

Uma cena que o Nordeste conhece bem: avô e neto matam o tempo com 
rapadura enquanto esperam o feijão ser cozido com arroz, formando o 
binômio que tem ajudado a definir o desenho da identidade cearense

Os anos parecem penetrar com mais facilidade nos sulcos da face de seu 
Alfredo, que no velho quintal ainda mantém uma casa de produção doméstica de 
farinha. Aves pelo terreiro, fornos de barro para a mandioca e beijus, fogareiros 
sobre trempes suspensas, deixando irrelevante a presença do fogão de metal a 
gás da cozinha interna. Aos 79 anos, seu Alfredo mantém preservados os hábitos 
alimentares de quando era criança. 

O agricultor tem oito filhos, um deles falecido, e “mais ou menos” 29 
netos. Não sabe o nome de nenhum dos pequenos, nem se esforça para decorar. 
“Chamo tudo de menino, quando preciso, digo: menino, vai ali buscar uma coisa; 
vai no quintal fazer uma coisa”, diz ele, compartilhando uma de suas merendas 
prediletas com um de seus “meninos”. Raspa com firmeza o tijolo de rapadura e 
o mistura à farinha retirada da grande caixa de madeira, protegida da luz, do ar 
e dos bichos, onde o produto atravessa meses sem estragar. Feliz com o que leva 
à boca, a criança está parcialmente coberta de uma fina película de farinha, seu 
rosto caramelizado pela mistura de rapadura derretida com saliva infantil. 

Enquanto o mais velho e o mais novo confirmam a presença da combinação 
farinha e rapadura na linha do tempo, Maria, uma das filhas de seu Alfredo, 
cozinha, naquele quintal, outro binômio que tem ajudado a definir o desenho da 
identidade cearense. Cozidos juntos, dois dos ingredientes mais fundamentais da 
dieta brasileira deixam de ser apenas os dos cereais básicos da nutrição cotidiana 
nacional para virarem uma terceira e icônica coisa: um baião de dois. 

O baião de dois é um prato dual no Ceará, tanto está na rotina como no dia 
de festa. É polissêmico: vai do litoral ao sertão, da mesa do pobre à mesa do rico. 
Tanto que é alvo de uma iniciativa de patrimonialização do projeto Comida Ceará, 
uma força-tarefa de mais de 20 profissionais, historiadores e antropólogos, que 
vem registrando as práticas alimentares do estado. Foi idealizado e é mantido 
pelo Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC). 

Busca-se patrimonializar o baião de dois por ser uma comida que está 
presente em todo o Ceará, certamente apresentando variações de receita 
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para receita, nos ingredientes, nos seus signifi cados dentro dos cardápios 
do cotidiano e das festas

Diz o antropólogo Raul Lody, um dos coordenadores da prospecção:

A patrimonialização é um reconhecimento simbólico e político, e, antes de 
tudo, um reconhecimento aos direitos culturais; e, assim, com o chamado 
‘patrimônio imaterial’, valoriza-se a comida, os sistemas alimentares, 
e todos os rituais que fazem da comida uma das mais signifi cativas 
expressões culturais. 

Há registros de mais de 20 variações do baião de dois. Para que seja consi-
derado como tal, é preciso apenas que “o feijão e o arroz sejam cozidos juntos”, 
diz o antropólogo. Os acréscimos à mistura básica denotam a intenção ou a 
paisagem com a qual a receita é feita. Para as festas, fica mais sedoso e atraente 
com a adição de nata, queijo e carne de sol. No sertão, aparece também a polpa 
amarela do pequi, uma fruta típica do Cerrado que também ocorre no território 
cearense do sertão do Cariri.

No litoral, o feijão e o arroz são cozidos com leite de coco e podem ganhar 
camarões e mariscos. “Aí, entra toda uma sabedoria nutricional, a coisa do feijão 
com arroz”, lembra Lody. A oferta de produtos frescos da bacia leiteira garante 
uma presença de nata no Ceará, incomum em outros estados nordestinos. No 
mercado central de Fortaleza, grandes potes de nata estão sempre em oferta 
ao lado das bacias de manteiga e dos queijos. O próprio feijão, cozido em caldo, 
teria como função umedecer, ao gosto europeu, a comida seca (farinha e carne 
desidratada) dos primeiros tempos. 

Maria, a filha de seu Alfredo e dona Regina Paula dos Santos, 78 anos, mora 
numa casa contígua à dos pais. Como eles, tem uma cozinha subutilizada dentro 
de casa e faz a comida do dia a dia, a comida de fogo, de fazer fumaça, num 
fogaréu montado sobre uma mesa dos fundos da residência. O quintal une e 
permite a comunicação e o trânsito entre as residências da família.

Uma galinha foi morta mais cedo e fervilha na panela. Não ensopada, 
mas, como de costume, torrada; é temperada a gosto, com verduras, cominho, 
colorau, e não leva água, talvez apenas o mínimo, para que solte e cozinhe em 
seus próprios sucos. 

É dia de visita, amigos virão de Fortaleza. Por isso a galinha e o baião, 
que Maria, da maneira mais simples possível, cozinha sobre as brasas. Não há 
adornos em seu prato. “Às vezes, posso botar nata. Ou leite de coco, se for comer 
com peixe”. O feijão pode ser de qualquer tipo, mas, preferencialmente, de corda. 
Apenas os temperos básicos como tomate, cebola, alho e cheiro verde, tabletes 
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de caldo industrializado de galinha e colorau, o corante onipresente na cozinha 
nordestina, feito, aqui, no mesmo quintal onde quase tudo se cozinha.

As sementes de urucum são colhidas secas do pé, levadas ao fogo com óleo, 
mas pouco óleo, para que soltem melhor sua tinta. Misturadas com fubá, são 
piladas no pilão que seu Alfredo mantém há décadas. Depois, o pó é refinado 
pela trama de uma peneira. “Antes, a gente tinha que trabalhar muito para fazer 
a comida”, diz ele.

Para acompanhar a galinha, o baião não receberá nata ou outros acréscimos. 
Não será um baião de muitos, mas um baião de dois — o nome que o prato 
remoto ganhou, nos anos 1950, com a popularização da canção homônima de 
Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. 
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BAIÃO DE DOIS

Ingredientes

1 kg de arroz parboilizado
1 kg de feijão verde
2 tabletes de caldo de galinha
3 dentes de alho picados
1 cebola picada
2 tomates picados
½ molho de coentro picado
1 ramo de cebolinha verde picada
½ pimentão picado
Sal a gosto
500 g de nata 
400 g de queijo tipo coalho 
cortado em cubos
4 colheres de sopa de óleo de soja
10 xícaras de água 

Preparo

Lave o feijão verde. Refogue 
no óleo a cebola, o tomate, o 
pimentão, o cheiro verde e o alho. 
Junte o feijão, cubra com água e 
deixe cozinhar. Quando o feijão 
estiver quase cozido, acrescente 
o arroz, o caldo de galinha e água. 
Acrescente metade da nata e deixe 
cozinhar até a água secar. 
Desligue o fogo, ponha o resto 
da nata e o queijo em cubos. 
Misture tudo e sirva.
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SERGIPE

A MULHER DO FORNO
Quarta cidade mais antiga do Brasil, a menos de dez quilômetros 
de Aracaju, São Cristovão já não conta com trens entre sua velha 
estação e a capital. Na frente do antigo terminal, dona Marieta 

nasceu e saiu da miséria graças a um “doce de escravo”. 
acepipe que hoje faz parte da liturgia do açúcar em Sergipe

O sol deixa ainda mais alvo o branco das igrejas altas e seculares. Fundada 
em 1590, São Cristóvão é uma pequena e preservada cidade coalhada de templos 
antigos. Na Praça da Matriz, uma talha de madeira indica que no quintal há 
um forno em atividade: “Casa da Queijada”. É onde vive dona Marieta Santos. 
Ela só entra na casa praticamente para dormir, passa os dias no grande quintal 
convertido em cozinha.

No lugar, há um fogão de metal conectado a um botijão de gás, quase 
nunca usado. Montes de madeira estão entre os cocos empilhados por entre as 
mais de cinco grandes mesas. O carvão arde, permanentemente, no fogão de 
alvenaria, com três grelhas para as brasas, e, principalmente, no forno de barro 
onde biscoitos de goma ficam morenos e sequinhos e, sobretudo, queijadas 
ganham consistência. 

Trata-se de um doce da liturgia histórica do açúcar em Sergipe que, segundo 
a mulher que ganha a vida com ele, começou a ser vendido após o fechamento das 
últimas senzalas. Antes de virar talismã turístico no estado e artigo encontrado 
tanto nos mercados públicos como em delicatessens refinadas, ajudou gerações 
sucessivas de descendentes de escravos a escaparem da marginalização social.

“Antes não tinha trabalho para ninguém. Não tinha esse negócio de bolsa 
do governo para dar a quem tem filho não. A gente tinha era que fazer doce 
para vender, mas valia nada, não. Onde já se viu doce de escravo ter valor?”, 
diz dona Marieta. “Agora é que tem mais valor. O povo de Aracaju vem aqui e 
compra tudinho. É um povo muito abençoado. Foi o povo de Aracaju quem criou 
meus filhos”, continua ela, 68 anos, mãe de cinco adultos, explicando que seu 
sobrenome nada tem a ver com o daquela marquesa protagonista de um dos 
mais hormonais capítulos do antigo império brasileiro. 

“Naquela época, ninguém tinha nome não. Era nome que a gente arranjava 
nos engenhos. Foi o nome que deram à minha avó num engenho. Santos. O que 
mais tem por aqui é gente com nome de Santos. Mas não é uma família só, não. 
Isso é nome de gente antiga sem nome”. A bisavó era escrava. “Trabalhou num 
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engenho em Capela, na casa-grande. Ela fazia esse doce, minha avó ficou fazendo 
esse doce, minha mãe, e agora, eu”, continua, confirmando a iguaria como uma 
espécie de linha ascendente do tempo.

As palavras de dona Marieta dão sentido concreto à teoria de pensadores 
como o antropólogo Sidney Mintz, um dos pioneiros no estudo da alimentação 
como categoria antropológica: “(...) Comidas cotidianas, prosaicas, que tendemos 
a considerar comuns, escondem histórias sociais e econômicas complexas” 
(MINTZ, 2001, p. 99). 

“Se não fossem essas queijadas, a gente tinha morrido sem comida”, diz 
dona Marieta, para quem o termo fome não é figura de linguagem. “Passei fome. 
Muita fome. Pegava camarão, siri, aratu, peixe... era de graça... tinha manga, no 
sítio do povo. Passava no sítio, pegava coco para fazer uma cocada e vender para 
comprar um pão, uma farinha. Pegava o que a gente pegava na maré, cozinhava 
com leite de coco e pronto, não tinha tempero. Só sabe o que é a vida quem já 
atravessou o oceano nadando”, filosofa.

Dona Marieta é, hoje, sinônimo de queijadas em São Cristóvão, a única e 
última remanescente de uma linhagem de doceiras da cidade. “Antes, tinha umas 
senhoras que faziam muita queijada. O povo só ia comprar as minhas depois que 
acabavam as delas. Mas eu sabia que um dia ia chegar a minha vez”, diz. 

Sua vez, enfim, chegou: “Ficou uma senhora aqui em cima que fazia ainda a 
queijada, e eu só vendia as minhas quando a dela acabava. Depois que ela faleceu, 
as portas se abriram mesmo. E eu morava na maré”, continua, com o sorriso de 
canto a canto do rosto. 

Para ficar mais perto da clientela, deixou a residência onde nasceu e 
saiu da miséria. Instalou-se numa casa ampla na Praça da Matriz, coração 
da cidade alta de São Cristóvão. A antiga casinha, hoje em reformas, ainda 
lhe pertence. “Não há dinheiro que compre, eu choro para ir embora, tenho 
saudade de lá. Morei a vida toda lá, foi a minha miséria e a minha vida”, diz, 
com os olhos marejados.

A nova casa, aliás, foi comprada com o que o forno de barro lhe deu. A 
prosperidade financeira só começou a chegar depois que ela, diante da morte 
do marido, assumiu a chefia da família. “Fiquei viúva aos 36 anos e nunca 
mais quis saber de um marido. Vixe! Deus me livre! Nunca quero marido!”, 
categoriza a mãe de cinco filhos do primeiro e único casamento. “Meu marido 
chegou da roça quente e tomou banho. Infartou, ele morreu tomando banho, 
tinha 46 anos”. 

Pergunto se ela não quer outro marido. “O quêêêêêêê?!”, diz ela, alongando, 
como de costume, as últimas vogais em interjeição quando uma pergunta lhe 
parece absurda. “A gente criava porco, galinha, tinha roça. Mas ele não sabia 
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mexer com dinheiro não, botava tudo a perder. Depois que eu tomei a frente, 
é que o dinheiro começou a render”. 

Foi quando ela seguiu o ofício apreendido com a mãe, falecida há uma dé-
cada, aos 95 anos. Dona Eneida dos Santos sustentou os seis filhos, quatro mu-
lheres e dois homens, mercando queijadas na banca de peixe da feira local. “A gente 
também lavava roupa de ganho. Ela vendia na banca de peixe. Esse doce era a 
renda do povo velho, mas não tinha valor mesmo. Era doce de escravo”, endossa. 

Dona Marieta nunca conheceu o pai, homem que teria sido membro de 
uma família fidalga de origem italiana de Aracaju. “Minha mãe ia com uma tia 
minha buscar ajuda, comida, roupas, na casa dessa família. Pegava o trem e ia. 
Esse homem engravidou a minha mãe, depois disso, minha mãe foi para um lado 
e minha tia sumiu. Ele mandou jogar essa minha tia em algum lugar”, rememora. 
O trauma inicial a marcou por muitos anos. “Eu sempre dizia aos meus filhos 
para não chegar perto de rico, que rico humilha muito os pobres”, diz ela, que, 
com determinação e queijadas, deu educação aos cinco rebentos. 

Seu paladar traz moldes e marcas dos anos difíceis. “Comer peixe e 
camarão, eu não como na casa de ninguém! Vou nada. Só gosto de comer 
salada, porque não tinha isso, também não saio para comer carne, galinha, eu 
só como a salada! Meus irmãos também não querem nem ver coisa de maré”, 
recorda, diante do almoço com o qual vai alimentar as cinco funcionárias, os 
filhos e netos. “Meu almoço é carne frita, galinha, pirão e carne no feijão. Tudo 
bem temperado. Agora eu tenho tempero, agora eu boto hortelã miúda, cebola, 
tomate, pimentão”, diz ela, exigente de respeito no uso da comida. “Se alguém 
jogar comida fora, aí eu viro uma serpente. Aí, vai me conhecer. Só cozinho o 
do dia, não cozinho para sobrar. É a conta. Se não, você não chega lá. A vida é 
dureza, é acordar às três da manhã!”. 

“Acabou de comer, levanta da mesa. Se não, perde tempo. Na vida, a gente 
não pode perder tempo”, ensina. Dona Marieta lembra bem do tempo em que, 
chegando visita, todo mundo em casa era obrigado a “perder a fome”. “A fome só 
voltava depois que o povo fosse embora”, gargalha. “Aí, a gente botava a comida 
de volta na mesa. A nossa outra casa era bem comprida. Quando chegava uma 
visita, um ficava na sala, entretendo a visita, e os outros, para o fundo. Um comia 
e voltava para a sala. O outro comia, e voltava para a sala. Até todo mundo comer, 
e a visita ir embora”, lembra, com ar de riso.

Os fornos são acesos antes do sol se firmar. “É trabalho escravo. Eu digo: 
branco não trabalha nesse negócio, branco não aguenta. É um trabalho muito 
pesado, ninguém aguenta, não”, diz ela, as mãos em movimentos constantes 
moldando os doces. “Depois que a gente aprende, a mão faz tudo sozinha, a gente 
nem precisa olhar”, diz ela, confirmando que um saber-fazer culinário sempre 
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trará em si conhecimentos construídos por gerações sucessivas num movimento 
de afirmação identitária.

“Toda uma vida foi feita assim, desde o tempo da escravidão. Esse doce 
veio de Portugal, era feito lá com queijo. Mas aqui ninguém faz com queijo. Os 
escravos não tinham queijo, eu vim conhecer queijo com 35 anos. Eu conheço a 
miséria, eu vi a miséria”, enfatiza. 

Apenas nas épocas de festa, ela ganha concorrência. “Vem gente dos 
povoados, das Pedreiras, e faz para vender”. Mas dona Marieta nunca vende 
os doces para gente de sua faixa etária. “Ah, meu filho, o povo da minha idade 
não compra nada. Não pode comer nada, comer coco, comer nada. É colesterol, 
pressão alta, coração, gastrite, diabetes”. “Eu mesma não como, enjoei. É a vida 
toda comendo esse doce. Às vezes, quando eu vejo o povo comendo, como um 
trisquinho de nada”.

De gesto em gesto, são cerca de 1,3 mil queijadas por semana. Primeiro, a 
massa de trigo é aberta repetidas vezes sobre a mesa generosamente enfarinhada. 
Muito fina, como um tecido, a massa é cortada com formas circulares. Disposta 
no fundo de um prato, é a base sobre a qual serão depositados bocados da cocada 
mole e branca. As bordas são ligeiramente dobradas para dar sustentação à cocada. 

Em sabor e aparência, as queijadas sergipanas lembram o doce de espécie 
maranhense e umas cocadas engrossadas com trigo encontradas em algumas 
praias de Pernambuco, chamadas de cocorote. Mas encerram um significado 
muito propriamente sergipano.

As mãos de dona Marieta têm uma coreografia própria também para fazer 
bolinhos de goma: enrola rapidamente uma bolinha de massa, apoiando-a 
numa das palmas, dá um golpe com o dorso da outra mão, amassando-a num 
hemisfério. Quando o forno está muito quente, o tabuleiro nem entra. Assa na 
porta do próprio forno. “Se o forno tiver muito quente, ela assa por fora e fica 
mole por dentro. Não assa direito”, avisa.

De gesto em gesto, bocado em bocado, doce em doce, dona Marieta deu 
mais que educação formal aos filhos, deu formação graúda. Marta Angélica, 38 
anos, ajuda a mãe com os doces, mas é professora da rede municipal. Orgulho 
máximo de uma mãe que sonhava apenas em ter o que comer para dar aos filhos, 
Thiago Jônatas Santos Góes, 30 anos, se formou em medicina em Salvador e 
hoje cumpre residência num hospital de São Paulo. 

“Graças à força da minha mãe, tivemos uma vida sem maiores sacrifícios. 
Não precisei trabalhar para arcar com meus estudos”, diz ele. A mãe não 
concorda totalmente. “Ele sempre foi muito econômico, sensato. A gente 
trabalhou dia e noite nesses fornos para comprar os livros, pagar a vida dele 
em Salvador. Mas até para cortar o cabelo, ele avisava com duas semanas de 
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antecedência”, diz, ciosa da cria. “E eu sempre ensinei a ele a respeitar e a 
nunca ter vergonha das origens”.

Para que essas origens não sejam esquecidas, as paredes da casa estão 
repletas de frases de autoajuda. “A preguiça de um atrapalha o trabalho do outro”, 
expõe uma parede. “Três coisas não voltam na vida: a palavra falada, a flecha 
lançada e a oportunidade perdida”, avisa outra. São mantras lidos diariamente 
por quem por ali trabalha e vive. 

“No dia de Santa Clara, meu filho Thiaguinho disse, com quatro anos, que 
ia ser médico. Eu tava chorando, com fome, sem dinheiro, e hoje ele é médico”, 
lembra ela, os olhos novamente marejados. “É Deus quem me dá força para 
atingir meus objetivos. E essa ajuda divina tem um nome: dona Marieta, que 
me ensina o que nenhuma universidade poderia me ensinar”, escreveu, numa 
placa comemorativa, o filho, quando de sua formatura. Há pouco tempo, numa 
entrevista para uma TV local sobre ascensão social e realizações pessoais, o 
médico Thiago resumiu bem a importância do instrumento de onde a mãe tira 
as queijadas diárias. “Minha mãe é dona Marieta. Meu pai é o forno”.
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QUEIJADA DE SERGIPE

Ingredientes

DA COCADA:
3 xícaras (chá) de açúcar 
1 xícara (chá) de água
4 xícaras (chá) e meia de coco fresco 
ralado grosso

DA MASSA:
½ xícara de farinha de trigo
2 xícaras de água

Preparo

DA COCADA:
Junte os ingredientes e leve ao fogo 
brando, mexendo sempre, por cerca 
de meia hora, até obter o ponto.

DA MASSA:
Misture a farinha com a água, 
trabalhando sempre com as mãos até 
obter uma massa elástica. Amasse 
o mais fino possível com um rolo, 
dividindo a massa em bocados, até ficar 
quase que como um tecido. Com um 
copo, corte círculos, disponha o doce 
de coco sobre eles e leve para assar 
por cerca de 15 minutos em forno.
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BISCOITO DE GOMA

Ingredientes

1 kg de goma peneirada
300 g de manteiga
Leite de dois cocos 
450 g de açúcar
5 gemas

Preparo

Bata a manteiga com as gemas e um pouco de açúcar, acrescente a goma, 
o açúcar e o leite, aos poucos. Polvilhe uma assadeira com farinha de trigo. 
Faça as bolinhas e asse em forno bem quente.
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MOQUECA: MODOS DE 
ENCANTAMENTOS

Dona Artemia foi à feira, comprou uma moqueca, “desmanchou” 
a iguaria e aprendeu seu preparo. Moradora do povoado de Pariporé, 
município de Itaporanga D’Ajuda, a meio caminho entre Aracaju e a 
jorge-amadiana Mangue Seco, a cozinheira demarca com a receita 

os lados baiano e sergipano de uma fronteira de paladar

Dona Artemia Santiago Costa aprendeu a construir suas moquecas com 
quem se aprende um artigo tão ordinário quanto, paradoxalmente, relevante: 
com ninguém. Ou melhor, com o que arquetipicamente se pode chamar de 
prática coletiva. 

“Aprendi a cozinhar com minha própria precisão. São dessas coisas, 
inventadas por eu mesma. Eu ia para a maré pegar o aratu, quebrar o aratu e nas 
feiras eu via essa moqueca do jeito que eu faço. Fiz igual a uma comadre minha, 
que comprou uma vassoura, desmanchou, viu como se fazia e virou uma mestra 
de vassoura. Eu comprei uma moqueca, desmanchei ela e fiz igualzinho”, diz, 
notória em sua região pela confecção da forma mais primitiva de moqueca de 
que se tem conhecimento no Brasil.

Antes de derivar para a receita molhada no dendê de cozido de peixe hoje 
conhecida na Bahia, as primeiras formas de moqueca teriam surgido como 
técnicas clássicas e nativas de cocção indígena. Feita no moquém, ou grelha, o 
termo moqueca teria a palavra “embrulho” como significado primevo nos 
idiomas do tronco tupi. Uma analogia clara à técnica de se cozinhar peixes 
ou mariscos protegidos por palha, principalmente de bananeira, cara às 
cozinhas indígenas brasileiras. 

Antes comum em Pernambuco e na Paraíba, hoje quase extinta, a moqueca 
de palha ainda é corriqueira nas praias entre Sergipe e Bahia. “Aqui na praia 
o pessoal faz muito, de aratu, de peixe... De sururu e ostra, eu nunca vi. De 
camarãozinho, também não”. Nos mercados de Aracaju, bem cedo, é possível 
ainda comprar moquequinhas no meio das bancas de peixes.

A moqueca de palha é mais que regalo de boca para dona Artemia, é a pedra 
que lhe tirou do que parecia ser seu destino. “Foi nessa panelinha, nesses aratus, 
que eu criei oito filhos. Só fiquei 16 anos de casada. Ele tem 22 filhos, já casou 
cinco vezes. Ele é machão, tem filho até pequeno, desse tamanho. Eu tô no que 
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é meu, e ele perdeu tudo. Depois que me desquitei, dormi embaixo de um pé 
de mato, dormi em cama de capim. Mas, com essa moqueca, me levantei”, diz 
ela. Antes das dez horas da manhã, tem gente à sua porta. Querem  comprar os 
envelopes verdes de aratu assados na brasa.

Dona Artemia está há 40 dos seus 68 anos na mesma casa de alvenaria, com 
um amplo terreno ocupado por galinhas e guinés, e a poucos metros da maré 
de onde tirava seus aratus. Hoje, prefere comprá-los. “É um trabalho danado. 
A gente precisa de uns 150 aratus para fazer um quilo de filé”. Quase todos os 
filhos, migrantes, moram em São Paulo. Apenas Valda, “que não teve disposição 
para ir trabalhar fora”, 35 anos, a mais nova, vive perto dela e, ao seu lado, elabora 
diariamente as moquecas. 

São tempos diferentes os vividos hoje. “Eu não sabia nadar, tinha que pegar 
o horário da maré, atravessava a maré para plantar mandioca, chegava em casa 
e chorava. Mas não tenho um copo para dizer que foi um político que me deu. 
Hoje, tem dia que eu choro, e tem dia que eu rio sozinha. Por ter um lugar para 
me deitar, um banheiro para usar”.

Ela comprova a tese de que o ofício de mercante da alimentação tem 
promovido ascensão social numa escala pouco provável em outras atividades 
ligadas ao fogão: “Se eu tivesse ido para Salvador, Aracaju ou São Paulo trabalhar 
na cozinha dos outros, ia ficar trabalhando até o fim da vida sem ter o que é 
meu”. Dona de sua casa, ela se dá como presente, vez por outra, ir até São Paulo 
visitar os filhos. “Mas não fico lá não, aqui eu sei tirar uma mandioca, pescar 
um aratu. Dos meus filhos, só preciso do carinho deles. Não preciso nem que 
me comprem uma galinha. Quem sai de sua terra sai de sua vida”. E acrescenta: 
“Tem gente que me encomenda tanto essa moqueca, ela vai mais para São Paulo 
do que eu. Na geladeira, ela passa o ano todo, não estraga”, diz ela.

Se vai ao mangue, quando vai, esporadicamente, dona Artemia não encanta 
seus aratus. Nos manguezais do Nordeste, as pescadoras do pequeno caranguejo 
vermelho têm por expediente assoviar ou cantarolar uma melodia para o êxito 
da pescaria. Curiosos, os crustáceos saem das tocas, atraídos pelos sons, e fisgam 
iscas penduradas em linhas, sendo içados para dentro de latas. Mas dona Artemia, 
embora pescadora de sucesso, nunca solta o gogó. 

“Tem gente que canta lá no mangue que daqui eu escuto. Tem muito aratu, 
a gente vê o aratu até perto da ponte. A gente, se tiver bem apaixonado, tá bom 
para a música, mas eu nunca fui boa de música na minha vida, acho que porque 
nunca fui boa de me apaixonar”, ri, longamente. “É por isso que nunca fui boa 
de música. Mas se você não tiver preparado para a música, basta pegar um 
galho do mangue e bater. E fazer assim shhhh, shhhhh, shhhhh, shhhhhh”, diz, 
onomatopaica. “Aí, o bichinho vem”.
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Um aprendizado que ela não pretende repassar às netas. “Ninguém quer 
uma filha, como eu fui, ou uma neta, com as unhas sujas, metida na lama. 
Hoje, tem mais aratu, falta até quem vai buscar o marisco. Tem essas bolsas 
do governo, que ajuda a todo mundo hoje”, diz, trabalhando as folhas para 
receber a moquequinha.

Na cozinha, bem cedo, mãe e filha começam a picar o cheiro verde. O 
perfume da pimenta fresca toma conta da cozinha. A pimenta que vem dos pés 
do quintal, protegidos por cercas semicerradas. Aqui, as aves estão soltas no 
terreiro e as plantas, confinadas.

A pimenta vai, picada, para o fundo de uma tigela de vidro. Depois, entram 
coentro, tomate, cebola, pimentão e alho. No liquidificador, o molho recebe umas 
pimentas malaguetas inteiras e meio copo de leite de coco extraído na hora. Bem 
liquidificado, temos uma papa verde, aromática e picante.

“Tem gente que ainda acha fraco e pede mais. Aí, a gente pega pimenta verde 
no pé, que arde mais que a vermelha, e faz um molho para arder mais ainda”, diz 
Valda. O molho fresco é simples e vigoroso: pedaços de pimenta machucados 
com vinagre e limão.

Não há dendê no molho. “O dendê, aqui a gente usa pouco, usa muito 
pouco, e eu peço para tirar, porque eu acho muito pesado para digerir. A gente 
praticamente não sente que tem dendê, se alguém usa”, diz ela, demarcando os 
lados baiano e sergipano de uma fronteira de paladar.

Misturado ao aratu, o molho vai ao fogo até intensificar o perfume. Em 
Pernambuco, com alguma dificuldade, ainda se encontra moqueca feita na palha, 
mas de coqueiro: os feixes cortados e encaixados, um côncavo e um convexo, são 
amarrados para envelopar o conteúdo de peixe muitas vezes assado com pedaços 
de coco seco ralado.

Ligeiramente refogado, o aratu é porcionado em duas generosas colheres 
que enchem quadrados de palha de ouricuri, uma palmeira que pontua alguns 
litorais e brejos do Nordeste. Dona Artemia limpa a palmeira, pega a parte mais 
larga, recheia com aratu e bota um feixe mais fino de folha dentro. “É para usar como 
colher”. Dobra pela metade, como um grande bombom, e amarra as extremidades. 

Dona Artemia nem pensa em usar palha de coqueiro. “Tem que ser a palha 
de orobó: é mais larga. De coqueiro não serve, porque coqueiro é caro, fino, e 
fraco. Se tirar a palha do olho, ele morre. Coqueiro não é vingativo”, explica. 
Os envelopes assam sobre o calor de brasas de carvão. “Quando a palha está 
chamuscada, fica bom. Quando assa, a carne fica unida e dura”.

Luís da Câmara Cascudo situava a moqueca na palha como matricial nos 
preparos de pescado no Brasil:

Duas comidas de peixe marcarão as extremas do percurso: a     moqueca, 
nascendo do arranjo primário e rudimentar, transformada, com as 
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modifi cações e acréscimos sucessivos, no quitute contemporâneo, e o peixe 
de molho branco, glória europeia, naturalizado brasileiro por aplicar-se 
aos nossos pecados incomparáveis (CASCUDO, 2004, p. 545).

O folclorista acrescenta que “as mesmas moquecas, mas sem caldo ou 
molho, secas, envoltas em folhas de coqueiro ou de bananeira, e assadas em 
fogo lento ou no borralho, têm o nome particular de moqueca enfolhada” 
(CASCUDO, 2004, p. 545),  informando ainda que o acepipe, antes comum, 
contribuiu para o vocabulário popular nordestino. Segundo ele, “estar de 
moqueca” implicava estar encolhido, acomodado, agasalho, enfim, “amo-
quecado”. Na linguagem banal, estar de moqueca é ainda estar de pé dor-
mente, sem se importar com coisa alguma.

Palavra de etimologia nativa: 

Moqueca é um vocábulo de origem tupi, apesar de alguns escritores 
dizerem que é africano. Ao assado envolvido em folhas como os índios 
faziam com o peixe, chamavam pokeka, de que se fez moqueca, corruptela 
de i-mô-quê, ou pô-quê, fazer embrulho, feito embrulho (CASCUDO, 
2004, p. 545). 

A moqueca enfolhada é originária dos índios: 

Na mesma época diz também Marograve: — “quanto aos peixes menores, 
piaba, piquitinga etc., os envolvem em folhas de árvores ou ervas e cobrem 
com cinza quente; rapidamente fi cam preparados para se comer cozidos”. 
A moqueca nasce desse molho de peixes, “embrulhado” nas folhas e assado 
ao calor das cinzas quentes. Não havia molho. Nenhum líquido. Dizemos 
ainda amoqueado, valendo o amontoado, encolhido, arrumado em pilha. 
Os quiocos, bantos de Luanda, Angola, dizem fundá riá túmbi, embrulho 
de ratos (túmbi é o genérico para os murídeos), envolvidos em folhas, 
apanhados depois das queimadas. É fi gura semelhante à moqueca dos 
tupis, em sua primitiva forma (CASCUDO, 2004, p. 545).

Desse apanhado de peixes embrulhado em folhas de bananeira ou palmas 
novas, a moqueca veio andando para a promoção dos nossos dias, perdendo uns 
e ganhando outros atributos personalíssimos, inclusive o invólucro. 

A mãe de dona Artemia costumava fazer moquecas de peixe, mas na palha 
de bananeira. “Mas tem que ser feita com peixe miúdo, inteiro. Tainha, milongo, 
barbudo e robalo pequeno. A melhor é só com eles. Bota só o tempero seco, sem 
leite de coco. Depois, bota o peixe para enxugar. Depois que o peixe  tá bem 
enxuto, bota as verduras com pimenta. Não pode botar o peixe molhado, senão, 
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ele fica visguento. Bota o peixe inteiro, amarra de um lado e de outro, e cozinha 
mais. Fica uma meia hora”. E prossegue: “É na folha de bananeira, e tem que 
botar pouco fogo para ela ir cozinhando. Se botar muito fogo, a bananeira queima 
por fora e o peixe não assa por dentro. Peixe grande não serve não. Tem que ser 
pequeno mesmo. Mas eu só como a moqueca de peixe que eu faço, porque tem 
muitas mal feitas”. Diz a senhora moquequeira de nome grego.

“De primeiro, quando a gente nascia, o pai pegava o nome da gente nos 
almanaques e pronto. Foi lá que ele arrumou esse nome meu”, acrescenta ela. 
Dona Artemia ainda não sabe assinar o nome, sua assinatura é na palha.
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MOQUEQUINHA DE ARATU 
NA PALHA DE OURICURI

Ingredientes

DO ARATU:
1 kg de aratu
1 colher de pimenta do reino
1 colher de corante
Sal e molho de coco

DO MOLHO DE COCO:
½ cebola
½ pé de coentro
½ tomate
½ pimentão
2 dentes de alho
3 pimentas malaguetas
1 copo de leite de coco extraído na hora

Preparo

Misture os ingredientes vegetais, 
liquidifique com leite de coco e leve ao 
fogo até ferver. Acrescente o aratu por 
dez minutos. Enrole na palha, dobre, 
amarre e asse sobre brasas por 15 
minutos.
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PEIXE NA PALHA

Ingredientes

4 pescadinhas
Suco de um limão
1 dente de alho
Sal
½ pimentão
½ cebola
½ tomate
Leite de um coco

Preparo

Lave as pescadinhas com limão, coloque numa vasilha com os temperos 
picadinhos. Acrescente o leite de coco tirado grosso e deixe os peixes de 
molho por 30 minutos. Pegue uma palha de bananeira, cortada num tamanho 
maior que o peixe e passe no fogo, rapidamente, sem deixar queimar, para dar 
flexibilidade à folha. Enrole os peixes um a um na palha como rocambole 
e amarre as extremidades com palha. Asse sobre brasas de carvão por cerca 
de meia hora em fogo brando, para não queimar.
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QUIABADA, UM 
CATALIZADOR

DE SOCIABILIDADES
Num apartamento de classe média alta de Sergipe, panelas de barro 
dividem prateleiras com caçarolas importadas. Aguardam quiabos

Vânia Maria Teodoro dos Santos Fonseca, 35 anos, é filha de uma família 
de origem rural de Sergipe. Cresceu entre hábitos e panelas de uma fazenda 
na cidade de Propriá, ponto cenográfico do baixo São Francisco. Raramente 
volta à propriedade herdada por ela e pelos irmãos, dez ao todo. Moradora de 
Aracaju, é, contudo, no litoral de Caueira, já perto da fronteira com a Bahia, 
que gosta de passar os tempos livres e idílicos com a família. E está feliz porque 
a piscina da casa de praia foi desativada. “Não tinha quiabada que desse pra 
todo mundo”, diz, rindo.

De preparo e ingredientes simples, prosaicos, cotidianos, a quiabada 
sintetiza liturgias sociais em Sergipe. Quase sempre, quando há um grupo de 
amigos ou familiares reunidos na casa de um deles, haverá, ao centro, esse 
guisado de carne bovina e quiabos. Nem adianta procurar: o preparo não está no 
cardápio dos restaurantes, é algo que se faz somente em casa.

“A gente, às vezes, faz durante a semana, quando tem mais gente em casa 
para almoçar. Mas é mais no fim de semana”, diz ela, tranquila com o encerra-
mento das atividades na piscina da casa de praia. Empresário e político, o marido 
de Vânia costuma ter muitas visitas de última hora, mas com o fim da piscina 
o fluxo diminuiu.

Na praia, todos passam o dia entre caranguejos, camarões e outros 
insumos mais claramente associados à beira-mar como hábito social. Mas, nas 
dependências da casa, a quiabada se destaca no rol de petiscos. 

“Uma quiabada tanto pode ser servida como almoço, como tira-gosto. As 
pessoas gostam de petiscar enquanto bebem”, diz ela, informando que a receita 
tem algumas interdições sociais. É catalizador de sociabilidades informais, não 
poderia decorar a mesa de um evento supostamente elegante. Ao contrário de 
um preparo clássico com quiabo emprestado da vizinha Bahia. “Numa formatura 
ou festa de 15 anos, é muito comum servir caruru, mas quiabada, nunca”. 
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A comida de carne com quiabo não goza, portanto, do mesmo prestígio da 
pasta do legume com camarão seco e dendê. O gosto, ou a expressão do gosto, é, 
afinal, como diria Pierre Bourdieu (2006), expressão subjetiva de pertencimento 
de classe ou grupo social.

Decoradora e bufeteira, atividade decorrente de seu pendor pela cozinha 
— “desde criança, gosto de cozinhar” — Vânia vive com o marido e uma filha 
universitária de 18 anos, num apartamento pontuado por cristais, espelhos, 
portas e móveis inteligentes decorados por ela, inclusive uma janelinha no 
meio da porta da cozinha para aumentar a ventilação do cômodo. Tem panelas 
elegantes, caras, importadas. Mas não dispensa uma velha panela grande de 
barro. “Aprendi com minha mãe que a comida fica mais gostosa na panela de 
barro. Acho que dá mais sabor, sim, à comida”, diz ela.

Uma quiabada leva os ingredientes básicos de um guisado, com mais 
cominho, corante e, ocasionalmente, hortelã. Começa com um refogado 
de cebola e a carne picada. “Tem que ser carne de primeira, molinha”, diz. 
Já previamente cozida, recebe verduras picadas e, ao final, o quiabo. Com 
um segredinho de mestra: “Quando se coloca o quiabo, tem que se colocar 
também um pouco de vinagre. Porque o vinagre impede que o quiabo fique 
babento”, diz ela. Pouco mais de dez minutos são suficientes para que os 
legumes cilíndricos e verdes de origem africana — consequência do trânsito 
triangular colonizatório formado por Brasil, África e Portugal — estejam 
prontos. Amigos e familiares esperam na sala, ou na varanda.
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A TERRA PODE 
TER DONO, 

MAS A MANGABA 
É DE NINGUÉM 

Barra dos Coqueiros, Sergipe. As mangabeiras estão vazias.
Mas quando novembro chegar, as frutas, ainda que ameaçadas,

estarão nos cobertores

A cena pode ser tão comum quanto a visão de uma baiana fritando seus 
acarajés numa rua qualquer de Salvador: à beira de uma estrada litorânea, uma 
mulher vende em bacias e pequenos potes as mangabas recolhidas logo cedo 
pela manhã. O hábito, no entanto, pode ter prazo de validade. Uma das mais 
tradicionais frutas do Nordeste, a mangaba está ameaçada.

A fruta que os tupis batizaram, literalmente, de coisa-boa-de-comer pode 
deixar de ser sinônimo de litoral nordestino. Uma das 12 espécies frutíferas de 
altíssima prioridade para o Brasil, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), nativa e espontânea, a mangaba perde cada vez mais 
espaço para fazendas de camarão, outros cultivos ou, simplesmente, a velha 
e renovada especulação imobiliária. Uma estimativa, realizada pela Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, com sede em Aracaju, indica que só Pernambuco já perdeu 
mais de 90% de suas mangabeiras originais. 

Bahia e Sergipe, segundo a Embrapa, são os estados de maior preservação, 
mas não livres de ameaça. Em Sergipe, as catadoras artesanais são responsáveis 
por 90% da mangaba circulante. Embora não se deem conta, lidam, mais que 
apenas com o manejo cultural, também com um patrimônio genético. Com a 
exiguidade dos frutos, poderá desaparecer também a figura tão nordestina da 
vendedora de mangaba. Nas safras de setembro a março, populações quase que 
inteiras se dedicam ao extrativismo.

São poucos os cultivos induzidos da mangaba no Nordeste. “As mangabas 
que crescem melhor são as nativas. As que a gente planta, nem sempre crescem 
bem. Mangaba é uma planta que gosta mais de nascer do que de ser plantada”, 
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diz Selma Alves Moura, uma mulher de 33 anos que cata mangabas desde que se 
entende por gente. “Eu já nasci com o dente na mangaba”.

Os conflitos, diretos ou indiretos, pelas terras onde crescem mangabas 
que a levaram a ser presidente de uma associação de catadoras na Barra dos 
Coqueiros, município litorâneo de Sergipe, onde pelo menos 200 famílias vivem 
diretamente da fruta. Os homens dedicam-se à pesca ou a empregos formais. Às 
mulheres, tradicionalmente, cabe o extrativismo. Além da mangaba, do murici.

Seu marido era agricultor: “Mas, graças a Deus, arranjou um emprego na 
prefeitura. Hoje, quem pode foge da mangaba. Não tem mais para todo mundo”. 
Ela própria só coleta mangabas para consumo próprio ou para um comércio 
muito esporádico. É servente de uma escola municipal, mas fez da mangaba 
motivo de uma bandeira coletivista. 

O principal objetivo da associação é conseguir a demarcação legal de reservas 
para o cultivo da mangaba. “Tem muito loteamento aqui em Barra dos Coqueiros. 
Quem tem sítio grande, tá vendendo”. Parlamentares locais têm-se filiado à causa, 
na tentativa de estabelecer projetos de lei no sentido de estabelecer interlocução 
com entidades responsáveis pela política fundiária.

“A associação surgiu da necessidade de expandir legalmente as áreas 
de preservação da mangaba na região. Houve muito desmatamento, muitas 
construções. Se a gente não fizer nada, a mangaba vai sumir daqui como sumiu de 
outros lugares do Nordeste”, afirma a presidente. Além disso, de forma cooperada, 
as vendedoras tentam criar práticas para agregar valor à fruta. Planejam criar 
uma cozinha comunitária para a transformação da mangaba em doces, compotas, 
geleias ou bombons. Predomina, como de costume, a comercialização in natura. 

Durante as safras, um balde custa não mais do que R$ 10. Quando os frutos 
são raros nos pés, a mesma quantidade pode alcançar o preço inflacionado de 
até R$ 50. Não serão, certamente, mangabas da melhor qualidade; as que são 
apanhadas do chão são, notoriamente, mais doces que as coletadas nos pés. 

Na terminologia das mangabeiras, a fruta pode ser dividida em dois grupos 
básicos. Dividem-se não por suas subespécies, mas pela forma como foram 
coletadas: caída e de capota.“Caída é a mangaba que a gente pega do chão, debaixo 
do pé. Ela tá bem madurinha, bem docinha. O suco dela é o melhor que tem”, diz. 
De capota é a mangaba retirada do pé.

O nome deriva do fato de a mangaba precisar ser “capotada”, ou seja, 
coberta, para amadurecer. Antes, a mangaba ia para um cesto coberto com 
plástico e papel. Atualmente, se recorre mais ao deitamento da mangaba. A fruta 
é espalhada num cobertor, com um plástico quente por baixo. “Por cima, a gente 
coloca só um lençol para abafar mais. Em três dias, a mangaba está madura”.

O paladar acostumado reconhece o tipo da fruta. “Tem gente que não 
compra de jeito nenhum a mangaba de capote, só compra de caída. Nunca vai 
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ter a mesma doçura da outra. A não ser que a gente tire a mangaba muito, muito 
madurinha. Mas é só para quem tem sítio, quem vai buscar ela no mato, pega ela 
meio verdosa mesmo”, diz.

Um estudo do Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural (2005) 
diz ser possível identificar quatro tipos de conflitos segundo os tipos de atores 
envolvidos no negócio da mangaba: entre as catadoras nas áreas de acesso 
comum; entre as catadoras de diferentes lugares; entre as catadoras e atores 
externos; e entre catadoras e representantes de órgãos governamentais. Porém, 
a maioria dos conflitos ocorre entre catadoras e atores externos que, em geral, 
conseguem tirar mais vantagem das relações de poder existentes. O estudo ainda 
não classifica as catadoras como um grupo social politicamente organizado. 

São mulheres, predominantemente negras e pobres, que se dedicam 
ao extrativismo em terras devolutas ou de terceiros em paralelo ao 
desenvolvimento de outras atividades. Excluídas da posse da terra 
na sua maioria, também não são reconhecidas pelas políticas públicas 
enquanto populações tradicionais e em situação de vulnerabilidade social 
(Disponível em http://www.catadorasdemangaba.com.br/publica-
coes/texto-4.pdf, acessado em 10/01/2014).

As catadoras também perderam acesso com o crescente interesse dos 
proprietários das terras pelas mangabas que nelas crescem. Segundo o estudo, 
os proprietários começaram a se interessar pelo uso da mangaba, cercando 
suas áreas e não permitindo mais o acesso. Assim, aumentou o extrativismo 
predatório com a quebra dos galhos e a retirada de frutos verdes (de menor valor 
comercial). Essa tendência levou ao crescimento da disputa entre as catadoras, 
com acusações mútuas, promovendo fissuras no grupo. 

Ainda sem muita articulação, tudo o que elas querem é terra para ver crescer 
suas mangabas. “Queremos uma reserva. A gente não tem ainda uma dimensão 
do tamanho. É para continuar nossa cultura, que temos aqui. A maioria não tem 
terrenos, vive da mangaba dos outros. Assim, a população não vai ter mais como 
viver”, intui dona Selma. 

Mas quando novembro chegar, seja como for, haverá mangabas nos 
arbustos da barra que leva o nome de Coqueiros, e que poderá, talvez, um dia, 
ser reconhecida como Barra das Mangabas.
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BAHIA

O NEGO D’ÁGUA

Faz tempo que ele não é visto. Mas não falta em meio aos pescadores 
do São Francisco quem garanta ter visto o Nego d’Água, personagem de uma 
antiga lenda sobre um negro meio anfíbio das águas. Segundo a crença ainda 
sobrevivente, ele costuma aparecer para pescadores e aventureiros ocasionais 
que estejam pescando ou navegando. De Minas Gerais até a foz, o rio São 
Francisco possui diversas versões do Nego d’Água. No bairro ribeirinho do 
Angary, em Juazeiro, na Bahia, acredita-se que ele é pequeno. Tem nadadeiras 
em vez de mãos e pés. 

Ocupado integralmente por homens e mulheres que vivem da pesca, 300 
pescadores cadastrados por uma associação local, o bairro do Angary é decorado 
com uma imagem alusiva ao mito. Numa pedra dentro d’água, bem em frente ao 
conjunto de casas simples de tijolo aparente, uma grande estátua de concreto, feita 
por um artista local, reproduz o que seria a figura. “É meio parecido com ele, sim”, 
confirma Erenildo de Souza, o Leleco, um pescador de 50 anos que aprendeu com o 
pai e pratica o ofício desde os 10 anos. “Dizem que o Nego d’Água tem 1,20 metro, 
pé e mão de pato”, diz o pescador. 

Ele próprio garante ter visto o Nego d’Água. “Foi na enchente de 82”, afirma 
ele. “Dito pelos mais velhos, é uma boa pessoa, gosta de fumo e cachaça. Não 
aparece, acho que nem existe mais por causa da degradação do rio. Antes, o rio dava 
muito peixe, a gente pegava 100, 150 quilos de peixe. Hoje, a gente pega cinco, dez 
quilos só. Demora muito para vir peixe na rede. A força das águas acabou com as 
margens. Arrastou os pés de araçá, de ingá, que protegiam as margens”, analisa.

Leleco diz que o Nego d’Água só ataca no escuro e para se defender: “Ele só 
ataca se o pescador atacar ele antes, se jogar pedra. Se a pessoa agradar ele com 
cachaça e com fumo, ele não ataca não. Nos anos 50, ele correu atrás de uma 
mulher que jogou pedra nele. Essa mulher nunca mais pisou no rio. Outra coisa 
que ele também não gosta é que chamem ele de Nego d’Água”. 

O pescador diz ter visto o caboclo anfíbio quando voltava de uma pescaria. 
Estava numa ilha. “Tava na beira do rio, lavando meu prato para poder beber 

UMA ENTIDADE ANFÍBIA ACOMPANHA
A PESCA NO SÃO FRANCISCO
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água nele. Aí, eu vi a cabeça dele correndo numa carreira da porra. Caí de bunda 
no chão, levei uma queda com o susto. Um velho da ilha me disse que via direto 
ele. Ele tem mão igual ao pé de um pato, a cabeça é como uma cabeça de gato. Eu 
vi o cucurutinho dele na água”, lembra. 

Para amaciar a entidade, Leleco lhe teria ofertado fumo. “Botei uma oferenda 
e um pescador de nome Manoel que tinha pauta com ele chegou no pé da pedra 
e deu a oferenda a ele”, conta, comemorando a sorte advinda do gracejo ao Nego 
d’Água. “Nesse dia, por causa dele, eu tirei 60 quilos de peixe do rio”.

Como outros, ele acredita que não há um, mas vários Negos d’Água. “Eu 
creio que seja uma família inteira. Mesmo que seja uma fêmea, ela leva esse 
nome de Nego d’Água. Acho que as fêmeas atacam os homens”. 

“Tem coisas que acontecem na vida que a gente não sabe explicar”, diz 
Domingos Márcio Maios, líder da associação de pescadores do Angary, sem 
confirmar se acredita ou não na lenda. “Dizem que é um nego que mora nas locas 
das pedras e sobe nos barcos. Eu nunca vi. Os pescadores antigos faziam oferendas 
a ele. Cachaça, cigarro”, diz Maria Aparecida Mendes, conhecida em Petrolina como 
Cida Pescadora, a primeira mulher a ser reconhecida oficialmente na profissão no 
Brasil. Ela não acredita na existência da figura. “Já vi pescador fazer oferenda para 
ele e não tirar nada da água. Eu nunca fiz e pescava mais do que eles”, diz. 

Leleco garante que, outra vez, enquanto navegava, viu o cocoruto da cabeça 
do negro do rio. “Quem não tem parte com ele não pode chegar nem perto da 
água, que ele vem buscar para arrastar”, diz. “Ele faz pantim, mas não é ruim, 
não. Só mexe em quem mexe com ele”, continua. “Ele também tem medo de 
carranca”, diz o pescador, sobre as figuras totêmicas antes usadas como talismãs 
nos barcos pesqueiros. Hoje, entre Petrolina, Juazeiro e arredores, não há mais 
carrancas nos barcos pesqueiros. Decoram apenas as barcaças de transporte 
coletivo entre as duas cidades. Na comunidade, mais que como pescador, ele é 
conhecido e apontado como o homem que viu o Nego d’Água.
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A NATUREZA DOMADA
As muitas barragens que garantem o abastecimento elétrico do 

Nordeste diminuíram a oferta natural de peixes no São Francisco. 
Mudaram a relação do homem com a natureza. De extratores, 
pescadores se viram obrigados a virar criadores de peixes, 

Mais especificamente da tilápia, peixe que serve sua proteína 
à humanidade desde os tempos em que os antigos egípcios eram 

obrigados a driblar os humores do Nilo. A mesma criação faz girar 
a receita de grandes empresas que já não encontram nos cardumes 

naturais do Nordeste a razão plena de seus faturamentos

Conrado Correia da Silva, 68 anos, mantém 700 tilápias na engorda de seis 
a sete meses. Os peixes ficam em gaiolas suspensas num lago entre Petrolina 
e Sobradinho, o município que dá nome à principal barragem local. Não por 
acaso, são proibidos de procurar comida no fundo do rio. “A gente cria tilápia 
assim para ele não ficar com gosto de terra. A alimentação é só ração”, diz ele. 
A partir de seis meses, o peixe tem 900 gramas, ponto mínimo ideal para o 
abate. Seu Conrado já não conta apenas com o próprio conhecimento empírico e 
informações da natureza como chuvas ou sol para conseguir seus peixes. Utiliza 
também manuais técnicos de criação. Com amigos de uma cooperativa, produz 
10 mil quilos de peixe por ano.

Natural de Sobradinho, acostumado a tirar grandes surubins do rio, hoje 
cada vez mais escassos, seu Conrado também pratica a pesca extrativista. Mas 
nunca de dezembro a fevereiro, quando os peixes sobem o rio para reprodução. 
“Eu considero e respeito à piracema, para a gente poder ter peixe no rio sempre”, 
diz ele. Entre outras práticas ecologicamente corretas, está a de não mais tratar o 
peixe na beira do rio, para não deixar vísceras apodrecendo e assim atrair insetos 
e outros bichos às margens.

No começo de sua carreira de mercador de peixes, seu Conrado vendia a 
pescaria no sistema de cangas. “A gente enfiava o peixe numa pindoba ou num 
caroá e saía vendendo. Nos anos 1970, é que apareceu esse negócio de quilo. 
Antes, não tinha nem balança. Até milho e feijão eram vendidos na medida”, 
diz ele que come, diariamente, peixes do São Francisco, guarnecidos com feijão, 
arroz e farinha. Só não come piranha. “Uma vez, peguei uma piranha e ela tinha 
um piolho do tamanho de uma pedra. Não como mais”, diz ele, que tem o piau 
entre seus peixes prediletos.

Os peixes do São Francisco, nativos como a piranha, o surubim ou o piau, 
ou introduzidos como os amazônicos tucunaré e tambaqui, fazem parte do 
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paladar cotidiano de todos os municípios da região. São oferecidos assados 
inteiros nos restaurantes dos balneários para o descanso mental do final de 
semana na cidade e preparados nos lares. Nas feiras e mercados públicos como 
os de Petrolina e Juazeiro, peixes enormes, eviscerados, jazem sobre balcões de 
mármore à espera dos compradores. 

Quando grandes, os peixes são abertos, às vezes filetados, e assados inteiros. 
Se menores ou em postas, enfrentam uma das duas formas clássicas de cocção 
consagradas pelo paladar local: simplesmente fritos em óleo ou cozidos ao leite 
de coco com cebola, pimenta, tomate, colorau e sal.

Na casa de seu Conrado, entretanto, já há outra forma de se preparar o peixe, 
uma fórmula esquecida no passado. Ele mantém ainda o gosto cristalizado pela 
maneira como as tilápias eram feitas em tempos um tanto remotos, antes de 
facilitadores modernos, como o gelo e a refrigeração. “Antigamente, todo mundo 
comia o peixe salgado. Ainda gosto de comer assim”. A técnica de conservação e 
maturação da carne consiste em abrir o peixe ao meio, polvilhá-lo com sal generoso 
e pendurá-lo para secar como se fosse uma peça de roupa no varal por até seis 
dias. “Quando ele tá bem amarelo, eu tiro e faço de coco. Ralo o coco, cozinho 
três batatas em água, bota os filés de peixe por cima com coentro, cebola, tomate, 
pimenta e água. Deixo cozinhar por 40 minutos”, ensina. “Quando eu comecei a 
pescar, não tinha esse negócio de vender peixe fresco, era sempre no sal”.

Abundante e disponível, a tilápia estimula a criatividade culinarista da 
região. Num almoço de domingo, por exemplo, é possível encontrar uma lasanha 
feita com tilápia. Ou, nos bares, a carne desfiada do peixe servida num croquete 
como se fosse bolinho de bacalhau. 

Cida Pescadora é sinônimo de criatividade com a tilápia. Beneficia sua 
carne para a produção de salames, linguiças e até hambúrguer. “Como tem muita 
tilápia, a gente pode ir escolhendo e testando maneiras diferentes de fazer”, 
diz ela, que, na casa onde vive com as duas filhas e um neto, improvisou um 
restaurante. “Criei um fixador natural para as linguiças, leva carne de tilápia e a 
gordura ômega 3 da cabeça do peixe”, diz. 

Mas o sustento da família vem dos pratos mais tradicionais. Tilápia frita, 
“empanada em farinha bem sequinha”, ou de coco com feijão, arroz e macarrão 
embalados em quentinha de alumínio para o almoço dos trabalhadores do centro. 
Outra solicitação recorrente é a omelete de sardinha, que alimenta pequenas 
empresas inteiras. Cida entende do que trata, foi a primeira mulher a receber 
registro de pescadora do Ministério da Pesca no Brasil. À noite, cabeças de tilápia 
viram caldo para acompanhar cervejas, um aproveitamento lúdico das aparas do 
peixe que alimentou trabalhadores durante o dia.

A casa de dona Cida fica no centro de Petrolina. Não muito longe está o 
Balneário de Pedrinhas, onde a população local costuma se refrescar nas praias 
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de água doce equipadas com muitos restaurantes populares e barracões de tijolo, 
nos finais de semana. Mesmo na piracema, um barco encosta na beira da areia 
para oferecer cinco piaus. Estão vivos e presos em linhas de náilon pela boca às 
canoas,garantia de peixe fresco. “De rede, eu peguei 50 piaus de uma vez. Agora, 
que tá proibido, a gente só pode pegar de anzol”, diz o pescador. Vários homens 
estão à beira da água, dão cambalhotas e brincam como crianças enquanto rasgam 
pedaços de peixes e compartilham copos de cerveja. 

Num dos bares, uma senhora cozinha um piau inteiro, temperado com alho, 
limão e, por dentro, recheado com uma farofa também de alho, colorau e ativador 
industrial de sabor tipo Fondor. Por cima da pele, ela coloca uma mistura de óleo 
com colorau e alho, para a pele ficar vermelha e estaladiça. Antes de levá-lo à 
brasa, quebra o bico do peixe. “Porque ele tem um dentinho parecido com os de 
uma criança, e quando o povo vê não quer comer mais”, explica.
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CALDO DE TILÁPIA

Ingredientes

6 cabeças de tilápia
1 cebola
2 tomates
1 pimentão
½ colher de colorau
Coentro
1 colher de extrato de tomate
Óleo
Sal a gosto

Preparo

Ponha as cabeças para cozinhar 
com os ingredientes por uma hora, 
coe os excessos de aparas e sirva.
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TILÁPIA FRITA

Ingredientes

Filés de tilápia ou tilápias inteiras
Sal, limão e pimenta a gosto
Farinha de trigo

Preparo

Tempere o peixe com o limão, o sal e a pimenta, empane na farinha bem fina 
e frite em óleo bem quente.
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BAHIA, AR MOLE 
OLEOSO COM CHEIRO 

DE COMIDA
Em meio a santos e pecadores confessos, a gastronomia baiana 

se formou não apenas para demarcar sabores, 
também para erguer a identidade

Em poucos lugares do mundo, a comida é tão inerente à paisagem como na 
Bahia. Cheiros, aromas límpidos ou superpostos, texturas, cores, formas, acepipes 
e pratos robustos são estímulos permanentemente epifânico s a quem caminha 
pelas ruas da cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, capital e extrato 
das cozinhas do estado.

Há pelo menos três demarcações possíveis entre os fazeres culinários 
culturalmente estabelecidos na Bahia: a cozinha de substância, construída a 
partir de soluções para recursos normalmente oferecidos pela natureza ou 
manejo da terra; a culinária sertaneja, com seus defumados, farinhas e carne-
seca, desenvolvidos por sertanistas e colonos que ampliaram os limites internos 
do estado. Por fim, e mais evidente, a ampla cozinha do azeite de dendê, de 
grande matriz africana, a mais africana de todas as cozinhas regionais do Brasil — 
matriz de artigos comestíveis cotidianos e festivos, de uma cozinha interiorana 
e, sobretudo, litorânea, farta de frutos do mar banhados pela oleosidade do 
coquinho da palmeira de origem africana. 

Uma cozinha de origem e respaldo religiosos. Três cozinhas que não res-
peitam, naturalmente, fronteiras rígidas e se influenciam mutuamente. A cozi-
nha cotidiana, afinal, pode até temer tabus e se alimentar de princípios, mas não 
se curva a decretos externos. 

Quando esteve na Bahia no final da primeira década do milênio, o chef e escritor 
nova-iorquino Antony Bourdain, um dos maiores best-sellers gastronômicos, ficou 
impressionado com o apelo culinário aos sentidos: 

Comidas me alcançavam de todas as direções. Vendedores apregoavam 
acarajé, bolinhos, camarão seco em cones de papel, camarão fresco 
grelhado, tubos de papel contendo nozes com casca, ovos de codorna 
cozidos e pastéis (...). Pescadores de lança, recém-saídos do mar, largavam 
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nas mesas garoupas, vermelhos, caranguejos e lagostas ainda se mexendo, 
oferecendo-se para cozinhá-las nas barracas mais próximas. Sentado a 
poucos metros das mesas vizinhas, era quase inevitável participar das 
refeições dos outros (...). Mulheres de saias brancas e ornatos de cabeça 
fritavam pequenos bolinhos e despejavam cachaça dentro de cocos 
(BOURDAIN, 2008, p. 262).

Em seu relato, o chef frisou os sabores que encontrou no famoso Sorriso 
da Dadá, lugar pequenino e muito amado no térreo de uma casa colonial plana e 
caiada. “Seu outro restaurante, Tempero da Dadá, situado num bairro um pouco 
mais pesado, atrai os ricos e poderosos; dizem que guarda-costas ficam alinhados 
na rua enquanto os ricos comem sua comida de estilo caseiro, maravilhosamente 
nobre e saborosa”. Segundo ele, a melhor refeição de toda a aventura relatada em 
seu livro Maus bocados. “Não me lembro de tudo, minha cabeça estava nadando 
em caipirinhas (feitas com caju fresco) e cerveja Antarctica e no frenesi de tentar 
colocar na boca toda aquela comida incrível”.

Assim, como um viajante ou cronista da época das grandes navegações 
transportado para o século XXI, Bourdain descreve suas impressões da Bahia 
comestível. Um impacto epifânico, que mesmo os iniciados voltam a sentir 
quando de novo estão à mesa baiana.

A religiosidade africana pavimentou, historicamente, a construção de 
uma cozinha baiana de grande, e opulenta, africanidade. Fruto de uma possível 
concentração homogênica de africanos expatriados e aqui escravizados. Como 
apontou Luís da Câmara Cascudo: 

Ter-se-ia verifi cado na cidade de Salvador uma concentração negra mais 
homogênea, mais íntima e possibilitadora da defesa das velhas comidas  
africanas que em outras paisagens. Seria ao redor dos candomblés, do 
culto jeje-nagô, que a cozinha pôde manter elementos primários de sua 
sobrevivência. Creio que esse processo de coesão religiosa já ocorreria no 
século XIX (CASCUDO, 2004, p. 824).

A mão africana se apropriou e, à sua maneira, tropicalizou a cozinha 
lusa do colonizador. Ao lado de artigos de origem genuinamente africana, já 
praticados no continente negro antes de sua adoção no Brasil, caso do acarajé, 
o africano “antropofagizou” técnicas e fórmulas portuguesas. Reinventou-as, 
substituiu as especiarias obtidas pelos portugueses no Oriente durante as 
grandes navegações pelos condimentos abundantes em terras baianas —
castanha de caju, camarão seco e amendoim — Mais cebola, muita cebola, e 
coentro, preservando o gosto original do colonizador. 
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O azeite de oliva foi preterido pelo óleo de dendê, que botanicamente 
se comportou de maneira sempre confortável em solos baianos. As comidas 
molhadas portuguesas foram ganhando ingredientes clássicos do paladar 
africano, como quiabo e inhame, apropriando-se da mandioca nativa dos índios 
e assumindo nomes de uma africanidade lúdica: efó, caruru, amalá, bobó... O 
que é um vatapá senão uma transculturação atlântica da açorda portuguesa? É o 
mesmo pão dormido que lhe servirá de corpo, num exemplo clássico da cozinha 
de aproveitamento de recursos. Mas em vez de caldo, restos de um ensopado 
reavivados por cebola e azeite de oliva, camarão, fresco e seco, peixe e, sobretudo, 
o azeite de dendê que, na Bahia, é demarcador identitário.
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O BOLINHO DE FOGO 
(AINDA É) DE IANSÃ 

O acarajé permanece como relicário mais poderoso de Salvador.
É preciso lembrar que a iguaria é um business levado (e muito)

a sério, mas a baiana Cris sabe que, antes de tudo, 
ele pertence a Iansã  

Cabeça coberta por pano delicadamente rendado, colares de contas dimi-
nutas sobre o colo, o perfume de dendê que lhe acompanha a presença. Cristiane 
Marques de Jesus — ou Cris — é mais uma entre as mais de 5 mil baianas 
registradas como mercantes de acarajé na cidade de São Salvador da Bahia de 
Todos os Santos.  

Ao final da primeira década do século XXI, o bolinho de feijão frito em azeite 
de dendê virou negócio capaz de sustentar pequenos orçamentos e grandes 
fortunas. Grandes empresárias, mulheres que transformaram seus nomes em 
grifes do acarajé, mantêm dezenas de funcionários para viabilizar a presença 
do acepipe tanto nos tabuleiros e festas de largo, como nos bufês elegantes de 
Salvador. Acarajé é demarcador cultural; acarajé é business. A subsidiária brasileira 
da Coca-Cola, ícone maior da globalização do paladar, tem peças publicitárias 
espalhadas por Salvador nas quais associa sua refrescância ao sabor untuoso da 
mais decantada iguaria baiana.

Ao lado do ícone cultural e turístico, a produção do acarajé é uma empreitada 
econômica que tem proporcionado trabalho, em especial para as mulheres 
das camadas populares. Foi essa a imagem explorada no Carnaval Baiano 
de 2003, quando as baianas de acarajé foram homenageadas sob a égide 
da “mulher empresária”. A produção do acarajé e os demais produtos no 
tabuleiro da baiana funcionam como uma espécie de empresa familiar e 
têm representado para algumas mais famosas uma forma de ascensão 
social (SILVA, 2004, p. 81).

A jovem baiana Cris, em sua rotina e simplicidade, mantém o vínculo 
religioso original entre o candomblé e o bolinho consagrado à figura do 
orixá conhecida como Iansã, entidade vinculada às características da força, 
da maternidade e da impetuosidade. Na mitologia religiosa, é senhora das 
tempestades, raios e trovões. Até pouco depois da primeira metade do século 
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passado, era comum na Bahia a presença de mulheres vendendo acarajés em 
tabuleiros com renda revertida para a manutenção de terreiros aos quais 
pertenciam como filhas de santo. 

Cris mantém o velho costume ritual de oferecer os sete primeiros bolinhos 
à Iansã: “Agradeço primeiro a Deus, depois à Iansã, por trabalhar hoje com 
acarajé, ter meu próprio tabuleiro”. A moça amargou uma grande crise pessoal 
financeira até conseguir estabelecer seu tabuleiro, há quatro anos, na calçada 
de um mercadinho do bairro: “não é fácil trabalhar na rua. Os pontos estão 
ocupados, tem muita baiana vendendo acarajé”.

Sua casa exprime sua religiosidade. Na sala, gaiolas com passarinhos 
dividem espaço com altares de matriz africana plenos de velas e objetos votivos 
representando entidades e deuses. As janelas são ornadas com palhas de dendê 
ressecadas. Nos terreiros de Salvador, acredita-se que a proteção vegetal impede 
a entrada das energias ligadas à morte, simbolizada pelo orixá de nome Omolu. 
Ela não tem filhos, mora com um companheiro num apartamento nos fundos de 
um antigo prédio de apartamentos no Garcia, antiga fazenda transformada pela 
dinâmica urbana num bairro popular no coração de Salvador.

É um desses prédios-caixão, sem pilotis, descascado pelo tempo, onde 
histórias e moradores se acumulam como se esperassem um documentarista 
especializado na vida das periferias urbanas. Para chegar à casa de Cris — Quica, 
como também é chamada — precisamos atravessar um corredor lateral cruzando 
várias portas abertas: som alto com sucessos populares no primeiro apartamento, 
a novela da tarde no segundo, um jovem que usa o computador indiferente a uma 
senhora que assiste a um programa vespertino sobre celebridades, em outro. São 
todos negros de vários matizes. O prédio é uma profusão de sons eletrônicos 
invadindo os apartamentos uns dos outros.

Cris faz da varanda de seu apartamento a extensão de sua cozinha. Aprendeu 
a trabalhar com acarajé com uma tia, antes de se ocupar como empregada 
doméstica. Lavava o feijão, batia a massa. “Até vendia, ia para o tabuleiro, quando 
ela viajava. Era dureza. Até que fiz uma promessa para Iansã e consegui meu 
próprio tabuleiro”. Cris exibe com orgulho a carteira da Associação das Baianas 
de Acarajé de Salvador, documento guardado na carteira com o mesmo zelo 
desferido à identidade civil ou ao CPF.

Às nove da manhã, ela começa, diariamente, a tratar feijão, base da massa 
do bolinho. “Gosto do feijão-fradinho da palha clara. É melhor de trabalhar. Com 
40 minutos de molho, ele tá pronto para lavar e passar”, ensina.

É realmente pouco tempo. Normalmente, os feijões ficam de molho por 
pelo menos 12 horas até que comecem a liberar suas cascas. É do miolo branco 
e massudo que se faz propriamente o bolinho. Cris não usa processador elétrico, 
sua e esforça os braços para triturar os feijões num antigo moinho manual de 
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ferro, o mesmo antes popularmente usado para moer carne. Depositado numa 
bacia, o feijão triturado é batido em movimentos contínuos verticais, uma grande 
colher de pau à mão, até virar uma massa fofa. Quanto mais se bate, mais fofa e 
adequada estará a massa. Imprescindível para que o acarajé resulte perfeitamente 
macio e aerado por dentro e crocante por fora depois de frito. “Antes de fritar, 
tem que bater de novo a massa”, diz. No tempero, apenas sal e cebola. Ela nunca 
trabalhou na pedra de ralar, o pilão rústico no qual os antepassados trituravam 
o feijão. Hoje, liquidificadores e mesmo grandes processadores industriais são 
usados. Nos supermercados e delicatessens de Salvador, é possível comprar massa 
de acarajé em pó. Basta hidratar, moldar e botar para fritar em óleo bem quente.

Diferente é a massa do abará, uma versão cozida do acarajé. “No abará, a 
massa é batida com dendê e um pouquinho de água, para depois poder cozinhar. 
A massa de acarajé é diferente. Se botar água, ele desmancha. A massa é só feijão, 
cebola e sal. Tem gente que bota gengibre, eu não gosto”, compara.

Quando o sol indica que a tarde está começando a baixar, Cris recruta 
a ajuda do marido. Cestas de vime comportam recipientes com o caruru, o 
vatapá e a salada que rechearão os acarajés e abarás, condimentados com 
molho de pimenta. A massa batida vai direto num caldeirão, uma grande 
bacia de alumínio sobre um fogareiro servirá de fritadeira, instalada ao lado 
do pequeno tamborete onde fica sentada oferecendo seus quitutes até às 
22 horas. Ela orna-se com as guias de contas. Ajeita o cabelo sob o ojá — um 
turbante que, mais que higiene, significa proteção espiritual para a cabeça. 

Caminha dez minutos e está no ponto onde trabalha. Instala-se na calçada 
de um mercadinho com o nome um tanto regionalista e um tanto globalizado 
de Mãe Preta Business. Um empório de bairro no qual se conseguem pimentas, 
dendês, farinha, defumadores, artigos de umbanda, caixa eletrônico, apetrechos 
para festas infantis e loterias populares. “O dono é meu padrinho”, diz.

Cris senta-se diante do tabuleiro armado, joga sete bolinhos, menores que 
os vendidos para os clientes, na rua, em intenção de Iansã. São logo devorados 
por pombos. Seus olhos se esforçam para conter lágrimas de uma emoção mal 
disfarçada quando elogiamos a qualidade de seu acarajé. Entre a contrição e a 
devoção, Cris frita seus acarajés.
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ACARAJÉ COM VATAPÁ

Ingredientes

PARA O VATAPÁ:
300 g de camarão seco
3 pães franceses 
400 ml de leite de coco 
½ xícara (chá) de azeite de dendê 
1 xícara (chá) de castanha de caju torrada
3 colheres (sopa) de azeite 
1 cebola picada
4 dentes de alho picados
1 pimentão vermelho picado
4 colheres (sopa) de gengibre picado
½ xícara (chá) de salsinha picada
½ xícara (chá) de coentro picado
Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo

Com uma faquinha, retire as cabeças dos camarões, coloque-os dentro de uma 
tigela com água e deixe-os de molho. Troque a água de 15 em 15 minutos. 
Repita a operação oito vezes. Numa tigela com água, coloque os pães e deixe 
de molho por 15 minutos. Escorra e aperte-os bem entre as mãos para tirar 
todo o excesso de água. Reserve. Escorra os camarões. Transfira-os para o 
liquidificador e junte o leite de coco, o azeite de dendê, a castanha e os pães 
molhados. Bata aos poucos, dando intervalos. Os ingredientes formarão uma 
massa grossa, difícil de ser batida. Numa panela, coloque o azeite e leve ao 
fogo médio. Quando estiver bem quente, junte a cebola e o alho. Mexa bem e 
refogue por 5 minutos. Junte o pimentão e o gengibre e refogue por mais cinco 
minutos. Transfira a mistura do liquidificador para a panela com os pimentões 
e mexa muito bem. Cozinhe por 15 minutos sem parar de mexer. 
Abaixe o fogo, junte a salsinha e o coentro picados. Sem parar de mexer, 
cozinhe por mais cinco minutos. Desligue o fogo. Reserve. 
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Ingredientes

PARA O ACARAJÉ:
500 g de feijão fradinho 
6 cebolas grandes 
500 ml de óleo de canola 
500 ml de azeite de dendê 
2 xícaras (chá) de vatapá 
150 g de camarão-seco
Sal a gosto

Preparo

Num processador de alimentos, coloque os feijões inteiros e crus, e bata por 
alguns segundos, apenas para quebrar os grãos, sem deixar virar uma farinha. 
Transfira os feijões para um recipiente e cubra com água. Deixe de molho por, 
no mínimo, 12 horas. Mexa os feijões com uma colher e retire as cascas que 
sobem à superfície com uma peneirinha. Repita o procedimento várias vezes. 
Em seguida, lave os feijões em água corrente. Descasque cinco cebolas 
e corte-as em cubos grandes. Preserve uma cebola inteira e com casca. 
Num processador, bata os feijões e as cebolas cortadas por três minutos, 
ou até obter uma pasta lisa e uniforme. Tempere com sal e bata novamente. 
Transfira a pasta do processador para uma panela grande e funda. 
Com uma colher de pau, bata a massa até que triplique de volume. 
O processo é demorado, mas importantíssimo para a fermentação. 
Numa panela média, coloque o óleo, o azeite de dendê e a cebola com a casca 
e leve ao fogo alto para aquecer. Modele os acarajés com duas colheres 
de sopa: passe a massa de uma colher para a outra até ganhar o formato 
de bolinho. Frite os bolinhos no óleo bem quente por 3 minutos de cada lado. 
Durante o processo, regule a temperatura do óleo abaixando ou subindo 
a chama do fogo conforme necessário para não queimar os bolinhos. 
Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque num prato com várias 
camadas de papel absorvente. Corte os bolinhos ao meio e recheie com vatapá. 
Coloque o camarão seco dentro do acarajé, feche e sirva a seguir. 
Tempere com molho de pimenta.
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ABARÁ

Ingredientes

1 kg de feijão fradinho
½ kg de cebola
1 colher de sopa de sal
1 xícara de camarões defumados
½ xícara de azeite de dendê
Pimenta a gosto

Preparo

Coloque de molho o feijão fradinho 
de um dia para o outro. Esfregue para 
soltar as cascas e lave para eliminá-las. 
Passe num moedor junto com a cebola 
e, depois, bata até ficar uma massa leve. 
Tempere com sal, camarão seco moído, 
pimenta e azeite de dendê. Ponha folhas 
de bananeira na chama, em pedaços de 20 
por 25 centímetros e embrulhe porções 
da massa. Cozinhe os abarás sobre uma 
peneira no vapor do cuscuzeiro ou dentro 
de um caldeirão com pouca água. 
Sirva com molho de acarajé. 
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O ACARAJÉ E A COZINHA 
QUE NASCE NO ALTAR

Depois do meio-dia, e principalmente ao final da tarde, Salvador e 
as principais cidades da Bahia, notadamente as do chamado Recôncavo 

Baiano, são invadidas pelo perfume untuoso do azeite 
de dendê em fritura. Um perfume que tem raiz africana 
mas é aberto a influências, recebe novos temperos, 
adapta-se a paladares e não se incomoda com isso.

No finalzinho do século passado, os tabuleiros de baianas de acarajé 
vinham sendo transformados em arenas de heresias culinárias. Ofereciam do 
acarajé que lhes justifica a existência nas ruas a enroladinhos fritos de salsicha 
ou mortadela. 

Após seu tombamento pelo Programa Nacional do Patrimônio Ima-
terial, o ofício da baiana de acarajé foi fixado no livro de registros, dos saberes, 
das formas de expressão e dos lugares. O registro indicado pela Associação 
de Baianas de Acarajé e Mingau do estado da Bahia, pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) e pelo histórico terreiro soteropolitano Ilê Axé 
Opô Afonjá determina que, nos tabuleiros, sejam mercados apenas o abará 
e o acarajé com seus recheios e complementos, além do acaçá, da punheta, 
das cocadas, dos mingaus e bolos. Além disso, não terá direito ao uso de 
um tabuleiro quem profanar o elenco de elementos cultural e legalmente 
consagrados para o comércio de rua das baianas. O acarajé é síntese de um 
sistema culinário-cultural baiano.

Considerando um bem cultural de natureza imaterial, a produção e o 
consumo de acarajé tomam novos contornos sociopolíticos e antropológicos 
no contexto contemporâneo. O acarajé representa o elemento central 
de um complexo cultural. Bem mais amplo. Em primeiro lugar, essa 
iguaria está no seio de um complexo universo culinário-alimentar que 
se convencionou chamar comida baiana ou comidas de azeite. (...) As 
marcas do excesso, da voluptuosidade do outro que se confunde com o 
dendê nos seus pratos ornamentados em cores, temperos fortes e cheiros 
típicos, extrapolando os limites do necessário  (SANTOS, 2009, p. 81).



116

Intricado na cotidianidade, o acarajé é o símbolo mais evidente e popular 
da cozinha votiva que migrou dos terreiros de candomblé para a mesa laica 
e cotidiana. A Bahia encontra nas práticas religiosas do candomblé de vários 
matizes o respaldo para a ascendência e predominância africana na sua 
cozinha tradicional. 

Na tradição religiosa do candomblé, o alimento é servido liturgicamente 
para homens e divindades. Consolida o vínculo entre o fiel e os deuses.

A tradição determina que os acarajés sejam oferecidos aos orixás quentes, 
visto que ele é, simbolicamente, o próprio bolinho de fogo. É uma oferenda 
preferencial de Iansã, a divindade que nossa baiana Cris reverencia com os sete 
bolinhos antes de armar seu tabuleiro diário. Oferecer os sete bolinhos à orixá 
estabelece vínculo com o conforto material e garante o fluxo satisfatório da 
clientela. O antropólogo Raul Lody (2009) indica que os acarajés grandes e de 
forma arredondada são destinados ao orixá Xangô; os menores são oferecidos à 
Iansã;e os ainda menores que estes, para os obás e erês, orixás crianças.

Nos tabuleiros, acontece ainda uma transfiguração da figura simbólica do 
acarajé. Mercantes da iguaria assumidamente contrárias à religiosidade africana 
se recusam mesmo a assumir seu nome. Adeptas das religiões neopentecostais, 
elas chamam o acepipe de “bolinho de Cristo”:

Do ponto de vista religioso, tem-se o chamado “acarajé de Cristo”, 
proposto pelos evangélicos, que se confi gura em uma espécie de “guerra 
santa” na Bahia, uma batalha entre o “acarajé de Cristo” e o “acarajé de 
santo”. Trata-se de uma questão complexa e que não pode ser reduzida 
a uma mera busca de fatia no mercado. Os evangélicos, sob intensos 
protestos das religiões de matrizes africanas, se apropriam do acarajé, 
construindo uma ressignifi cação simbólico-religiosa deste, abrindo 
assim as possibilidades da sua experimentação “sem pecados” pelos 
próprios evangélicos e por outros baianos. É como se vissem o acarajé 
como um produto da “baianidade” e não mais da religiosidade afro-
brasileira (SANTOS, 2009, p. 81).
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O HAMBÚRGUER
DE IANSÃ

Das comidas votivas que migraram dos terreiros para o cotidiano baiano, 
o acarajé é, por natureza, uma das mais quentes. Daí sua associação direta com 
a impetuosidade da voluntariosa orixá Iansã. É, simbolicamente, o bolinho de 
fogo. “O acarajé é única comida da cozinha africana na Bahia, além do oguedê no 
azeite (tiras de banana-da-terra fritas), o curu, o peixe frito e a passarinha, que é 
preparada sofrendo fritura” (RADEL, 2006, p. 408).

Mas os acarajés vistosos e opulentos baianos, segundo o antropólogo Raul 
Lody (1995), estão distantes do modelo original africano. O acepipe teria origem 
no Golfo do Benim. Ainda no século XVIII, teria sido usado como “isca” na captura 
de crianças para serem escravizadas do outro lado do Atlântico. No Recife, onde a 
cozinha africana foi historicamente mais amenizada diante do condicionamento 
de outras culturas, os acarajés diminutos e sem recheio estariam mais próximos 
da matriz. 

Os acarajés mais próximos da África em formato e técnica são os 
encontrados nas vendas ambulantes da cidade do Recife. Sim, não os 
da Bahia, comumente vistos nas bancas, tabuleiros ou ganhos de rua, 
notadamente na antiga São Salvador. Aqueles acarajés pequenos, 
verdadeiros bolinhos de massa de feijão fradinho, cebola moída e sal, bem 
batidos em consistência e ponto que somente a prática diária fornece, 
são fritos em azeite de dendê, publicamente dourados e exalantes de 
um perfume que primeiro ganha a saliva da boca para depois invadir a 
razão. No Recife, os acarajés compartilham das bancas de tapioca, peixe 
e fato fritos, além de doces industrializados e bebidas alcoólicas, cachaça 
principalmente, vendida em pequenas doses (LODY, 1995, p. 17).

Na Bahia, os redondos e panificados acarajés tiveram muito da influência 
do Pós-Guerra. Os acarajés das baianas de rua, acrescidos de vatapá, salada de 
tomate e cebola ou mesmo o uso do molho nagô (com muita pimenta diluída), 
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assumiram uma interpretação da civilização africana no Brasil. Há, inclusive, 
outros modelos de apresentação e consumo do acarajé na própria Bahia. No 
sul do estado, municípios que gravitam economicamente em torno de Ilhéus, o 
bolinho frito recebe raramente caruru no recheio. Vem entremeado basicamente 
por salada e vatapá. Por cima dos bolinhos, colados a eles, em vez de pequenos 
camarões secos de água salgada, pilombetas, camarões de água doce encontrados 
nos rios locais. São parecidos, mas menores que pitus.

Os acarajés opulentamente recheados seriam, portanto, frutos de assimilações 
do modelo americano de comer disseminado no Brasil no Pós-Guerra, depois da 
presença de tropas americanas nas bases militares do Nordeste e da disseminação 
da indústria cultural. Bolinhos de Iansã influenciados pela cultura do hambúrguer.
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TABULEIRO COMO 
ALTAR: A CASA              

DE GAYACU
Os tabuleiros ainda denunciam o vínculo de suas proprietárias

com as casas de candomblé

Vintém de Xangô, imagem de Santo Antônio, figas, galhos de arruda, 
pequenos chifres contendo ervas, contas, fitas e outros objetos mágicos consti-
tuem o alicerce ritual da banca da baiana de rua. Para o antropólogo Raul Lody, as 
quituteiras ligam a comida sagrada ao público, fazendo do tabuleiro um prolon-
gamento dos terreiros. “As comidas dos santos e os amuletos que compõem a 
venda projetam o rigor da culinária dos templos, incluindo seus simbolismos e 
sentidos sagrados” (LODY, 2004, p. 100).

Novas quituteiras substituem muitas que morreram ou que, por idade, não 
vendem mais. E as novas procuram seguir as tradições, como fritar os três primeiros 
acarajés em pequenas porções de massa de feijão fradinho e despachá-los na rua, 
como se abrissem os caminhos para as vendas, obsequiando Exu e Iansã, a dona dos 
acarajés. No entanto, as próprias sacerdotisas do candomblé, mulheres de rituais e 
de cozinha, nos informam que a realidade já não é tão classicamente plasmada. Que 
o vínculo religioso vem sendo quebrado pela contemporaneidade.

Aos 71 anos, Gayacu Regina, mãe de santo e herdeira de uma mulher de 
estatura mitológica, diz que praticamente não há vínculo formal entre as mascates 
de acepipes e as casas religiosas. “Havia uma tradição muito grande de cada yaô, 
quando saía de quarto, vender comidas nas ruas”, me diz Regina. “As mulheres 
vendiam os alimentos consagrados aos seus santos. O acarajé era vendido para 
Iansã, Ogum, Omolu. As de Ogum vendiam feijoada, mocotó, fato”, diz ela, com 
lembrança de uma antiga divisão sexista nas feiras públicas da Bahia. “Os homens 
vendiam a carne e as mulheres vendiam os fatos”, diz ela, sobre o nome com o qual 
as vísceras comestíveis de boi são vendidas na Bahia.

Moradora de Salvador, formada em Enfermagem pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), Regina vai periodicamente a Cachoeira, no Recôncavo Baiano, 
para cuidar do terreiro herdado da tia carnal, a famosa Gayacu Luiza, morta há 
cinco anos, aos 96 de idade.

Mulher dos terreiros e da mesa baiana, Luiza de Oyá, sacerdotisa da tradição 
Jeje Mahi, foi baiana de acarajé em Salvador. De impressionante beleza e olhos 
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amendoados, ela estampou um remoto cartão-postal publicitário nos anos 1930. 
De um encontro com ela no ponto de acarajé perto do Elevador Lacerda, Dorival 
Caymmi teria se inspirado para compor O que é que a baiana tem?

Apenas depois dos 30 anos, depois de manifestações involuntárias de 
transe religioso nos terreiros que frequentava apenas por curiosidade, sua 
sobrinha acabou por descobrir a vocação que a levou a assumir a cadeira deixada 
por Gayacu Luiza, e Regina ganhou esse apodo ao nome. No jeje, gayacu quer 
dizer, literalmente, mãe. Ela nos recebe para explicar congruências e divergências 
entre a cozinha votiva e a cozinha do cotidiano na Bahia. 

A casa está no topo de uma colina num dos bairros centrais da montanhosa 
Cachoeira. Quando chegamos, somos recebidos pelo cheiro nem tão fresco 
de sangue. Logo à entrada, símbolos de ferro e restos de bodes guardam o 
assentamento de Exu, o orixá responsável pela comunicação com os outros 
deuses e senhor das ruas. São oferendas de uma semana.

Por todo o sítio vertical, árvores grandes e frondosas são decoradas com 
laços de tecidos brancos ou coloridos. Cada uma simboliza um orixá ou vodum, 
como os deuses do panteão da tradição jeje são aqui chamados. Subimos alguns 
degraus. Da varanda da casa, vemos o rio Paraguassu dividindo Cachoeira aos 
nossos pés, e São Felix do outro lado do corredor de águas pontuadas por canoas 
magras e coloridas. Há muitos filhos e filhas de santo na casa, torços às cabeças, 
saias e calças de algodão, colares de contas. Estão ali para o boitará, a festa anual 
em homenagem aos orixás. É um sábado, no dia seguinte, os fiéis realizarão uma 
espécie de procissão no próprio sítio. Visitando e saudando cada uma das árvores 
que guardam a essência das divindades. “No jeje, as festas são comemoradas 
sempre aos domingos”, me diz Regina.

Há uma semana, os orixás receberam suas oferendas, mas é grande a 
movimentação na cozinha. Preparam bolos de trigo para a vigília que será 
realizada à noite, para a evocação aos voduns para a procissão do dia seguinte, 
e também a feijoada para a alegria da comensalidade. “É tradição da casa fazer a 
feijoada sempre aos domingos”, diz ela, que esperou se aposentar para proceder 
à iniciação como sacerdotisa.

Teve que esperar vaga na agenda pessoal antes de passar por três experiências 
de transe involuntário e perceber o inevitável. “Eu ia aos terreiros da tradição 
angola e não sentia nada. Numa vez, em janeiro de 1980, eu incorporei”, lembra. 
“Antes, a feitura durava pelo menos seis meses. Hoje, há casas que fazem com 
até 21 dias. Mas na tradição jeje, não há como, ainda hoje, ser com menos de seis 
meses”, diz ela. “Antes, havia tempo. As mulheres do candomblé não trabalhavam. 
Vendiam comidas, eram domésticas. Hoje, muitas têm nível superior e profissões 
que lhes exigem tempo”.

Ela nos convida a entrar: uma casa de paredes brancas, muito alvas, caiadas. 
Muitos quartos onde os visitantes se hospedam. De uma das janelas, percebe-se 
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o terreiro anexo, decorado com quadros, objetos votivos e atabaques. No fundo, 
portas para os aposentos secretos aos filhos de santo.

Na casa de Gayacu Regina, os filhos de santo catam o feijão para a feijoada. 
Feijão mulatinho, como ainda é tradição nas feijoadas que levam o termo “baiana” 
no sobrenome. Recebe carnes verdes, defumadas, e carne de salpresa, a carne 
suína salgada. “É apenas um prato para o almoço, não religioso”, explica.

Diferentemente do que acontece em outras vertentes do candomblé, diz ela, 
praticamente não há diferença entre os alimentos sagrados e os servidos para os 
fiéis após os ritos. E completa dizendo que todas as entidades recebem cabrito ou 
cabra, galinha ou galo. “Os santos machos recebem os animais machos. As fêmeas, 
cabrita ou galinha”, diferencia. “Mas os santos velhos comem também animais 
fêmeas”, pontua. Todos os alimentos são temperados com a tríade indefectível 
de azeite-de-dendê, cebola e camarão-seco, marca indelével da cozinha que se 
pretenda baiana.

“No jeje, o que se come é o que se oferece aos santos. A comida já é temperada, 
não há diferença de temperos. Depois que se oferece o alimento aos santos, os 
fiéis podem comer”, diz. Coentro, tomate e pimentão são temperos vedados 
nesta cozinha. No Recife, o babalorixá conhecido como Manuel Papai, sacerdote 
do centenário terreiro Sítio de Pai Adão, considerado o modelo segundo o qual 
os xangôs de Pernambuco se fixaram, diz que há diferenças na gradação de 
temperos. “A comida ofertada aos orixás é mais branda de temperos e sal. Depois 
de ofertada, é retemperada para as pessoas comerem”, pontua. 

A cozinha da casa de Guayacu Regina é equipada com grandes panelas de 
alumínio e um fogão industrial. Ao lado da casa fica a cozinha sagrada em que 
são preparadas as oferendas. São usadas apenas panelas de barro: “o barro, 
como tudo o que vem da terra, é sagrado”. Uma grande peneira reserva os 
camarões secos. De longe, do pé do rio, chegam ecos trazidos pelo vento dos 
sons de um sábado em Cachoeira. Pagodes e sambas de roda de bares não muito 
distantes. Por isso, há pejis particulares que colocam parte das comidas para 
serem vendidas ao público, sempre obsequiando seus deuses patronos antes 
de saírem com seus quitutes.

O acarajé, axoxó, acaçá, abará, lelé e outros têm seus lugares seguros junto 
aos assenta mentos das divindades, que recebem, em primeiro lugar, suas comidas 
rituais, impor tantes laços que unem o iniciado ao deus protetor, tutelar da vida 
e do seu destino.

Regina adora as comidas baianas de azeite, mas nunca às sextas-feiras, dia 
consagrado a Oxalá. “Neste dia, só como peixe branco, frito ou de escabeche. 
Os restaurantes de Salvador não respeitam, acham que sexta-feira é o dia para 
se comer comida baiana, porque não são de seita. Às vezes, é difícil para mim 
encontrar um lugar para comer em Salvador numa sexta-feira”. 
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UM QUILOMBO 
SENTADO À MESA 

Devota de Oxum e iniciada no terreiro do Gantois, Dona Zuzu faleceu 
em 2001, mas seu endereço simbólico mantém a tradição da comida 
como elo familiar, um lugar de comidas e afetos que ela tanto fez 

questão de construir e preservar

Mal janeiro havia começado, os jornais soteropolitanos traziam na capa um 
destaque na seção de obituário. Na madrugada do primeiro para o segundo dia 
de 2001, falecia Juvência dos Santos Marinho, a dona Zuzu.

 Aos 103 anos, morreu dormindo, tranquila, na sua casa transformada 
numa espécie de quilombo contemporâneo, onde gerações sucessivas da mesma 
família e de novos membros viviam e firmavam laços a partir da comida. 

Um dia antes, a devota de Oxum havia dançado passos suaves de um ijexá 
e se deliciado com pratos da cozinha de dendê. Havia tirado a filha mais velha 
na brincadeira de amigo secreto da família, deu a Maria uma bolsa. De um neto, 
ganhara uma imagem de Nossa Senhora. Era filha de Yemanjá, sincretizada 
como a mãe de Cristo, embora fosse desde nova apaixonada por Oxum. Iniciada 
no terreiro do Gantois.

 Sempre que ouvia o ritmo marcado dos atabaques em deferência à orixá das 
águas doces, caminhava suavemente, passos encurtados pela idade, até o salão 
onde ensaiava uma dança morna de movimentos circulares de braços. “Minha 
avó era muito boa. Gostava tanto de festa que esperou o ano novo para poder 
partir”, lembra Cristina Barroso, uma das muitas netas. 

Dona Zuzu nasceu no Politeama de Baixo, viveu também no bairro do 
Tororó, mas foi no Garcia que se estabeleceu e ficou conhecida como figura de 
destaque da época áurea das escolas de samba de Salvador. O Garcia sempre teve 
vocação para a festa e a boemia. Viveu e envelheceu com seis filhos, 16 netos e 
nove bisnetos. Todos moradores de casas — inclusive um pequeno prédio de 
apartamentos — construídas no terreno da residência antiga original. No pátio 
central, funciona atualmente um restaurante que presta homenagem à matriarca. 

Todos os dias, o Aconchego da Zuzu oferece pratos à base de dendê, mas é 
nas sextas que o cardápio destaca especialmente a oferta de um item chamado 
“comida baiana”. Não que nos outros dias a comida ali servida seja menos 
digna do indicativo de origem. Nesse dia, é possível fazer o pedido de um só e 
epifânico prato contendo um rosário das receitas mais emblemáticas do estado: 
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vatapá, xinxim de galinha, caruru, bobó de camarão, pirão... Abarás diminutos 
são servidos como entrada. Molho lambão e fresco de pimenta estão sempre à 
disposição.

É Noelia Austricliano Barroso, descendente de portugueses, uma senhora 
católica que nunca se converteu aos orixás cultuados por dona Zuzu, quem 
administra o restaurante. Nora da matriarca, é casada com João Gomes Barroso 
Neto, o segundo filho mais velho do clã. Ele está sempre às mesas do restaurante, 
compartilhando iguarias e goles de cerveja com os amigos.  

Dona Noelia aprendeu muito do que sabe de cozinha com dona Zuzu, exímia 
em pratos baianos. Fazia xinxim de fígado de boi. “Toda sexta-feira, ela fazia efó”, 
diz, lembrando o tal prato formado por folhas de língua-de-vaca (ou bredo ou 
taioba, a depender da disponibilidade). “Quando eu era menina, fazíamos até 
com folha de mandacaru”, diz ela, lembrando que, para os santos, o prato em 
forma de oferenda pode ser feito também com folha de mostarda. O tempero 
é castanha, amendoim, coentro, camarão seco, azeites de dendê e de oliva. 
“Primeiro se cata e se aferventa as folhas, destala ela toda, põe para aferventar, 
bate com a faca para amaciar um pouco mais, refoga os temperos, já no dendê. 
E joga as folhas, um pouco de leite de coco e, por último, o azeite doce”. O prato 
pede ser guarnecido com arroz branco, ou mesmo xinxim de frango e moqueca 
de peixe. “Eu, como boa baiana, gosto de comer só com uma farinha muito boa, 
de Nazaré das Farinhas”, diz. 

Dona Zuzu, embora religiosa, nunca deixou de comer comidas de azeite 
às sextas-feiras, dia consagrado ao superlativo Oxalá, divindade representada 
pelo branco, cuja energia não aceita o calor do dendê. “Ao contrario do que 
manda a religião, nas sextas-feiras a mesa era sempre muito cheia”. Mesmo 
nas sextas-feiras da Semana Santa, a família se reúne em torno de opulentos 
pratos da cozinha de dendê.

A casa sempre esteve aberta aos boêmios e brincantes do bairro. No São 
João, quem entrasse era recebido com licor de queijo, feito com queijo palmira, 
também chamado do reino, ou licor de tamarindo, tangerina, muitos litros 
desses licores, bolos e comida de milho. Muitos netos e filhos. Toda semana, 
praticamente, havia uma festa de aniversário. 

Isso quando as festas não engarrafavam: “Barroso faz aniversário no dia 18 
de janeiro, uma neta, também no dia 18. Um filho dele, no dia 15. Outra neta, no 
dia 16. Um bisneto, no dia 17. E ninguém queria juntar todo mundo para fazer 
uma festa junto, não. Cada um queria sua própria festa. Até porque eram idades 
diversas, cada um queria um estilo de festa. Os mais jovens queriam som e luzes. 
Até quando pudemos controlar, eram festas de criança. Depois, eles decidiam. 
Nas festas dos mais velhos, há sempre samba”, ilustra. 
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A comida era variada, cada um escolhia: estrogonofe, sarapatel, escaldado de 
cabeça de peixe... Ou nada do repertório tradicional doméstico. Cibelle Andrade 
Barroso, neta de Zuzu, saiu para comemorar os 15 anos numa pizzaria. 

Dona Noelia diz que no aniversário dela tem sempre uma moqueca de arraia, 
arroz e feijão de leite. A casa ainda preserva fórmulas ensinadas pela matriarca, 
como a da bebida conhecida como aruá: “Se faz o que nós chamamos aqui de 
azedo com milho de galinha. Põe o milho de molho até três ou quatro dias, até 
ele fermentar, acrescenta rapadura, gengibre, torna a coar e já pode servir”. Mas 
a antiga pedra de ralar, em que a massa do feijão era trabalhada para os acarajés e 
abarás, substituída por processadores modernos, virou objeto afetivo-decorativo. 
“Dá muito trabalho, na eletricidade é mais rápido”, diz ela. Antes, o tacho de 
cobre usado para a goiabada era lavado, ou melhor, ariado, com limão e cinza de 
carvão. “Hoje, a gente ainda usa limão, que ajuda a limpar o cobre”. 

O restaurante surgiu da frequência habitual dos comensais à casa. “Come-
çamos com o restaurante em 1998, de brincadeira. Por curiosidade, era só às 
sextas-feiras à noite. Hoje, nós só não abrimos às segundas-feiras, com o detalhe 
de que terça, quarta e domingo nós só funcionamos até 18h. Nos outros dias, 
ficamos até meia-noite”, avisa. 

“Acho que era o aconchego mesmo da Zuzu. Isso se deve à capacidade dela 
de agregar pessoas. Além do fato de estar num terreno bom, numa boa morada.
Eu mesma não me vejo morando num lugar diferente daqui”, aponta, ciosa da 
casa. Na hora do almoço, dificilmente filhos, netos e os mais velhos fazem a 
refeição dentro das suas próprias casas. Muitas vezes, saem com o prato feito 
para comer numa das mesas do restaurante no pátio limitado pelas residências, 
ou se servem das panelas do restaurante. A comida, aqui, é elo interno de união 
familiar e a mediação com a comunidade que vive para além daquele portão, 
onde uma placa de ferro esmaltado indica a morada simbólica de dona Zuzu.
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XINXIM DE GALINHA
Serve dez pessoas 

Ingredientes

2 galinhas de 2 kg cada uma
3 tomates grandes
1 maço de coentro
½ maço de hortelã
2  pimentões
3 cebolas grandes
3 dentes de alho
250 g de amendoim torrado
250 g de castanha de caju
250 g de camarão seco
50 g de gengibre ralado
2 folhas de louro
Sal a gosto
2 limões
1 colher (chá) de pimenta cominho
½ xícara (chá) de azeite de dendê
1 xícara (chá) de leite de coco grosso

Preparo

Lave a galinha com água e limão e corte-a pelas juntas. Pique as cebolas, 
os dentes de alho, os tomates, a hortelã, o coentro e os pimentões. Misture 
os temperos com sal e vinagre e passe na carne, e deixe marinar por duas horas. 
Coloque numa panela grande o azeite de dendê e junte a galinha e seu tempero. 
Refogue, adicione gengibre, cominho e louro, junte água aos poucos, cozinhe 
em fogo alto. Bata no liquidificador o camarão, a castanha e o amendoim 
com um pouco de água. Junte essa mistura à galinha, quando já estiver quase 
cozida. Assim que a ave ficar com a carne macia, regue com um pouco de dendê 
e cozinhe por mais cinco minutos. No final, acrescente o leite de coco 
e deixe ferver por mais dois minutos.



129

EFÓ
Serve seis pessoas

Ingredientes

4 xícaras de língua-de-vaca aferventada
2 xícaras de camarões defumados 
descascados
1 xícara de castanha de caju e amendoim
2 cebolas grandes
1 xícara pequena de azeite de dendê
1 xícara de leite de coco
Sal, pimenta e gengibre à vontade

Preparo

Estenda, numa peneira, as folhas 
de língua de vaca, cortando bem com 
uma faca. Esprema as folhas e deixe-as 
abertas até evaporar toda a água. 
A massa obtida, uma vez seca, é refogada 
com camarão seco, pimenta, cebola 
e sal. Leve para cozinhar no azeite de 
dendê. Cozinhe com a panela tampada, 
acrescentando, ao final, o leite de coco. 
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DENDÊ É TABU
NO DIA DE OXALÁ

A Equede do terreiro do Gantois tenta manter uma África idealizada 
em Salvador, fundada sobre o território gastronômico

Equede do famoso terreiro do Gantois, a casa da célebre Mãe Menininha 
que inspirou temas da música popular brasileira, cantados por estrelas como Gal 
Costa e Maria Bethânia, Ana Célia Batista Santos tem, entre uma das suas funções 
como assistente do templo, o preparo da comida para orixás e frequentadores. 
Às sextas-feiras, dia de Oxalá, ela preserva o tabu, não come os pratos à base de 
azeite de dendê. “Eu como todos os dias o dendê, menos às sextas-feiras, por 
causa de Oxalá, o pai maior. É o dia do resguardo. Como é que eu me visto de 
branco e vou comer comida de azeite? Todos os baianos, todos os lugares, na 
sexta, possuem comida baiana. Não entendo isso”.

 Embora procure restaurantes vegetarianos e de comida mais leve durante 
a semana, a funcionária pública costuma se permitir um acarajé nos fins da 
tarde. “Meu acarajé é pequeno, só com vatapá, não faço dele um sanduíche 
como se vê por aí”.

Militante do movimento negro, ela usa a culinária como ferramenta de 
afirmação identitária. Desde 1978 comanda o Zanzibar, um restaurante de 
comida deliberadamente “africana” no bairro negro da Federação, que inspirou 
Badauê, canção de Caetano Veloso, nos anos 1980.

“Pensamos em abrir um espaço que agregasse o povo negro, queríamos abrir 
um gueto em Salvador. Não existia nada para a gente fazer, queríamos um lugar 
para se reunir, falar de cultura negra. Não era uma coisa de preconceito, mas 
uma coisa de demarcação. Naquela época, havia um sentimento muito grande de 
separatismo na cidade”. Iam muitos negros, como vão muitos até hoje, mas “não 
conseguimos criar um gueto, todo mundo frequentava, muitos artistas”, continua.

Desde o começo, a comida entrou como elemento de afirmação político-
identitária. “Já abrimos com pratos africanos. Sabíamos da importância dessa iden-
tidade. Já conhecíamos alguns africanos, que vinham fazer pesquisas”. O cardápio 
foi montado com a ajuda de Sandra, então mulher do cantor Gilberto Gil. 

Ana Célia nunca foi ao Continente, mas materializa o desejo de uma África 
idealizada e afirmada através da comida. “Minha tia Gertrudes, que foi cozinheira 
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do Hotel da Bahia, já conhecia alguns pratos da tradição africana. Era neta de 
escravos, já vinha de uma cultura em que alguma coisa permanecia. Eu aprendi 
uma comida com ela: um caruru com charque, chamado calulu. Era uma comida 
que ela fazia em casa. A maneira como ela fazia, já fazia diferente”. 

Em seu cardápio, Ana Célia usa ingredientes classicamente tidos como as 
principais contribuições africanas à cozinha da Bahia: quiabo, inhame, batata 
doce, banana da terra, dendê, gengibre e pimenta. “Na realidade, nossa diferença 
é que sou extremamente tradicional. Se eu faço um caruru, uso só cebola e 
camarão. A Bahia tem o hábito de fazer com cebola, castanha, etc. Um caruru é 
só isso. Meu acarajé também é simples”. 

Entre os itens do cardápio, pratos de carne como fusura (um filé com gengibre 
e temperos em tiras com purê de inhame), alapá (filé com molho de feijão de corda) 
e epegusi (iscas de filé com quiabo e camarão seco), ou ainda camarão frito com 
arroz de hauçá. O mais pedido é o fufu-inhá, “um prato de Angola”: peixe em posta, 
empanado em farinha de mandioca e frito no dendê. Antes, o peixe é temperado 
com alho, limão e sal. Acompanhado de inhame cozido à parte e ralado como uma 
farofa. E quiabos inteiros, sob farofinha de camarão. O peixe é incrivelmente alto e 
fresco, a carne protegida do dendê pela farinha.

 Bahia dourada pelo dendê, seu óleo não banha apenas os pescados mais óbvios, 
tão perfeitamente ajustados à imagem do cartão-postal. Democráticas, baratas, 
acessíveis, as vísceras de boi, chamadas popularmente de "fato", protagonizam 
uma série de pratos populares, receitas que fazem parte da memória do paladar 
de Ana Célia.“Minha tia fazia moqueca de fato, xinxim de bofe, que são até hoje 
comidas de pobres, o rico até hoje não pensa nem na possibilidade de servir um 
prato desses. É descartado”, conta.

Nas grandes feiras populares da Bahia, como São Joaquim, em Salvador, 
e a de Cachoeira, no Recôncavo, bancas e quiosques oferecem os pratos em 
tabuleiros já às primeiras horas da manhã. “Tem gente que sai da roça muito 
cedo, às três, quatro horas da manhã, e logo cedo já quer comida forte, de 
sustança”, diz a vendedora de um restaurante instalado num dos boxes do 
Mercado Modelo de Cachoeira, enquanto serve mocofato (vísceras preparadas 
de moqueca) guarnecido com feijão, arroz, farinha e pimenta a um cliente. Para 
beber, ele pede uma cerveja.

Para fazer a moqueca de fato, Ana Célia escalda as vísceras de boi, lava com 
muito limão, para tirar o cheiro, tempera com tomate, cebola, coentro e bota 
para cozinhar. Quando a carne está macia, bem cozida, seca, tempera com leite 
de coco, camarão seco e dendê.

O processo é muito parecido ao do xinxim de bofe: “Pega o bofe (o pulmão 
do boi) e aferventa. Depois dele aferventado, tira a pele e os canos, ou corta 
bem miudinho, ou bate no multiprocessador, e bota ele para cozinhar em água 
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com tomate, cebola, coentro, pimentão. Depois de cozido, bota camarão seco, 
leite de coco e dendê”. 

Estudioso das minúcias da cozinha baiana, o professor Guilherme Radel diz 
que há uma pequena diferença de temperos entre um prato e outro: 

O ochin-chim (xinxim) diferencia-se da moqueca no uso dos temperos (na 
moqueca, sal, coentro, salsa, tomate, cebola, pimenta, alho, azeite de dendê; 
no ochin-chim, sal, cebola, pimenta, camarão seco, azeite de dendê) e é para 
a  moqueca fi car, após o cozimento, com caldo (molho) e o ochin-chim, seco, 
com o caldo totalmente reduzido (RADEL, 2006, p. 186).
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É DENTRO DE CASA
QUE SE ENTENDE

O DENDÊ
Com a família reunida, a discussão sobre a comida baiana fica ainda 

mais acalorada. Até parece disputa de torcedores de futebol

Fora da atmosfera sacra e barroca dos terreiros ou das facilidades dos 
restaurantes, nos encontros para refeições comunitárias é que a cozinha baiana 
de dendê se exibe da melhor maneira. “Quando dá vontade, eu como. Mas toda 
sexta-feira, faço pelo menos um prato de azeite”, diz dona Deslys Libório, 82 anos, 
uma pensionista do legislativo baiano, moradora de um bairro elegante, onde 
grandes torres residenciais de nomes afrancesados substituem continuamente as 
antigas residências de jardim e quintal. A sua é uma das últimas da rua, uma casa 
permanentemente franqueada a quem chega com fome. A qualquer dia da semana, 
qualquer um dos muitos filhos, netos e sobrinhos podem entrar e encontrar a 
comida nas panelas sobre o fogão. São quatro filhas mulheres, um homem, onze 
netos e nenhum bisneto. “Já está na hora de me darem um”, reclama. 

Sua família é egressa do sertão baiano. “Gosto muito de comida sertaneja, 
como rabada, carneiro assado”, diz ela, que tem na feijoada o prato de resistência 
da casa. Feijoada com sobrenome indicativo de procedência: feijoada baiana. 
“Às vezes, é com feijão preto. Mas quase sempre com feijão mulatinho, essa é 
a verdadeira feijoada baiana”, diz ela, sobre o cozido da leguminosa com carnes 
secas, defumadas e frescas e legumes. 

Domingo é dia de liturgia familiar, “Faça chuva, ou faça sol, a família se reúne 
aqui. Não adianta me chamar para almoçar fora, porque no domingo, eu abro a 
porta e espero o povo chegar. Acordo cedo, me arrumo, leio os jornais, as revistas e 
abro a porta. Todo mundo chega para me trazer uma conversa. O melhor presente 
para velho é conversa”, diz ela, provedora dos almoços. Charbel Libório, a filha 
mais velha, é quem executa os pratos ou coordena as empregadas na cozinha. 

É domingo, aniversário de uma neta. Pelo menos 30 pessoas de gerações 
diferentes se espalham entre o jardim equipado com mesas e cadeiras de plástico 
branco e protegido do sol por um pequeno pé de carambola. Além da feijoada, 
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a família, culinariamente ecumênica, terá filé ao molho de damasco, orgulho de 
Charbel, e vatapá.

Em todos os lugares, os parentes falam de comida como quem defende time 
de futebol. Disputam, por exemplo, o título de melhor receita de feijoada. Se o 
melhor é feijoada com feijão preto, à maneira carioca, ou a feijoada baiana com 
mulatinho. O tom da conversa cresce, “Feijão preto é muito melhor”, defende 
um genro. Um domingo típico na casa da família Libório. 

Comentam, logo, por exemplo, o vatapá de Charbel. A irmã, Rosa, desdenha 
das outras receitas encontradas por aí: “Essas baianas fazem vatapá com trigo, 
não fica bom. O vatapá dela é com pão e camarão seco em quantidade”.

Ao almoço, o prato de dona Deslys é bem misturado — como a família. 
“Gosto mais de vatapá, feijoada já virou trivial”, diz ela, que percorre seu prato 
com calma e prazer: uma porção generosa com feijoada, arroz, caruru, vatapá e 
filé ao molho de damasco.

Candice Libório, administradora, 34 anos, diz que a mesa é tão eclética 
quanto a casa. “Parentes, amigos, netos, sem discriminação de cor, de raça, de 
classe, de sexo, de orientação sexual. Um primo que é gay vem sempre com o 
namorado, os outros primos chegam com as namoradas, todo mundo se respeita. 
O almoço agrega gregos e troianos”, diz ela.

A refeição se dá em turnos. Os mais novos, normalmente não bebedores, 
comem mais cedo, na mesa de uma sala anexa à cozinha. Os membros mais 
velhos, embalados por vinhos e cervejas, almoçam mais tarde, nunca antes das 
15h. Sementes de uburana de cheiro são mantidas para os que têm má digestão. 
“Coloca as sementes na panela quente até elas pipocarem, depois joga água 
quente para virar chá”, ensina Charbel.

O vatapá de Charbel começa, como de costume, na feira: escolhendo meio 
quilo de um bom camarão seco, não defumado, não muito salgado. E uns 300 
gramas de castanha e mais 300 gramas de amendoim, bem torradinho. “Ainda torro 
mais, para o vatapá ficar mais torradinho ainda e o vatapá ficar bem escurinho”. 

Ela rala quatro cebolas e refoga no dendê. Então, acrescenta dez pães 
dormidos e umedecidos no leite de coco. Bate a castanha e o amendoim no 
liquidificador e joga dentro. “Mais 300 gramas de camarão seco, mais duas 
colheres de gengibre raladinho”. 

O vatapá está na mesa. O canário do jardim dispara numa cantoria. Dona 
Deslys muda de roupa na hora de cantar os parabéns da neta. Por isso, aliás, 
houve o vatapá de última hora no cardápio, a moça é louca pelo prato. Na hora 
dos parabéns de Sarah, eles cantam uma versão um tanto baiana da velha canção: 
“É vatapá, é caruru, ô Sara, eu vou comer teu bolo...”, para logo emendarem 
versos religiosos: “Derrama, senhor! Derrama, senhor... Derrama sobre Sarah o 
teu amor...”. Sarah reclama: “Ai, que bolo é esse? Não tem nem cereja”. Mais um 
domingo se vai na casa de dona Deslys.
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FEIJOADA BAIANA

Ingredientes

1 kg de feijão mulatinho
700 g de charque
200 g de toucinho
500 g de carne bovina
400 g de rabo de porco
300 g de orelha de porco
600 g de costela de porco defumada
400 g de chouriço ou paio
200 g de tomate
250 g de cebola
5 dentes de alho moídos
5 ramos de hortelã
10 g de pimenta-do-reino moída
5 folhas de louro
Sal a gosto

Preparo

Deixe de molho as carnes de um dia 
para o outro, trocando a água para 
retirar o excesso do sal. 
Refogue as carnes no toucinho, 
acrescentando o feijão e a água 
necessária para cobrir. 
Tempere com tomate, cebola, alho, 
hortelã, pimenta do reino 
e louro. Deixe cozinhar até que 
as carnes e o feijão amoleçam. 
A feijoada é guarnecida com arroz 
branco, farinha e pimenta.



138



139

O ÓLEO É SAGRADO

Marcelino Gomes de Jesus é um dos homens que conhecem e divulgam 
as condições que fizeram o dendê elo entre o sagrado 

e o cotidiano na cozinha baiana

Não há cozinha religiosa sem o dendê. Na hierarquia da culinária do 
candomblé, o óleo do fruto do dendezeiro tem importância superlativa, central. 
“É o óleo sagrado. Um dos óleos mais puros do mundo. O dendê é a condução 
do axé, da energia”, me diz Marcelino Gomes de Jesus, um homem múltiplo. 
Babalorixá, intelectual, militante afro, professor de teatro e interessado nas 
tradições da cozinha baiana, ele me recebe para falar das relações entre a cozinha 
dos terreiros e a do cotidiano.

Marcelino vive em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, onde mantém uma 
fundação de educação cultural. Ali, pretende construir uma escola para o repasse 
das técnicas e tradições da cozinha religiosa de matriz africana e dos pratos da 
mesa baiana. Tomava uma xícara de café preto e assistia a um DVD com cantoras 
negras em homenagem à Iemanjá quando nos recebeu. No quintal da casa, estão 
os assentamentos que simbolizam seus orixás. Na entrada, pejis — ou altares —
símbolos, para fins pedagógicos. O casarão tem cheiro úmido do tempo.

“O alimento é uma coisa viva, mesmo cozido”, diz o rumbondo. Na tradição 
Quetu, balalorixá é tratado por esse termo. “Na hierarquia dos líquidos na cozinha 
religiosa, o dendê está em primeiro lugar. Depois, vem o azeite doce, de oliva, o 
mel, o vinho de uva e a água. São esses os líquidos que na maioria das oferendas 
untam as pedras de altar”, explica ele, negro de um metro e meio de altura. 

Vários pratos da mesa cotidiana e festiva baiana têm matriz na cozinha 
religiosa dos terreiros. Ele diz que a grande diferença entre a cozinha votiva e 
a de mesa é, além da liturgia óbvia, a gradação de temperos. “Vou lhe dar um 
exemplo, aliás, dois: o vatapá e o caruru. Hoje, normalmente, se faz o caruru com 
camarão seco, cebola, castanha, quiabo, dendê, amendoim e tempero verde, esse 
é o caruru que vai para a mesa. O tradicional, nos terreiros, é feito só de quiabo, 
dendê, cebola e camarão seco”. 

“A cozinha religiosa é quase insossa. Depois que as oferendas são retiradas, 
é que os pratos recebem sal e outros temperos para ser servida para as pessoas. 
Às vezes, nem sal leva. Porque o camarão seco já é salgado”. Dependendo dos 
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temperos, o vodum pega também. “A comida que vai para a mesa leva também 
temperos, recebe a subjetividade de quem cozinha”, afirma. 

Mas o sacerdote lembra que na nação Jeje, representada na mesma cidade 
de Cachoeira pela mãe de santo Gayacu Regina, a diferença de temperos entre a 
cozinha religiosa e a ordinária é menor. “Tudo o que se serve para as divindades 
se serve para as pessoas”, diz ele, lembrando que os pratos votivos do jeje usam 
sempre uma quantidade maior de cebola e camarão seco. “O nagô e o quetu 
cozinham tudo sem tempero. Nós é que usamos depois para servir às pessoas”, 
compara Marcelino.

Tanto quanto o dendê, a cebola é ingrediente imprescindível na cozinha 
votiva. Assim como os tubérculos. “Todo alimento é sagrado. Mas o que vem 
debaixo da terra é considerado mais sagrado ainda, como a cebola, o inhame, 
o gengibre. O orixá, assim como a nutrição no corpo humano, se alimenta da 
energia do alimento”, diz ele, dono de uma tese subjetiva sobre a preponderância 
africana na cozinha da Bahia: a fé como fonte do cotidiano.

“Na medida em que a quantidade de terreiros religiosos de candomblé 
é maior do que em Pernambuco, por exemplo, que também teve a economia 
açucareira baseada na mão de obra escrava, esta religiosidade influenciou e 
influencia o comportamento diante da comida. A quantidade de religiosos em 
Salvador e no Recôncavo foi bem mais preponderante”.

A questão é também levantada pelo pesquisador Guilherme Radel (2006):

Outro mistério da cozinha afro-baiana é o seguinte: embora houvesse 
escravos negros no Rio de Janeiro e Pernambuco, a grande força de 
trabalho nos seus canaviais; houvesse escravos negros em Minas Gerais 
durante o surto da exploração do ouro e dos diamantes, no século XVII; 
houvesse escravos negros em São Paulo, braços que permitiram o surto 
cafeeiro em São Paulo no século XIX; embora houvesse escravos negros 
pelo Brasil inteiro, por que só na Bahia foi possível a eclosão da culinária 
afro-baiana? Há três possíveis explicações para este fato. A primeira se 
embasa no raciocínio de que houve mais homogeneidade nas populações 
negras que aportaram à Bahia, permitindo trazer uma base culinária 
simples, mas com a grande vantagem de ter um cardápio completo. 
Este cardápio foi adaptado às condições locais e às cozinhas indígena 
e portuguesa, aos ingredientes locais — alguns já vindos da África, 
anteriormente —, aos que os portugueses trouxeram da Europa, da Ásia 
e da própria África, e aos que eles mesmos trouxeram, com ênfase para 
o dendê e o quiabo. Assim surgiu uma cozinha nova, feita para servir 
inicialmente aos escravos nas senzalas, passando para as casas dos 
capatazes, chegando, após subir os degraus da entrada dos sobrados, 
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à mesa do amo, do senhor. No século XIX, comiam-se todos os dias os 
pratos, da nova cozinha, nas casas da Cidade do Salvador, no Recôncavo 
e no litoral. Em meados do século XX, esta frequência baixou para uma ou 
duas vezes por semana e, hoje, são poucas casas que os fazem uma vez por 
mês ou, em casos especiais, como em recepção para visitantes de outros 
estados. Outra explicação para o fato do surgimento de uma cozinha 
afro-baiana é que os escravos negros trazidos para a Bahia, por serem de 
uma população homogênea, praticavam a mesma religião, praticavam o 
mesmo culto jeje-nagô. A cozinha afro-baiana derivaria da cozinha dos 
terreiros do candomblé (...) (RADEL, 2006, p. 29).

Teria havido, assim, condições climáticas ideais para o desenvolvimento 
da terceira e fundamental hipótese para a afirmação da cozinha afro-baiana: a 
possibilidade da firmação botânica do dendê em solos baianos:

Uma outra explicação, a que parece mais provável, e juntada às outras 
duas anteriores, é a que a cozinha afro-baiana só poderia desabrochar e 
se desenvolver se houvesse azeite de dendê. Em realidade, a palmeira do 
dendê só vicejou no litoral baiano, onde havia clima parecido com o da 
África, o tropical semiúmido. Sem o azeite de dendê não haveria qualquer 
possibilidade de eclodir a culinária afro-brasileira, muito menos de se 
agigantar, tornando-se emblemática para a Bahia. Quem for a Cuba vai 
encontrar a mesma cozinha medíocre da África que os navegadores, viajantes 
e trafi cantes descreveram. Em Cuba, chegaram os mesmos iorubaos que 
chegaram à Bahia, praticando o mesmo culto do jeje-nagô, trabalhando 
como escravos nos canaviais. A mesma origem, o mesmo culto, a mesma 
atividade de trabalho e, no entanto, uma comida afro-cubana medíocre, 
muito diferente da opulenta cozinha afro-baiana. O que faltou aos escravos 
africanos em Cuba para fazerem eclodir uma cozinha afro-cubana opulenta? 
O azeite de dendê (RADEL, 2006, p. 29).

É, enfim, o dendê o elo entre o sagrado ritual e o cotidiano. 
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OS QUE COLHEM A 
ESSÊNCIA DA BAHIA 

quando tudo é produzido para satisfazer uma escala
industrial de desejos, ainda há os que se arriscam mata adentro 
em busca do dendê mais puro. Dona Piedade sabe evitar as cobras 

no topo das palmeiras para conseguir o óleo sagrado

Apesar de justificar uma grande indústria capaz de processar milhares de 
litros em poucas horas, o azeite de dendê ainda — e também — é produzido 
na Bahia segundo as técnicas primitivas trazidas pelos primeiros africanos com 
os quais a própria palmeira teria chegado, e não apenas nos municípios mais 
afastados. Estamos em São José de Paripe, o chamado fim da linha ferroviária de 
Salvador, um subúrbio praieiro na margem oposta da Baía de Todos os Santos e 
do Elevador Lacerda, o ascensor que une as partes alta e baixa de Salvador. 

Aqui, o comércio caótico suburbano logo cede espaço para antigos balne-
ários pontuados por casarões e aglomerações favelizadas à beira-mar. Há muitas 
matas e mangues. É aqui também onde dona Piedade dos Santos, uma senhora 
negra de alma sertaneja, 58 anos, 12 filhos vivos, um morto, muitos netos, tantos 
que nem sabe quantos, vive do que consegue tirar “mariscando” nos mangues e 
do azeite do dendê extraído das matas que circundam sua casa de porta e janela, 
quartos e puxadinhos anexados para acomodar a família crescida. 

“Tenho que sair com a maré baixa”, diz ela, não apenas sobre a possibilidade 
de catar mariscos, mas pelo fato de poder atravessar melhor os caminhos 
molhados para encontrar palmeiras mais escondidas mata adentro, onde os 
coquinhos vermelhos estejam disponíveis. Conta com a ajuda do marido, Agnaldo 
dos Santos, 57 anos. “Aprendi a mariscar com ela”, diz, usando o termo popular 
na região para definir a atividade de catar  crustáceos pelos manguezais.

São duas horas da tarde de uma segunda-feira, o sol que torna o asfalto 
diante da residência intransitável é amenizado pelas árvores nos fundos da casa. 
Dona Piedade pega o facão e segue para a mata. “Por aqui, nada, só buraco de 
guaiamum”, diz ela, buscando em vão uma palmeira frutada. Em alguns momentos, 
a densidade de arbustos entre as árvores é tão grande que um mal vê o outro. Mas 
estão com sorte e, em menos de meia hora, encontram duas palmeiras com frutos 
maduros, não muito maduros, no ponto ideal. “Às vezes, a gente fica o dia inteiro 
para achar uma.”

Dois cachos são suficientes para encher uma lata grande e quadrada de 
manteiga, o utensílio normalmente utilizado para a cocção e transformação dos 
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frutos em azeite. Localizam a palmeira; a base de folhas arrancadas das palmeiras 
serve de degraus para que se chegue à copa onde estão os cachos. Bililinho, um 
sobrinho dela, escala a árvore. “Tem que ter cuidado. Muitas vezes, tem jiboia 
nos cachos”, adverte. O cacho precisa estar bem vermelho, íntegro, para resultar 
em bom azeite. Golpes de facão derrubam as folhas espinhosas da palmeira que 
impedem o acesso aos frutos. “Quanto mais a gente corta, mais a planta cresce 
depois. Tirando as palhas, o dendê vive depois”, diz Agnaldo. Trabalham com 
cuidado, um dos espinhos do tamanho de um dedo pode facilmente cegar um 
olho, ou aleijar um braço.

O casal é extremamente criterioso na escolha dos dendês, despreza os verdes 
e os maduros em demasia; descarta quaisquer dos cocos que tenham qualquer 
imperfeição. “Às vezes, a gente vai comer acarajé e não aguenta porque o azeite 
que fritou é muito rançoso. Se eu botar dendê maduro demais, o azeite fica 
rançoso, coça a garganta”, diz ela. Duas garrafas de plástico são carregadas com 
água para aplacar a sede. Fome, se houver, eles saciam com os frutos da mata. É 
tempo de jaca. “Aqui, tem gente que come jaca até com farinha”. Dois grandes 
cachos de dendê colhidos, os dois voltam para casa. O trabalho recomeçará no 
outro dia; vão render pelo menos cinco litros de bom azeite.

São cinco horas da manhã e o pilão gasto de madeira está no terreiro da 
casa. Um pedaço de borracha grossa de pneu tampa um buraco na parede lateral. 
Muitas crianças estão na casa, preparando-se para ir à escola. Cortinas de pano 
estampado pendem do teto ao chão fazendo as vezes de paredes. Os dendês são 
depositados no pilão, serão socados até virarem uma massa palhenta livre dos 
coquinhos internos, bons para a produção de óleo para cabelo. O dendê pilado é 
lavado com muita água, fica livre de impurezas. 

O fogo de madeira é aceso com óleo diesel. A polpa está imersa na água que 
começa a ferver dentro da lata; serão pelo menos três horas de fogo. Dona Piedade 
mexe na água do cozimento para que a gordura do dendê seja precipitada para a 
superfície. “O que sobe é a polpa”, diz, “o bagaço vai para o fundo”. Toda a polpa 
é retirada com uma escumadeira rústica e depositada num caldeirão. Mais um 
pouco de fogo, depois algumas horas até o óleo decantar. A parte mais líquida, 
clara e nobre do azeite é a chamada flor do dendê. O resto, mais grosso pelos 
resquícios da polpa, é o pé. Uma terceira fase ainda mais grossa foi desprezada 
ainda no caldeirão, é chamada bambá.

O preço do azeite artesanal de dendê chega a custar até cinco vezes mais do que 
o industrializado nas feiras e supermercados. A produção de dona Piedade vai direto 
para os restaurantes locais, exigentes de um produto com a pureza de seu óleo. Dona 
Piedade não liga para o simbolismo religioso do dendê no candomblé. “Não gosto 
desses bozós (oferendas) que botam na mata. O povo não tem o que fazer e vive atrás 
desses bozós”. Para ela, dendê é apenas um óleo trabalhoso de ser feito.
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MAIS QUE RECEITA, 
MOQUECA É MÉTODO
Luís da Câmara Cascudo não cansava de lembrar que a moqueca

é de origem indígena, mas, brasileiríssima, não cessa de receber 
influências. Marymar, mulher cuja identidade foi emoldurada
pelo que tira e cozinha do mar, sabe que camarão seco e dendê

não podem faltar

Em algum momento na construção da culinária brasileira, houve o inter-
câmbio. O ensopado português de peixes, temperado com cebola, alho, tomate 
e coentro, perdeu o azeite de oliva e ganhou o óleo de dendê. “Em alguns 
instantes do século XVIII, alguém trocou o azeite de oliva pelo dendê e, pimba!, 
o ensopado de peixe virou moqueca de peixe”, aponta o pesquisador Guilherme 
Radel (2006, p. 182). 

Em seu estudo, ele, no entanto, rejeita a onipresença do leite de coco nas 
moquecas. Diz que o historiador Manuel Querino, autor de A arte culinária 
da Bahia, um estudo de 39 páginas, datado de 1939, nunca o colocou entre 
seus ingredientes. Apenas em 1955, uma famosa culinarista baiana de nome 
Hildegardes Viana publicou uma receita de moqueca com o sumo leitoso do coco 
como sugestão de líquido para a cocção.

Em qualquer lugar da Bahia, moqueca significa dendê no prato. “Se não tem 
dendê, não é moqueca. É ensopado”, diz Mary Carvalho Menezes, uma moradora 
do subúrbio praieiro soteropolitano de São José de Paripe, oposto ao Pelourinho 
e à Cidade Baixa, na Baía de Todos os Santos. Seu ofício e vocação fizeram com 
que ela adotasse uma nova identidade civil: Marymar. Umas das renomadas 
cozinheiras da culinária praieira baiana dos dias que correm. E, para ela, moqueca 
tem que ser feita com leite de coco. “Leite de coco fresco, extraído na hora.”

Mary mora num casarão quase centenário à beira-mar de Paripe, convertido 
em restaurante onde ela executa os dotes culinários herdados da mãe. Recebe 
apenas grupos previamente agendados, depois de ter fornecido quentinhas para 
obras e para os funcionários da base naval que a Marinha mantém em Paripe. 
Seus vizinhos e pescadores lhe batem à porta frequentemente para oferecer os 
peixes recém-tirados das redes. “O segredo do prato é usar peixe fresco. Peixe 
congelado não tem gosto de nada”. 
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Pescadora, ela própria sai durante as noites de maré baixa para pescar 
siris-moles. “Eles só saem sem luz”, diz ela, que prepara moquecas com o siri em 
estado de mudança de casco como faz com qualquer pescado que lhe chegar às 
mãos, como também com peixes secos como bacalhau, caçonete e miraguaia. 
Mary aprendeu a pescar ainda criança. “Meus pais diziam que se a gente não 
fosse mariscar na maré não jantava. A gente tinha que trazer do mar a comida 
que ia ser preparada à noite”.

Mais que receita, moqueca é um método. O peixe ou marisco é depositado 
no fundo de uma panela larga de paredes altas, mas não muito, coberto com 
rodelas de tomate, cebola e cheiro verde. Mary não usa pimentão. “É indigesto”. 
Regado com leite de coco, azeite de dendê e temperado com camarão seco. 
Menos de dez minutos no fogo e a receita está pronta para ser servida com pirão 
do molho da moqueca, muitas vezes retemperada com mais dendê, arroz branco, 
farinha e molho de pimenta. 

Apesar de fresco, o peixe precisa marinar por quase uma hora. “Para ganhar 
mais gosto”, diz ela, cuja cozinha está equipada com modernos processadores 
elétricos, todos desprezados. Sem o tratamento manual, garante, o tempero não 
pega gosto. Alho, sal e coentros, mais suco de limão, são pilados manualmente 
para dar cobertura aromática ao peixe que será marinado. “Não gosto nem sei 
usar liquidificador, nem centrífuga, fica tudo picadinho, não é a mesma coisa de 
você ralar. O tempero, para dar gosto, tem que ser meio grosso”.

Na memória de seu paladar está uma moqueca pouco comum nos ambientes 
de comercialização da cozinha baiana, a de chumbinho com ovo. “Chumbinho”, 
explica, “é o marisco que catamos na areia, com a maré baixa”. Em quase todo o 
Nordeste, o molusco é conhecido simplesmente como marisco.

Ela amassa o alho no pilão só com sal, joga os temperos sobre o chumbinho 
no fogo, bota dendê e coco, e deixa ferver. Uma pequena colher de vinagre, 
“porque acerta o tempero do sal”. Por cima verte os ovos.

“Os ovos vão depender da quantidade de pessoas. Como minha família era 
grande, cada ovo era para um filho. Eram 12 ovos, quanto mais gente tiver, mais 
ovos eu coloco. É um ovo por pessoa. A gente colocava também mamão verde 
ralado em cubos, cozido à parte, igual a chuchu para fazer salada”, diz ela, que, 
quase sempre, põe quatro ovos sobre a moqueca. Em sua casa, são quatro filhos, 
sendo um de criação. Todos adoram o prato.
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O CAMARÃO
QUE DEFINE

É o camarão seco, e nenhuma outra versão do crustáceo, 
que torna mais saboroso o acento da cozinha baiana

Tanto quanto o dendê, não há moqueca sem a presença definidora do 
camarão seco, insumo que calibra o sabor não apenas dos pratos do mar, mas 
também de receitas robustas como feijoada e maniçoba.

O camarão costuma chegar de praias distantes do sul da Bahia, do Recôncavo 
e da cidade de Valença. Estamos em Najé, um distrito litorâneo entre Maragogipe 
e Cachoeira, no Recôncavo. Aqui, Milton Pereira dos Santos, conhecido como seu 
Mimiu, torra camarão desde os 20 dos seus 63 anos.

O camarão seco recheia acarajés e abarás. É servido em porções, como tira-
gosto. Mais que artigo comestível, propriamente, é tempero fundamental da cozinha 
baiana. Seu Mimiu torra e vende seu camarão, como tantos outros pescadores, 
nas feiras locais. Aos sábados, ele próprio toma um carro de lotação e vai vender o 
camarão que torra na feira de Cachoeira, a uma hora de Najé, onde vive com dois 
filhos, também pescadores. Mas seu Milton parou de pescar há dez anos.

Compra os camarões diretamente das canoas dos pescadores no porto de 
Najé, onde uma série de casinhas conjugadas funcionam exclusivamente como 
“biongos” para a torra de camarão. Cada biongo desses é uma casa de chão batido, 
com paredes pintadas pela fumaça escura das torras, onde trempes de madeira 
estão a um metro do chão em que as brasas soltam sua fumaça para a defumação 
do camarão. É um dos resistentes do lugar. “Tem muita gente vendendo seus 
biombos para construir casa de moradia. Eu não vendo o meu. Só vendo quando 
tiver outro lugar para deixar para meus filhos torrarem camarão”, diz ele.

Seu Mimiu garante que, como tempero, o camarão miúdo tem mais sabor 
que os grandes. Nos bares locais, camarões maiores são servidos em porções 
como tira-gosto para a cerveja e a cachaça. Ele, no entanto, despreza camarões 
de cativeiro. “Tem gosto doce. Antes de torrar, a gente tem que botar muito mais 
sal. Geralmente, o povo bota corante nesse camarão, porque ele não dá cor”, diz 
ele, filho e neto de pescadores, irmão de outros nove trabalhadores das redes.

Tão logo chega do mar, o camarão é lavado, limpo e escaldado com sal 
numa lata grande de manteiga. “O camarão de mar não precisa de muito sal. 
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Um pacote tá bom para uma lata”, diz. “Ele já é muito salgado”.  Depois do fogo 
rápido, o camarão vai para as trempes. É defumado sobre a proteção de uma 
rede feita de sacos de estopa, usados para ao transporte de batatas. “Basta uma 
hora de torra”, diz. Quanto mais torrado, mais resistente e durável. Aguenta o 
calor dos tabuleiros de feira, dura pelo menos uma semana fora de refrigeração 
e está presente em qualquer panela que se pretenda baiana. Se não defumado, o 
camarão é apenas salgado. Mas tem menos sabor e torna menos pronunciado o 
acento da cozinha baiana.

MOQUECA DE CHUMBINHO 
COM OVO

Ingredientes

1 kg de chumbinho
1 xícara de camarão seco
2 dentes de alho grandes
1 cebola
1 colher de sal
2 tomates maduros
1 colher de vinagre
6 ovos

Preparo 

Amasse o alho no pilão só com o sal. 
Jogue os temperos com o chumbinho 
numa panela ao fogo, coloque o dendê 
e o coco, e deixe ferver. 
Acrescente um pouquinho de vinagre, 
uma colher. Estale os ovos por cima 
e deixe até que estejam cozidos.



153

RAINHA DO SAMBA
E DA MANIÇOBA

Dona Dalva, uma das maiores autoridades do samba de roda
do Recôncavo Baiano, é cautelosa em se tratando da receita

que lhe deu fama: faz questão de avisar que as folhas 
da maniçoba são “vingativas” e podem matar um

Quando vai à feira de Cachoeira, para comprar um pedaço de jaca para um 
parente ou as folhas e pertences da maniçoba, dona Dalva é saudada por quase 
todos os negociantes. Para numa banca, examina com o olfato uma pimenta 
de cheiro, prova um camarão seco, verifica sua defumação. “Esse tá bom”, diz. 
Muitos lhe beijam a mão. Antes mesmo que ela possa estendê-la. “Sua benção, 
dona Dalva!”, pede um. Cheira um pedaço de carne do sertão, para ver se ela tá 
“ainda viva”. “É esta, pode cortar”.

Aos 83 anos, Dalva Damiana dos Santos é uma das maiores autoridades no 
samba de roda do Recôncavo Baiano. Com as filhas, promove rodas semanais 
no quintal de uma casa centenária de Cachoeira, cidade secular do Recôncavo, 
arquitetura colonial talhada em meio às montanhas. Descendente de africanos 
escravizados, é também uma autoridade na maniçoba, prato sem paralelo no 
Nordeste, iguaria do Recôncavo. 

Consiste em folhas de mandioca brava ou mansa, cozidas com carnes e 
defumados, os mesmos pertences e temperos de uma feijoada. Pedra de assento 
da cultura do Recôncavo, a maniçoba está nas casas, restaurantes, barracas de 
feira e festas de rua. No último domingo de janeiro deste ano, quando baianas, 
trios elétricos e curiosos tomavam conta das ruas de Santo Amaro para a 
lavagem carnavalizada das escadarias da igreja de Nosso Senhor da Purificação, 
barraquinhas e tabuleiros mascateavam porções de maniçoba em pratos descar-
táveis para os brincantes.

O prato é marco e bandeira identitários. Se mal feito, pode ofender o povo 
que se alimenta. “Tem gente que faz uma maniçoba para comer no mesmo 
dia. Não pode! Onde já se viu?! Uma maniçoba mal feita pode até matar. Tem 
que saber tirar antes a maldade da planta. Essas folhas têm seu regulamento”, 
ensina dona Dalva. 

Para tirar o tóxico e possivelmente letal ácido cianídrico das folhas da 
mandioca, dona Dalva aferventa as folhas, mesmo se compradas já enroladas e 
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previamente aferventadas, e as lava em pelo menos “nove águas”. Nos tabuleiros 
da feira de Cachoeira, novelos de folhas tratadas de mandioca são artigos tão 
comuns quanto são as farinhas. 

“É uma folha braba, tem uma maldade nela. Lavo tanto até a água sair 
completamente limpa”, explica. “Quanto mais suco sai, mais eu lavo. Depois 
de aferventar, boto na peneira e lavo mais cinco ou seis vezes até tirar o caldo. 
Boto num pano e espremo bem e depois boto para ‘sarolhar’”. No vocabulário 
local e, sobretudo, pessoal de dona Dalva, os termos técnicos de cozinha têm 
nomes próprios. 

Sarolhar significa deixar uma coisa enfarofada. “Como uma farinha, fare-
lenta”, explica ela. O que a maioria dos brasileiros chama de refogar, os baianos do 
Recôncavo entendem por adubar. O mesmo que acrescentar ao alimento, sob o 
calor do fogo, substâncias gordurosas como manteiga, azeite ou banha de porco.

Pilar, por exemplo, é um termo fundamental e inicial de uma maniçoba feita 
segundo os critérios de dona Dalva. As folhas também não podem ser trituradas 
em máquinas elétricas, “Tem que ser de pilão. Se for de máquina, fica fina que nem 
uma farinha. Não tem o que mastigar”, diz ela que, sempre que prepara maniçoba, 
faz também um feijão à parte. “O pessoal aqui de casa tá ficando muito esganicento 
com comida. Não come de tudo todo dia. Então, boto um feijão também”, diz. Os 
temperos e pertences são comuns entre o feijão e a maniçoba. 

Não serve o prato com arroz. “É para comer só com farinha. A naturalidade 
da farinha quem dá é a pessoa, mas eu gosto mais é de farinha redonda”, diz ela, 
lembrando que a farinha do tipo fina se espalha muito pelo prato. “Gosto muito 
de farinha. Às vezes, boto até no café e como”. Na Bahia há quase tantas maneiras 
de se produzir e perceber a farinha quanto só esquimós teriam em relação à neve.

O preparo na maniçoba começa na feira, com a eleição correta dos ingre-
dientes. Na hora da compra, dona Dalva engata uma breve polêmica com a nego-
ciante que lhe oferece o produto. Porque sua interlocutora diz que aferventa e 
lava a folha somente uma vez antes de dar procedimento ao prato. “Onde já 
se viu?! Assim não se tira a maldade da planta. Você ainda vai matar alguém 
com essa maniçoba, menina!”, adverte. “Se a pessoa bota a maniçoba no fogo de 
manhã para comer de tarde, a maniçoba fica verde. Ela tem que cozinhar para 
ficar bem escura.”

Dona Dalva começou a preparar maniçoba aos 15 anos. Aprendeu a 
cozinhar com a avó, ex-escrava, Vicência Ribeiro da Costa. De herança familiar 
lhe ficaram ainda outros pratos fortes, como sarapatel e mocotó, para vender 
em tabuleiros. Já negociou em feiras e no cais do porto de Cachoeira. Vicência 
era mãe de seu pai. “Ela negociava de tudo. Tinha uma quitanda que tinha carne, 
tempero, lenha; fazia sarapatel, amendoim, milho, umbu. Eu adorava umbu. De 
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vez em quando, era a lapada nas pernas, porque a gente ia lá para trás pegar os 
umbus escondidos.”

A avó foi uma das primeiras irmãs da Boa Morte. “Eu digo que entrei para 
a Boa Morte ainda menina. Gostava de ir agarrada na saia da minha avó”, diz 
ela, que hoje é uma das veneráveis senhoras da Boa Morte, a irmandade secular 
criada por negras de posses do Benin em Cachoeira com o objetivo pragmático de 
conseguir e patrocinar a libertação de escravas. Hoje, a irmandade é o principal 
amuleto turístico de Cachoeira, embora não tenha, naturalmente, perdido seus 
preceitos religiosos internos.

Uma das mantenedoras da irmandade, ela tem, entre suas obrigações, a de 
cozinhar durante as ceias e refeições coletivas servidas durante os festejos de 
agosto, quando acontece a semana de festas da Boa Morte, algumas privadas, 
outras públicas, culminando em grandes banquetes coletivos. “No dia da Ceia, 
tem a missa das irmãs falecidas. Nesse dia, eu faço a frigideira de bacalhau. Tem 
arroz, pão, vinho, branco ou tinto. O pão é grande, para ser repartido, mas elas 
já tão botando também pão pequeno. No outro dia, tem o cortejo fúnebre de 
Nossa Senhora. Nesse dia, não pode comida de azeite (de dendê). Mas no Dia da 
Festa, que Nossa Senhora levanta, é a glória, tem muita comida. Feijoada, cozido. 
É festa grande, de matar boi para fazer comida para o povo. Na quarta, tem o 
caruru completo”.

No vocabulário regional, frigideira é termo que demarca outro prato do 
repertório baiano do Recôncavo. Consiste em peixes ou mariscos temperados 
com leite de coco e camarão seco, levados a assar no forno sob ovos batidos. 
Normalmente, acrescentam-se maturis, como são chamadas as castanhas de 
caju verdes. Elas conferem notas acres e ligeiramente adocicadas de sabor.

Por dona Dalva, todas as refeições da Boa Morte deveriam ser franqueadas 
ao povo. “Quem come só se engasga, eu gosto é de fazer comida para todo mundo, 
toda a humanidade que vier”. 

A maniçoba é exemplo notório da máxima determinação no aproveita-
mento dos ingredientes em suas potencialidades. Em outra região do estado, 
a Chapada Diamantina, pratos típicos da cozinha de subsistência ganham hoje 
nova valorização simbólica pelo fluxo turístico que percebe na gastronomia 
a porta de entrada para a cultura local. Assim como se faz o ensopadinho de 
mamão verde cujo sabor lembra camarão, é muito comum nesta paisagem o uso 
do cortado de palma. As folhas do cacto bem limpas, extirpadas de espinhos, 
aferventadas para perder a baba e, em seguida, refogadas com temperos. 

“Tem que ser exclusivamente com palma nova”, diz dona Noemia Seixas, 
que converteu sua casa num restaurante simples à entrada de uma cachoeira 
nos arredores da cidade de Lençóis. No repertório é também comum o godó de 
banana, uma espécie de purê de banana d’água com carne de sol. “A gente tem 
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que descascar a banana dentro d’água para ela não escurecer e também dentro da 
água a gente corta ela em pedaços pequenos. Depois, passa ela no óleo com cebola, 
coentro e corante. Depois, joga a carne de sol já escaldada e picada”, ensina.

A casa de dona Dalva é uma típica porta e janela, quartos paralelos à sala 
que é praticamente um corredor de acesso à cozinha. No quintal, uma galinha 
mariscada amarrada ao pé de sapoti engorda esperando a hora do abate. Folhas 
bem lavadas, ela separa os ingredientes da maniçoba. Carne do sertão, de fumeiro, 
chouriça (calabresa) vão para a água fervente.

 “Tem que escaldar para tirar o sal”. Os pedaços de músculo fresco são 
cortados e lavados com muito suco de limão, e mudam logo de cor com a acidez. 
Na panela grande, o fundo de temperos: quatro dentes de alho, uma colher rasa 
de orégano, uma cebola roxa cortada, quatro boas colheres de pimenta-do-reino. 

Enquanto tempera tudo, cantarola um de seus sambas, a voz amaciada pelo 
tempo cobrindo os barulhos suaves da manhã. A letra enaltece o ingrediente e 
exuma antigas segregações raciais: 

Você me chama eu de preta.
Sou pretinha,
Sou dengosa,
Pimenta-do-reino é preta,
Mas faz comida gostosa.

Um pouco de vinagre, diz ela, é sempre bom para tirar o ranço das carnes. 
Depois de umas boas fervuras, com a água cobrindo os insumos, ela bota as folhas. 
“Depois de ferver bem, boto as folhas, para elas irem conversando umas com as 
outras e com os temperos. É assim que pega o gosto”, explica. Mais quatro horas 
de cozimento, e será preciso esperar até o dia seguinte para a maniçoba apurar e 
concentrar seus sabores.

Comemos todos juntos, à mesa encostada numa das paredes. Dona Dalva 
serve-se de feijão. “O médico pediu para eu não comer maniçoba esses dias por 
causa da pressão”, diz ela, com indisfarçável inconformismo. “Queria comer rabada 
ou moqueca de arraia”. Também não pode, mas não por ordens médicas. 

Filha de santo, tem nos peixes de couro um tabu alimentar religioso. Simbo-
lizam quizilas para seus orixás regentes. Há cerveja e muita pimenta à mesa, 
pedaços de carne de fumeiro fritos. Joanita e Ana Olga, filhas e companheiras de 
dona Dalva nas rodas de samba, cantarolam canções antigas.

Dona Dalva não toca na cerveja, não gosta. Prefere um suco energético 
numa grande garrafa pet com açaí, guaraná e ginseng. De improviso, tece uns 
versos para a maniçoba que nos levou a ela:
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Ó, vem ver, maniçoba  é pra valer!
Ó, vem ver, maniçoba é pra comer!
Tem pimenta de cheiro, tem chouriça 
E tem fumeiro.
Ó, vem ver, maniçoba é para valer!
Quem come a maniçoba
Tem respeito e tem cuidado.
É comida do passado.

Logo, estamos todos batendo palmas suaves e acompanhando o refrão

Ó, vem ver, maniçoba  é pra valer!
Ó vem ver, maniçoba é pra comer!

Dona Dalva se levanta, senta-se no sofá e, ainda cantarolando, cada vez mais 
baixinho, pega no sono. Seu cochilo depois do almoço é sagrado, é “tradição”, 
como sua comida.
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MANIÇOBA

Ingredientes

2 novelos de folha de mandioca bem lavados e aferventados, 
até perder todo o suco verde
½ kg de músculo de boi
As seguintes carnes, em quantidades proporcionais e a gosto: 
toucinho, carne do sertão ou charque, carne de salpresa, linguiça, 
carne de fumeiro ou lombo defumado
Limão, hortelã e pimenta a gosto
1 pimentão
4 cabeças de alho
2 cebolas
Vinagre

Preparo

Corte o músculo e tempere com muito limão. Escalde as carnes defumadas, 
para tirar bem o sal. Faça o fundo do tempero na panela: uma cebola cortada, 
quatro dentes de alho, uma pitada de orégano, uma pitada de corante ou 
colorau, quatro boas colheres de pimenta-do-reino. Jogue o músculo dentro 
da panela, no tempero, bote um pouco de vinagre e, depois de duas fervuras, 
acrescente água para cobrir tudo. Quando ferver mais, bote as folhas de 
mandioca. Depois de quatro horas de cozimento, entram os temperos frescos, 
como hortelã e pimentão, mais pimenta a gosto. A maniçoba deve apurar 
o gosto para ser servida no dia seguinte. Com farinha e pimenta.
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FRIGIDEIRA DE MATURI

Ingredientes

1 tomate
1 cebola
½ pimentão
Coentro a gosto
1 dente de alho
2 colheres de sopa de azeite de oliva
100 g de camarão seco
200 g de camarão fresco
200 ml de leite de coco
500 g de maturi (castanha de caju verde)
4 ovos

Preparo

Refogue a cebola, alho e azeite de oliva. Acrescente tomate, pimentão, 
coentro, camarão fresco e refogue mais um pouco. Junte o camarão seco 
(batido no liquidificador) e misture o leite de coco, depois cozinhe por mais uns 
15 minutos, até secar. Bata só as claras dos ovos, até ficarem em neve,  depois 
junte as gemas batidas e acrescente sal. Unte uma fôrma, coloque uma camada 
de ovos batidos e deixe o maturi no meio. Cubra com outra camada de ovos. 
Leve ao forno até dourar os ovos. 
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BREVE GLOSSÁRIO 
DA COZINHA BAIANA

Albardar - Cobrir bifes de carne e postas de peixe com ovos batidos antes de 
fritar.
Colocar em vindas d’alho - Colocar, por tempo que varia de meia hora até um 
dia, em molho de vinagre e/ou limão e/ou vinho e cebola e alhos socados em sal, as 
carnes e o pescado, antes do cozimento, para aumentar seu sabor.
Dourar - Deixar um alimento ir ao ponto em que adquire uma cor alourada, sob 
a ação do calor, criando uma crosta fina.
Empanar - Envolver, para posterior fritura, qualquer produto em farinha de rosca 
ou farinha de trigo e ovos batidos.
Ensopar - Refogar os alimentos, juntando-lhes água aos poucos, até o completo 
cozimento.
Escaldar - Mergulhar um ingrediente em água fervente e retirá-lo logo.
Escalfar - Cozer um alimento com água ou leite ou caldo ou molho a uma 
temperatura abaixo do ponto de ebulição.
Esparregar - Refogar na cebola, camarão seco moído e no azeite de dendê (ou 
de oliva) folhas que, anteriormente, foram aferventadas, picadas e espremidas 
para tirar água.
Estufar - Cozinhar os alimentos em vasilhas hermeticamente fechadas.
Fritar ou frigir - Cozinhar em frigideira com gordura fervente um alimento 
até cozinhar e corar.
Lardear - Fazer a espaços iguais, com o uso de equipamento chamado lardeador 
ou, em sua falta, com faca de ponta, incisões fundas de cima para baixo na carne, 
introduzindo nelas tiras de toucinho defumado ou de toucinho salgado.
Ligar - Engrossar molhos com farinha ou gemas de ovos, desmanchadas em 
leite ou água.
Marinar - Imergir carnes (boi, porco, cordeiro, cabrito e ave) e pescado em 
molho composto de limão, vinagre, azeite e sal. Às vezes não se usa o azeite, e 
para marinar pescado é comum não se usar nem azeite e nem vinagre.
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Moer - Reduzir alimentos a partículas usando pedra de ralar, ou almofariz, 
ou moedor mecânico, ou moedor elétrico, ou liquidificador, ou processador de 
alimento.
Pilar - Triturar alimentos com o auxílio de um pilão ou almofariz.
Rechear - Encher com recheio especial cavidade aberta em peça alta ou feita por 
dobra de peças finas em carnes ou pescados.
Reduzir - Diminuir por evaporação em panela destampada o líquido compo-
nente do molho resultante do cozimento, aumentando sua consistência.
Refogar - Dourar em gordura fervente em frigideira a carne e seus temperos 
iniciais ou só os temperos iniciais (cebola, alho e sal) e depois a carne. O refogado 
tem a função de criar crosta superficial nas carnes, impedindo a perda de substâncias 
nutritivas que lhes dão sabor. 
Saltear - Fritar com fogo alto, sacudindo a frigideira pelo cabo de forma a 
descolar, de vez em quando, o alimento do fundo da frigideira com o propósito 
de não deixar que ele se queime.
Sessar - Passar um alimento por peneira metálica ou plástica, ou por uma 
urupema para separar as partículas grossas das finas, ou para coá-lo, no caso 
de um líquido, para separar as impurezas em suspensão, ou para desmanchá-lo 
finamente, quando já cozido, até a obtenção de pasta.
Socar - Esmagar em pequeno pilão ou em almofariz, metálico ou de madeira, 
com um auxílio de uma peça de madeira chamada socador, temperos diversos, 
geralmente misturados ao sal.
Untar - Passar gordura em superfície de vasilha ou de carnes.
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CAÇADORES PARA 
ALÉM DAS LEIS

Apesar das restrições à caça de animais silvestres na legislação 
brasileira, o habito permanece vivo, fazendo do Brasil 

contemporâneo um Brasil quinhentista

Num dos primeiros livros de cozinha publicados no Brasil, a maior parte das 
receitas fi cou obsoleta para os dias de hoje. Lançado, por um autor desconhecido, 
no fi nal do século XIX, O cozinheiro nacional trazia uma série de fórmulas e dicas de 
como preparar ingredientes herdados do Brasil quinhentista e, àquele momento, 
ainda em cartaz. À exceção de um ou outro restaurante exótico especializado em 
caças — provenientes de criatórios de abate autorizado — muitos ingredientes 
são insumos banidos da comensalidade brasileira contemporânea: papagaios, 
tatus, cobras, jabutis, jacarés, pacas, lebres, veados, tamanduás, lagartos e até 
baleias e golfi nhos. Hoje, O cozinheiro nacional já não funciona como manual de 
cozinha, é apenas um grande documento de época, peça para reconstituição de 
uma sociedade a partir de seus hábitos de mesa.

Talvez, se conhecido, o livro fosse útil no sul da Bahia. Nas cidades vizinhas 
à Ilhéus dos barões do cacau mitifi cada por obras como Terras do sem-fi m, de Jorge 
Amado, a Mata Atlântica preservada justamente para dar sombra, abrigo e condi-
ções de desenvolvimento às lavouras cacaueiras é ainda a morada da maior parte 
dos animais silvestres indicados como ingredientes no famoso e antigo livro. Leis 
ambientais aqui são prosaicamente ignoradas — quando não ironizadas, e o paladar 
local se alimenta, não sem orgulho, dos animais caçados nas matas. Itens de uma 
cozinha de subsistência facilmente transformados em totens da mesa festiva.

É janeiro, céu limpo, poucas chuvas. Lua clara banhando as matas circunvi-
zinhas ao município de Itajuípe, pequena cidade cuja arquitetura decadente de 
antigos sobrados denota a glória e queda das fortunas do cacau. Numa alameda 
entre árvores da altura de prédios de cinco andares, encontramos grupos de 
homens armados, na frente deles, cães treinados. Caçar, no vocabulário local, 
signifi ca “botar cachorro”, a expressão com força do verbo. 

“A gente esfrega o sangue da caça na cara do cachorro. Aí, ele fi ca ensinado 
para ir atrás do bicho”, me diz meu anfi trião, um homem de quase 70 anos conhe-
cido por sua destreza na mata. Nesta noite, com a geladeira adornada com cervejas, 
ele servirá um tatu para seus amigos, encomenda de um morador local mais abas-
tado. Funciona assim: quem deseja comer um tatu ou paca na cidade faz a enco-
menda a um caçador — condição que quase todos os homens da cidade parecem 
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ostentar — e o espera voltar da mata. Qualquer empregada ou cozinheira domés-
tica domina as técnicas de cocção desta carne, assim como os próprios caçadores.

Os homens estão excitados com a idéia da carne fresca. Ainda naquela 
manhã, o tatu corria nas matas. Meu anfi trião, responsável pela captura do 
animal em sua toca, não disfarça o orgulho tácito de, ele próprio, estar trans-
formando sua presa na refeição que será embalada por muitos goles de cerveja 
e uma cachaça eventual. “Manda comprar toucinho”, ordena. É costume local 
temperar caças com gordura suína, para aumentar a untuosidade de animais 
crescidos soltos, de carne mais rija e fi brosa que os confi nados em criatórios.

O que fazem os homens quando se juntam em torno de comida e bebida: 
evocam proezas nas matas, façanhas sexuais, ironizam a sexualidade uns dos 
outros e virgulam suas frases com palavrões que fariam um Nelson Rodrigues 
corar de pudor. Sinônimos populares para o órgão sexual masculino são usados 
como vocativo para que os confrades se dirijam uns aos outros. O tatu é tratado 
no quintal, enquanto as mulheres e crianças estão espremidas na sala assistindo 
e comentando a novela televisiva e bem-humorada das sete horas. Não provarão 
da caça, comerão peixe ensopado com feijão, arroz e abóbora refogada. Totem 
comestível, o tatu é exclusivo dos convidados, se sobrar, talvez possa, no dia 
seguinte, ser comido pelos outros moradores.

A cabeça do tatu é a primeira a ser eliminada. Um só golpe é dado no animal 
apoiado no tanque de lavar roupas e o pescoço solta-se do corpo. “É um tatu 
verdadeiro”, diz ele, orgulhoso, do animal genuinamente silvestre. O chamado 
tatupeba às vezes é vetado pelos comensais mais criteriosos, por sua fama de 
frequentar cemitérios, cavar túmulos e se alimentar de cadáveres.

Pedaços de sangue e partículas de carne voam e aterrissam nas testas dos 
presentes a cada golpe de facão. Algumas investidas contra o casco duro e pedaços 
menores estão prontos para guisar. O tatu é colocado no fundo de uma caçarola 
velha de alumínio, a mesma pela qual outros membros da espécie já passaram: 
carne de caça é comida nesta casa pelo menos uma vez por semana. Por cima dos 
pedaços de carne presos ao casco estriado do mamífero, rodelas de tomate, cebola, 
pimentão, um pouco de cominho, mais uma colher rasa de corante (colorau ou 
urucum), cheiro verde, sal e óleo de soja, pedaços ostensivos de toucinho de porco, 
água até cobrir tudo, e fogo. Pelo menos uma hora até o animal ser considerado 
uma refeição. Uma folha de louro. Achando pouca gordura, o caçador-cozinheiro 
acrescenta ao ensopado uma boa colher de azeite de dendê.

À mesa, arroz e farinha são as guarnições. Mais molho lambão de pimenta, 
um vinagrete picante, oferecido com insistência orgulhosa pelo homem que o 
confeccionou. Como deferência, o anfi trião pesca o rabo do tatu da panela e o 
deposita no prato de um comensal. O rabo é chupado até sua carne ser drenada 
língua adentro, com indisfarçável prazer hedonista. Há garfos e facas à dispo-
sição, mas os homens preferem usar as próprias mãos para levar os pedaços de 
couraças à boca e, com os dentes, arrancar-lhes a carne branca, macia, tenra.
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Artigo de primeira hora do Brasil quinhentista, o tatu, como outras caças, 
aparece no relato de vários dos primeiros descrevedores da nova terra. 

Sua aparência maravilhou e espantou os cronistas, que o descreveram deta-
lhadamente e produziram uma série de ilustrações desse estranho animal 
coberto por uma espécie de couraça na forma de lâminas, como uma arma-
dura (HUE, 2006, p. 30).

Fernão Cardim (1997), um padre do século XVI, afi rmou que os tatus eram 
criados nos quintais de casa, como provisão viva de proteínas. Apreciada por 
colonos e índios era, na opinião de outro cronista, Pero de Magalhães Gândavo, 
autor de A primeira história do Brasil: História da província Santa Cruz a que vulgar-
mente chamamos Brasil, dentre as carnes, “a melhor e mais estimada que há nesta 
terra”. Ele descreve o sabor com algo intermediário entre galinha e porco. 

Naquele tempo, Gândavo também percebeu a presença de outro artigo bastante 
apreciado nos dias de hoje nas cidades margeadas por matas no sul da Bahia: 

Criam-se nestes matos uns animais a que os índios chamam de pacas 
que são do tamanho de leitões de seis meses, têm barriga grande e os 
pés e mão curtos, as unhas como cachorros, a cabeça como lebre, a pele 
muito macia e raiada de preto e branco ao comprido do corpo, têm o rabo 
comprido, correm pouco (GÂNDAVO, 2004, p. 40).

O cronista talvez tenha errado apenas na descrição da capacidade de fuga 
da paca. Ágil, ela mobiliza bons cachorros e mira para ser atingida. É considerada 
a rainha das caças. “A gente tem que acertar ela na cabeça, para não estragar a 
carne”, diz nosso cozinheiro-caçador.

Ele costuma liderar os bandos, grupos de homens de três, seis homens, ou 
mesmo vai só. Sempre de noite ou de madrugada, quando os bichos ativam os 
hábitos noturnos de sair em busca de comida. “O cachorro acua a caça e a gente 
vai atrás, atirando”, diz. Não é raro que os cachorros de um bando conduzam 
os homens atrás de uma paca perseguida pelos homens (e cachorros) de outro 
grupo. Fogo cruzado. “Sim, já teve caso de caçador ser atingido com bala de outro 
bando”, diz ele, confi rmando que jacas colhidas na mata e cachaça costumam ser 
os energéticos das empreitadas. “Se for o caso, a gente divide a caça entre os dois 
bandos. Nunca briguei por causa de caça”, diz ele.

Inteiriça, a paca costuma ser marinada em temperos para ter sua carne 
amaciada antes de assada. No sul da Bahia, as leis ambientais são as mesmas 
do Brasil do século XXI. Interditam, sob pena de prisão, o consumo de animais 
silvestres. Mas o paladar culturalmente estabelecido ainda responde a padrões 
do Brasil quinhentista.
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AS QUARTAS SÃO DE 
FACAS E FUMAÇA

Paulo do Porco nem sabe: mas com sua carne de fumeiro baiana
mantém uma técnica trazida pelos portugueses

e que os índios já conheciam

Chegar à casa de seu Paulo Conceição da Silva, em Maragogipe, uma das 
artérias do Recôncavo Baiano, é ter uma aula sobre a origem da comida. Um 
encontro repentino com a verdade do alimento. 

Ficamos sabendo que, não, ela não vem da delicatessen, do supermercado 
ou mesmo de uma feira livre nordestina, com suas evocações medievais, árabes 
e outras historicidades poéticas. No quintal de sua residência, salas e quartos 
conjugados de meias paredes, porcos divididos em pocilgas estão ao lado de salas 
onde a carne é defumada em trempes. Mais que animais, esses porcos são voca-
ções. Ali, crescem e engordam com o propósito que justifi ca suas existências: 
virar toucinho, linguiças e, sobretudo, carne de fumeiro, artigo presente nos 
sertões nordestinos e que, no Recôncavo Baiano, é um dos pilares do paladar 
celebrativo. Comida para refeições hedonistas de fi nal de semana ou de dias úteis 
mais permissivos.

Os suínos demarcam o paladar e identidades. O sobrenome de nosso anfi -
trião é menos importante do que a identidade civil assumida em função de seu 
ofício. Na cidade e arredores, apresenta-se e é conhecido apenas como seu Paulo 
do Porco; é sua credencial.

É uma manhã de sexta-feira, são nove horas, e seu Paulo está preocupado 
porque ainda não colocou as mantas de carne para defumar. No dia seguinte, há 
feira livre em Cachoeira e Maragogipe, onde irá vender seu produto. Compradores 
de restaurantes de Salvador também estarão à sua porta, a carne de fumeiro é 
trunfo, artigo de terroir baiano para comensais mais cosmopolitas interessados 
numa mesa desejosamente baiana. “A gente costuma botar a carne na fumaça 
bem cedo, desde quatro horas da manhã, para não atrapalhar os vizinhos com a 
fumaça”, me explica. O fogo é apenas a etapa fi nal, a culminância do processo.

Seu Paulo, o mais notório e procurado entre os “fumadores” de carne da 
região, tem 56 anos e começou a moquear carne aos 15. Aprendeu com o pai, 
Antônio Rodrigues da Silva, morto aos 70, há mais de 30 anos, que, por sua vez, 
herdou a técnica de gerações sucessivamente anteriores. Os dois fi lhos de seu 
Paulo, já adultos, aprenderam a moquear porco com o pai também.
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Às quatro horas da manhã, seu Paulo costuma estar de pé. Os porcos do 
quintal vieram da criação recém-encerrada de um conhecido, e aguardam o 
dia em que, de animais, serão transformados em ingredientes, mas eles repre-
sentam pouco da produção. Os porcos são comprados de criadores da região, 
alimentados exclusivamente com ração. Carne macia, tenra, nunca mais de 
cinco meses de idade, cerca de 100 quilos cada animal, o sufi ciente para render 
um terço de seu corpo em boa carne. 

O bicho cresce capado; mal nasce, perde os testículos. “Se não capar, fi ca 
barrão. A carne só tem cheiro de urina, ninguém aguenta comer, não”, diz ele. 
Às quartas-feiras, eles encaram a faca, protagonizam cenas capazes de fazer um 
coração mais sensível nunca mais olhar da mesma maneira uma salsicha plastifi -
cada e insípida no freezer do supermercado.

Cada porco morre na marreta, um golpe e ele cai. Depois, a lâmina penetra a 
jugular, o sangue jorra numa generosidade de hidrelétrica. “O que dá para aparar, 
a gente apara. Bota para escaldar e usa para o sarapatel”. Coagulado e picado, o 
sangue de porco é um dos ingredientes do sarapatel, a versão brasileira do prato 
português conhecido como sarrabulho.

Em Portugal, no Alentejo, sobretudo, logo que morto, o porco arde sob 
uma montanha de palha em brasa. Chamuscada, a pele é facilmente eliminada, 
indo para o lixo. O cadáver desnudo é aberto em duas metades longitudinais. 
Seu Paulo — e de resto todo o Recôncavo — não é adepto da cultura europeia 
do aproveitamento integral das partes do porco. Bochecha e focinho, tão como 
a pele, nunca são aproveitados, apenas pés, rabos e orelhas são salgados para 
adubar feijoadas. As vísceras, sarapatel. Mas as películas em forma de tubo que 
funcionam como dutos para o trato intestinal são menosprezados.

Para fazer linguiças, são usados os tubos intestinais de bois. Um funil de 
alumínio e aparas e sobras dos grandes pedaços de carne descem pelos sacos 
compridos de tecido animal até virarem linguiça. Seu Paulo chama linguiça 
de chouriça — embora não use sangue de porco entre seus ingredientes. Na 
Península Ibérica, o embutido baseado no sangue suíno é conhecido como 
chouriço ou chouriça.

“Para fazer a chouriça gorda, a gente pega a carne perto da barriga. É mais 
barata, quase ninguém gosta, ela quase não tem carne, é só mais gordura”, 
explica seu Paulo. A linguiça — ou chouriça — de melhor qualidade é feita 
com as sobras das carnes mais magras, enquanto as camadas de gordura viram 
bacon e toucinho. “O bacon é a parte de baixo da barriga, a gordura das costas 
é que é o toucinho”, diferencia. “De fumeiro, o toucinho fi ca o mesmo tempo 
que a carne na defumação. Só derrete, ou encolhe, se a gente der fogo demais”, 
explica. O toucinho de fumeiro é um dos pilares mais ativos no sabor de uma 
feijoada nordestina. 
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As aparas viram linguiça. “A gente não passa na máquina, não. Corta na 
mão, se precisar”, diz. Recebem alho e cominho em generosidade, temperadas 
na sala ao lado do quarto dos moquéns. São linguiças de bitolas largas. “A gente 
encontra mais tripa grossa. Compra desse pessoal que vende fato”, diz ele, em 
relação ao comércio popular de vísceras bovinas. Conhecidas como fato, essas 
vísceras viram ensopados densos e até mesmo moquecas, enriquecidas pela 
oleosidade do dendê que, na Bahia, tudo banha.

Voltemos ao nosso cadáver. O porco está aberto desde o que seriam seus 
escrotos (eliminados antes de qualquer tenra puberdade) até a garganta pela qual 
emitiu os gritos agudos e brutais. Pouco a pouco, vira os cortes como nós os 
conhecemos na feira ou nos supermercados: lombo, lombinho (a parte interior e 
mais macia do lombo, que ele chama de mignon do porco), coxão e costela.

Do coxão se extirpa o osso; o fi lé sai da parte interna das costelas; já o 
lombinho é o fi lé do fi lé, a parte interna do lombo; todos os cortes são abertos 
em mantas, o porco de seu Paulo não é excessivamente gordo.

O porco é caipira. “Na roça, a carne fi ca mais gorda, o povo cria o porco na 
roça com jaca, com mandioca. Esse porco de ração dá menos gordura, mas dá um 
fi lé maior. O caipira não dá um fi lé ou um coxão igual a esse, não”, compara.

Depois de convertido em cortes, o porco recebe sal fi no. “Tem gente que 
moqueia no mesmo dia. Quanto mais dormir, deixar um dia para moquear no 
outro, ela sai mais bonita e escorre, escoa a água dela. No outro dia, ela moqueia 
mais ligeiro, fi ca mais bonita”, diz ele. 

Nos fundos da casa em que vive com os fi lhos, Faukner e Paulo Leandro, já 
adultos, ele mantém a defumação. É uma pequena construção de três cômodos 
contíguos, as paredes nuas de tijolo e barro continuamente pintadas pela fumaça 
da madeira.  No cômodo do meio, como também na varanda da construção, estão 
os moquéns: fornos constituídos de trempes de pau sobre paredes na altura de 
um metro e meio. Embaixo, o espaço para as madeiras em brasa. 

A trama de madeira sobre brasas é um dos mais remotos métodos de cocção 
no Brasil. Antes dos portugueses aprimorarem e introduzirem novas técnicas 
de defumação nesta margem do Atlântico, índios de várias etnias defumavam 
peixes e caças para lhes alterar textura, agregar sabor e, sobretudo, eliminar bacté-
rias, garantindo conservação. Tinha — e tem ainda — esta trama ou trempe de 
madeira o nome de moquém. A técnica elimina os excessos aquosos e concentra 
as características sápidas da carne.

Com o moquém dos índios, houve coincidência técnica em relação ao 
fumeiro dos primeiros portugueses, de modo que seu Paulo chama sua carne 
tanto de fumeiro quanto de moqueada. Como registrou Câmara Cascudo:
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O moquém era aparato regular na parafernália doméstica do litoral atlân-
tico, bem posterior ao espeto. De todo o Brasil quinhentista. Todos os 
cronistas, missionários e conquistadores mastigaram carne moqueda. E 
gostaram. Jean de Lery (82) deu o melhor quadro, 1557-1558: “A carne 
do tapiruçu tem quase o mesmo gosto da do boi; os selvagens preparam a 
sua moda moqueando-a; os ameríndios enterram profundamente no chão 
quatro forquilhas de pau, enquadradas à distância de três pés e à altura 
de dois pés e meio; sobre elas assentam varas com uma polegada ou dois 
dedos de distância uma da outra, formando uma grelha parcial de madeira 
e que chamam boucan. Têm-no todos em suas casas e nele colocam a carne 
cortada em pedaços, acendendo um fogo lento por baixo, com lenha seca 
que não faça muita fumaça, voltando a carne e revirando de quarto em 
quarto de hora até que esteja bem assada. Como não salvam suas viandas 
para conservá-la, como nós fazemos, esse é o único meio de conservá-las” 
(CASCUDO, 2004, p. 103).

Na casa de seu Paulo do Porco, as carnes entram em mantas no moquém. As 
mantas se derramam sobre as varas como roupas estendidas para secar. O fogo 
ainda está baixo, apresenta chamas, será controlado para virar brasa. As mantas 
de porco fi carão quatro ou cinco horas moqueando. Fogo que exige controle. “Se 
deixar na chama, empretece. Tem que fi car só na brasa. Quando ele vai morrendo, 
a gente vai aumentando ele”, explica. 

As linguiças fi cam até um pouco mais. A tripa do boi é furada ao longo de seu 
corpo. “Para ela não estourar no fogo e perder a salmoura dela”, diz ele. “Não se 
pode botar muito fogo nela (a linguiça). Se não, ela empretece. É só a brasa mesmo”. 

A fumaça age, a carne fi ca progressivamente vermelha. “Se moquear direito, 
ela fi ca boa, pega cor e dura. Aguenta até cinco dias fora da geladeira”, diz ele. 
No auge da cocção, a fumaça concentrada na sala é capaz de arrancar lágrimas 
do mais indiferente dos açougueiros. De tão densa, a fumaça parece possível de 
ser cortada com faca. A carne é coberta com papelão para aumentar sua concen-
tração. Os olhos produzem mais lágrimas.

A carne pode fi car dias fora da geladeira. “Mas quando a feira não é boa, eu 
boto a carne que sobra no freezer. Se descongelar, ela tá boa de novo”, diz ele. 

Carne de fumeiro pode ser comida frita, na feijoada, na maniçoba. “Só 
tem que escaldar um pouquinho, para tirar o sal. Porque ela leva sal antes 
de moquear”. Seu Paulo come carne de porco quase sempre. Adora mariscos, 
mas, sempre que pode, varia o cardápio. O almoço deste dia é carne de boi, 
arroz, feijão e farinha, mais o indefectível molho de pimenta. Carne feita 
com critério, em dupla cocção. Primeiro, cozida. Depois, assada ao forno para 
ganhar cor e crosta.
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Quatro horas depois, as carnes começam a fi car prontas. O cheiro amadei-
rado e untuoso da carne assada suplanta os odores acres das pocilgas. No último 
dos criatórios, uma leitoa velha amamenta seis porquinhos. Têm três meses de 
nascidos, mais dois meses, estarão no moquém do lado.Provamos um pedaço do 
lombo moqueado. Um sabor incrivelmente potencializado pela madeira e notas 
de fumaça. A untuosidade contida pelas brasas...

A cidade parecia feia quando chegamos, um emaranhado de casas brigando 
por espaço nas ladeiras de Maragogipe. Tão apertadas que dois caminhões, dispu-
tando a mesma faixa da rua principal, tinham acabado de se chocar e invadir um 
bar com residência nos fundos. Mais um estabelecimento local onde se serve 
carne de fumeiro. Depois da exuberância de Cachoeira, poucas cidades fi cam 
bonitas diante das retinas. Mas Maragogipe ganhou poesia no quintal de seu 
Paulo do Porco, uma lírica muito própria e defumada.

Comemos mais um pedaço da carne, meu colega de trabalho se recusa, diz 
que jamais voltaria a provar carne de porco de novo. Lembro uma frase do grande 
Anthony Bourdain: 

Chefs adoram este assunto, motivar as pessoas a comer algo que, antes, 
julgavam repugnante ou horrível. Talvez seja um capricho de nossos egos 
essa mania de vender tais pratos (...) ou amor genuíno pela comida autên-
tica, simples, rústica (BOURDAIN, 2004, p. 50). 

 
Em vão. Provo mais um naco desta carne insuperavelmente suculenta, récem-

saída da trempe, suas gorduras ainda não coaguladas. Um porquinho berra do lado, 
busca a teta da mãe. Lembramos, mais uma vez, de onde vem a comida.
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AS FANTÁSTICAS E 
CASEIRAS FÁBRICAS

DE CHOCOLATE
Nas cidades que gravitam ao redor de Ilhéus, o ciclo do cacau 
permanece como uma herança a habitar o cotidiano de verdadeiros 

alquimistas do chocolate, como o casal Tilson e Vera

Como as mulheres dos primeiros senhores de engenho que tinham na 
cozinha sua principal arena de atuação social, usando e abusando das frutas e 
do açúcar literalmente disponíveis nos quintais para o exercício de bolos, doces e 
compotas, as esposas dos grandes coronéis do cacau sempre tiveram a amêndoa 
a poucos metros da cozinha para o exercício doméstico e familiar do doce. Nas 
cidades que gravitam ao redor de Ilhéus e que tiveram o faustoso ciclo do cacau 
arruinado com a praga da vassoura-de-bruxa do finalzinho dos anos 1980, 
chocolate era coisa genuinamente caseira.

No auge do ciclo, houve fazendas equipadas até com cinemas particulares. 
Bastava recrutar uma boa quantidade de sementes torradas e secas de cacau 
a um dos empregados e proceder ao chocolate para o divertimento lúdico do 
paladar da família e das visitas. “Era quase sempre oferecido chocolate da casa a 
quem chegava de fora”, diz o pequeno empresário Tilson Geraldo de Menezes, 
neto de um ex-milionário do cacau. Hoje avô, ele cresceu comendo chocolate na 
casa-sede da fazenda.

Ainda hoje Tilson produz, em sua residência, um apartamento num 
prédio tipo caixão onde os móveis antigos e pesados de jacarandá precisam 
ficar de quina para caberem, chocolates à moda antiga. Depois de descascadas, 
as amêndoas de cacau torram por 20 minutos num, outrora impensável, 
forno de micro-ondas. Já não são mais amêndoas. Descascadas, recebem o 
nome de nibs. Então, misturadas com leite e açúcar, são trituradas. Sempre 
o dobro da quantidade de leite e também de açúcar em relação à de cacau. 
No fogo brando, a pasta cozinha por uns 20 minutos, mexendo sempre. É 
sua esposa, Vera, quem faz os movimentos ininterruptos e circulares para 
impedir que o cacau pastoso grude no fundo. Logo, o que era cacau vira o 
chocolate que os primeiros europeus criaram ao adicionar leite à bebida de 
tradição pré-colombiana.Vertido num tabuleiro posteriormente fracionado 
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em pequenos quadrados, em menos de meia hora, a receita terá endurecido 
para virar chocolate em barras.

“Tem que fazer tudo muito rápido, antes que a pasta endureça”, diz dona 
Vera. Régua e estiletes na mão, ela corta as barrinhas. “Cocada de cacau é a mesma 
coisa, é só acrescentar coco ralado na pasta”, explica. 

Aposentado, o casal tem na fabricação caseira de chocolate uma fonte extra 
de renda. “Dá muito trabalho, nem sempre dá para ganhar um dinheiro bom. A 
gente faz mais chocolate para poder viajar”, diz ela. Fazem questão de pegar a 
estrada e dormir em todos os municípios do caminho. O chocolate é o meio de 
interlocução do casal com o resto da Bahia. 

Uma vez por semana, depois de abastecer a mala do carro com os pacotes, 
eles se deslocam até Salvador para entregar pessoalmente as barrinhas com 
a marca Albatroz aos pequenos revendedores. Não há manteiga na receita de 
chocolate, cujo sabor, diferentemente da sua versão mais industrialmente 
padrão, traz notas fortes das amêndoas que lhe deram origem. 

A intimidade com o produto nas fazendas onde o cacau amadurece permite, 
ainda hoje, a existência de produtos raramente comercializados. Antônio de 
Oliveira Gomes, 50 anos, trabalha na roça desde os 10 anos de idade. Já foi 
recrutado para fazendas no Rio de Janeiro; tem dois filhos, nenhum de roça (um 
fisioterapeuta e outro no ensino médio) e há mais de uma década voltou para 
gerenciar uma fazenda de cacau com 30 hectares e 33 mil plantas, no município 
rural de Buerarema, a 30 quilômetros de Ilhéus, depois que o fantasma da 
vassoura-de-bruxa foi relativamente domado. 

O cacau é cultivado dentro da cabruca, ou seja, sob a proteção natural da 
Mata Atlântica, tanto o cacau comum, chamado de parazinho, como o híbrido, 
surgido nos anos 1980, para ser resistente à vassoura-de-bruxa. “A vassoura-
de-bruxa devastou a região. Os herdeiros não tinham nada para proteger. Não 
tinham proteção para a doença, muita gente vendeu, fez pasto, trabalhou com 
outras culturas mais perenes”, afirma Antonio. 

A grande safra de cacau vai de setembro a janeiro. Há, porém, o temporão, 
uma safra mais rápida. “A vassoura-de-bruxa desenvolve com a frieza, então, dá 
mais fungo. Eu faço uma poda de aceleração, para ela não entrar. A vassoura só 
entra em tecido mole, só entra na folha nova, quando ela entra apodrece o fruto”, 
explica enquanto caminha entre os arbustos de cacau. Usamos botas, pois há a 
possibilidade de cobras. Muitas moscas atraídas pela glucose do fruto tornam a 
conversa frequentemente fragmentada. 

A polpa do cacau é quase sempre desprezada. Nos armazéns de cacau onde 
a compra-e-venda não para, o que se quer é a amêndoa para fazer chocolate. 
Mesmo quem tem apenas um pezinho de cacau no quintal aparece num desses 
armazéns para oferecer um ou dois quilos. Garantia de um dinheirinho extra 
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para as compras domésticas. “Pretendo organizar a fazenda para dar um jeito de 
comercializar a polpa para sucos”, diz ele, conhecido na região como fornecedor 
de uma das melhores amêndoas, garantia de qualidade de excelência para 
o chocolate. Seu Tilson só compra amêndoas a ele, e nem todas são iguais.“A 
amêndoa do cacau híbrido não tem o mesmo sabor do cacau parazinho, não 
dá um blend bom. Dificilmente, por aí, eles classificam a amêndoa. Eu faço 
diferente:separo os tipos para que, quem comprar, saiba o que está comprando”, 
explica, mostrando os dois tipos.

O processo é demorado. O cacau maduro está há 60 dias no pé. Maduro 
e colhido, vai para o coxo, uma instalação com nove caixas, cada uma com 
capacidade para 33 quilos de cacau. Aqui, ficam numa fermentação por oito dias. 
O próprio mel natural do cacau induz à fermentação. “Isso dá mais qualidade 
à amêndoa, concentra mais”, indica Antônio. Então, o cacau é lavado e vai 
para a barcaça, uma trama suspensa de ferro no topo de uma construção com 
teto removível onde ele seca por cinco dias de sol. Sai de lá seco, com 6,5 % de 
umidade. Quebrado, cada fruto rende entre 48 e 65 amêndoas. “Antes, pisavam 
para concentrar as amêndoas e deixar elas mais lisinhas. Hoje, não se faz isso 
mais. Por que a gente que produz chocolate lá fora valoriza mesmo a amêndoa 
inteira”, continua. Antônio ainda diz que nunca dispensa o mel de cacau, pois é 
um privilégio do homem que está na colheita.

Para se distrair, ele também faz chocolate em casa. “Aqui, todo mundo sabe 
fazer. Todo mundo faz. Descasca, torra as amêndoas num tacho, deixo a amêndoa 
nua, coloco açúcar, leite e vou mexendo, mexendo... quando você sentir que ele 
tá pipocando na sua pele, é hora de botar no tacho e deixar esfriar”. 

Dois homens, pelo menos, precisam trabalhar em acordo e parceria para 
proceder à colheita. O primeiro, chamado colhedor, segue na frente, derrubando 
os frutos. Com uma vara de madeira equipada com uma lâmina na ponta. O 
segundo tem uma vara com uma pequena e afiada foice à ponta para retirar os 
frutos do chão e depositá-los no cesto de cipó trançado que carrega às costas. É 
chamado de “bandeirador”. Bandeirar consiste justamente em recolher os frutos 
derrubados no chão, usando sempre o utensílio recolhedor. “A gente não apanha 
com a mão por causa de cobra ou animal peçonhento”, diz Antônio. 

Com os cestos descarregados, os homens se sentam ao lado da pilha de 
cacaus. Então, tem início uma coreografia muito veloz e simultânea de mãos. 
Um dos homens apanha o fruto e o parte em dois. A metade inferior cai na caixa 
com suas amêndoas acopladas. A superior é atirada num monte mais adiante. 
Concomitantemente, o segundo homem retira as sementes da metade da casca que 
caiu na caixa e a joga adiante, no monte. As cascas serão usadas como adubo. Palhas 
de bananeira são usadas para cobri-las e acelerar o processo de apodrecimento.

Durante o trabalho, se energizam com o mel de cacau, a sacarose líquida 
usada na fermentação do fruto. “A gente tira dois, quatro, cinco litros e tomamos 
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puro. E nem come mais nada. O mel tem muita força. O pessoal da roça às vezes 
vende na beira da estrada”, comenta. Mas muito raramente o produto chega à 
venda. Perecível, estraga em menos de meia hora. Se congelado, só sobrevive a 
uma ou duas. 

A extração do mel é feita de uma caixa inteira com cacau, equivalente a 33 
quilos. Envoltas pela polpa carnuda, as amêndoas vão dentro da própria caixa 
para uma espécie de prensa rústica de madeira. O tampão de madeira, empurrado 
por uma manivela de girar, pressiona o cacau até que seu mel seja extraído e 
escorra por uma canaleta para o balde de alumínio de onde sai para os copos. “A 
gente passa o dia colhendo o cacau e come esse mel. Depois disso, não precisa 
nem ir almoçar, é forte de demais”, diz Antonio. “Se comer com farinha, então, aí 
é que não tem fome mesmo”, endossa. O sabor é de um doce tão puro e intenso 
que sua simples presença faria tremer o mais sensível diabético.

Para perpetuar o mel, pode-se transformá-lo em licor ou geleia. Para a geleia, 
o mel cozinha com açúcar até o ponto que quiser: mole ou de cortar com faca. O 
mel tem presença natural de pectina, fundamental na formação de gel. Para isso, 
é preciso que o cacau seja colhido e trabalhado no mesmo dia. Para o licor, dez 
litros de mel são cozidos com dois quilos de açúcar e, depois de frio, acrescidos de 
quatro litros de cachaça. Usa-se cachaça local. Antonio, porém, não bebe. Diz que 
teve sérios problemas com álcool e está há 14 anos sem beber. Deixa descansar 
por uma noite e está pronto para beber no dia seguinte. É sua esposa, dona Ana 
Maria, uma professora do ensino fundamental, quem fortuitamente beberica um 
licorzinho depois do almoço, que é quase sempre robusto, seja por uma feijoada, 
um mocotó ou cozido. “Preparados por mim”, faz questão de dizer.
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GELEIA DE CACAU

Ingredientes 

500 a 600 g de açúcar para cada 1 litro de mel

Preparo

Leva-se ao fogo o mel e o açúcar. Deixa-se cozinhar por mais ou menos 
20 minutos. Logo após, mergulha-se uma escumadeira ou colher, 
se a geleia formar uma placa na borda da escumadeira, está no ponto ideal. 
A geleia deve esfriar em potes fechados.

CHOCOLATE

Ingredientes

1 kg de amêndoas de cacau descascadas 
2 litros de leite
2 kg de açúcar

Preparo

Torre as amêndoas por 20 minutos num forno de micro-ondas. 
Triture todos os ingredientes até obter uma mistura líquida. 
Leve ao fogo por cerca de 15 minutos até atingir uma consistência pastosa.



178



179

A FARINHA
COMO ORIGEM

Desde a carta de Pero Vaz de Caminha a relação do Brasil com a 
mandioca é lembrada. A farinha, que constitui a nossa alimentação, 

também levanta olhares de receio. Em jejum completo, 
acreditam alguns, a tapioca abre o corpo

Uma casa de farinha tradicional, de alguma maneira, lembra um bar clan-
destino dos Estados Unidos na época da Lei Seca, ou um cabaré da Belle Époque 
francesa. Como a fumaça do tabaco, a névoa que se desprende do tratamento 
da mandioca é tão densa que nos deixa a impressão de poder ser cortada por 
faca. Para chegar à casa de farinha comunitária de Buerarema, a 30 quilômetros 
de Ilhéus, precisamos gastar mais de uma hora por estradas sinuosas dentro da 
mata. Gente da roça e caçadores armados estão pelo caminho, mas não há risco 
de ataques. A menos que hoje fosse o dia de pagamento dos colonos, quando eles 
costumam sair das fazendas com o dinheiro nas bolsas. É raro, mas há também a 
possibilidade de um assalto aos caminhões que carregam as amêndoas de cacau. 
Liquidez imediata, o cacau é comprado logo que chega aos armazéns locais. Não 
importando, muitas vezes, a procedência.

A tarde ameaça cair quando finalmente chegamos ao local. Os homens 
enfarinhados, com os rostos, braços e pernas cobertos pela película branca, em 
contraste com o moreno das peles, trabalharão até a madrugada. Em turnos inin-
terruptos, muitos estão ali desde a última madrugada. Em Buerarema, se faz a 
mais fina farinha de mandioca da Bahia. Logo, a mais fina do Brasil. Apesar de o 
forno já contar com uma pá mecânica, o fabrico de farinha ainda é extremamente 
artesanal. Em tudo, depende da expertise de quem faz. 

Para ter uma boa farinha, a mandioca brava tem que ser colhida entre 16 
e 20 meses após o plantio. Processada em até 36 horas depois da colheita, ela 
começa a fermentar tão logo sai da terra. Mandioca nova, farinha fresca. Alguns 
homens e muitas mulheres, sentados em bancos improvisados, procedem ao 
movimento constante das lâminas até a mandioca estar descascada nos coxos. 
Depois, a mandioca em sacos grandes é empilhada e prensada. Manivelas manu-
ais espremem os sacos uns contra os outros para que a mandioca elimine o 
líquido venenoso cheio de ácido cianídrico. Um cheiro ligeiramente acre e tóxico 
se mistura à nuvem da farinha já em torra ou em peneira. Este líquido venenoso 
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é a manipueira. Aqui, não se usa o tipiti, o cesto de palhas trançadas duplamente, 
antes utilizado pelos índios na prensagem da mandioca. Quando sai da prensa, 
a massa está muito compactada. É esfarelada pelos golpes de mão e depois 
peneirada, uma ou duas vezes. Os fragmentos mais grosseiros são barrados para 
a garantia de uma farinha bem fina. O que sobra na peneira é chamado de grotão. 

É chegado, então, o momento em que o talento do farinheiro é especialmente 
requisitado. No forno de cerâmica redondo, as brasas por dentro, com a mandioca 
por cima da superfície exterior, a massa peneirada é colocada para perder sua 
umidade. Antes se usava mais frequentemente um rodo de madeira para a 
distribuição uniforme da farinha em torra. Hoje, é mais comum uma pá de quatro 
pontas acionada eletricamente. “No rodo, a gente se cansa muito”, diz o caboclo de 
56 anos que se identifica apenas como Zé Caboré, que está desde os 12 anos na lida 
diária com a farinha. 

Zé Caboré é reconhecido pelos pares como o homem que faz a farinha mais 
fina da Bahia, logo, do Brasil. À boca miúda, comentam que ele fez dinheiro, e 
muito, com seu produto. Educou cinco filhos, nenhum deles trabalhador de casa 
de farinha, além de ter comprado terras. Sua farinha dificilmente sacia o paladar 
local. Vai para empórios especiais, ao preço até cinco vezes superior à média da 
farinha no varejo.

É o processo de torra que define a qualidade e o sabor da farinha. Com mais 
ou menos amido, mais ou menos fina. “Para ela ficar bem fina, tem que usar 
fogo baixo e deixar torrar por uns 30 minutos”, diz Zé Caboré. Com fogo alto, 
o amido da farinha se precipita e se coagula dando origem a uma farinha mais 
grosseira e a principal diferenciação classificatória que os baianos fazem deste 
produto primordial, usado para aparar as comidas de caldo ou dar volume às 
secas. Quando não é fina, a farinha é chamada de redonda. Pelo estado, uma ou 
outra é prioritariamente eleita pelos paladares locais. Se não levar urucum para 
ficar amarelada, a farinha branca é chamada de psica.

 “O povo de Maragogipe gosta da farinha mais redonda. O de Cachoeira 
gosta dela mais fina”, me explica, alguns dias e cerca de 600 quilômetros depois, 
Roberto Gomes, que vende farinha com sua irmã, Bina, no Mercado Modelo de 
Cachoeira, no Recôncavo Baiano, no outro extremo do estado.

Uma boa torra permite também a diferenciação da farinha nos dois tipos 
em que é tratada no varejo: quente e fria. Nada, aliás, a ver com temperatura. 
“Farinha fria é aquela que ficou choca, murcha, perdeu o gosto, a crocância. A 
farinha quente é aquela que tá sempre com gosto de novinha”, diz um vendedor 
da Feira de São Joaquim, um amontoado de ruas estreitas, labirínticas e plenas 
de odores na Cidade Baixa de Salvador, que é o principal entreposto histórico 
dos produtos do interior na capital baiana. Ali, as farinhas são expostas com 
tabuletas indicando seus lugares de origem. A produzida no antigo engenho 
Copioca se generalizou e virou sinônimo, por exemplo, de quaisquer das farinhas 
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finas produzidas nos arredores do município de Nazaré das Farinhas. Mas, no 
Recôncavo, a distinção pode ser mais literal. “Muita gente, para comprar, pega 
da farinha para ver se ela ainda tá quentinha para conferir se ela foi torrada há 
pouco tempo”, continua o vendedor. 

Depois de torrada lentamente, a farinha é peneirada tantas vezes quantas 
forem necessárias para que fique fina como se deseja. A massa não peneirada 
e grosseira da mandioca espremida é muitas vezes jogada ao fogo em bocados 
redondos, para que se transforme nos beijus dos cardápios remotos indígenas 
com os quais os homens distraem a boca durante o trabalho diário.

Primeiro e original carboidrato brasileiro, a mandioca entrou para o cardápio 
do português no Brasil desde os primeiros momentos do Descobrimento. 

Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou 
galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do 
homem. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas 
sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isto andam 
tais e tão rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigo 
e legumes comemos...

Isso é o que consta na carta de Pero Vaz de Caminha relatando à corte 
portuguesa o encontro com o Brasil. Gabriel Soares de Souza, em Tratado Descritivo 
do Brasil (1587), registrou que:

Dá na nossa terra outra casta de mandioca, que o gentio chama aipins, cujas 
raízes são da feição da mesma mandioca, e para se recolherem estas raízes as 
conhecem os índios pela cor dos ramos, no que atinam poucos portugueses. 
E estas raízes dos aipins são alvíssimas; (...). Destes aipins se aproveitam 
nas povoações novas, porque como são de cinco meses, se começam a comer 
assadas, e como passam de seis meses fazem-se duros, e não se assam bem, 
mas servem então para beijus e para farinha fresca, que é mais doce que a 
da mandioca, as quais raízes duram pouco debaixo da terra, e como passam 
de oito meses, apodrecem muito (CASCUDO, 2004, p. 40).

Produto de interior, a mandioca foi-se consolidando no interior do Brasil 
à medida que os sertanistas iam fazendo roças para garantir alimentos nas 
voltas das expedições. A farinha é o mais notório, mas não o único subproduto 
clássico dessa raiz. Depois de extraída a massa, o amido da mandioca dorme por 
pelo menos uma noite na água até virar a goma com a qual se faz, na Bahia, a 
farinha de tapioca, um artigo comum nas feiras do Recôncavo e protagonista 
de um dos mais populares tabus alimentares locais. Usada para se fazer bolos 
(no lugar do trigo, com ou sem ovos) e mingaus (açúcar, leite e um pouco de 
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fogo) ou consumida mesmo in natura, a farinha de tapioca não pode, segundo se 
acredita, ser ingerida pela manhã, em jejum. “De jejum, tapioca abre o corpo”, diz 
o vendedor Roberto. “Eu mesmo não como”. “Se você botar pelo menos um copo 
de café na boca antes corta a ruindade dela”, diz sua cliente, uma senhora de mais 
de 60 anos, que leva para a casa de 12 moradores da família cerca de cinco quilos 
de farinha e dois de tapioca por semana.

Dona Luiza Esquivel mora no subúrbio rural de Laranjeiras, onde, nos 
arredores de Cachoeira, há quase meia centena de casas de farinha. Ela própria 
produz e vende tapioca, todos os sábados, na feira de Cachoeira. Vive sob o cheiro 
permanentemente azedo da goma decantando dentro d’água para que o amido 
maturado vire tapioca, mas também não come sob qualquer hipótese tapioca em 
jejum. “Faz mal. Faz muito mal. Se você comer a tapioca de jejum e for no mato 
e uma cobra lhe morder, não tem remédio que cure. A pessoa morre”, garante. 
Também produtora de farinha, ela diz que faz o produto de bitolas e torras 
diferentes conforme o destino. “Se for para Santo Amaro da Purificação, o povo 
gosta mais de uma farinha mais redonda e mais alva. Se é para Cachoeira, o povo 
de lá gosta de uma farinha mais redonda, mas mais torrada”.

Com dores permanentes nas costas, dona Luiza passa a maior parte da vida 
na lida com a mandioca. Acorda às três da manhã e dorme tão logo se encerra 
o capítulo da última novela televisiva. Tapioca, mostra ela, é a goma assada até 
virar uma farinha composta de pequenos pedaços que lembram beijus. Depois de 
escapar pelo tecido de uma espécie de travesseiro branco, o amido é separado da 
massa que vai virar farinha e, finíssimo, decanta com seu cheiro azedo no fundo 
de um tanque revestido de azulejos. Ela espreme muitas vezes esse travesseiro 
até que dele só saia a goma — ou amido — mais fina possível. Essa água do 
molho fica impregnada de toxinas. “Se der a água da lavagem da goma para o 
porco ele se embebeda, pode até morrer”, diz ela, gargalhando com a lembrança 
de um porco que morreu intoxicado com a manipueira. “Ele bebeu achando que 
era leite”, explica, soluçando. O momento limítrofe: a massa que fica no saco será 
trabalhada para a farinha. O amido que escapa pelo tecido vai virar tapioca. Seus 
beijus são feitos dos dois produtos misturados: a goma e a massa.

Aos pequenos montes, a goma no forno em que a farinha foi feita coagula 
com o calor e vira farinha de tapioca. Pronta para o consumo, mas nunca em 
jejum. “Conheço uma pessoa que ficou troncha por causa que comeu tapioca de 
jejum”, garante dona Luíza. Embora careça de explicação científica, a crença tem 
respaldo religioso. “Depois que sai do quarto, o filho de santo fica um ano sem 
poder comer tapioca. Ela abre as chagas do corpo”, diz o babalorixá e ativista 
social Marcelino de Jesus, de Cachoeira. “Os antigos acreditam e nos ensinam 
que a tapioca abre o corpo”, diz, também, a mãe de santo Regina Maria da Rocha, 
conhecida como Gayacu Regina.
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BOLO DE TAPIOCA 

Ingredientes

1 xícara (chá) de manteiga
2 xícaras (chá) de açúcar 
3 xícaras (chá) de farinha de tapioca
1 xícara (chá) de leite
4 ovos
200 ml de leite de coco
2 colheres (chá) de fermento químico
em pó

Preparo

Bata os ovos, adicione o açúcar, 
a manteiga, e depois a farinha 
e o fermento.  Desligue a batedeira, 
e coloque o restante dos ingredientes. 
Mexa suavemente com uma colher 
e coloque em uma forma pequena untada 
e polvilhada. Asse em forno quente.
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TEM QUIBE NESSE 
TABULEIRO

A influência da cozinha árabe é tamanha na Bahia que,
em certas cidades, é como se Gabriela estivesse seduzindo 

o seu Nacib, mais uma vez, com sabor de quibe

Quase que restrita à função de protagonizar chás e lambedores da medicina 
popular na maior parte das cidades do Nordeste, a hortelã é tempero requisitado 
em vários pratos do repertório baiano. De uma ritualizada maniçoba à corriqueira 
galinha ensopada, o uso da folhinha denuncia a presença árabe na formação do 
DNA culinário baiano.

Homem de Ilhéus, o escritor Jorge Amado, que plasmou no imaginário nacional 
a cultura do coronelismo em versão sangrenta e cacaueira, em obras como Tocaia 
Grande (1984), ou erotizada, como em Gabriela, cravo e canela (1958), aponta em 
sua literatura o componente árabe na cozinha da Bahia. Sobretudo do Sul baiano, 
onde os “turcos” chegaram como pioneiros no comércio dos armazéns de café. 
“Turco” era a designação genérica para qualquer árabe que ali desembar casse, fosse 
do Líbano ou da Síria. O cacau trouxe, enfim, hortelã, trigo farelado, pimenta síria 
e coalhada seca.

Os dois personagens centrais de A descoberta da América pelos turcos (1994)  
chegam a Ilhéus em 1903, no momento histórico em que os jagunços e coronéis, 
também retratados em Tocaia Grande, disputam os espaços nas terras do cacau. 

O libanês Raduan e o sírio Jamil vivem em meio a pequenos comércios, 
jogatinas, botequins e casas de favores na Eldorado do cacau. Alimentam-se, 
simbólica e concretamente, de acarajés e quibes.

Parte central da identidade baiana, a culinária, como não poderia deixar de 
ser, foi também usada por Amado para erguer a tessitura dos seus personagens, 
como discorreu, em obra central sobre o escritor, o historiador Durval Muniz 
de Albuquerque Júnior (1999). Segundo ele, Amado ajudou a forjar a ideia 
de Nordeste que o Brasil passaria a construir a partir da segunda década do 
século XX.

Autora de um livro sobre a presença da cozinha na obra do pai, Paloma 
Jorge Amado compilou uma série de receitas árabes de tradição baiana:

Não se deve estranhar a inclusão de pratos árabes num livro sobre a cozinha 
baiana de Jorge Amado, pois a presença síria e libanesa na região do cacau, 
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na formação dessa comunidade no sul da Bahia, é muito marcante. A grande 
maioria é de comerciantes, mas alguns conseguiram suas terrinhas e foram 
plantar cacau. São tão baianos quanto os outros habitantes — os baianos 
de nascimento e os sertanejos de várias procedências —, pois absorveram 
os hábitos da região e ensinaram as receitas de suas mães e avós; quibe e 
esfi ha são pratos do dia a dia do grapiúna, não importa onde tenha nascido.
Quando Gabriela, cravo e canela  foi lançado, muita especulação houve 
para se identifi car os personagens entre os moradores de Ilhéus e Itabuna. 
Imediatamente, um senhor Maron, turco, casado com uma mulata, dono de 
um bar, foi apontado como Nacib e fi cou furioso. Achava que estava sendo 
chamado de cabrão etc. e tal. Outro turco da região, fi lho de fazendeiro, 
o escritor e jornalista Jorge Medauar, foi a Ilhéus fazer uma reportagem, 
tirar as coisas a limpo. Entrou no bar do Maron, e entre um quibe e outro, 
falou de Gabriela: foi corrido a tiros da cidade. Histórias dos turcos da 
Bahia (AMADO, 2003, p. 34).

Ler os livros do escritor é traçar um roteiro de personagens e dos seus pratos 
favoritos. O manjericão e o hortelã são muito utilizados nos pratos árabes feitos 
por Gabriela, por influência de Nacib, “esse brasileiro nascido na Síria, sentia-se 
estrangeiro ante qualquer prato não baiano, à exceção de quibe” (AMADO, 2012, 
p. 45). Na obra Tocaia Grande, a personagem Aruza também se dedica à cozinha 
miscigenada: “Apesar de os convidados serem apenas eles dois, Álvaro e Fadul, o 
jantar teve aspecto de banquete, tal a variedade de pratos árabes e brasileiros e a 
categoria das sobremesas” (AMADO, 2008, p. 34).

Nas cidades de Ilhéus e Itabuna, muitas mulheres exercitam o DNA 
culinário herdado de seus antepassados “turcos”. O grande exemplo é dona Goi, 
a mais conhecida e reputada delas por seus dotes culinários. É de Itajuípe, uma 
pequena cidade arrasada pela decadência da cultura cacaueira por causa da praga 
da vassoura-de-bruxa. Mas foi em Ilhéus, numa ladeira com vista para o mar 
perto do bar Bataclan (um estabelecimento batizado para ter apelo turístico com 
o cabaré homônimo do romance Gabriela), que fixou moradia.

Seu sobrenome denuncia a origem libanesa: Maria da Glória Adry Midley. 
Seu avô chegou ao Brasil atrás do cacau. “Antes, um irmão vinha, o outro vinha 
também. Vieram em busca de cacau”, traça a história familiar. Traço da endogamia 
tipicamente árabe, dona Goi casou-se com o primo, Antonio Jorge Midley. 
Cozinha, ela aprendeu com a sogra, como parte da preparação ritual para a função 
de esposa. Seu repertório consta de quibes crus, de forno e fritos e também faz 
mjadra, babaganush, salada de trigo, homus, tabule, coalhada seca e de um pastel 
de coalhada famoso nos bares da região. Além de cozinhar para a família, dona 
Goi abastece os estabelecimentos comerciais dos arredores de Ilhéus e municípios 
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vizinhos. Transformou os dotes domésticos em atividade comercial. Abriu um 
restaurante, mas teve que fechá-lo porque a proprietária pediu o imóvel. 

Em suas despensas, não faltam os temperos fundamentais: pasta de 
gergelim, pimenta do reino, hortelã, cebola e azeite doce. “As pessoas gostam 
muito de comida árabe”, diz ela, garantindo que as tradições culinárias praticadas 
pelos imigrantes não se deixaram influenciar pela comida baiana. “Comida árabe 
não pega coentro, não pega azeite de dendê nem camarão seco. Acho que não tem 
influência nenhuma”, conta. Apenas o carneiro, diz ela, não entra como deveria 
nas receitas árabes praticadas no sul da Bahia. Às quartas, gasta o tempo diante 
da TV amassando quibes. Usa, mais que trigo, critérios: o grão de primeiríssima 
qualidade deve ser passado por três vezes no moedor. “O trigo tem que ficar 
bem liso, para não encharcar na fritura. Não pode ficar poroso. Para demarcar a 
autoralidade de seu bolinho, o quibe tem apenas uma ponta. A massa é enrolada 
com destreza na palma de uma mão e, com a outra, alongada na ponta”, ensina.

Cozinheiras como dona Goi se espalham pela Bahia. Paramos num botequim 
qualquer no centro de Itabuna. Sexta-feira, hora do almoço. O cardápio tanto 
oferece um prato-feito (ou simplesmente PF) baiano, uma miscelânea das comidas 
de azeite de dendê e, claro, pratos tão árabes quanto o Nacib de Jorge Amado. Com 
direito a quibe cru e babaganush. É como se Gabriela estivesse entre nós.

QUIBE FRITO DE DONA GOI

Ingredientes

1 kg de trigo
700 g de carne moída (alcatra ou patinho)
400 g de cebola
1 colher de sopa de sal
1 colher de sopa de pimenta do reino
1 xícara de hortelã miúda

Preparo

Lave e escorra o trigo e deixe ele de molho 
em pouca água até inchar. 
Misture-o com a cebola e a hortelã trituradas. 
Acrescente o sal e misture bem. 
Amasse-o e faça o bolinho e recheie com a carne frita 
e com cebola picada em óleo. 
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TEU SANGUE BOLE 
EM MEU SANGUE        

Maria das Dores Barbosa, moradora do município de Acari, no Rio 
Grande do Norte, avisa que “por aqui” ninguém se arrisca com uma 
cabidela. “Sangue é coisa ruim”. Apesar de bastante apreciada 
na culinária, as receitas com base sanguínea geram desconfiança

Menosprezado ou interditado em algumas culturas, o sangue de animais 
passíveis de criação e confinamento no quintal de casas constitui peça do sistema 
tradicional culinário nordestino amante de vísceras, aparas e tudo que se possa 
valer para o aproveitamento como carne.

Traço de uma cultura de aproveitamento quase integral de recursos, livre de 
tabus como os verificados em tradições nas quais partes comestíveis de animais 
são interditadas pelo respeito a determinados preceitos. Reflexos da ascendência 
europeia, notadamente ibérica na cozinha, na qual os animais costumam ter 
suas possibilidades culinárias maximizadas na totalidade possível. Portugueses e 
espanhóis, assim como franceses, possuem receitas protagonizadas por cortes que 
vão das patas à cabeça, língua ou bochechas do boi.

Em Portugal, é recorrente o arroz de cabidela: os grãos são cozidos no molho 
à base de sangue no qual se preparou um pouco antes a galinha. Embutidos, e 
mesmo doces, são feitos com sangue de porco. Um dos mais simbólicos embu-
tidos franceses, o boudin noir, tem como matriz o sangue suíno coagulado. Para o 
nordestino médio, sangue não é razão de indiferença, desprezo ou tabu alimentar. 
Proteico, denso, rico em ferro e intensamente saboroso, é insumo valioso na cozi-
nha cotidiana ou celebrativa. 

Das aves, notadamente da galinha, se colhe o sangue tão logo o animal seja 
abatido. Misturado a vinagre para evitar coagulação, o suco sanguíneo é usado 
para a confecção de um molho espesso no qual a carne da ave tem seu cozimento 
finalizado. Técnica culinária de ascendência portuguesa, no Nordeste as receitas 
de aves cozidas em seu próprio sangue recebem o nome de cabidela. O prato 
também pode ser feito com perus e guinés.

Coagulado, picado e temperado como vísceras, o sangue de porcos e carneiros 
enriquece embutidos, guisados e pratos peculiares. A importância culinária do 
sangue na cultura alimentar nordestina se verifica até em sua ausência. “Aqui, 
ninguém come galinha de cabidela, não sei bem dizer a razão. Os antigos diziam 
que sangue é coisa ruim”, atesta dona Maria das Dores Barbosa, 63, moradora do 
município de Acari, sertão irrigado do Rio Grande do Norte.

RIO GRANDE DO NORTE
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Depois de um curso profissionalizante promovido por uma entidade 
pública, ela e seus vizinhos vivem da manufatura artesanal de linguiças feitas 
com o camarão miúdo retirado do açude Gargalheiras. Uma inovação com menos 
de quatro anos que entrou para os hábitos alimentares locais e recheia a mala dos 
poucos turistas neste semiárido.

Dona Maria come tilápias e camarões do açude, feijão, arroz e farinha no coti-
diano. Carne vermelha, quando possível. Galinha, uma ou duas vezes por semana, 
mas jamais de cabidela. “Não gosto de comer nada de sangue, acho que faz mal”.

Nos restaurantes da cidade, eventualmente procurados por turistas inte-
ressados na paisagem do semiárido, galinha de cabidela não consta nos cardápios. 
Já nas zonas interioranas do Nordeste, onde frango recém-abatido e de origem 
conhecida é mais acessível, cabidela é uma constante. Também nos restaurantes 
das grandes cidades e até nos estabelecimentos de venda de comida pronta no 
peso para trabalhadores com pouco tempo para o intervalo de almoço.

Nas cidades do sertão do Seridó norte-riograndense, a ausência da cabidela nos 
cardápios me chamou a atenção. Ao perguntar pelo prato em quase uma dezena de 
estabelecimentos pelo caminho, a resposta era quase sempre a mesma: “Não fazemos 
porque ninguém gosta” ou “Só fazemos por encomenda. Quem pede é turista”.

Não é por falta do recurso: em toda a região é abundante e acessível a 
oferta de galinha de capoeira, o frango batizado de orgânico pela terminologia 
contemporânea. Alimentado com milho, mato e criado solto, ciscando no terreiro 
ou em galinheiros amplos, tem na carne uma textura firme e um sabor potente 
e mais concentrado que as aves tratadas à base de antibióticos, confinamento e 
aceleradores de crescimento da grande indústria.

A maioria dos moradores do Seridó não desconfia, mas eles carregam uma 
remota ascendência judaica capaz de explicar a rejeição inconsciente aos pratos 
nordestinos amparados no uso do sangue de animais. A região foi arena do 
chamado Fenômeno de Caicó, alvo de migrações de judeus e cristãos-novos depois 
do período de liberdade religiosa mais ampla da presença holandesa no Nordeste 
do Brasil durante duas décadas do século XVII.

O antropólogo pernambucano Caesar Sobreira (2010) confirma a ascendência: 

O historiador Olavo Medeiros Filho, autor de livros sobre a colonização 
da região, afi rma que existe uma tradição oral que circula no interior 
de várias famílias locais, dando conhecimento de sua origem marrana 
e cristã-nova. Medeiros destaca que a endogamia judaica foi praticada 
na região mediante casamentos intrafamiliares, bastante comuns no 
Nordeste e, sobretudo, no Sertão do Seridó (SOBREIRA, 2010, p. 40).

No Nordeste, o uso culinário do sangue é demarcador de identidades, tanto 
quando está presente, como quando sua ausência denuncia sua presença latente.
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CARNE TRÊMULA
Quanto mais aparentar nervosismo, menos o gado entende do seu 

destino. Se manso, “adivinha” que irá ser sacrificado. “O bicho tem 
que ficar pelo menos um dia inteiro no confino sem se estressar, 
para não endurecer a carne”, revela um marchande especialista 

num tipo bem específico de humor animal

O sol não passa de uma mancha ligeiramente sanguínea no céu firmado do 
sertão, e os homens já estão despertos na casa de Márcio Cláudio de Azevedo, 39 
anos, um dos descendentes dos primeiros ocupantes conhecidos desta pequena 
porção de terra nomeada Sítio Manhoso, zona rural de Caicó, cidade com status 
de capital do Sertão do Seridó, Rio Grande do Norte, bem perto da fronteira com 
a Paraíba. No quintal, o boi não está menos acordado. Inquieto, faz parecer menor 
do que de fato é o pequeno curral onde está confinando desde o dia anterior. Parece 
adivinhar seu destino imediato.

Herdeiro de uma família de marchandes, Márcio é um dos que ajudam 
a confirmar a vocação do Seridó para produzir uma das mais bem reputadas 
carnes de sol do país. E ele, como recebedor e transmissor de uma linhagem, 
sabe que o preparo da carne não começa na salga, tem início com o boi vivo. 
Como na Sicília, onde os grandes açougueiros têm status de mestres (e são 
incomparavelmente melhor remunerados), no sertão, matar é uma arte; fonte 
e alvo de prestígio em meio a seus praticantes. Além de escolher um animal 
sadio e bem nutrido, é preciso saber conduzir sua morte. Do contrário, a carne 
sofrerá as consequências do sacrifício.

“O bicho tem que ficar pelo menos um dia inteiro no confino, sem se 
mexer, sem se estressar, para não endurecer a carne”, diz Márcio, um galego de 
feições talhadas, e com olhar sério e nitidamente apaixonado pelo ofício da carne 
apreendido com o avô, Joaquim Gregório, um dos tantos homens que viveram 
sobre lombos de burro para levar mantas de carne salgada à feira da outrora 
distante Caicó. Nas casas vizinhas, parentes e contemporâneos do avô ainda 
estão em meio a facas, sacos de sal e mantas de carne do Sítio Manhoso.

Tio de Márcio, Antônio Gregório é outro deles. Aos 68 anos, ele sabe que o 
boi entende quando vai morrer. Histórias de matanças azeitam a sociabilidade 
aqui. O irmão do finado pai de Márcio lembra, por exemplo, da vez em que um 
amigo foi matar uma vaca que se recusava a morrer. “O gado brabo não sabe, não, 
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porque é muito nervoso. Mas o gado manso sabe quando vai morrer. Fica com o 
olho cheio de água”, diz ele. “Naquele dia, era uma vaca mansa”, continua, sobre 
o animal que teria ficado com os olhos lacrimejantes no caminho para o abate. 
“A vaca se deitou, não ficava de pé para não andar. Aí, teve homem que disse 
para botar fogo para ela andar, fugir; e o dono disse que não era para botar fogo 
não, que ninguém botava fogo na vaca dele. Aí ele chamou a vaca pelo nome — 
Manhosa — e ela se levantou e veio para perto dele; como tava já no matadouro, 
ele mandou matar a vaca assim mesmo. Mas adoeceu por uma semana; o homem 
ficou ruim, doente, depois que a vaca dele morreu”, conta.

A vaca no quintal de Márcio é braba. Dá chutes a esmo e ameaça com 
os chifres quem se aproxima. Um dos homens laça seus cornos, aliás, um 
menino de não mais que 17 anos. A vaca é arrastada para um chão de cimento 
queimado, molhado para ficar mais escorregadio. A corda que lhe prende os 
chifres é passada através de uma argola de ferro presa ao chão. A vaca é forçada 
a se curvar. Márcio aproxima-se do animal. Três marretadas na cabeça e os 
olhos do bicho perdem o foco. O animal estrebucha, despenca com seu próprio 
peso. Ainda respira, mas já não é mais propriamente uma vaca. É um conjunto 
de ingredientes culinários em estado bruto. Um aglomerado de carnes que, 
cortado, receberá nomes específicos para o varejo.

Um dos marchandes passa a faca ao longo do animal. Do pescoço ao ânus. 
A bolsa grande de vísceras e fezes é retirada, intacta. Da cozinha, vem um cheiro 
amarelinho de fubá no vapor e uma música suave. Esposa de Márcio, Ana Célia 
escuta um CD pirata de Caetano Veloso e Maria Gadú, comprado na feira de 
Caicó onde eles vendem carnes todos os sábados, enquanto prepara o café da 
manhã. Cebola, tomate, um breve refogado, e o fígado fresquinho do boi aberto 
no quintal é convertido na razão de ser do cuscuz. Bolos de feira completam a 
mesa. Escutamos “Rapte-me camaleoa” enquanto comemos. Fígado fresco, aliás, 
não tem comparação de sabor; nos dá vontade de ter uma vaca em casa só para 
contar com a disponibilidade do insumo. Solícita, Célia não come; está sempre de 
pé, ao lado da mesa, para guarnecer com mais leite gordo nossas xícaras de café 
ou servir mais do suco novo do caju do quintal.

A mesa é, como sempre, arena para evocação das memórias. “Comecei como 
marchande com 9 anos de idade. Não sabia nem manusear a faca, mas já tava lá, 
porque via o avô, o tio fazer. Meu avô, Joaquim Gregório de Azevedo”, lembra 
Márcio, que só estudou até a quinta série primária. “Só sei escrever meu nome, 
leio pouca coisa. Nem pensei mais em aprender a ler, já trabalho tanto que deixo 
essa parte de nota fiscal e coisa para a mulher”.

Márcio começou a trabalhar ainda no tempo dos jumenteiros. “Antes, 
a feira era muito difícil. Vovô saía daqui meia-noite, ia na tropa de burro, 
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montado a cavalo. Saía meia-noite, para chegar entre três e quatro horas da 
madrugada. A feira era ali onde hoje é a rua Otávio Lamartine. Os tropeiros 
iam buscar farinha, mercadoria em Campina Grande em lombo de burro. Às 
quatro da manhã, eles chegavam e a venda começava. Cada burro ia carregado 
de 100 quilos de carne ou mais”.

“A carne era curtida, durava uma semana. Vovô matava na quinta-feira e só 
ia para a feira no sábado. Quando eu comecei, peguei o tempo de ajudar meus 
tios, já tinha asfalto, já era uma riqueza, um berço de ouro. O asfalto chegou aqui 
e foi uma riqueza. Quando chegou o asfalto, ia ainda de lombo de burro. Feliz 
daquele que tinha um jumento para carregar a carne. Muitos iam andando, uns 
bons e outros bebos. Os bons iam empurrando os bebos. Não tinha caixão, quando 
morria um, botava num pano, num pau, e ia andando até Caicó. Não enterrava 
no sítio porque o padre não dava a benção, e o pessoal era muito católico”.

Os primeiros anos de asfalto não foram bem compreendidos. “No começo, 
os carros assustavam quem ia no lombo. Tinha um FO-29, um caminhão, que o 
povo tinha medo. Achava que era coisa do outro mundo. Depois é que foi vindo a 
notícia e o povo se acostumou”, lembra. “Hoje, a gente veve no céu e não sabe. Tem 
freezer, tem balança, tem moto, televisão, antena, celular”. Nos arredores do Sítio 
Manhoso, muitos jegues e mulas vivem em estado quase selvagem. Abandonados 
pelos antigos donos, alimentam-se do que encontram na caatinga. Eles não têm 
mais serventia, foram substituídos por motos, facilmente financiadas. “Um burro, 
hoje, só dá despesa”, explica meu anfitrião.

Ainda menino, já usava a faca no Seridó. “Quando a gente começou na 
matança foi com meu avô. A gente ia nu para lá, praticamente. Era tudo menino. 
Eu arrumava uns catoquinhos de faca, de nada, e aprendia”, diz ele. “Vovô só deixou 
a gente entrar mesmo na matança com 10 a 15 anos. Aí, a gente já tirava o sebo de 
um canto, do outro. Tirava couro da cabeça. Quebrava a costela, porque antes não 
existia serra, era no machado. Hoje tem serra, é mais fácil. Mas a gente aqui ainda 
usa machado. Quando falta energia, a gente tem que voltar para o machado”.

Márcio já tinha quase 5 anos quando a energia elétrica entrou em casa pela 
primeira vez. “Era a lamparina velha aqui. Antigamente, a gente recebia muita 
carta. Botaram uma vez uma lamparina. Chegou uma carta de um advogado para 
meu avô, eu fui com a lamparina, virei em cima da carta e pegou fogo. Lembro 
até hoje: teve que jogar água para apagar e poder ler a carta, molhada mesmo. 
Depois, chegou água encanada”.

A filha mais velha de Márcio tem mais de 20 anos, é universitária, estudante 
de Design e mora com uma avó no centro de Caicó. A segunda e atual mulher 
conheceu no próprio sítio: “Ela veio para um batizado de uma pessoa no sítio”. 
Do casamento com Célia, nasceu Ana Beatriz, hoje com 10 anos. “Essa menina, 
se deixar, come um boi inteiro. É doida por carne”, diz a mãe. 
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Márcio começou sua relação com o gado antes de se relacionar com os 
jumentos. No seu tempo de menino e aprendiz de marchand, todos eram 
jumenteiros. Era com as mulas e jumentas que se tinha a iniciação sexual. Uma 
introdução, literalmente, no universo da carne. “A mentalidade que a gente tinha 
antes não pode ter hoje não. Antes, não tinha esse negócio de namorar, não, nos 
sítios. Se pegasse na mão de uma menina, o pai chegava e dizia, tá querendo o 
quê? O que é isso? Não podia fazer nada. Jogar bola, o pai não deixava. Beber, 
a mãe não deixava. A gente não tinha dinheiro para pagar mulher. Então, tinha 
que pegar jumenta mesmo. Com dez, até 20 anos, o negócio era pegar jumento. 
Tinha um homem aqui, que tinha um afilhado que só vivia comendo a burra. Ele 
foi andar na burra e a burra, quando passou na frente da casa do afilhado, foi logo 
se emperiquitado para se ajeitar com o homem. Aí, ele disse: ‘eita, o desgraçado 
desgraçou minha burra’. E uma burra é pior do que mulher, quando se aviceia, não 
esquece o homem mais, não”.

Voltamos ao quintal. Como a vaca esteve muito agitada antes da morte, 
Márcio teme que sua carne tenha as fibras endurecidas. Usa, então, a técnica 
da água quente. “A gente joga água quente por dentro, que ajuda a amolecer as 
fibras”, explica ele. Com uma faca do tipo peixeira carcomida, o couro vai sendo 
arrancado inteiro, revelando a camada de sebo gordo sobre o corpo do animal. 
Golpes sucessivos das lâminas, o boi vai se transformando em cortes de nomes 
específicos: fraldinha, maminha, alcatra, filé... O pescoço é separado para um 
compadre. “Não tem pirão melhor do que o feito com a carne do pescoço”, diz. As 
partes dianteiras dão a carne de segunda. No dorso e na traseira, estão as carnes 
de primeira, mais macias. “A carne tem que ser cortada no sentido contrário de 
suas fibras, para quebrar essas fibras e deixar a carne mais macia.” Do dorso, sai o 
filé e a picanha. “Não vou de jeito de nenhum numa churrascaria, só como a carne 
que eu mesmo asso. Já vi, num lugar, uma picanha de mais de um quilo. Não 
pode. A picanha mesmo só tem máximo 800 gramas. Eles colocam a chã junto 
e dizem que é picanha. Não é. Tem muita carne falsa por aí, cheia de amaciante, 
que só pode fazer mal a quem come”.

Conforme os cortes aparecem, o cheiro de sangue fresco toma conta do ar. 
Do lado, o intestino extirpado do boi tremula, se mexe, como se vida tivesse. Nas 
trempes e cordas penduradas pelo terraço coberto de telhas, grandes pedaços 
de carne também tremem. Suspensa, uma parede de carne trêmula, músculos 
cortados entre a vida e a morte. A carne tem que descansar pelo menos uma 
hora antes de ir para salga. De preferência, uma manhã inteira. “A gente só 
pode salgar a carne depois que ela termina de morrer”, diz ele. Rapidamente, 
o sangue do chão é absorvido por panos molhados. “Não gosto de matadouro 
público, é oficial, mas tem muita imundície. Na minha casa, eu mesmo posso 
controlar a higiene”. A quase ausência de moscas no ambiente impressiona. A 
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cada matança, expediente que acontece três vezes por semana, cinco bois são 
transformados em mil quilos de carne. “Um terço é osso”, diz ele, ajeitando a 
cabeça degolada sobre o carrinho de mão no qual vai para o cemitério de restos 
mortais bovinos nas imediações.

No tempo do avô, as mantas de carne, cada um de seus pedaços, recebia cortes 
a meia profundidade para melhor absorver o sal, despejado abundantemente, e 
quarava no quintal sob o sereno e o sol. “A carne tinha que secar mesmo. Porque 
não tinha geladeira, não tinha esse negócio. E a carne durava semanas”, diz ele, 
informando que sua carne já não vai mais ao sol. Muitas vezes, nem ao sereno. 
“Se botar, os gatos comem”, diz.

O processo é relativamente simples. Depois que termina “de morrer”, já fria 
de suas seivas, a carne salgada é amontoada sobre grades vazadas. A cada duas 
horas, o monte é virado. “São três viradas, e a carne já pode ir pro freezer”, diz 
ele, cortando um naco com a faca que passa o dia na cintura. “Tá vendo? A carne 
não precisa ficar seca, totalmente seca. Mas quando a gente abre ela, tem que tá 
escura, tem que tá por dentro da mesma cor que ela tá por fora”.

Embora não leve a carne ao sol, de fato, Marcio tem um posicionamento 
quase militante contra o que, aqui, se chama carne de caixa. “O povo não bota 
mais a carne para secar direito. Bota sal e bota a carne em uma caixa de plástico 
e depois na geladeira ou no freezer”, diz ele. “A carne fica cheia de salmoura”, 
confirma o tio Antônio Gregório. “E quando a gente vai preparar, ela solta uma 
água. O pior é que a pessoa paga pelo peso da salmoura”, acrescenta.

O ponto de maturação da carne não é unanimidade em Caicó. Também 
marchande e herdeiro em ofício dos avós, Josivan Elias de Medeiros, 40, prefere 
trabalhar com a chamada carne de caixa. “A carne daqui é naturalmente muito 
boa porque o boi não recebe hormônio para crescer antes do tempo. É uma carne 
de verdade. Não precisa secar tanto, não”, diz ele, diante dos cortes altos de carne 
de interior bem vermelho, quase fresco, vendidos na banca do mercado público 
de Caicó. Seu ponto de cura é bem menor. “Basta botar sal e duas horas depois 
já pode levar para a geladeira”, diz ele, reconhecido como um dos melhores 
produtores locais. José Nicodemos da Cunha, o cozinheiro e dono do Bar do 
Nicó, só compra a carne dele. “Mas carne nenhuma fica boa se ela não for bem 
hidratada e assada. Antes de assar, tem que deixar a carne pelo menos meia hora 
na água. E assar, na brasa, sempre um pedaço grosso, para não ficar seca por 
dentro, distante do fogo”, ensina.

Mais ou menos seca ou úmida, a carne de sol executada por homens 
como Márcio tem sua origem na própria construção histórica da humanidade. 
Em tempos ainda mais remotos, os egípcios já salgavam carnes para aumentar 
a durabilidade e driblar os humores do Nilo. Ao lado do feijão e da farinha de 
mandioca, a carne-seca fez parte de um tripé alimentar que viabilizou a colônia 
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portuguesa nesta porção à esquerda do Atlântico. “Foi um produto absolutamente 
adaptado ao clima e à necessidade de armazenamento de alimentos, numa terra 
precária em comércio e em excedente de produtos básicos” (SILVA, 2008, p. 99). 

No sertão, carne é esteio, identidade e vocação. “Nunca pensei em ser outra 
coisa, cresci na carne. Tô com isso no sangue. Já sofri tanto que já aprendi muita 
coisa”, pensa. Márcio, enquanto leva à boca um quadrado da carne do boi recém-
morto, assado na grelha, antes de sorver um gole de cachaça. Outro boi, animal 
com cerca de 3 anos, com carnes ainda jovens e macias, já está no confino. 
Amanhã, terá pedaços de seu corpo na mesma grelha. Não parece agitado.

CARNE DE SOL

Faça cortes regulares, à meia 
profundidade, do pedaço de carne fresca 
que dispuser e golpeie com sal fino. 
Deixe curar, sobre uma grade, 
por uma manhã e pedaço da tarde. 
Vire os pedaços a cada três horas. 
Para preparar, reidrate a carne 
em água por meia hora e asse na brasa.
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TÃO FREQUENTES 
QUANTO OS COQUEIROS

Por todo um litoral, varais ou camas de peixes secam ao sol,
trazendo para os pescados um sabor incomparável. “Quando eu era 
menino, era tanto peixe, mas tanto peixe, que a gente nem queria 

saber de estudo, não”, lembra um pescador

Uma mancha vermelha entre as nuvens do firmamento avisa que o sol 
ainda vai demorar, mas os homens já estão na areia; distribuindo-se em pontos 
específicos. O arrais está no topo da duna; os outros, atentos, à beira d’água; 
esperam o momento de entrar em ação, à toa.

Uma hora e meia depois, desistem. Nenhum cardume entrou nesta baía 
onde estão suas casas na quase isolada praia de Galos, um distrito do não menos 
isolado município de Galinhos, a cerca de 280 quilômetros de Natal. Apesar de 
anexado ao mapa turístico do Rio Grande do Norte, sede de algumas poucas 
pousadas de charme e refúgio de europeus interessados em tropicalidade bucó-
lica, não se trata de um lugar exatamente fácil de chegar. 

Precisamos percorrer mais de duas horas de estrada de Natal até o porto 
de Patagi. Então, largamos o carro num estacionamento ribeirinho, tomamos 
um barco e, 20 minutos depois, pelo mangue, chegamos à península. Barcos 
mantidos pela prefeitura para ligar a população ao continente saem a cada 
meia hora. Grandes malas, mantimentos e até móveis dividem espaço entre os 
passageiros — no píer e nos barcos. Poderíamos, talvez, chegar por terra, mas 
seria necessário contornar grandes montanhas de sal numa estrada improvisada 
e alagadiça por onde, nos dizem, até carros com tração nas quatro rodas têm 
atolado. Só a água nos leva à terra.

Depois de desembarcar em Galinhos, é preciso mais 20 minutos num buggy 
pela areia e logo estamos na praia de Galos. Não são mais que 250 moradores. 
Uma televisão comunitária ainda funciona na minúscula pracinha da vila, diante 
das ruínas da inconclusa igreja católica local. Quem não rendeu seus barcos aos 
passeios turísticos pelas lagoas, braços de mangue e salinas, ainda vive da pesca. 
Destas praias, sai grande parte dos peixes que abastecem feiras e mercados do 
Rio Grande do Norte e da Paraíba. Um só atravessador costuma sair com seus 
isopores cheios de até mil quilos de peixe em barquinhos que mal parecem aptos 
a transportar mais que umas três ou quatro pessoas. 
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Um lance de pesca entrou para a recente história do vilarejo. Ano passado, 
de uma só jogada de rede, um velho pescador conseguiu impressionantes sete 
toneladas de xaréu da maré. Seu Avelino Alves, com mais de 70 anos, liderou 
mais de 20 homens para tirar as toneladas de peixe da água. “A gente teve que 
chamar mais uns dez homens de última hora para poder arrastar a rede”, lembra 
José Carlos Laurêncio da Costa, 27, conhecido apenas como Miro, pescador 
desde os oito e um dos que estão hoje no mar. “Quando eu era menino, era tanto 
peixe, mas tanto peixe, que a gente nem queria saber de estudo, não. Quando 
precisava de dinheiro, era só ir para o mar”, lembra ele, explicando a razão de não 
ter frequentado a escola. Não sabe nem assinar o nome e não quer os filhos na 
pesca. “Com eles, vai ser diferente. Eles vão ter estudo”.

A quase totalidade do peixe coletado nas praias de Galos, Galinhos e Caiçara 
do Norte é vendida simplesmente congelada. Mas a porção que é destinada 
sobretudo ao consumo local é processada de acordo com um dos pilares do paladar 
caiçara: salgada, parcial ou totalmente desidratada, uma técnica tão clássica 
quanto milenar de conservação de peixes que tem no bacalhau português seu 
exemplar mais conhecido. Pescador gosta mesmo é de peixe salgado, quando não 
seco. Por todo o litoral, varais ou camas de peixes secam ao sol, tão frequentes 
quanto os coqueiros.

Na hora do café da manhã, a vila é só um cheiro de cuscuz e peixe frito. 
Mal terminam de comer, os homens, uns 15, estão de volta à praia. Precisam 
estar a postos, observando os cardumes entrarem. São adeptos, como poucos 
ainda no litoral do Nordeste, da chamada pesca de olho; um método tradicional e 
artesanal. Esperam xaréus e tainhas. Os grandes cardumes costumam visitar este 
litoral entre maio e setembro; nos outros meses, a pesca é de alto mar, viagens 
nas quais pequenos barcos servem de morada flutuante por quatro ou cinco dias. 
Ou é realizada mesmo nas águas mansas do rio. 

Uma pesca de olho exige funções definidas. Arrais é o nome dado ao sujeito 
de bom olho, responsável por ficar no topo das dunas identificando manchas 
móveis sob as águas. O peixe ainda não veio. Os pescadores se protegem do 
sol sob uma cabana com palha de coqueiros onde abelhas montaram colônias. 
Outros três homens estão no mar, a bordo de uma canoa, onde a rede de mais de 
três metros está guardada.

O arrais avista um cardume. Vem marchando, sutilmente, pela areia, perto 
da água, informando com as mãos aos companheiros a movimentação dos peixes. 
Um homem na canoa bota o barco em movimento. Outro segura o lastro da rede. 
Um terceiro, também dentro do barco, vai soltando a rede na água. 

Com um movimento de meia-lua, o barco cerca o cardume com a rede. 
Três homens entram na água. Nadam com varas na mão. Apoiadas nas coxas 
dos homens em movimento permanente para flutuar, as varas são usadas para 
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levantar a malha da rede. “É para os peixes não pularem”, diz Miro. Isso acontece 
quando a densidade de peixes chega a toneladas e os animais, comprimidos, 
procuram fuga. Não é o caso de hoje. O mar mirrado terá reservado apenas 30 
como saldo do expediente. Trinta sardinhas que nem irão para a venda. Serão 
divididas pelos próprios homens para suas refeições domésticas. Não importa, 
neste dia, teremos um almoço memorável. 

As tainhas estão como eles querem: gordas. Gordura, aliás, é atributo valo-
rizado nestas areias. “No meio do ano, no inverno, a tainha de mar é gorda. A 
tainha de rio é mais magra”, diz Miro, explicando que elas devem, assim, ter modos 
diferentes de preparo. “Tainha de rio pode ser frita ou cozida, e fresca, porque é 
magra. Mas tainha gorda, de mar, é mais gostosa. Só que tem que ser salgada antes 
de assar porque se não ela fica doce. Todo peixe gordo fica doce se não for salgado”, 
explica. Outra virtude da gordura é manter o sabor marinho de um peixe congelado. 
“No freezer, o peixe perde todo o gosto se não tiver salgado”, diz ele.

O próprio corpo do peixe indica sua gordura, rechonchudo em cima e nos 
dorsos. Quando magro, é um peixe esguio. Na praia, terminada a pesca, os homens 
tratam os peixes. De longe, pode-se ver a nuvem de gaivotas sobre os homens, 
peixes e vísceras. Nem todas, aliás, são deixadas na areia para os pássaros. Uma 
das vísceras, uma moela redonda chamada por eles de “o umbigo do peixe”, é 
limpa e separada. “É boa para comer de escabeche”, diz Miro. Como trunfos, a 
gordura visível dos peixes é exibida pelos homens uns aos outros.

Miro pesca desde os 8 anos de idade. O pai era atravessador de peixes. 
Aprendeu os macetes com os vizinhos. Enquanto atiram as vísceras para as 
gaivotas barulhentas na praia, conversam entre si. O assunto pesca é quase uma 
vírgula entre outros temas: mulher, dinheiro, piadas de conotação sexual. Miro 
lembra que não quer que o filho pesque, não apenas por ocupar o tempo que 
seria dedicado aos estudos, mas pela cultura perdulária dos pescadores. Lembra 
a pesca de sete toneladas de seu Avelino. “Mais de 15 homens ganharam dinheiro 
com essa pesca. Ninguém guardou nada. Tudo que o pescador pega vai gastar de 
bebida. Gastaram tudo. São poucos os pescadores prevenidos”, diz. Pescador, 
lembra ele, pesca de segunda à sexta. Sábado e domingo são reservados para 
a cachaça. “A gente só entra no mar no sábado e no domingo quando o mar tá 
dando muito, quando entra cardume grande. Mas hoje, às vezes, a gente entra e 
pega só uns cinco ou seis xaréus”.

No vocabulário dos pescadores, Galos é uma praia “barriga-cheia”, ou 
seja, é o último lugar do litoral onde os pescadores sempre dão uma parte 
da pesca para a comunidade. “Em toda praia por aí, sempre tem alguém que 
chega perto da pesca e o pescador vende o peixe. Aqui, quando chega alguém 
da comunidade, a gente sempre dá um peixe ou outro. Peixe não falta na mesa 
de quem mora aqui. No dia que a gente tirou 7 mil quilos de peixe, a gente deu 
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mais de 2 mil quilos pro povo. Foi peixe demais. Teve menino carregando peixe 
maior do que ele”.

As gaivotas barulhentas ficam para trás limpando a areia de suas últimas 
vísceras e o grupo volta para casa. Vão curar o peixe para o almoço. Na salga, 
os movimentos são constantes e repetitivos. A tainha recebe um corte no meio 
da cabeça; a faca desliza através de sua espinha dorsal e segue até seu ventre; 
depois, da espinha para o rabo, abrindo-a em duas metades; a metade que ficou 
com a espinha é novamente aberta em duas metades. Espinha desprezada, 
tem-se o peixe em três bandas. Cortes dorsais são feitos na carne e ao longo 
das extremidades do peixe, para que o sal fino penetre bem. O peixe passa pelo 
menos a manhã curtindo no sal. É melhor que fique até o dia seguinte. Antes de 
preparar no fogo, dez minutinhos de água são suficientes para tirar o excesso de 
sal, e mais 20 minutos de brasa. Bem menores, os peixes-voadores são vendidos 
nas peixarias locais amontoados em sacos. Secos, são capazes de atravessar mais 
de uma semana sem estragar.
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VOADOR

Perto daqui, entre congelados e secos, o pescador Iridan Tartino de Brito 
vende até 5 mil quilos de peixe num só dia. Vários freezers ocupam a casinha diante 
do rio, em Galinhos, onde vive com a mulher. Uma espécie de farofa soltinha de 
fubá, chamada de quarenta, está servida sobre a mesa. Do lado, pedaços de peixe-
espada frito. É o café da manhã oferecido a qualquer um que chega.

Um atravessador enche uma pequena canoa com mais de 900 quilos de 
peixe. Atuns gigantescos se destacam. Mas é sobre uns peixes miúdos e de 
formato estranhamente triangular que seu Luiz investe a maior parte de seu 
tempo. Muito comum na região, o peixe-voador tem longas barbatanas que lhe 
permitem planar numa altura de até seis metros, percorrendo até 90 metros de 
distância. Capturado em alto-mar, com redes de mão, é vendido salgado, aos 
montes, em sacas nas praias do Rio Grande do Norte. “A gente bota pedaços de 
peixe fresco na proa do barco e os voador ficam ouriçados, pulando para cima, 
para comer os peixes. Quanto mais peixe a gente botar, mais eles pulam. E a gente 
pega eles com o pulsar”, explica Iridan, pedindo para ser chamado de Luiz. “É que 
ninguém me conhece pelo meu nome. Quando eu era pequeno, os pescadores 
me mandavam cantar as músicas de Luiz Gonzaga e o apelido pegou”, diz Luiz/
Iridan. A presença do voador também ajuda a encontrar outro peixe cobiçado. 

“O voador sai voando por cima, voa que nem um pássaro, e o dourado vai 
embaixo, acompanhando ele. Quando ele cai embaixo, o dourado agarra e já engole 
ele”, diz. “A gente usa óleo de mamona, também chamado de óleo de carrapato, 
para clarear a água”, diz ele, que, frequentemente, passa até três dias seguidos 
em alto-mar, dormindo e comendo no próprio barco, para pescar. Os peixes são 
refrigerados em caixas de isopor. Feijão, cuscuz e peixes são preparados num 
fogareiro portátil; fritos ou cozidos apenas com água, tomate e cebola. Desta 
maneira, o peixe é chamado de “cozido na água grande”.

Em pilhas, os voadores são transformados em peixes secos. Ele arranca as 
nadadeiras, raspa as escamas, abre uma fenda dorsal inferior e as vísceras caem. 
Então, o peixe vai para a salga. Bastante sal grosso é esfregado sobre o peixe, que 
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recebe ainda um corte superior ao longo da espinha dorsal. O corte permite que 
o sal penetre melhor na carne e a conserve. Os peixes passarão a manhã secando 
ao sol sobre canoas rasas. “Antigamente, os peixes secavam em varal. Agora, seca 
em cima de catraia. É espaço que Galinhos não tem mais. Não tem mais lugar 
para botar avoador no varal”, diz ele. Às centenas, os peixes são empilhados.

Dessalgado em água como um bacalhau, um voador é assado na brasa, frito 
em óleo ou cozido ao molho de coco. Normalmente, é comido com uma farofa 
chamada de pavio de coco — uma mistura de coco seco ralado com farinha. “Tem 
gente que gosta dela doce, coloca açúcar, e tem gente que gosta dela salgada. Ela 
doce é comida pura, como se fosse um lanche. Também se come peixe seco com 
tapioca e beiju, com cuscuz, inhame, macaxeira, de manhã ou de noite”, diz o 
motorista Moisés do Nascimento, ex-pescador.
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O JANTAR

À noitinha, voltamos a Galos para jantar na casa de dona Irene da Penha 
Alves, 72 anos, 16 partos, nove filhos vivos, todos ligados, de alguma maneira, 
à pesca e à cozinha, uma referência local, que viu a água encanada e a luz elétrica 
chegarem à vila no final dos anos 1990. Ela é sogra de Nino,e vai preparar o 
jantar de hoje com a tainha pescada e depois salgada pela manhã. A chuva cai 
e desistimos de acender a brasa. “Bota a chapa no fogo”, diz dona Irene, para 
uma de suas filhas.

Na cozinha, a mesa é grande, com quase dez lugares. É o espaço das refeições 
privadas, já que os outros cômodos da casa foram convertidos num restaurante 
aonde os turistas vêm almoçar depois dos passeios. Sem óleo, as tainhas são 
colocadas na chapa. “Não precisa de óleo, porque ela já tem gordura”, diz ela. Há 
cinco homens na mesa, todos pescadores, cerveja abundante. 

O acompanhamento principal do peixe é tapioca, uma combinação clássica 
no litoral potiguar. “A pessoa pega o peixe, desfia, e bota na tapioca”, diz ela, 
assando tapiocas deliciosamente fofinhas. “Tem tapioca que fica dura porque a 
pessoa bota só goma, e pouco coco”, diz ela, mostrando a massa de igual proporção 
de coco ralado e goma de tapioca bem peneirada. As guarnições são aumentas com 
um pavio de coco. Como há peixe fresco, temos também uma peixada na água 
grande: postas de dourado cozidas apenas na água com verduras elementares. 
Seu acompanhamento é um pirão caiçara. A farinha recebe golpes da água quente 
do cozimento do peixe e fica embolotada. “Pescador que é pescador como peixe 
assim”, pontua dona Irene. O peixe é fresquíssimo, tenro, macio, pura evocação 
do mar. A farofa deixa a refeição um tanto lúdica — cada um brinca com sua 
farinha acrescentando mais ou menos água para obter texturas distintas. Uma 
pimenta curtida por dona Irene no azeite deixa o conjunto mais adulto, sensual. 
Poucas refeições, na vida, terão sido tão simples e incontrolavelmente saborosas.



210

TAINHA SALGADA

Limpe tantas tainhas quantas forem necessárias de suas vísceras, 
abra-as ao meio, mantendo apenas as duas metades unidas 
pela espinha dorsal, faça cortes ao longo de espinha e perpendiculares a ela, 
esfregue a tainha com sal a gosto. Deixe curar por uma manhã, 
elimine o excesso de sal e asse na brasa.

PEIXE NA ÁGUA GRANDE

Cozinhe a quantidade que quiser de postas de peixe em água, 
com um pouco de sal, cebola, coentro e tomate a gosto. 
Misture o caldo, já no prato, com farinha e obtenha pirão para acompanhar.
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EM SEIS HORAS,
O SANGUE FICA DOCE

No Sertão do Seridó, a rejeição diante da tradicionalíssima galinha 
de cabidela pode indicar influência judaica nos gostos alimentares. 

No entanto, um certo doce feito a partir de sangue de porco 
confunde os que acreditam no traço ancestral

Sebastião Cícero de Almeida tem 55 anos, nascido na zona rural de Caicó, 
está hoje no centro da cidade. Mora numa casa ampla, comprada há quatro anos. 
Divorciado, vive com um irmão. Em toda sua vida, no sítio ou no asfalto, jamais 
se sentou para provar uma receita que é praticamente sinônimo de Nordeste, 
sobretudo de um Nordeste ligado ao campo, onde a relação com os alimentos 
não precisa ser tão intensamente mediada pela grande indústria. 

Não sabe como é a aparência do prato de origem portuguesa, de galinha 
cozida em seu próprio sangue, chamada, na região, de cabidela — e de “ao molho 
pardo” em outros pontos do país. “Já ouvi falar, mas nunca vi não. Por aqui, é 
difícil”, diz ele, confirmando algo que me chamou a atenção, desde a primeira 
vez em que pisei no Seridó. Ao contrário do que acontece no resto da região, 
sobretudo nos interiores onde sangue fresco de aves é mais disponível, dada 
a oferta de criatórios, neste sertão do Rio Grande do Norte quase não existe 
galinha de cabidela. 

Uma vez, em Carnaúba dos Dantas, animado com a possibilidade de galinhas 
de capoeira, criadas longe de antibióticos, hormônios e outros expedientes indus-
triais — perguntei se a cozinheira de uma pequena pousada poderia me preparar 
uma cabidela. Ela simplesmente disse que, às vezes e muito raramente, algum 
turista perguntava pela iguaria. E que ela poderia até prepará-la, mas apenas sob 
encomenda. E deixou bem claro que não comia galinha com sangue. Nem sarapatel. 
Assim como a maioria da gente que conhece. Sem alterar voz, explicou que sangue 
não é coisa boa, não é coisa para se comer. Um cuidado, um tabu, lembro bem 
de sua fala, ensinado pelos “antigos”. Sebastião também não sabe explicar, mas 
também não tem o hábito de ingerir comidas com sangue, pelo menos não comidas 
salgadas, das que equivalem a uma refeição. Aí talvez esteja uma das chaves para 
se compreender melhor a cultura culinária do Seridó, o imenso sertão que se 
espalha por quase 30 cidades entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. A região 
teria sido alvo de um expressivo fluxo migratório de cristãos novos e judeus depois 
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que os portugueses expulsaram os holandeses de seu breve domínio açucareiro 
no Nordeste (1630-1654) e, com eles, baniram também a liberdade religiosa que 
havia permitido, entre outras coisas, o advento da primeira sinagoga das Américas 
no Recife. A região do Seridó foi alvo do que historiadores chamam de “Fenômeno 
de Caicó”, abrigo de etnias em busca do — então — mais longínquo sertão onde 
pudessem viver com relativa liberdade de costumes. 

O hábito marrano de se comer com as mãos seria apenas uma das heranças 
da gestualidade de mesa dos judeus no sertão — ou mesmo em interiores menos 
distantes das capitais. Como tantas outras, lembro, eu mesmo, de minha avó 
materna misturando, pontas dos dedos em movimentos ritmados, bolinhos de 
feijão, farinha e arroz e alguma carne para levar à boca. Sempre que não havia 
visita, os talheres (e o protocolo) eram dispensados. A comida parecia se tornar 
mais lúdica ao contato dos dedos.

“Dos árabes amouriscados que ajardinaram o Algarve e a Andaluzia, herdamos 
o hábito de comer com as mãos, fazendo o popular ‘capitão’ (como é chamado o 
bolinho de feijão e farinha no formato de quibe, que cada comensal faz ou fazia 
para si), além de presença do cuscuz, prato típico do Marrocos, ainda que com 
outros ingredientes” (SOBREIRA, 2009, p. 40). A frase do antropólogo Caesar 
Sobreira está em Nordeste semita, um ensaio histórico sobre a influência judaica 
nos hábitos, modos e na alimentação dos nordestinos. Grande parte do livro foi 
baseada no pensamento de Gilberto Freyre. 

Nelson Meda, em artigo que circulou no grupo de discussão Saudade-
Sefarad, descreveu diversos costumes que foram “importados” (sic) do juda-
ísmo. Ele diz que é de origem hebraica as mesas com gavetas, nas quais 
fi cavam escondidas as comidas preparadas conforme preceitos dietéticos 
judaicos (comida kasher), “no caso de chegar alguma visita inesperada”, 
quando então era servida comidas taref (imprópria para o consumo 
judaico). Segundo o autor, seria a origem da fama de pão-duro atribuído 
aos judeus (...). Também por motivos dietéticos, (os judeus) criaram a 
alheira, uma espécie de embutido, uma falsa linguiça, sem carne de porco, 
inventada pelos israelitas portugueses da Beira Alta e de Trás-os-Montes 
(SOBREIRA, 2009, p. 40).

A ancestralidade judaica seria a origem de alguns tabus alimentares no 
Seridó. Mas aí talvez esteja também uma das chaves que não abrem portas para 
a compreensão plena da cultura culinária deste sertão. Sebastião, meu anfitrião 
aqui em Caicó, o mesmo que nunca viu — nem quer ver — uma galinha ao 
molho de sangue, não só come como faz e comercializa, artesanalmente, um doce 
sertanejo chamado chouriço. Trata-se de uma pasta gelatinosa escura, perfumada, 
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de sabor intenso, marcante, picante que leva, entre outros ingredientes, sangue 
de porco. “Desde pequeno que eu faço, que eu gosto de comer chouriço. A gente 
come qualquer hora. Mas de tardinha é mais gostoso”, diz ele, exibindo as latas 
de leite em pó nas quais o doce é armazenado. Como seus conterrâneos, ele não 
come sangue salgado, mas não se furta à albumina adocicada. Trabalhoso e difícil, 
o chouriço é um doce que só vale à pena ser feito em grandes quantidades. “Leva 
até oito horas para ficar pronto”, diz Sebastião.

De origem certamente ibérica, o chouriço sertanejo nordestino é diferente, 
sobretudo na forma que determina seu consumo, de um outro chouriço, também 
doce, também com sangue suíno e em cartaz nas aldeias portuguesas ainda nos dias 
correntes. Em Portugal, o sangue de porco é diluído em um pouco de água quente, 
engrossado com farinha de trigo, temperado com canela, erva-doce e açúcar, a gosto. 
À imagem e semelhança do embutido homônimo salgado, o chouriço doce tem como 
suporte tripas de porco, limpas e eliminadas de seu conteúdo carnal original. 

Uma vez cheias desta massa, a tripa é levada a cozinhar em água por uma hora 
e, depois de curada, é frita em banha de porco antes de ser servida como sobremesa. 
Com isso, já pode, em Portugal, ser chamada de doce de chouriço.

O nome do doce luso pode ser matriz da versão brasileira. Mas o chouriço 
sertanejo difere parcialmente no conteúdo e, sobretudo, como dissemos, na 
textura. Aqui, os ingredientes escalados são: sangue e banha de porco, mel de 
rapadura, castanha de caju, leite de coco, especiarias como cravo, canela, erva-doce, 
gengibre e pimenta do reino e, na função de espessante, além do sangue, a farinha 
requisitada aqui não é a de trigo, mas a da mandioca cabocla das aldeias que os 
colonizadores assimilaram. Um claro exemplo de interculturação e tropicalização 
de uma prática cultural remota.

Há quem diga que o chouriço doce é tradicionalmente preparado, sob a 
supervisão de uma senhora de autoridade matriarcal, nas festas de fim de ano. 
Quando se dão (ou se davam) as chouriçadas, uma demonstração clara do tecido de 
solidariedade familiar ou de proximidade em torno das atividades agropecuárias.

De fato, além de ser interessante para entender as práticas alimentares e 
festivas do sertão nordestino, o chouriço revela uma organização social em 
torno do parentesco e nos mostra caminhos para entender a dinâmica da 
sociedade: a divisão sexual dos papéis sociais, a delimitação dos espaços 
de trabalho e de sociabilidade, a distribuição das tarefas domésticas por 
faixa etária, a hierarquia e a reafi rmação da autoridade no interior do 
grupo, etc. Assim, na ocasião da descrição detalhada da matança e da 
transformação do porco em alimentos altamente perecíveis e, ao mesmo 
tempo, valorizados culturalmente, comprovamos a atualidade do velho 
conceito maussiano de fato social total que nos ajuda a encontrar pistas 
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para decifrar a lógica que possibilite a transformação do sangue em 
alimento (SANTOS; CONVINAC; DANTAS, 2005, p. 46).

Sebastião diz ter na memória os momentos de reunião da família, vizinhos 
e agregados no sítio para a confecção do chouriço. “É um doce que demora muito, 
tem que ser feito em tacho de cobre, na lenha, e todo mundo tem que ajudar”, diz 
ele, negando que o preparo doméstico do doce seja um ato específico das festas 
de fim de ano. “Toda vez que se mata um porco, se faz o chouriço”, diz ele. O 
excedente da produção familiar acabou por tornar Sebastião um comerciante de 
chouriço. Em latas, o doce é vendido na própria casa ou diante da igreja Matriz, nos 
dias de feira em Caicó. Como castanha de caju é um ingrediente imprescindível 
no preparo, setembro e outubro são também meses de abundância de chouriço. 
É quando se dá o auge das safras nos pés sertanejos de caju. “Na festa de Santana 
(final de julho), se come muito chouriço. Em toda festa de santo, é tradição”.

Quando não usa os porcos da criação do sítio onde vive sua mãe, Sebastião 
compra porcos de conhecidos ou recebe as crias de seus porcos oferecidos para 
engordar na propriedade de vizinhos. No momento do abate, a carne será dividida 
entre ambos. Como de regra, o porco cresce com o que resta da mesa dos homens. 
“Em alguns lugares, ainda hoje, apesar de mais difícil, o dia de se matar porco é dia 
de festa, com comida, muita comida, carne assada, e chouriço o dia todo no tacho”, 
diz Sebastião, explicando que não tinha, no momento de nosso encontro, sangue 
fresco para fazer chouriço. O sangue, diz ele, pode ser usado até congelado; mas 
nunca coagulado. “Tem que pegar o sangue logo que a gente mata o porco”, diz ele.

É ele quem, de fato, faz o doce. Sua mãe, dona Maria das Dores de Almeida, 
77 anos, supervisiona o trabalho. “Mas sou eu quem mexo o tacho”, diz ele, infor-
mando que os palpites e ordens da mãe indicam o tempero adequado do doce. “Às 
vezes, ela e uma empregada vão colocando os ingredientes e eu vou mexendo”, 
confirmando a comensalidade que um chouriço implica. Não é mesmo doce de 
preparo ou mesmo consumo individual. Exige e reforça coletividade.

Com tanto tempo de cozimento, a farinha de mandioca tem suas moléculas 
de amido totalmente quebradas, influindo na textura pastosa. “O sangue serve 
para deixar o doce cremoso”, explica ela. Para cada rapadura, é usada uma xícara de 
farinha de mandioca. 

Os homens da casa costumam preparar o fogo. “A gente usa aqueles tachos 
grandes de se fazer queijo”, diz. Primeiro, a rapadura é derretida com um pouco 
d'água até virar garapa. “Depois, a gente coa essa garapa e volta para o tacho, para 
ela encanjicar (engrossar). Bota a castanha triturada. Pega cada um dos temperos 
e bate no pilão, faz uma massinha com cada um deles. Aí, bate o sangue no 
liquidificador, para ficar bem soltinho, coa e bota junto”, explica. Depois, entram, 
um a um, os temperos. “Mas o gengibre tem que ser assado antes no forno à lenha, 
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para ficar bem sequinho quando passar no moedor”. Entra, então, a farinha, gradual 
e lentamente, em movimentos ritmados da colher de pau para impedir que ela 
embolote. Depois, o coco ralado. Cerca de até oito horas depois, fundidos todos os 
ingredientes em fogo manso, está pronto o chouriço — uma explosão de sabores 
intensos que, embora forte, não brigam, mas concorrem para um estimulante e 
picante mosaico de sabores. 

A presença do sangue concorre para que o chouriço tenha lugar no imagi-
nário local como uma comida “carregada”, ou seja, potencialmente ofensiva para 
os debilitados ou acometidos por infecções. “Dizem que mulher grávida não 
pode”, diz ele. Mas a potência — confirmada ou simbólica — de seus ingredien-
tes garantem também outra função extranutricional para o doce sanguíneo. 
“Tem a mesma força do Viagra no homem”, diz ele. “O bom mesmo é comer de 
tarde, com bolacha ou com farinha, para beber água depois”. Em pelo menos 
seis horas, o que era doce vira fogo.

CHOURIÇO DOCE

Ingredientes

15 rapaduras
15 xícaras de farinha de mandioca
4 cocos ralados
2 kg de castanha triturada
250 g de gengibre
250 g pimenta do reino
250 g de cravo
250 g de canela
3 litros de sangue de porco

Preparo

Triture, no pilão, isoladamente, cada um dos temperos e reserve-os. 
Triture as castanhas. Bata o sangue no liquidificador e coe. 
Faça um mel grosso com as rapaduras ao fogo, coe este mel e leve de volta 
ao tacho. Acrescente as castanhas e, depois, o sangue batido e coado. 
Acrescente os temperos, um a um. Gradualmente, incorpore a farinha 
à mistura. Depois, o coco. Mexa sempre em fogo brando 
de madeira por, pelo menos, seis horas.
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O COALHO DO SERIDÓ

Contradizendo a famosa receita pernambucana, em Caicó, sertão 
do Seridó, a massa do queijo de coalho é parcialmente cozida

Às sete horas da manhã de todos os dias, inclusive aos domingos, os tambores 
de leite são entregues na casa de dona Gertrudes Fernandes de Araújo, 65 anos, 
produtora de queijo há mais de 30. Dona de uma coleção de prêmios pelo queijo 
que aprendeu a fazer com os pais, antes para consumo doméstico e hoje motivo 
da fabriqueta construída no quintal da casa onde vive desde criança na zona rural 
de Caicó, ela é uma das mais bem reputadas produtoras de um queijo que, aqui, 
também é chamado de coalho. Mas que, homônimo de seus pares, tem sabor e 
textura bem diferentes dos outros produtos nordestinos. O coalho do Seridó é 
gradualmente cozido pelo contato com o próprio soro quente resultante da 
fermentação do leite. 

“Não acredito que se despreze todo o soro. O soro é que dá o gosto do queijo”, 
diz ela, quando informada que em Pernambuco, por exemplo, o soro resultante 
da fermentação é, no máximo, utilizado para a alimentação dos porcos. Um litro 
de soro não custa mais que duas dezenas de centavos de real.

Na opinião de dona Gertrudes, o queijo de coalho de leite cru, comum em 
outros lugares do Nordeste, sobretudo em Pernambuco, jamais encontraria abrigo 
no paladar do Seridó. “O queijo que não é cozinhado fica com muito gosto de sal. 
Quando a gente coloca o soro, sai o sal. Ele não fica com buraco, fica todo socadinho. 
Quando a gente assa, fica mais crocante por fora”, diz ela, lembrando que, apesar 
dos facilitadores modernos, o queijo que fabrica é, essencialmente, o mesmo que 
aprendeu a fazer com os pais. 

“Era o mesmo sistema. Só que, em vez de caldeira, o soro era cozinhado 
no fogão à lenha, e o coalho usado não era esse novo, que a gente compra, era o 
coalho (intestino) do boi. Parei de usar porque o coalho químico é mais rápido, 
mais limpo. Antes, quando a gente não pegava um coalho muito limpo, o queijo 
ficava com um gosto igual à vela. Ficava um mau cheiro, quando não era um 
coalho bem sequinho, bem limpinho”, diz ele.

O trabalho começa bem cedo. O leite é coalhado, e depois de cerca de 
quarenta minutos, vira a coalhada. “Aí, meto a colher de pau, para ir quebrando a 
coalhada, e já boto um pouco de soro quente”, diz ela. Com o soro, a massa já tem 
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um gostinho de queijo antes mesmo de sê-lo. Depois, vem a dessoração. “Vamos 
tirando o soro aos poucos, é muita massa”. Ela usa pequenos potes para a coleta 
do líquido claro e lácteo excedente da precipitação do leite em queijo.

Uma peneira grande é usada como suporte para o queijo terminar de secar. 
Então, a coalhada é mexida novamente para ficar granulada e, então, é salgada. 
“Boto só um pouquinho”, diz ela, indicando 0,5% do volume da massa em sal, 
“Para não ficar muito salgado”. Depois que está bem quadradinha, no sal, a massa 
do queijo é novamente lavada com soro quente.

Hoje, o soro é mantido permanentemente quente numa caldereta industrial 
instalada no galpão construído ao lado de sua casa centenária. “Antes, a gente 
deixava o soro esquentando no fogão para usar na hora”, lembra. Panos de tecido 
sintético são usados para forrar as fôrmas e recebem a massa do queijo, onde 
as barras descansam por 30 minutos e ganham o formato retangular. Depois, o 
queijo é desenformado e cura por mais uma ou duas horas e volta, então, para a 
prensa. Fica mais duas horas. Está pronto.

Em comum com os outros queijos de coalho do Nordeste, o do Seridó tem, 
além do nome, o fato primordial de ser feito a partir do leite coalhado. Sem 
maiores alterações ou condicionantes de sabor. E no abrigo da cotidianidade. 
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QUEIJO DE COALHO 
DO SERIDÓ

Ingredientes

10 litros de leite de gado
1 colher de sopa de coalho líquido 
(pode ser encontrado em lojas 
de produtos da agropecuária)
100 g de sal

Preparo 

Ferva o leite e deixe que esfrie. 
Acrescente o coalho e mexa bastante. 
Deixe coalhar por uma hora e meia. 
Depois, separe o leite do soro. 
Reserve o soro. A massa do queijo 
(leite talhado) deve ser aberta numa 
bandeja. Esquente um litro do soro 
e, ainda quente, misture-o à massa. 
Salgue e enforme o queijo. 
Deixe-o sob o peso de prensas 
por 24 horas.
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O REQUEIJÃO
DO SERTANEJO

Assim como o queijo de coalho, o de manteiga instaura um sabor
 típico para o nordestino, afugentando qualquer obsessão por dieta. 

O sertanejo sabe: onde já se viu comida sem gordura?

No Nordeste, ancorado pela pecuária, o leite dá origem a outro queijo quase 
tão presente e igualmente balizador de identidades quanto o coalho. De ocorrência 
exclusiva na região, também conhecido como requeijão do sertão, o queijo de 
manteiga é fabricado mais intensamente na região do Seridó no Rio Grande do 
Norte. Trabalhoso, amarelo, gorduroso, até metade de sua composição pode ser 
de lipídeos. É um queijo feito tanto em queijarias ou — ainda que mais raramente 
— nos tachos das cozinhas domésticas. É, no entanto, bem mais fácil — e barato 
— comprá-lo que produzi-lo. Sua cocção pode levar até cinco horas. Exige o mexer 
constante de colheres de pau sobre os tachos. Seu nome vem de um ingrediente 
essencial para sua finalização: a manteiga que lhe dá caráter e untuosidade.

É um queijo específico desde o início. “No queijo de coalho, se usa o coalho 
em pó, que dá uma coalhada dura, mais consistente. Para o queijo de manteiga, 
esse coalho não serve”, diz Alane Kaline de Araújo, 33 anos, filha da também 
queijeira dona Gertrudes, que usa o nome da mãe para batizar comercialmente 
o queijo que produz numa fabriqueta, rigorosamente artesanal, a principal de 
Caicó. A coalhada inicial do leite para o queijo de manteiga é feita com o próprio 
soro do leite, um processo que recebe o nome técnico de desnaturação ácida. Um 
por cento do volume do leite em soro é suficiente para o coalho. “Depende da 
acidez do leite, mas demora umas três ou quatro horas para ele coalhar”, explica 
a queijeira. Casca levemente rija, interior mais mole, o queijo terá o formato final 
de uma barra de paralelepípedo de um a dez quilos de peso.

Na fabriqueta instalada nos fundos de uma antiga residência, o calor das 
fornalhas e os tachos gigantes indicam que poderíamos estar numa propriedade 
do século XIX. Quase todo o processo se dá pela cocção da massa da coalhada em 
leite. É preciso alcançar a excelência em pelo menos dois leites.

 A massa da coalhada é colocada no primeiro leite quente. O tacho parece 
arder sobre a fornalha da madeira. O calor beira o insuportável, com as paredes 
tingidas pelas labaredas. “O leite tira a acidez da coalhada”, diz Alane, que explica 
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a importância da madeira na combustão: “Além de manter a tradição, com a 
madeira eu posso controlar melhor o queijo. Se fosse numa caldeira industrial, o 
queijo todo ia ficar muito parecido. Assim, um queijo nunca é totalmente igual a 
outro. Na madeira, ele apura mais. A manteiga fica com mais gosto”.

Depois de meia hora de cozimento, o primeiro leite é desprezado e, logo 
em seguida, cozinhado sob um novo leite. No segundo cozimento, a massa, 
ainda meio esbranquiçada, vai ficando elástica. Demora cerca de uma hora até 
o ponto certo. O segundo leite é eliminado, e a massa é mexida, por uns 20 
minutos, sozinha, no tacho. “Tem que mexer sempre, para não queimar”, diz Zé 
Gago, um sujeito de 43 anos que começou a fazer queijo de manteiga, em casa, 
ainda menino, e hoje trabalha para Alane. Grandes pás de madeira são usadas 
para mexer a massa. O calor só faz aumentar a impressão de que estamos numa 
fazenda de um século atrás.

As etapas denotam o rigor com o qual o queijo é feito aqui. No geral, se faz 
o queijo com apenas um leite. “Se não jogar fora o primeiro leite, para depois 
cozinhar no segundo, o queijo não perde a acidez”, explica o homem. Zé Gago nos 
oferece um pouco da massa fumegante. “Que se danem os dietéticos de plantão”, 
pensamos, silenciosos: “É incomparável o gosto de gordura láctea quente”.

“Na minha casa, tudo é com queijo de manteiga. O melhor é de tarde”, diz 
ela, confirmando um antigo hábito sertanejo. Aos finais de semana, sobretudo, 
quando há tempo livre, é costume as pessoas receberem visitas para um café da 
tarde — regado a bolos, café, doces, biscoitos e, naturalmente, queijos. “Aqui, 
é tudo regado com muita gordura”. O queijeiro Zé Gago nos diz que acidez alta 
impede o queijo de chegar ao ponto certo. “Por isso, antes de cozinhar nos dois 
leites, eu ainda lavo a massa da coalhada com água”. 

Depois de estagiar sem leite no calor do tacho, movimentos constantes e 
circulares, o queijo começa a receber manteiga líquida, também chamada de manteiga 
de garrafa. Para se obter manteiga, a nata do leite foi mexida ao fogo, no tacho, por 
três horas seguidas. E depois colocada num filtro para perder quaisquer de seus 
resíduos sólidos. A tarefa é feita normalmente um dia antes do fabrico do queijo.

“No processo industrial, a manteiga, que é feita em caldeira, não é depurada. 
Vai com tudo”, diz Alane. A manteiga é aplicada em dois momentos, gradualmente, 
para garantir a homogeneidade do queijo final. Finalizado, o queijo vai direto 
para as formas redondas — pedaços cortados de cano de PVC — onde esfriarão. 

Reforçando a identidade do produto, cada queijo recebe o carimbo de uma 
forma quente de ferro com a inscrição “Seridó”. O resto do tacho é removido 
com pás e misturado à massa para ser vendido como queijo de raspa, ou, ainda, 
celebrando um antigo costume sertanejo, misturado ainda quente com farinha de 
mandioca. É o que se chama farinha de queijo. À porta, não faltam compradores 
informados dos horários das tachadas. Fazem questão de levar para casa seus 
queijos ainda quentes. 
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O QUEIJO VIRA PIRÃO

No Seridó, o soro do queijo é usado para o preparo de uma receita que só 
a intimidade com a bacia leiteira pode permitir. Serve de líquido condutor para 
o preparo de um pirão de queijo. “Gosto do soro mais branquinho, sem muito 
sabor. Quando ele tá fervendo, solto a farinha em fios muito delicados. Quando 
a mistura começa a engrossar, boto os pedaços cortadinhos da raspa do queijo. 
Uso só soro, farinha e queijo”, diz Alane Araújo.

Mas, nas casas e restaurantes de Caicó, quase já não se usa soro para 
fazer pirão de queijo. “As novas gerações acham que fica muito amargo”, diz a 
cozinheira Vera Dantas Cunha, mulher do também cozinheiro Nicó, conhecido 
como o melhor assador de carne de sol da cidade. Seu pirão de queijo é rico: além 
de farinha e leite, leva nata, manteiga, queijo de coalho e queijo de manteiga. 
“Tem gente que faz o pirão em cinco minutos. Não adianta, que não fica bom, 
diz ela, insistindo que a cocção mais longa é fundamental para que se quebrem as 
moléculas de amido da farinha. Por isso, a farinha é umedecida antes do preparo. 
“Se botar a farinha direto no fogo, demora muito”, diz ela, indicando que a quebra 
das moléculas de amido é mais rápida quando a farinha é previamente molhada. 
Depois, entram queijos, a manteiga e a nata. “Só fica gorduroso se botar bastante 
queijo. Mas, quem já viu comida ter gosto sem gordura?”. Ao final de quase uma 
hora de preparo, quase não se percebe o sabor da farinha no pirão. Elástico e 
fundido, parece um purê lácteo de tradição francesa conhecido como aligot. Está 
perfeito para respaldar nacos fartos de carne de sol assada na brasa.
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PIRÃO DE QUEIJO

Ingredientes

250 g de farinha de mandioca
1 litro de leite integral
250 g de nata de leite
500 g de manteiga
500 g de queijo de coalho
1 xícara de manteiga de garrafa
1 copo de água

Preparo

Molhe a farinha com toda água até que ela inche, por cerca de dez minutos. 
Leve para cozinhar no leite, mexendo sempre, por pelo menos meia hora. 
Acrescente a nata, a manteiga e finalize com os queijos triturados, 
um de cada fez, mexendo sempre até ficar homogênea. 
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QUEIJO DE MANTEIGA

Ingredientes

10 litros de leite
100 ml de soro de leite
350 ml de manteiga de garrafa
6 litros de leite para cozinhar o queijo
Sal a gosto

Preparo

Coloque o leite para coalhar, em contato com o soro, por até quatro horas. 
Derrame a coalhada num saco de algodão cru e deixe o soro escorrer. 
Se possível, pendure-o em lugar arejado. Pegue a coalhada seca e sove 
até ela ficar ligada. Coloque três litros de leite reservados para esquentar. 
Quando morno, acrescente a massa sovada da coalhada para desmanchar 
no leite. Um novo bolo ligado de massa deve se formar. Despreze o leite 
da panela e use um novo leite quente para cozinhar, de novo, o queijo, 
mexendo sempre. Quando a massa estiver bem liquefeita de novo, 
despreze o leite, deixe a massa apurar um pouco na panela, mexendo sempre, 
e acrescente a manteiga, aos poucos, até finalizar. Salgue a gosto.
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