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Antes de entrar na casa dos meus 

pais eu consigo ouvir o barulho de 

pelo menos 6  ou 7 pessoas conver-

sando atropeladamente, é sempre as-

sim quando minhas tias estão por lá. O 

apartamento tem duas portas de aces-

so, mas a opção de entrada será sempre 

pela cozinha. Mesmo sabendo que o 

espaço na sala de estar é muito maior, é 

certo que elas estarão todas apertadas 

ali no outro cômodo.

Não é de se admirar que tudo gira 

em torno da comida, do café, do boli-

nho ligeiro que todo mundo da famí-

lia pede que minha mãe faça, pois das 

10 mulheres ela é uma das irmãs que 

mais tem as mãos parecidas com a da 

minha avó na cozinha, ela e a mais ve-

lha. E foi justo depois de uma dessas 

reuniões agitadas que recebi das mãos 

dela um livro gasto, tudo o que eu pre-

cisava para chegar mais perto de qual-

quer coisa que eu já tinha produzido 

sobre alimentação até ali. Era o livro 

de receitas da minha avó, eu voltava 

de férias entre Fortaleza e a cidade do 

Porto, atravessando um oceano todo 

com ele nas costas. 

O primeiro registro retorna ao Uma-

ri, fazenda situada no distrito de São 

José da Macaoca,  sertão central do 

estado do Ceará, e é datado de 1971. 

Foi lá que meus avós criaram 14 filhos, 

10 mulheres e 4 homens. Até então, eu 

nem conhecia esse lugar, só cheguei 

tempos depois quando já haviam se 

mudado para outro local, ainda perto 

de lá. Das lembranças que tenho des-

sa época, que já não existe pra mim há 

mais de 15 anos, a comida está presente 

em quase todas as histórias. Se chegava 

uma visita ela entrava até a cozinha pra 

falar com a minha avó e por lá mesmo 

ficava. A força do hábito me faz replicar 

esse modelo quase 50 anos depois na 

minha casa, em Portugal.

Acontece que fui devorando o tal 

livro e tentando entender aquele caos 

aparentemente instaurado. Ao mesmo 

tempo em que via as receitas copiadas 

do rótulos de embalagens alimentícias, 

o registro de alguma firma na capi-

tal contabilizava a situação financeira 

pelos números de caixa nos meses de 

junho a setembro de 1966. Os nomes 

ali descritos e desconhecidos por mim 



mostraram-me que naqueles tempos 

um caderno novo era quase um luxo 

e aproveitar os espaços em branco no 

que já existia era totalmente possível. 

Eu tinha à minha frente muita histó-

ria, narrativas da vida de gente que eu  

nem conhecia.

Quando minha mãe novamente en-

trou na sala eu percebi como ser neta é 

muito diferente de ser filha, não existe 

obrigação, às vezes parece que o amor 

é mais livre e boa parte desse afeto eu 

sinto no paladar. Eu lembro do gosto e 

da textura engraçada do queijo fresco 

que minha avó me dava numa xícara 

de alumínio. Meu pratinho lá era uma 

cumbuca de barro, que durante uma 

conversa com minha mãe depois eu 

descobri ser o ‘alguidá’ indígena. Eu 

andava de pés descalços, estava acos-

tumada ao mormaço e só tinha medo 

do cavalo bravo do vizinho. 

Já em Fortaleza, não conto nos de-

dos as inúmeras vezes em que fui acor-

dada pelo meu pai para tomar café 

da manhã em um desses lugares que 

fazem comidas típicas. Ainda eram 6 

ou 7 horas da manhã e ele já estava ali 

em frente a um prato farto, com car-

neiro, cuscuz e caldo de carne. Se não 

olhasse para o relógio poderia apostar 

que aquilo ali era certamente o almo-

ço completo de um trabalhador rural. 

E como isso é comum. São memórias 

como essas que me fizeram perceber 

como minha vida é também contada 

pela história do que como e assim me 

lançaram nesse engodo que é entender 

os meus hábitos alimentares. 

Enquanto estava no refeitório da 

Universidade do Porto, onde eu resolvi 

me refugiar por uns tempos, me vi re-

parando na composição do meu prato 

em relação aos demais que sentavam 

ali comigo. Por causa do vegetaria-

nismo e dos hábitos alimentares tão 

específicos eu tinha dificuldade de co-

mer fora de casa e levava meu almoço 

sempre a tiracolo. Olhei para a minha 

marmita e vi: feijão, arroz, ovo, salada e 

umas berinjelas refogadas com cenou-

ras. No prato de alguém logo ao lado 

do meu eu via sopa, pão, no prato ba-

tatas fritas, arroz, salada e um pedaço 

grande de frango, sobremesa no canto. 

Todas as vezes que tentei seguir esse 

ritual composto por tantas fases me vi 

sem conseguir sair da cadeira de tão 

farta. O que não faz muito sentido, por-

que talvez se eu juntasse toda a comida 

daquela pessoa em um prato seria me-

nos do que tudo o que eu comia. Mas eu 

não aprendi a seguir etapas. 

Tento lembrar da refeição que mais 

gosto e refleti rápido, minha mãe sabe 

bem qual é. Houve uma época em que 

consegui passar duas semanas comen-

do todos os dias a mesma coisa. Era algo 

em torno de 2010 e 2011 e eu passava o 

dia em casa devido a uma gripe intensa. 

É engraçado como esse sentimento ma-

terno relativo ao cuidado envolve qua-

se sempre comida, ela passava no meu 

quarto com um suco ou uma vitamina e 

já pela hora do almoço no meu prato eu 

vi arroz, feijão, gerimum (como nós cha-

mamos abóbora), quiabo frito e couve 

refogada com alho. Eu não sei ao certo 

como nós chegamos à essa composição, 

mas bastou comer aquilo no primeiro 

dia para querer repetir nos próximos 13 

sem enjoar. Comidas como essa, min-

gau de aveia ou canjica viraram sinô-

nimo de afeto, conforto e retomam em 

mim o sentimento de lar sem que eu 

sequer esteja perto do Ceará. Eu enfim 



9

tomei consciência de que não consegui-

ria entender a minha história sem antes 

descobrir a origem do meu paladar. 

Quem já passou por um longo pe-

ríodo de estiagem conta histórias  

quase sempre sobre sobrevivência, 

nesses causos é comum perceber a 

preocupação em sustentar uma famí-

lia durante uma seca. Foi exatamente  

esse fantasma da miséria que me trou-

xe até aqui. Digo fantasma porque em 

plenos anos 2000 a seca já não mata 

mais de  fome o nordestino, mas conti-

nua a assombrá-lo.

Foi pelo estômago que eu senti o 

gosto da colonização da capitania here-

ditária do Ceará, como foi denominada 

aquele pedaço da colônia portugue-

sa em meados de 1500. Se eu pudesse 

pegar uma grande cumbuca e jogar ali 

dentro principalmente os costumes de 

índios, negros e portugueses, certamen-

te retiraria dali muito da cultura cearen-

se. Eu mesma sou visivelmente uma 

mistura dessas três etnias, quem ou não 

me conhece ou não escuta meu sota-

que carregado vacila em dizer de onde 

venho. Em retorno às minhas memórias 

gustativas é que eu percebo que meu 

paladar traz essa mesma mistura, nada 

que vem dali sai ileso dessa miscigena-

ção. Chego agora à beira dessa cumbuca 

e mergulho nela. 

Da janela do carro vejo a paisagem 

se transformar. A sensação de ver a 

vegetação correr contrária à aridez vai 

avisando sobre a chegada da caatinga 

e que dali em diante os dias serão mais 

quentes e secos, e as noites chegam 

para abrir um céu estrelado difícil de 

ver à beira-mar. Se olho em volta per-

cebo como é difícil imaginar o que so-

breviveria ali em tempos de tão pouca 

chuva, mas vivendo com aquela gente 

eu sei que do chão rachado nós, que 

também somos filhos do sertão, nos 

viramos como podemos. Esse espírito 

bom de sobrevivência mostrou como o 

entorno às vezes hostil moldou a vida 

do sertanejo, inclusive a comida que o 

faz ter energia para todo o dia de traba-

lho lá fora. O prato farto e pesado que 

vi meu pai, um comerciante da capital,  

comer às seis da manhã nasceu ali, com 

o resistentes milho, feijão, arroz e man-

dioca. Se a variedade de ingredientes é 

pouca, o que se faz com eles é um mun-

do. O milho é assado, pamonha, canjica, 

mungunzá. A mandioca é cozida, tapio-

ca, farinha torrada, beiju. À medida em 

que vou listando sinto que preciso ma-

tar a fome. E isso é bom. Quem por vezes 

a perde desperta preocupação. Ela está 

sempre ali habitando uns lugares tão di-

fíceis quanto prazerosos de estar.

Ligo o fogão, refogo alguns dentes 

de alho com cebola. O feijão termina a 

cozedura junto do arroz, nata, cubos de 

queijo, pimenta de cheiro, coentro. Essa 

é a razão de todo o meu empenho para 

remontar esse cenário do sertão nor-

destino. O baião-de-dois que eu tanto 

tenho saudade. Não consigo imaginar 

outra razão que me motive a fazer essa 

imersão que não a vontade constante 

de comer esse prato em específico. Ele 

é paladar, experiência, memória, cul-

tura, história. Nele eu consigo entender 

quem eu sou, de onde eu venho. Nele eu 

vejo a mão das mulheres da minha vida, 

os processos sobre os quais me debru-

ço em rituais de preparação e a poeira 

entre os tonéis de armazenamento no 

alpendre da fazenda. Parto em retorno. 

O rastro que eu sigo parece fugir da água 

enquanto anseia a sua chegada.  
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às mulheres que habitam 
 meu estômago





13

RE
SU

M
O

A
BS

TR
AC

T

O trabalho a seguir apresenta uma inves-

tigação acerca dos processos que culmi-

naram na realização do livro de artista 

FOME - uma caótica e sensível história da 

alimentação.  A partir da análise do obje-

to-base, um caderno de registros que pos-

teriormente tornaria-se um livro de re-

ceitas, é proposta a estruturação de uma 

nova narrativa com o auxílio do conceito 

de “Palimpsesto”, resgatando no objeto os 

elementos que compõem, no momento 

anterior, os cenários geográfico, social, 

econômico, e cultural em que o livro está 

inserido. De cunho intrinsecamente me-

morial, a reconstrução ou mesmo criação 

de novas camadas de informação tenta 

recriar a história da alimentação da re-

gião do semi-árido nordestino.

PALAVRAS-CHAVE: 

Memória, Design, Cultura Alimentar

The following work presents an investi-

gation about the processes that ended in 

with the artist book  FOME - uma caótica 

e sensível história da alimentação. From 

the analysis of the base object, a book of 

records that later became a cookbook, 

it is proposed the structuring of a new 

narrative with the aid of the concept of 

“Palimpsesto”, rescuing in the object the 

elements that compose, in the the geo-

graphic, social, economic, and cultural 

scenarios in which the book is inserted. 

From an intrinsically memorial point of 

view, the reconstruction or even crea-

tion of new layers of information tries to 

recreate the history of the northeastern 

semi-arid region.

KEYWORDS: 

Memory, Design, Food culture
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Percebo ali quaisquer manchas de 

óleo no papel. Rabiscos que dispensam 

o uso de corretor. Palavras que buscam 

espaços em branco para existir e fazer 

algum sentido. Percebo ali elemen-

tos que atiçam a memória e nos jogam 

para anos, décadas atrás, num instante 

de segundo. Foi em um almoço durante 

um período de férias em Fortaleza que 

minha mãe me deu o livro de receitas da 

minha avó.

EXISTE UM GOSTO QUE INSISTE  

EM NÃO SAIR DA MINHA BOCA, 

e é por isso que receber aquele caderno 

significava tanto para mim. Sem muitas 

referências sobre o conteúdo, quando 

ou como fora feito, o que eu tinha em 

mãos parecia ser a resposta para uma 

saudade sem explicações quando, lon-

ge de casa, encontrava conforto nas co-

midas que de alguma forma assemelha-

vam-se à de minha mãe. 

No canto esquerdo inferior da pri-

meira página é possível observar o indí-

cio claro de tempo, as folhas amareladas 

e a data de 1971 reconstroem o início 

desse estudo. Umari, 7,8-1971. A enca-

dernação gasta, o revestimento já qua-

se aos pedaços parecem levar consigo, 

entre esses quase 50 anos, a história da 

cultura alimentar de uma região que 

conheço bem, onde se fixam minhas 

raízes: o semi-árido nordestino. Tenho 

nas mãos a história de sabores tão fa-

miliares escrita sobre (e quando digo 

‘sobre’, me refiro a sobreposição) o livro 

de registros de uma empresa qualquer 

em Fortaleza, cidade onde nasci e capi-

tal do estado do Ceará. Em uma mesma 

página, o carimbo do termo de abertura 

de um livro tipograficamente numerado 

é seguido de uma receita de bolo. É já no 

primeiro contato que remonto muito do 

que viria a produzir em cima desta obra.

 

MINHA MEMÓRIA  

SE ARRASTA EM CAOS 

e na necessidade de entender a origem  

do meu paladar decido aqui esmiuçar 

cada página deste objeto, ao tentar le-

var à exaustão o manuscrito ao qual 

tive acesso tão tardiamente, e fazer 

dele o meu próprio caderno de anota-

ções. O ambiente visualmente caótico 

onde encontro os modos de preparo 

das receitas é cenário para a narrati-

va que resolvi construir quando tento 

ressaltar os elementos inerentes à cul-

tura nordestina. Como uma espécie de 
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brainstorming, minhas anotações vão 

tomando espaço em uma terceira ca-

mada desse palimpsesto anacrônico. 

O que já foi um livro de contabilidades, 

passa a ser o livro de receitas da minha 

avó e agora reformata-se em um livro 

de artista no reconhecer de minha me-

mória gustativa. 

Se existe um caminho em retorno a 

seguir para chegar ao entendimento a 

que me proponho, este certamente faz 

passar às vistas as mulheres que for-

maram o meu paladar, o entorno que 

as condicionava e finalmente a comida 

que elas faziam. É esse o fluxo de pen-

samento pelo qual resolvi me guiar em 

anotações sobre este livro de receitas 

e o lugar onde eu quero que fiques ao 

meu lado para tentar ver o que eu vejo. 

O QUE ME FAZ RECOBRAR

o prazer de sabores muito específicos 

tem a mesma origem do que me faz 

identificar a letra de minha mãe ao es-

crever receitas para a minha avó.  As-

sim traço um paralelo entre um objeto 

extremamente pessoal e a história da 

alimentação familiar presente em de-

terminada região do País, ressaltando 

os processos que possibilitaram a cons-

trução de uma nova camada de infor-

mação para essa história. O caderno 

que inicialmente surge com propósito 

burocrático no setor financeiro da em-

presa J.A.Girão em 1966, ganha fim dis-

tinto ao receber os preparos da cozinha 

de minha avó em 1971 e posteriormente 

um estudo sobre o que destes me reco-

bra o paladar em 2018. Narrativa escrita 

por pelo menos 6 mãos, FOME é como 

intitulo as notas tomadas por mim sobre 

os índices que neste caderno remetem à 

minha memória gustativa. 

A estrutura, aparentemente caóti-

ca, merece toda a atenção que um ma-

nuscrito requer e é na tentativa de fa-

cilitar o processo de construção desta 

publicação que o compreendi prota-

gonista de 3 momentos: as narrativas 

vestigial, memorial e autofágica. 

De interesse principalmente ob-

servatório, a narrativa vestigial debru-

ça-se em perceber todos os elementos 

que originalmente compõem o livro. 

Do conteúdo aos elementos visuais, a 

análise serve como uma catalogação 

de índices que me permitem construir 

aspectos relevantes para entender a 

história do meu paladar. Cada mancha 

de óleo, assinatura ou contagem de 

ingredientes significa e é fundamental 

neste momento. 

Garimpados estes elementos, o ins-

tante que se segue é dedicado à com-

preensão da relação simbólica que 

estes estabelecem enquanto signos 

representativos e portanto valorosos 

para a interpretação de uma narrativa 

memorial num trajeto pessoal-coletivo. 

A conversa direta entre memória e visu-

alidade culmina na estruturação de pa-

drões alimentares do sertão nordestino. 

Por fim, é hora de tomar para mim 

todo esse processo interpretativo e 

construir a partir dele um novo obje-

to, aqui estruturado como um híbrido 

de livro de artista e diário de bordo, 

reflexo das conclusões obtidas sobre 

a relação do livro em questão e a pro-

blemática inicial. 

É, portanto, da relação entre me-

mória, design e cultura alimentar que 

esse palimpsesto ganha uma nova ca-

mada de interpretação do que já pas-

sou, reconstruindo por indícios visu-

ais a minha-nossa memória gustativa. 
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(Fig1) Capa do livro de 
receitas da minha avó
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Antes de qualquer tentativa de 

entender o processo de construção 

do FOME, lanço um convite para co-

nhecer brevemente o que está ao meu 

redor. O desconhecimento do cenário 

é entrave em vários sentidos, falo da 

memória de um povo, de sua cultura 

e interpretar elementos visuais que 

representam isso tudo sem o mínimo 

de entendimento sobre é quase como 

eu tentar ler um livro em russo. Não sei 

uma palavra sequer oriunda do alfabe-

to cirílico. 

O CEARÁ POSSUI 86,8% DE SEU TER-

RITÓRIO INSERIDO NO SEMI-ÁRIDO.  

Situado na porção nordeste do Brasil, 

possui 148.920,472 km² e é o único es-

tado brasileiro a estar completamente 

inserido na sub-região do sertão¹. 

Com período chuvoso restrito a cerca 

de quatro meses do ano, entre os me-

ses de fevereiro e maio, a escassez de 

água nos faz olhar para o céu nublado 

e ver beleza. É comum brincar sobre 

uma única estação do ano. 

O clima predominante no território 

cearense é o tropical quente 

semi-árido, abrangendo 9 das 

184 sedes municipais. Esse tipo 

climático apresenta características 

como escassez e irregularidade 

pluviométrica associado a altas taxas 

de evotranspiração. Essas condições 

tornam o Estado susceptível ao 

fenômeno das secas. (IPECE, 2012)

184 km separam a fazenda do 

Umari, em São José da Macaoca², de 

Fortaleza, cenários que ambientam 

esta obra. O primeiro no interior, o 

segundo no litoral. Apesar da seme-

lhança nas temperaturas elevadas, os 

dois locais figuram imagens bastante 

distintas quando deixo a brisa fresca 

e o verde-azulado do mar para partir 

em direção ao vento seco e os tons ter-

rosos da antiga casa onde moravam 

meus avós.  Foi na capital onde vivi e 

cresci por toda a vida até cruzar um 

oceano para morar na cidade do Por-

to, mas é no chão rachado do sertão  

1. Definição do termo sertão 

segundo o dicionário Houaiss 

“ 1.região agreste, afastada dos 

núcleos urbanos e das terras 

cultivadas. 2. Terreno coberto 

de mato, afastado do litoral. 3. A 

terra e a povoação do interior; o 

interior do país. 4. Toda região 

pouco povoada do interior, em 

especial, a zona mais seca

que a caatinga, ligada ao ciclo 

do gado e onde permanecem 

tradições e costumes antigos. 

(...)” (HOUAISS, 2001, p. 2558). A 

terminologia, no entanto, data 

de antes mesmo do período 

de colonização, quando é 

encontrada já nos diários de 

Vasco da Gama em 1498 com o 

sentido de “terras interioranas”

2. Distrito do município de 

Madalena
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que procuro os vestígios iniciais da 

história que tento reconstruir. O movi-

mento de êxodo entre interior e capital 

remonta passos de fuga e leva para o 

litoral os reflexos da vida do sertanejo.

A luta para uma convivência pacífica 

com o semi-árido acompanha o povo 

nordestino desde o descobrimento. 

Uma das principais características 

do semi-árido, a distribuição 

irregular de chuva, origina a 

seca, fenômeno imprevisível que 

atormenta a população, além de 

ter sido responsável pela morte de 

milhares de nordestinos ao longo dos 

séculos, assim como de rebanhos. 

[...] A partir dos anos 70, as pessoas 

deixaram de morrer em decorrência 

da seca, mas o êxodo permaneceu. 

(SECA, 2009)

Mesmo considerando os aspectos 

geográficos como definidores da cul-

tura nordestina, não são somente eles 

que levarei em questão. O processo de 

colonização e posteriormente de mis-

cigenação da população traz consigo a 

pluralidade dos aspectos culturais do 

povo nordestino.  De ancestralidade 

indígena, originada dos troncos Tupi 

e Jê³, o Ceará teve em seu território a 

presença de diversas tentativas colo-

nizatórias européias que trouxeram 

consigo a estrutura de uma sociedade 

escravocrata, deixando nos hábitos e 

costumes do sertão o rastro da mis-

cigenação. O índio, o negro e o branco 

são base da sociedade cearense. estão 

juntos no prato do povo nordestino, 

na espiritualidade. Exemplo disso é a 

gastronomia das festas religiosas da 

região. Sob influências das três raízes 

comemos o arroz doce, a carne assada 

e o papo de anjo portugueses; a pamo-

nha, a canjica, a tapioca indígenas; e 

a paçoca, a cocada e o grude afro-in-

dígenas. De tão entranhados é difícil 

estabelecer uma separação precisa 

destas influências. 

Tendo em vista os fatores geográ-

fico, demográfico, cultural, espiritual 

e político do cenário em que nos en-

contraremos a seguir, é momento de 

entender os aspectos pessoais da obra: 

as relações tecidas em minha família. 

CONHECI MINHA AVÓ PELO PALADAR. 

A protagonista desta obra chama-se 

Maria Theóphila Mota de Almeida. É 

sobre ela que escrevo. Mesmo quando 

retrato todo um povo nordestino, 

ainda assim, é sobre ela que escrevo.  

Entre ela e eu existe uma geração e 

seus 14 filhos, entre as dez mulheres 

está minha mãe. 

Nenhuma ou quase nenhuma lem-

brança tenho até os quatro anos de 

idade, quando minha avó faleceu. No 

entanto, a casa da fazenda Umari seria 

meu habitat quase natural durante as 

férias escolares até por volta dos dez 

e tudo o que eu vivia ali era parte da 

família que ela construiu.

Inserida em uma estrutura patriar-

calista quase padrão no interior do es-

tado, a mulher sertaneja foi por muito 

tempo figura matrona e nascia para a 

cozinha assim como o cômodo pare-

cia ter nascido para ela. Com D. Maria 

Theóphila não foi diferente. E, apesar 

de desejar que a ela não fosse fadado 

essa única opção de destino, é  a ela 

que devo meu paladar. 

3. Tupi (Tabajara, Potyguara, 

Tapeba, entre outros) e Jê (Kariri, 

Inhamum, Jucá, Kanindé, 
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É chegado o momento de debruçar-

se sobre o objeto impulsionador de 

toda a pesquisa aqui apresentada. 

Catalogar elementos, analisá-los 

e, por fim, torná-los matéria-prima 

para uma descontextualização visual 

na tentativa de estudar a cultura 

alimentar do sertão cearense. As 

páginas que se seguem remontam 

pelos menos 50 anos de história. 
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(Anexo 1) 





































































































































O livro fechado não possui qualquer 

escrita. Não existe um título, grafia 

alguma. No entanto, os cantos gastos 

do tecido que reveste o papel cartão 

grosso contam uma história comprida, 

antiga, como um relicário é, ao mes-

mo tempo, pessoal e memorial. É pelo 

desgaste aparente que o caderno pede 

cuidado com o manuseio e o folheio 

em busca dos vestígios que recontam 

uma história. 

Como que por uma visita guiada, 

descrevo aqui os índices que no livro 

me saltam aos olhos e constroem as 

narrativas que não posso deixar de 

contar. Os rastros deixados pelos que 

escreveram sobre aquelas páginas de-

legam a mim um olhar investigador, 

atento e minuncioso. Vago pela narra-

tiva assim como o flanêur4 benjaminia-

no vaga pelas ruas da Paris do século 

XIX, e mergulho com todos os meus 

sentidos neste percurso arquetípico da 

experiência moderna. Não vacilo em 

dizer que são precisamente os olhos e 

a boca que me orientam nesta jornada. 

A priori, tentando tentando me 

orientar pela compreensão do livro 

como objeto documental5, imaginei 

buscar elementos, tanto visuais como 

escritos, que pura e simplesmente ca-

racterizassem os hábitos e costumes 

presentes na cultura do nordeste bra-

sileiro. Ledo engano. Tudo ali rece-

be uma espécie de filtro imposto pela 

fina camada do presente que separa o 

passado do que está instantâneamen-

te por vir. Essa relação entre memória, 

percepção de sentidos e construção de 

sentido será posteriormente analisa-

da, mas faço previamente referência 

ao processo de compreensão temporal 

pela necessidade de alertar que tudo o 

que cataloguei neste momento parte 

de uma construção que envolve desde 

já aspectos como tempo, memória, cul-

tura, afeto e significação. 

O livro como o tenho agora conta-

biliza 64 páginas de um caderno gasto, 

amarelado, delas 17 páginas de con-

trole de caixa da empresa J. A. Girão, 

inúmeros rabiscos, pelo menos 5 ma-

nuscritos distintos, 22 páginas visivel-

mente rasgadas, 4 páginas em branco e 

por fim  60 receitas de Maria Theófila 

Mota Almeida, minha avó. 

Inicio com olhar de lince uma caça 

aos vestígios que de alguma forma 

de parecem relevantes para construir 

uma narrativa residual e remontar ce-

nários e personagens . Abro a grande e 

gasta capa preta, as folhas de guarda já 

contam o prelúdio da história que vem 

a seguir. 

Matéria pré-textual, como assim 

define Hendel (2006), as folhas de 

guarda normalmente possuem fun-

ção demasiada prática, unindo a capa 

ao restante das páginas de um miolo. 

No caso do objeto de estudo, as fiéis 

escudeiras surgem para introduzir a 

história que estou prestes a contar. 

São nelas que encontro os nomes de 

3 parentes em pelo menos 2 grafias, 

a rubrica de minha avó, os testes ca-

ligráficos infantis de algum primo e o 

4. Baudelaire, como aponta 

Benjamin, percebeu em meados 

do século XIX, que algo novo 

começava a moldar-se no 

horizonte da arte: a relação do 

artista com o espaço urbano, 

recém-criado ambiente, fruto 

das conquistas industriais que 

dava a cidade aspectos de um 

futuro que chegou rápido demais. 

E este novo mundo pedia um 

novo olhar, urgente e necessário 

para este também novo homem, 

para que assim ele buscasse 

se entender frente a tantas 

transformações.(URBIM, 2011) 

5. Neste momento me refiro 

à terminologia “documento” 

próxima à definição imposta 

pela ciência arquivística como 

um registro de informações, 

na tentativa de manter uma 

distância analítica do objeto. 
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carimbo da loja que revela a função 

inicial da publicação, a Livraria do 

Contador, situada na rua Major Facun-

do, Centro de Fortaleza. É também nes-

tas páginas em que os primeiros vestí-

gios gustativos insistem em dar início 

a um primeiro parágrafo da história da 

alimentação em minha memória, as 

manchas de óleo revelam uma garrafa 

que escorrega, um mão embebida que 

manuseia o livro, o cheiro de fritura, o 

ar denso, a cozinha escorregadia. 

A reconstrução destes fatores será 

aqui posta em sequência, com o auxí-

lio visual do facsímile integral da obra, 

de modo que seja facilitada a identifi-

cação destes elementos que tanto des-

pertaram minha memória. São os índi-

ces desse processo que servirão como 

subterfúgio para a construção de uma 

análise e posteriormente possibilita-

ram a narrativa que decidi construir. É 

a mancha de óleo no papel que me faz 

sentir o cheiro da fritura e remontar a 

imagem da minha avó à beira do fogão. 

Sigo o caminho contemplativo das 

páginas amareladas. O selo do termo 

de abertura pela Junta Comercial cer-

tifica que uma empresa está apta a en-

trar em funcionamento, e que aquele 

caderno servirá de registro das suas 

contas. O ano é 1966 e a empresa J.A. 

Girão é completamente desconhecida 

pelos meus familiares, tendo o livro 

chegado às mãos de minha avó apenas 

como um papel ainda passivo de rece-

ber conteúdo. Logo junto às primeiras 

folhas, as receitas ocupam os espaços 

em torno do carimbo, espaços antes 

“em branco”. É apenas no primeiro 

modo de instruções que o livro conta 

com um registro temporal, a data de 

1971 seguida da assinatura de Maria 

Theófila Almeida no sítio Umari. Enca-

ro aqui minha protagonista, apresen-

tada a mim pelo seu manuscrito. 

Avanço rumo à receita de Pastelão. 

Em um primeiro par de páginas já iden-

tifico 3 grafias distintas, 3 personagens 

dos quais somente um tenho consciên-

cia, este mesmo se apresentando por 

uma assinatura.  Sigo o rumo do folhear 

e os elementos que contarão essa his-

tória continuam a saltar numa leitu-

ra. Os primeiros registros de caixa da 

empresa falseiam espaços vazios para 

que neles o passo-a-passo do preparo 

de alguma comida seja inserido. Sob as 

vistas do documento, certificado pelo 

carimbo do escrivão Mário Gurjão no 

canto direito superior, é como procedi-

mento padrão para que nenhum outro 

registro fosse inserido em uma página 

dada por encerrada que o traço diago-

nal cruza a página e resume os gastos. 

Não possuindo qualquer caráter oficial, 

é mesmo através do grafismo que mais 

uma receita é escrita. É frequente ob-

servar o uso de determinados termos 

para facilitar a organização do livro de 

contas, como a palavra “continuação”, 

indicando que as contas daquela pági-

na continuam na próxima. Percebo a 

particular numeração das páginas do 

caderno, apenas nas folhas do lado di-

reito sem que esteja na contagem as do 

lado esquerdo. 

É na página 2 que entendo melhor 

a lógica de um livro de registros. As 

pautas impressas no caderno hierar-

quizam a informação de modo que se 

observem destinos principais para a 

informação tomar lugar: dos lados es-

querdo e direito colunas finas abrigam 

o conteúdo numérico, ao centro a des-

crição dos valores. Estrutura padrão 
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desse tipo de documento, no topo da 

página os inscritos “Deve” e “Haver re-

servam os espaços para recebimentos 

e pagamentos respectivamente, e são 

referenciados pela data logo acima. O 

segundo cenário é apresentado. Forta-

leza, 30 de junho de 1966. 

A visita guiada que aqui segue por 

vezes pode parecer enfadonha, can-

sativa, repetitiva. No entanto, faz-se 

importante reconhecer determinados 

elementos que assim como o atraves-

sar de um traço que cruza a página com 

uma receita de algum bolo, remontam 

o cenário de um ambiente árido, sem 

grandes recursos, na economia ou 

mesmo falta de acesso a um caderno 

em branco. 

Sigo para a página 3 e reconheço pela 

primeira vez o manuscrito de alguém. 

Ao seguir na leitura, percebo muito 

facilmente a particular letra de minha 

mãe. O bolo de areia aparece escrito 

pela segunda vez em seis páginas de li-

vro, logo abaixo ao descritivo as contas 

de junho de 1966 da empresa J.A.Girão. 

Ao lado esquerdo uma lista de nomes 

que incluem meu avô, Edgard Patrí-

cio de Almeida, minha avó e minha tia 

Rejane Maria de Almeida, a autora da 

grafia dos três. Mais acima o primeiro 

endereço desta família na capital na 

rua Padre João Piamarta nº448. A re-

petição da primeira receita, de bolo de 

areia, em um manuscrito distinto e por 

mim facilmente reconhecido, o de mi-

nha mãe, reforça a particularidade da 

linguagem utilizada quando se refere 

ao “modo de preparo” como “méto-

do”. Aqui encaro o apoio da linguagem 

como construção tanto cultural como 

temporal. Não é comum ver hoje em 

livros de receitas essa nomenclatura 

para a preparação do prato. 

O par de páginas que se segue, nu-

meradamente o 4º, pinta a distinção 

visível e objetiva entre a organização 

do conteúdo financeiro e o livro de re-

ceitas. Aqui é possível ver com mais 

clareza as camadas que compõem este 

palimpsesto. O rigor das informações 

do livro de caixa é invadido pelo des-

compromisso formal da receita “Fatia 

Paulista” e na página seguinte é possí-

vel observar que os espaços antes des-

tinados à contabilidade dos dividendos 

recebe agora observações que incre-

mentam a receita de “creme de amei-

xa”. Não existe nenhum padrão que 

defina como os espaços entre contas 

será utilizado em uma segunda cama-

da temporal. 

No decorrer da obra, elementos 

como os que descrevi anteriormente 

preenchem as as folhas quase como se 

travassem uma batalha territorial, até 

que o último vestígio da firma J.A.Girão 

é escrito no par de páginas de número 

9. Setembro de 1866 é o ano em que se 

encerra um livro de contas neste cader-

no. A partir deste ponto, o que se segue 

é destinado apenas à intervenção da 

família Mota de Almeida, da qual mi-

nha avó era a matrona.

A enorme variedade de manuscri-

tos vai completando página a página 

do livro é possível notar a necessidade 

em distinguir os conteúdos. Algo como 

um separador, formado pela sequência 

“x -- x”, aparece com frequência nas 

páginas a seguir. 

Elementos como esses permeiam 

todo o livro. Relatarei agora apenas 

fatos isolados que merecem destaque 

no restante do caderno. A primeira se 

refere à dupla de páginas 21 e estam-
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pa uma dieta de 13 dias escrita com 

a mesma letra que encontro em meus 

cartões de aniversário: a de minha 

madrinha Helena Maria. Disposta em 

7 dias a dieta descreve as refeições a 

serem feitas no café da manhã, no al-

moço e no jantar. 

As receitas ganham sequência até 

serem interrompidas a algumas pá-

ginas rasgadas e outras em branco. O 

hiato do conteúdo parece dar por finda 

a narrativa quando no instante pos-

terior as anotações voltam a aparecer 

dentro de sua normalidade. Vejo na 

nas páginas de retorno, de número 32 

os ensaios de uma prima ainda crian-

ça ao aprender a escrever. 4 páginas 

depois se encerra o caderno com al-

gumas anotações aleatórias nas folhas 

de guarda posteriores. 

Percorrido o trajeto observatório 

sobre as páginas do objeto, é momen-

to então de compreendê-las tanto pelo 

contexto em que cada camada de infor-

mação está inserida, mas principalmen-

te como estas estabelecem uma ponte 

direta com a minha memória e com a 

identificação da cultura de um povo. 
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Recorro ao tempo para entender como 

cheguei até aqui. A extrema pessoali-

dade de meu objeto de estudo me faz 

pensar que devo escancarar todos os 

processos que adotei para desenvolver 

esta pesquisa e o fator ‘tempo’ foi certa-

mente uma constante. Sigamos ao tentar 

compreender porque os elementos cata-

logados no momento anterior ganharam 

relevância à minha vista e o que eles re-

presentam para o contexto tanto dentro 

quanto fora da obra. 

Observar o livro, mesmo em suas 

primeiras páginas, revela de prontidão a 

necessidade de destacar as camadas visi-

velmente distintas de informação sob os 

aspectos da finalidade e do tempo. No en-

tanto, entre as minhas mãos, o livro como 

objeto é um só. É a partir da dualidade 

entre forma e conteúdo que encontro na 

definição de palimpsesto um caminho 

possível para compreender melhor cada 

momento dele. A prática, bastante ado-

tada entre os séculos VII e XII, consistia 

em raspar as informações escritas em um 

pergaminho para reutilizá-lo criando, as-

sim, diversas camadas de informação em 

um mesmo suporte. No caso do livro de 

receitas da minha avó, foi nos espaços em 

branco de um livro de registros onde ela 

encaixou como podia seus manuscritos. 

O tempo visível nas várias camadas 

de um palimpsesto não refere-se somen-

te ao cronólogico, ao meu exemplo refe-

renciado pelas camadas de 1966 e 1971, 

mas também ao que tange a memória6. 

É algo como pensar num insight de so-

nho. Imagine o papel da imagem acima, 

é possível perceber nele a diversidade 

temporal das layers. Agora imagine que 

cada informação sobreposta, no momen-

to de produção, agregou algo da anterior 

e influenciou em seu significado. Exis-

te a possibilidade de escrever por cima, 

acrescentar informações, visíveis ali de 

alguma forma, no entanto o passado é 

algo que não consegue ser apagado. É o 

que sugerem Prado e Taam quando per-

cebem tudo o que já passou como uma 

ruína soterrada prestes a emergir. 

Mas aqui, o que nos interessa é a 

memória. Ou, mais especificamente, 

a forma com que o passado não é 

passado, mas antes enterrado. A forma 

com que, a exemplo do que acontece 

em cidades com milênios de história, 

como Roma, tudo é construído sobre 

as próprias ruínas e o soterramento de 

seu próprio passado, que não deixa de 

existir, mas, pelo contrário, permanece 

à espreita de uma nova oportunidade de 

emergir. (PRADO e TAAM, 2017)

Assim como as ruínas de Roma, a me-

mória das páginas do livro sobre o qual 

tomo nota é fundação de todos os resídu-

os que ali observo nele, a história do obje-

to entra em contato com o contexto atual 

em que o reconheço e todo um entorno 

histórico-social em que me encontro. As 

camadas distintas de informação guar-

dam em si além de seu conteúdo objetivo, 

as camadas da memória. 

É é pelo despertar dos vestígios vi-

suais do passado listados anteriormente, 

6. Neste estudo, utilizo como suporte 

uma interação entre os conceitos 

de memória de Wittgentein e 

Pollak. Para entender o tempo neste 

âmbito, “Wittgenstein sugere que 

a memória (no sentido pelo qual 

seria a experiência que fundamenta 

a acepção de tempo) é aquilo que 

dá continuidade à percepção e que 

permite situar o presente como ponto 

final. Por esse viés interpretativo, 

podemos afirmar que a memória seria 

condição de possibilidade do tempo, 

pois, sem a memória (como aquilo que 

dá continuidade à percepção), não 

haveria a ideia de um fluxo temporal” 

(SILVA, 2011, pg 43) 

Posta uma reflexão sobre a 

temporalidade, julgo também ser 

relevante entender a memória como 

experiência e construção sob a luz 

dos estudos de Pollak (1992), quando 

reforça o pensamento de Maurice 

Halbwachs: “A priori, a memória 

parece ser um fenômeno individual, 

algo relativamente íntimo, próprio da 

pessoa. Mas, Maurice Halbwachs, 

nos anos 20 - 30, já havia sublinhado 

que a memória deve ser entendida 

também, ou , sobretudo , como um 

fenômeno coletivo e social, ou seja, 

como um fenômeno construído 

coletivamente e submetido a 

flutuações, transformações, mudanças 

constantes” (POLLAK, 1992, p. 2) 

3.2 UMA NARRATIVA MEMORIAL



10
5

(F
ig

 3
) C

od
ex

 E
ph

ra
em

i R
es

cr
ip

tu
s d

a 
Bi

bl
io

te
ca

 N
ac

io
na

l d
a 

Fr
an

ça
.

3.
 Q

U
EI

RA
 E

ST
A

R 
AT

EN
TO

 A
 T

U
D

O 
O 

Q
U

E 
V

ER
EM

O
S



que desloco a atenção agora para os me-

canismos que possibilitaram essa sensi-

bilização. A evocação da lembrança atra-

vés de símbolos que remontam o passado 

é peça chave para o que veremos a seguir. 

Entôo  o canto do que já passou como 

quem revê um álbum antigo de fotogra-

fias, no entanto aqui não tenho rostos ou 

figuras conhecidas, os indícios visuais 

aos quais recorro sensibilizam a memória 

através de uma relação simbólica. 

Sigamos com o auxílio da teoria do 

signo triádico de Charles Sanders Peirce 

(1939 - 1914). De base fenomenológica, 

este pensamento estabelece uma relação 

básica com o tempo, em questões de pri-

meiridade (como presente imediato sem 

julgamentos), secundidade (da relação 

imediatamente passada em torno do pre-

sente) e terceiridade (no entrelaçamento 

entre passado  e presente como motor 

para uma ação futura). Entender a expe-

riência como parte desse fluxo é perceber 

um movimento útil para este momento 

da pesquisa: como uma vivência passa-

da se transforma em condutora de ações 

posteriores. 

Mas o que é possível entender como 

estímulo desse movimento? Sob a ótica 

de uma rede de percepções imediatas, 

os sentidos fazem parte de um conjunto 

receptivo para qualquer processo cogni-

tivo. Tudo o que chega a nós por algum 

desses sentidos cairá nessa malha de 

significação que entenderemos melhor a 

seguir. 

Para entender a forma como essas 

sensações chegam e são compreendi-

das pela mente, é hora de observar o que 

é a matéria fundadora deste processo e 

como ela se articula para montar uma 

estrutura produtora de sentidos. Aqui 

não julgo necessário me estender sobre 

as relações triádicas estabelecidas pelo 

signo e dentro dele mesmo, mas sim en-

tender que desse fluxo de significação 

participam o objeto do signo, o interpre-

tante e a ideia associada ao signo, ape-

nas possíveis pela interação de nossa 

percepção com experiências passadas a 

fim de construir uma síntese.  

Todo e qualquer estímulo perceptivo 

passa pela tradução sensorial que 

requer algum fragmento de memória, 

mas, quando qualquer fragmento 

estabelece essa tradução, exige certa 

conexão, portanto há mediação, há 

cognição. Cabe inferir que a percepção 

(que está para a primeiridade) sempre 

fluente, diminui à medida que a cognição 

faz seu papel de síntese (que está para 

terceiridade), sempre incessante, para 

guiar condutas. A secundidade está 

nas referências que o objeto imediato 

e dinâmico travam entre si, enquanto 

está mais vinculado a condição 

perceptiva o segundo está apto a 

caminhar para mediação. Na realidade, 

existem intensidades de primeiridade, 

secundidade e terceiridade entre esses 

fenômenos de apreensão, compreensão 

e operação do pensamento, que se 

revezam de acordo com a natureza 

categorial. (CAMPANHOLE, 2015)

Na rede de percepção destacada pelo 

processo de significação dos elementos 

catalogados na trajetória guiada pela nar-

rativa vestigial, o reconhecimento visual 

desses resíduos de certo foi fator desen-

cadeante, mas a surpresa que segue sur-

giu pelo paladar. 

A recuperação da memória através do 

potencial objetivo do signo foi em suma 

despertada pela leitura primeira do livro 
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de receitas. O fluxo de significação, no en-

tanto, culminou em uma sensação forte-

mente presente em meu cotidiano. Ver as 

manchas de óleo no papel e instantânea-

mente sentir o gosto do assado de panela 

da minha mãe na boca.

Segundo a psicóloga Rachel Herz, da 

universidade de Brown (EUA), apenas o 

olfato  e o paladar possuem o caráter de 

sentidos sentimentais, uma vez que são 

os únicos conectados com o hipocampo, 

região do cérebro responsável pelo ar-

mazenamento de memórias a longo pra-

zo. O despertar de uma memória gustati-

va através de signos visuais é pilar desta 

pesquisa e serve tanto de início quanto 

para fim no que proponho como produto 

mais a frente. 

“Odor-evoked memories are 

exceptionally viscerally involving 

because the neuroanatomy of olfaction 

has a privileged and unique connection 

to the neural substrates of emotion 

and associative learning. The primary 

olfactory cortex includes the amygdala, 

which processes emotional experience 

and emotional memory, as well as the 

hippocampus, which is involved in 

associative learning” (HERZ, 2016)

É ao entender que o caminho de ati-

vação deste sentido  se dá por vias pu-

ramente sensoriais, quando existe a ne-

cessidade de entrar em contato com um 

sabor para que este remonte uma lem-

brança, que aqui refaço a trajetória de 

uma sensibilização no interesse de per-

ceber a conexão existente entre um es-

tímulo visual, que culmina em um sabor 

extremamente particular, e a memória. 

Lembrei-me da Madeleine de Proust. 

Os bolinhos em formato de concha, muito 

tradicionais na frança, foram os respon-

sáveis pelo nascimento do romance “Em 

busca do tempo perdido”, assim conta o 

autor. Despertado pelo sabor do lanche, 

Marcel Proust delega a esta sensação a 

função de convocar o passado e fazê-lo 

reviver a memória de sua infância. Da 

mesma forma o índio Karaí, cuja história 

é contada por Zé Rodrix em “O cozinheiro 

do Rei” (2013) e abre a seção das narra-

tivas nesta pesquisa, retorna ao passado 

nos braços da mãe ao ter na boca o sabor 

da mandioca. Entre o costume europeu e 

a raiz indígena o paladar remonta histó-

rias por um mesmo caminho.

Tempo. Memória. Visualidade. Signi-

ficação. Paladar. 

Como uma recapitulação do percurso 

que estamos trilhando, este conceitos nos 

guiaram até o próximo fator determinan-

te para a construção deste trabalho: a co-

mida como identidade e afeto. Se o olfato 

e o paladar conectam-se diretamente a 

uma região tão sentimental que aqui fora 

despertado tão fortemente, é exatamente 

por ele que reconstruo uma história con-

tada por vários estômagos.  

Entre as motivações para chegar a 

esse objeto de estudo está a mudança da 

minha relação com o que como há algum 

tempo. Desde que mudei minha dieta e 

me tornei vegetariana, decidi repensar 

a minha alimentação e a dinâmica que 

mantinha com ela. Boa parte dessa re-

flexão passou por entender que sou exa-

tamente o que como, percebi a comida 

como cultura, identidade e afeto. Seguir 

esse raciocínio auxiliará na construção 

da pesquisa em questão. 

O ato de se alimentar, por baixo, vai 

muito além do que simplesmente suprir 

uma necessidade fisiológica do corpo 

humano. Nem de longe consigo imaginar 
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a comida como simples fonte básica de 

energia ou saciedade, é preciso ir muito 

além, chegar às esferas do ato de cuida-

do, atenção e prazer. Recordo-me clara-

mente quando refleti sobre isso. 

Logo após a decisão de mudar mi-

nha dieta a mim foi apresentado o livro 

Comer Animais, do escritor americano 

Safran Foer. Logo na introdução, quando 

ele comenta sobre a história de sua famí-

lia e apresenta a figura da avó, realizei 

como funcionava a dinâmica da minha 

relação com a comida e entendi como 

a similaridade de realidades tão distin-

tas conferia à alimentação um caráter 

grandioso, uma história sobre cultura e 

identidade. Ele com suas raízes judaicas 

europeias, eu com minhas raízes entra-

nhadas no chão seco do nordeste. Proust 

com suas madeleines, Karaí com o peixe 

e farinha de mandioca. Era urgente pen-

sar a memória gustativa e a relação que 

esta estabelece na formação da identida-

de de todo um povo.  

Tem importância porque a comida 

tem importância (sua saúde física 

tem importância, o prazer de comer 

tem importância) e porque as 

histórias servidas com a comida tem 

importância. [...] Histórias sobre 

comidas são histórias sobre nós 

mesmos – nossa história de vida e 

nossos valores. Na tradição judaica da 

minha família, aprendi que a comida 

serve a dois propósitos paralelos: 

alimenta e o ajuda a lembrar . Comer 

e contar histórias são duas coisas 

inseparáveis [...] (FOER, 2011, p. 19)

A história que tento reconstruir aqui, 

portanto, é a história da minha fome, do 

paladar da minha família. É a história da 

fome na região nordeste do meu país. 

Assim como propõe Giard (2009), 

“Cada hábito alimentar compõe um 

minúsculo cruzamento de histórias”, o 

dia-a-dia das opções, do preparo, do rit-

mo, dos gestos, e do consumo, é reflexo 

do que já se contou, do passado que não 

consegue ser apagado.  

O que aqui conto como uma narrati-

va da memória gustativa do sertão nor-

destino me foi contada pelas mãos da 

minha avó, da minha mãe, das minhas 

tias. A capacidade de personalização 

proposta pelo manuscrito imprime ao 

conteúdo um ritmo certo, formas úni-

cas, sensibiliza minha percepção pelo 

afeto a fim de que eu consiga através 

dela desmontar um fragmento tão pes-

soal em um objeto de cultura popular. 

A inserção destas particularidades 

em um contexto anteriormente ressal-

tado, nos aspectos geográficos, demo-

gráficos e culturais do Ceará, recria um 

objeto  num fluxo do pessoal ao coleti-

vo. Da memória à identidade. 

As formas de alimentação, os produtos 

consumidos e a forma de cozinhá-los 

relacionam-se com os recursos locais, 

as características  do clima e dos solos, 

ou seja, com o território, as formas de 

produção, a agricultura, a pecuária e 

também as formas de armazenamento 

e o comércio. Relacionam - se 

ainda com os conhecimentos, com 

as práticas culinárias inscritas em 

todo o contexto socioeconômico 

determinado. Devido a esse conjunto 

de elementos, a alimentação e  tudo a 

ela relacionado são percebidos como 

‘marcadores étnicos’. Noutros termos, a 

alimentação foi um dos elementos que 

contribuíram para ‘gerar identidade’, 
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mediante a constatação da diferença 

(HERNÁNDEZ, 2005).

Retorno ao livro de receitas.

Parti do reconhecimento dos ele-

mentos que a priori me chamavam aten-

ção. Cataloguei-os. Investiguei a razão 

pela qual os julguei relevantes. Estabe-

leci um fluxo de pensamento em que, 

por meio de signos visuais,  meu passa-

do foi convocado através da memória, o 

presente foi ressignificado a partir dele, 

um sabor chegou instantaneamente à 

minha boca e a relação que eu tinha com 

as minhas raízes foi restabelecida. Posto 

a trajetória que tracei até aqui, é chegada 

a hora de entender os elementos que ca-

taloguei como reflexo da construção da 

identidade do nordestino. 

O homem no sertão despertava 

cedo. A mulher mais ainda, papel ex-

tremamente feminino, quem habita a 

cozinha já tem tudo pronto antes do 

dia de todos começar. É servido o café 

da manhã, reforçado, pesado, garantia 

de saciedade para que a próxima refei-

ção talvez só seja feita com mais de 6 

horas de distância daquela.  O trabalho 

braçal da lavoura é ocupação comum 

no interior do estado e a necessidade 

de energia para aguentar o sol quente 

e insistente vem das mãos dessas mu-

lheres. Dado o meio-dia, outra refeição. 

Enquanto o ingrediente vem do trabalho 

braçal masculino, seu preparo é quase 

como regra novamente feminino.  Ou-

tro turno, a última refeição. Assim como 

puxo das minhas lembranças, essa or-

ganização familiar é frequente no semi-

-árido e a estrutura patriarcal que aqui 

discorro sobre é insistente. Não é por 

vontade minha que aqui deixo de lado 

a participação masculina na história da 

alimentação familiar do sertão quando 

leio o livro de receitas da minha avó. Se 

é da mulher que falo aqui, é porque é fe-

minina a minha memória gustativa.  

Interrompo a ambientação sobre 

a qual me debruçava para destacar o 

papel da mulher nesta breve e caótica 

história da alimentação. Ao ressaltar as 

vozes femininas durante sua pesquisa 

sobre os hábitos alimentares na Fran-

ça, Giard (2009) coloca em questão a 

importância da presença da mulher em 

seu processo de compreensão do ato 

de nutrir, no entanto sem resumir isso a 

uma essência de gênero. Pelo contrário, 

a história desta função surge na imposi-

ção do que antes denominei sociedade 

patriarcal7.  Durante sua pesquisa, Giard 

(2009) traz uma série de experiências 

pessoais fruto de conversas pessoais 

com mulheres. 

Essas conversas não tinham por 

meta desembaraçar das imagens 

subjacentes nem desvendar raízes 

inconscientes, nem defender e 

classificar tipos de atitude, sua 

intenção era apenas escutar mulheres 

falar: falar daquilo que, comumente, 

ninguém quer ouvi-las falar, ninguém 

lhes dá atenção. (GIARD, 2009)

Se intento compreender neste mo-

mento a história do meu paladar, é sobre 

as mulheres que, de alguma forma, me 

deram o de comer onde irei me escorar. 

Dos elementos que decidi analisar na 

narrativa vestigial, os grafismos, assina-

turas, tudo o que nela me faz remontar 

uma análise vem das vozes femininas.

E eu sinto saudades do ranger que o 

queijo fresco na caneca de alumínio faz 

ao passar pelos dentes. Hoje, na capital, 

7. É do termo em latim famulus 

que a relação entre família e 

patriarcado é aqui estabelecida. 

Seu significado remete a este 

vocábulo como “escravo 

doméstico”. Na Roma antiga 

esse conceito de união ganhou 

força e se tornou base estrutural 

de uma sociedade. Tendo ao 

centro o homem, ou melhor, a 

figura masculina, era delegado à 

mulher uma posição secundária.  

“O patriarca tinha sob seu poder 

a mulher, os filhos, os escravos 

e os vassalos, além do direito de 

vida e de morte sobre todos eles. 

A autoridade do pater familiae 

sobre os filhos prevalecia até 

mesmo sobre a autoridade do 

Estado e duraria até a morte do 

patriarca, que poderia, inclusive, 

transformar seu filho em escravo 

e vendê-lo” (Xavier, 1998). 

3.
 Q

U
EI

RA
 E

ST
A

R 
AT

EN
TO

 A
 T

U
D

O 
O 

Q
U

E 
V

ER
EM

O
S



é difícil encontrar do mesmo jeito que 

minha avó fazia. Retorno em direção ao 

que me faz lembrar dele. Nas folhas de 

guarda do livro de receitas as múltiplas 

grafias indicam que o que vem a seguir 

é fruto de um trabalho coletivo, entre os 

personagens desta história posso listar 

as mulheres, a terra de onde elas retiram 

os ingrediente e as comidas que saem de 

suas mãos. 

Após compreender o lugar ocupado 

pelas minhas personagens nesta narra-

tiva no momento de sua produção, parto 

para a análise de elementos que me per-

mitem remontar um cenário com mais 

clareza. 

Quando falo deste objeto como um li-

vro de receitas não estou pura e simples-

mente renegando seu valor documental 

inicial, mas o entendo como construtor 

desde ambiente. A coexistência de duas 

finalidades tão distintas em um mesmo 

suporte reflete em mim um cenário claro 

de dificuldades, de escassez de recursos. 

A dificuldade em ter acesso a um cader-

no em branco remonta o sertão de 1971. 

Se as camadas do palimpsesto ali tão vi-

síveis insistem em me mostrar as contas 

de uma empresa da capital é porque re-

contar a história da minha avó no interior 

há 47 anos é ter os olhos no céu enquanto 

espero qualquer sinal de chuva. 

Como qualquer outra região semi-á-

rida do mundo, o sertão cearense vive 

sempre sob o olhar das secas periódicas, 

mas é por causa do contexto sócio-eco-

nômico instável que este fantasma está 

sempre a rondar o cotidiano de quem 

vive no interior. 

Assim, percebi nas páginas amarela-

das deste caderno a presença do entorno 

tanto sob a ótica do suporte em si, quanto 

do ingredientes recorrentes em muitas das 

receitas. Pelas imposições da geografia do 

local,  a variedade da cultura de plantio 

nordestino é bastante restrita, sendo pos-

sível ver o reflexo na alimentação quando 

se leva à exaustão as formas como um 

ingrediente é utilizado. Um exemplo cla-

ro está na mandioca. Por nós denomina-

da macaxeira, o tubérculo é encontrado 

na culinária nordestina sob as formas de: 

macaxeira cozida, macaxeira frita, purê 

de macaxeira, farinha, tapioca, fécula en-

tre tantos outros usos. Da mesma forma a 

pecuária no interior do estado desenvol-

veu mecanismos para aproveitar de todas 

as formas o animal e instituiu uma ordem 

social na região, chegando a ganhar a al-

cunha de civilização do couro8. 

No entanto, é de uma realidade muito 

distante na qual eu analiso os elementos. 

Tanto pela distância geográfica, iniciei os 

estudos sobre o livro na cidade do Por-

to, quanto temporal, estando a 47 anos 

de diferença da minha avó e vivendo em 

uma sociedade completamente distinta. 

Perceber a mediação que anteriormen-

te citei na tríade peirceana é o que me 

faz compreender que o livro de receitas 

da minha avó nunca será o meu livro  

de receitas. 

Apesar de compartilhar a história de 

um povo, eu, a neta em 2018, não vivencio 

em meu cotidiano os dilemas que no inte-

rior ainda dificultam a vida do sertanejo. 

Mas nos vestígios que eles deixam na mi-

nha história eu reconheço meus hábitos e 

costumes. 

É fruto do deslocamento espaço-tem-

poral da obra em questão que proponho 

uma ressignificação do objeto, o que dis-

cuto a seguir explica como transformei 

o livro de receitas da minha avó em um 

livro de artista sobre a cultura alimentar 

no ceará. 

8. Termo conferido por ABREU 

(1988)  às práticas culturais e à 

subjetividade desenvolvidas ao 

redor das fazendas de gado no 

sertão nordestino    
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Revisitar por tantas vezes o livro de 

receitas desde que o recebi reforçou o 

grito de fome. Decidi que daquela obra 

nasceria outra. 

O intuito inicial girou em torno de 

falsear uma nova narrativa onde cons-

truiria ficcionalmente o ambiente e a 

realidade das quais eu queria falar, mas 

percebi como subjulgava as palavras de 

minha avó na tentativa de contar sua 

própria história.  O que eu precisava 

era contar a minha história, a história 

do meu povo a partir daquelas páginas 

amareladas. Foi a partir de seu entendi-

mento como palimpsesto que surgiu o 

FOME, uma uma caótica e sensível his-

tória da alimentação.

Neste momento da pesquisa ex-

plicarei melhor como, a partir do meu 

despertar sobre toda a narrativa e da 

compreensão sobre a minha memória 

gustativa, traço um paralelo, ou melhor, 

acrescento outra camada neste palimp-

sesto anacrônico. São agora 3 narrati-

vas contando os  reflexos de histórias 

que se entrelaçam:  o livro de contas da 

empresa J.A.Girão em 1966, o livro de 

receitas da minha avó em 1971 e o livro 

de intervenções memoriais que revelo 

por cima de todo o conteúdo em 2018, 

contando lembranças, experiências co-

tidianas e pontuais acontecimentos em 

uma viagem ao Umari quase 50 anos 

depois da escritura do livro. Depois de 

ter analisado os diversos processos pe-

los quais entrei em contato com a obra 

original, agora volto meu olhar para o 

processo de construção de um novo ob-
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3.3 UMA NARRATIVA AUTOFÁGICA

jeto, aqui seguindo por caminhos trilha-

dos entre os conceitos de livro de artista 

e design editorial. O relato que aqui se 

segue conta o processo de produção do 

meu projeto de conclusão de curso no 

Mestrado em Design Gráfico e Projetos 

Editoriais da Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto. 

A minha produção em cima do livro 

tem início em um recomeço. O instante 

em que retorno ao Brasil. Depois de um 

ano e meio morando na outra ponta do 

oceano, entrar novamente em contato 

com minha cidade natal reforçou o sen-

timento que tive enquanto estive ausen-

te: acho ela nunca saíra de mim. Como 

auxílio para a minha pesquisa convidei 

minha mãe para visitar a fazenda do 

Umari, onde hoje moram alguns paren-

tes distantes dela. Foram 184 km de For-

taleza até São José da Macaoca. 

Como um diário de bordo, registrei 

a viagem por imagens que posterior-

mente serviriam de subterfúgio para a 

construção do meu lugar naquele pa-

limpsesto. Resolvi adicionar ao livro 

uma camada onde eu entendesse que 

sertão era aquele que, mesmo em um 

contexto tão distinto, eu compartilhava 

com D. Maria Theóphila, um sertão que 

eu sentia pelo paladar. Nasce portanto 

uma narrativa autofágica, onde reutilizo 

elementos do livro original para recons-

truir uma história. 

Eis que aqui proponho uma divisão 

das etapas de produção do livro FOME 

em tópicos para uma melhor compreen-

são, as etapas a seguir são inerentes ao 



processo de construção de uma publi-

cação e discorrerei brevemente sobre as 

escolhas feitas em cada uma delas. São 

elas: definição do produto, composição 

editorial, projeto gráfico, execução e 

produção gráfica. 

DEFINIÇÃO DO PRODUTO 
Uma linguagem adequada encontra-

da para representar um processo tão 

caótico, sensível e ao mesmo tempo 

particular e coletivo foi a de  “livro 

de artista”. Era necessário encontrar 

uma forma que servisse como auxílio 

para a construção de um discurso, 

não um empecilho. Considerando a 

fluidez do conteúdo, amarrá-lo a uma 

estrutura rígida seria como encerrar 

um questionamento, não sendo este 

o intuito da obra. Do mesmo jeito, 

considerando que todas as decisões 

tomadas quanto à forma são também 

partes de um discurso, o formato 

escolhido visava conferir ao produto 

uma tradução do processo no qual 

resultou a pesquisa. 

A tentativa de encaixar a minha 

produção em algum tipo de formato 

para que sobre ele pudesse discorrer 

me fez buscar conceitos mais simpli-

ficados, onde não fossem necessá-

rias grandes problematizações e por 

isso recorri à Grande Enciclopédia 

Larousse Cultural, em sua edição de 

1998, para reconhecer meu objeto. Era 

importante retirar qualquer tipo de 

amarra relativa à forma, uma vez que o 

conteúdo por si só já demandava uma 

compreensão mais aguçada e também 

por isso cheguei a um afunilamento 

do termo, chegando à conclusão que a 

obra a ser desenvolvida seria categori-

zada como “livro-objeto”.  

“Livro de artista , obra em forma 

de livro, inteiramente concebida 

pelo  artista e que não se limita a um 

trabalho de ilustração. (Sob sua forma 

mais livre, o livro de artista torna-se 

livro-objeto.)”. Livro-objeto é o “objeto 

tipográfico e/ou plástico formado 

por elementos de natureza e arranjos 

variados”  (SILVEIRA, 2008)

Dado o primeiro passo, na escolha 

da liguagem formal a seguir, revela-

-se a próxima questão ao planejar o 

desenvolvimento do livro.

COMPOSIÇÃO EDITORIAL
Um livro-objeto que propõe uma leitura 

da fome no interior nordestino a partir 

de um relicário familiar, tecendo sobre 

ele uma série de conexões e reforçan-

do o valor de palimpsesto que natural-

mente a obra já evidenciava. A partir da 

reconfiguração de elementos sensíveis 

à mim, novas camadas espaço-tempo-

rais são propostas e, como um diário 

de bordo, divagações soltas, porém re-

levantes, são anexadas às páginas. O 

caminho a seguir era basicamente este. 

A cada dupla de páginas, e assim as or-

ganizo pela estrutura original do livro 

onde apenas as páginas pares são nu-

meradas, as folhas amareladas ganham 

nova estrutura visual, quase como 

quadros pintados. Junto a elas as ano-

tações sobre elementos que julgo rele-

vantes naquelas páginas. Em grande 

maioria funcionam como pensamentos 

randômicos, despertados pelo conteú-

do sensível da obra naquele momento. 

O livro é dividido em três capítulo: 

“Elas e o Tempo”, “O Sertão” e “O Méto-

do”. O primeiro aborda as mulheres des-

te projeto em seus diversos “tempos”. O 
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segundo desloca o olhar da narrativa 

para o ambiente, o semi-árido cearen-

se. Por fim, o terceiro apresenta direta-

mente o que nesses processos culmina 

na alimentação, é nele também onde 

são destacados 7 receitas guiadas pela 

dieta de 7 dias presente no livro e recei-

tas de minha avó. 

PROJETO GRÁFICO
Não entrarei aqui numa pesquisa so-

bre os elementos que definem o livro 

de receitas da minha avó como um 

produto de design, pois não o consi-

dero como, mas sim percorrerei os 

elementos que nele desencadeiam um 

processo de sensibilização visual para 

a construção de uma outra narrativa. 

A certeza de que o intuito inicial para 

a elaboração da obra livro de regis-

tros-livro de receitas não é de qual-

quer forma uma publicação e sim uma 

necessidade de oficializar as contas 

de uma empresa ou mesmo perpetuar 

uma tradição familiar. A obra que se-

gue após a análise desse objeto sim, 

possui caráter social, externo, rele-

vante na reconstrução de uma identi-

dade social a partir de uma memória 

pessoal e, portanto, possível de ser 

visto como um projeto de design. 

A criatividade é utilizada no campo 

do design, considerando-se o design 

como modo de projetar, um modo que, 

ainda livre como a fantasia e exato 

como a invenção, abrange todos os 

aspectos de um problema, não só a 

imagem como a fantasia, não só a 

função como a invenção, mas também 

os aspectos psicológicos, sociais, 

econômicos e humanos. Pode-se falar 

do design como sendo a concepção 

de um projeto de um objeto, de um 

símbolo, de um ambiente, de uma nova 

didática, de um método de projeto para 

tentar resolver necessidades coletivas, 

etc (MUNARI, 2007)

 Este momento da construção desta 

narrativa autofágica teve início a partir 

da catalogação dos elementos propos-

tos na narrativa vestigial. Era necessá-

rio perceber que tipo de linguagem vi-

sual seria adequada àquele intuito. 

Sob a ótica da liberdade do livro-ob-

jeto, observar o livro FOME com um ob-

jeto de design pode soar como fator limi-

tante. No entanto, o transtorno causado 

pela imersão cada vez mais profunda 

toda vez que revisitava o livro parecia ter 

fugido do controle e não mais percebia 

o rumo onde queria chegar com aquela 

obra. A decisão por formatos e discur-

sos melhor definidos tomaram para si a 

função de libertar o conteúdo, torná-lo 

acessível de alguma forma. 

Também no campo do design não se 

deve projetar sem um método, pensar 

de forma artística procurando logo a 

solução, sem fazer antes uma pesquisa 

sobre o que já foi feito de semelhante 

ao que se quer projetar, sem saber que 

materiais utilizar para a construção, 

sem ter definido bem a sua exata 

função. (MUNARI, 1998)

Ressalto neste momento a motiva-

ção de todas as escolhas referentes à 

forma neste projeto. Como anteriormen-

te dito, o trabalho em questão funciona 

nos mais variados sentidos como um 

Palimpsesto, seja pelo tempo cronoló-

gico, tempo da memória, suporte físico 

ou construção de narrativas. Tomarei 



como ponto de partida para qualquer 

decisão gráfica a tentativa de estabele-

cer uma conversa com esse propósito. 

Segundo Niemeyer (2007), a semiótica 

quando aplicada em projetos de 

design, tem como objetivo analisar 

a comunicação trazendo o aspecto 

formal e sua identificação com os 

aspectos históricos, sociológicos 

e semióticos definindo a esfera 

comunicativa, principalmente na 

relação simbólica. (apud SACCHET, 

SOUZA, VIEIRA e TONIM, 2014)

a) Quanto ao formato
O formato escolhido para a publicação 

tem exatamente o mesmo formato do 

caderno de registros da empresa J.A.Gi-

rão e, portanto, do livro de receitas. Para 

a construção de uma nova camada da 

narrativa é fundamental que ele esteja 

sobreposto no mesmo suporte. O livro 

portanto apresenta-se numa brochura de 

capa dura em tecido preto no tamanho 

de 220x320mm.

b) Quanto às linguagens possíveis
Tanto a linguagem gráfica quanto visual 

possuem espaço na construção do dis-

curso. A partir de técnicas como colagem 

digital e fotomontagem, a construção de 

novas camadas de informação a partir 

das anteriores intuitam em remontar a 

história da alimentação no sertão a partir 

dos elementos anteriormente cataloga-

dos e com o auxílio das notas tomadas 

sempre no canto direito das páginas. A 

forma como imagino ser possível expli-

car a leitura das páginas no momento de 

sua produção é observada pela tentativa 

de entender a diferença de leitura de 

um texto e de uma pintura, “precisamos 

seguir o texto se quisermos captar sua 

mensagem, enquanto na pintura pode-

mos apreender a mensagem primeiro e 

depois decompô-la. (FLUSSER, 2013)

c) Quanto ao Grid
A mala utilizada para guiar o fluxo de 

informação também respeita o objeto-

-base. A pauta já presente nos primór-

dios do caderno servem aqui de grid 

para as informações que sobreponho. 

Reservo sempre o canto direito inferior 

para a fixação das notas, local ante-

riormente reservado à informação de 

caráter numérico do livro de contas

d) Quanto à tipografia
A única família de tipos utilizada foi a 

Bommer Slab, desenvolvida pela type 

foundry  brasileita muDootypes. A es-

colha por esta fonte é também fundada 

nos processos memoriais despertados 

pelo estudo. No desenho particular 

deste tipo de serifa, as máquinas de 

escrever são recobradas assim como  

as fitas dos rotuladores manuais muito 

utilizados em escritórios. É também 

daí a referência das tarjas utlizadas 

para garantir a legibilidade dos textos. 

Devido à grande quantidade de pontos 

de leitura nas páginas, esse recurso 

também garante que o conteúdo escrito 

não passará despercebido. 

Aspecto interessante a ser observado 

neste momento é a garantia da con-

temporaneidade garantida pelo uso de 

tipografia. Sendo o restante do livro, 

em suas outras camadas, permeado por 

manuscritos, a quebra de uma estética 

fincada na pessoalidade confere a pas-

sagem de um conteúdo particular para 

a análise de elementos formadores de 

uma identidade social, representados 
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pela presença de uma fonte tipográfica.

O caráter de fixação e permanência 

introduzido pela tipografia tornou-se 

um dos requisitos básicos no avanço do 

aprendizado na Era Moderna. Se antes 

os manuscritos acumulavam erros e 

imprecisões, em uma forma pouco 

sistemática de fixação do conteúdo, o 

impresso, por sua vez, permitiu sua or-

ganização e preservação para futuros 

leitores. A memória coletiva, a partir de 

então, encontrou na arte de “escrever 

por meios mecânicos” sua maior alia-

da. (GAUDÊNCIO, 2009)

e) Quanto às cores
Na tentativa de manter um ambiente 

mais conciso, todas as imagens, à exce-

ção de uma fotografia no terceiro capí-

tulo, foram tratadas em tons de cinza. 

Ao espaço reservado aos destaques foi 

escolhido o verde. Mantendo contraste 

com o papel amadeirado sobre o qual 

falarei a seguir na etapa de produção 

gráfica, essas duas cores resumem 

bem o dilema do sertão nordestino: a 

intermitência entre os períodos de seca 

e de chuvas. 

PRODUÇÃO GRÁFICA
Neste último momento, volto-me para 

as decisões relativas ao processo de 

impressão. Os papéis escolhidos foram: 

Pólen 90g, Vegetal 90g, AG madeira e 

Couchê fosco.

Pólen 90g: para as páginas reser-

vadas às fotomontagens

Vegetal 90g: Tanto para as aber-

turas de capítulo quanto para os mo-

mentos em que a representação do 

palimpsesto como que decomposto 

era necessária para formação de um 

discurso, estabelecendo uma relação 

simbólica entre o papel escolhido e  

o conteúdo. 

AG Madeira: para inserir observa-

ções referentes à estrutura do livro, 

como é o caso da nota aos leitores no 

início do livro e este volume teórico. 

Este tipo de papel é muito utilizado para 

a confecção de envelopes e, tradicio-

nalmente no nordeste, para embrulhar 

mercadorias em antigas mercearias. 

Couchê fosco: para a reprodução do 

facsímile, na intenção de interferir de 

forma mínima no conteúdo. 

A decisão pelo tipo de encaderna-

ção escolhido não foi tema de grande 

discussão. Seguindo o pensamento da 

identificação do produto com o objeto-

-base, a forma como o livro iria ser en-

cadernado seguiria como uma reprodu-

ção do livro original. Capa dura de linho 

preto e costura de brochura.

O livro de receitas da minha avó re-

nasce, portanto, em um novo momento, 

ganha novas camadas de informação e 

chega ao além-mar totalmente ressigni-

ficado. É hora de remontar a história do 

meu povo.
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Após questionar e problematizar todos 

os processos que envolveram a ressig-

nificação da obra original, reconheço 

finalmente no livro Fome, a história da 

minha alimentação. 

A narrativa texto-visual que remon-

to  a partir de vestígios que sensibilizam 

minha memória gustativa não é história 

só minha. Nele reconheço o estranha-

mento com outras culturas alimentares 

quando me defronto com elas. O que me 

é familiar no paladar, a relação afetiva 

que construo com elementos visuais 

que me relembram um sabor. 

Aqui não intuito resolver um pro-

blema, ou mesmo compreendê-lo to-

talmente. Não existe qualquer interes-

se em estabelecer um entendimento 

rígido sobre a questão da alimentação 

de uma região, mas sim possibilitar o 

contato com a experiência durante o 

processo de exaustão do assunto. 
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Anexo 1

‘Livro de receitas da minha avó”. Arquivo Pessoal

Fig 1

Capa do ‘Livro de receitas da minha avó”. Arquivo Pessoal

Fig 2 

Página 2 do ‘livro de receitas da minha avó’. Arquivo Pessoal

Fig 3 Codex Ephraemi Rescriptus da Biblioteca Nacional da 

França. Disponível em goo.gl/acCRoc
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Livro impresso em papéis:

Ag madeira 90g
Couché 90g 

família tipográfica utilizada: ‘bommer slab’ da trypefoundry dooType

impressão e encadernação por estúdio Odete






