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RESUMO 

 

Nesta tese, temos como propósito, inscritos no aparato teórico da Análise do Discurso 

(Pêcheux e Orlandi), analisar o discurso sobre comida e alimentação em enciclopédias 

brasileiras publicadas desde o primeiro volume desse tipo de instrumento, em 1863, até 

1973. No trabalho, procuramos compreender também como vão se formando imagens de 

Brasil e de sujeito brasileiro à medida que se diz daquilo que no país se come, que no país 

se deve comer, que no país se pode comer. Com isso, fomos também compreendendo 

como se dá uma divisão entre aquilo que se diz alimentação de um sujeito universal e 

aquilo que se diz alimentação de sujeitos em geral associados a continentes, a nações e a 

regiões. Nosso corpus se inscreve em três períodos de publicação de enciclopédias no 

Brasil: de 1863 a 1879, de 1920 a 1925 e de 1958 a 1973. Trata-se de três fases distintas 

para aquilo que chamamos, ao longo da tese, de instrumentos linguísticos de 

metassaberes. Ademais, nossa investigação contempla, no campo da História das Ideias 

Linguísticas, o percurso das enciclopédias brasileiras, como condições de produção do 

discurso enciclopédico sobre comida e alimentação como coisa a saber pelos sujeitos. 

Também procedemos a uma teorização do lugar da cultura no aparato teórico-analítico da 

Análise do Discurso. 

 

Palavras-chave: análise do discurso, comida, alimentação, sujeito brasileiro 

 



 

RESUME 

 

Inscrits dans l’Analyse de Discours (Pêcheux et Orlandi), nous cherchons à analyser le 

discours sur la nourriture et l’alimentation dans des encyclopédies brésiliennes publiées 

de 1863 (date de parution de la première encyclopédie de cette nationalité) à 1973. Nous 

cherchons à comprendre le processus de formation des images du Brésil et du sujet 

brésilien, dans la mesure où on dit ce que l’on mange, ce que l’on doit manger et ce que 

l’on peut manger au Brésil. Ainsi, nous avons pu comprendre la division entre ce que l’on 

dit de l’alimentation d’un sujet universel et ce que l’on dit de l’alimentation de sujets 

associés à un continent, à une nation, à une région. Notre corpus s’inscrit dans trois 

périodes de publication de ces encyclopédies au Brésil : de 1863 à 1879, de 1920 à 1925 

et de 1958 à 1973. Il s’agit de trois moments différents de production de ce que nous 

appelons « instruments linguistiques de métasavoirs ». En ce qui concerne l’Histoire des 

Idées Linguistiques, notre recherche considère que le parcours des encyclopédies 

brésiliennes intègre les conditions de production du discours encyclopédique sur la 

nourriture et l’alimentation comme une chose à savoir par les sujets. En outre, nous 

menons une réflexion théorique sur la place de la culture dans l’apparat théorique et 

analytique de l’Analyse de Discours. 

 

Mots-clés : analyse de discours, nourriture, alimentation, sujet brésilien 
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Introdução: em que se fala, se lê, se cala, se come 

 

 

A formação dos cinco sentidos representa o trabalho de toda a 

história do mundo até hoje. (MARX, 1974 [1844], p. 25) 

 

A. Os sabores têm história... 

 

As questões concernentes à alimentação, à gastronomia, à cozinha e à comida sempre me 

foram de particular interesse. Na minha infância, a vovó Yolanda – carioca descendente 

de paraibano e italiana – servia meu prato com ensopadinhos de legumes e carne, arroz 

quentinho, feijão ralo e manjar de coco para a sobremesa. Por sua vez, a vovó Cícera – 

alagoana descendente de índio e francês – brindava, no café da manhã, cuscuz amarelo 

(que ela chamava apenas de cuscuz, mas era engraçado como eu e meus irmãos 

precisávamos chamá-lo de amarelo, porque cuscuz para nós era o branco), pudins de pão, 

galinha sacrificada na hora e cozida com vagens e favas, mais uma farinhazinha por cima. 

Em casa, meus irmãos e eu não sabíamos que era tempo de vacas magras (bem 

magrinhas) e, aos domingos de manhã, comíamos bolinhos de feijão, farinha e o resto de 

carne do dia anterior. Foi a forma que meus pais arrumaram de tornar a economia 

doméstica um pouco mais barata. Para mim e meus irmãos, era o melhor café da manhã 

do mundo. Certo dia, um coleguinha de colégio me perguntou qual era minha comida 

favorita. Eu respondi, prontamente e sem dúvidas, algo como “bolinho de feijão com 

farinha”. O coleguinha não entendeu nada – não conhecia o tradicional prato da minha 

família –, e eu só consegui pensar: “Pobre coitado... A mãe dele não sabe fazer o prato 

mais saboroso do mundo.” E era o prato mais saboroso do mundo mesmo. 

Mais tarde na vida, ao longo de minha primeira adolescência (no final da década de 

1990), já ciente das privações de minha infância – e sem sofrer por causa disso, só 

achando graça em tudo –, planejava escrever, quando estivesse mais velho, um livro que 

falasse da importância da alimentação e de seus entrecruzamentos com as religiões de 

todo o mundo, numa abordagem antropológica, talvez. Já percebia então que a temática 

contava com pouca dignidade na academia; não era vista como assunto sério em alguns 
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campos das ciências humanas.1 Percebia que pouco se dava importância às relações que a 

alimentação tecia com a(s) cultura(s) de um(ns) povo(s): na TV, só se falava de dietas 

milagrosas importadas de outros países, como se elas pudessem ser solução imediata para 

distúrbios alimentares no Brasil. Além disso, havia os programas de receitas, da TV 

aberta, que ensinavam como eram preparados alguns pratos: e eu já ficava atento a que os 

apresentadores chamavam os telespectadores unicamente no feminino, com “a senhora”, 

“amiga dona de casa”. Essa também foi a época da abertura do mercado brasileiro e da 

chegada de produtos importados aos (super)mercados da Baixada Fluminense, na minha 

cidade, Duque de Caxias – eram comidas diferentes, com rótulos em inglês, francês. 

Perguntava-me, embora apreciasse essas comidas quando as conseguia provar, por que eu 

não via rótulos escritos em outras línguas, a não ser quando fazíamos compras nos 

mercados da capital, Rio de Janeiro. Havia também um mapa imaginário de ascendência 

das comidas: as beneficiadas eram produzidas em tal região; as não industrializadas, em 

outra. Não sei se eu havia percebido isso na época. Essas condições de produção me 

guiaram ao objeto deste trabalho. 

 

B. De que se sustenta este projeto; ou Saco vazio não para em pé 

Madeira, madeira quente, grama, grama molhada, pedras, pedras 

quentes, água, água fria, sapo, pedras molhadas, pedras grandes 

molhadas com sapos, alguma coisa, alguma coisa... (...) § Quando 

Jean-Baptiste finalmente aprendeu a falar, ele logo descobriu que 

a linguagem comum era inadequada para todas as experiências 

olfativas que se acumulavam dentro dele (...) Ele não era seletivo, 

pois não diferenciava entre o que se considera cheiro bom e 

cheiro ruim... pelo menos ainda não... 

(Andrew BIRKIN, Tom TYKWER & Bernd EICHINGER, 2006. 

Inspirado no livro Das Parfum, die Geschichte eines Mörders 

[1985], do alemão Patrick Süskind) 

 

                                                 
1 Sobre essa desvalorização da questão da alimentação na academia (e aqui ressaltamos as discursividades 

sobre comida e sobre a alimentação), em especial nas ditas ciências humanas, vale lembrar o professor José 

Ribamar Bessa Freire, membro da banca de defesa de doutorado da colega e amiga Maria do Socorro 

Pereira Leal, na Universidade Federal Fluminense (tese intitulada Índios & brasileiros: posse da terra 

brasilis nos discursos jornalístico online, político e indígena, de 2011). O referido professor elogiou muito 

o trabalho da professora Socorro por ela ter iniciado um momento de sua análise partindo do discurso sobre 

a comida. Segundo Bessa Freire, esse gesto confere uma dignidade à questão da alimentação, tão 

subalternizada em diversas áreas. Felizmente conseguimos convidá-lo a compor nossa banca também. 
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Não é da língua dizer tudo, conforme propõe Milner (1987 [1978]): “nada existe sem que 

seu ser seja nomeável” (idem, p. 47), mas ainda assim “sempre faltam palavras para dizer 

alguma coisa, ou: existe o impossível a dizer” (idem, p. 44). A Análise do Discurso 

pressupõe um real da língua, que diz respeito ao impossível de ser dito, à falha, à 

equivocidade, à própria falta de palavras diante da necessidade de dizer e de silenciar. As 

experiências sensoriais não constituem exceção a esse funcionamento, que diz respeito 

tanto ao sujeito quanto constitui necessariamente as ideologias, fornecendo-lhes 

existência e também consistência. 

Para Milner, “o signo se ajusta a um silêncio” (idem, p. 54), silêncio de sua identidade, 

silêncio de sua sempre-igualdade. Nas palavras do autor, serão sua não imanência, seu 

não em si, seu não aprisionamento significante que garantirão a possibilidade do signo. 

Daí o silêncio da não completude. 

Orlandi (2007 [1992]) afirma ser constitutivo do discurso o silêncio, defendendo que “O 

real da significação é o silêncio” (2007 [1992], p. 29); impossível de ser apreendido e 

fixado, mas que significa também. Tentamos, sem conseguir, dar conta desse silêncio 

com a fala, com mecanismos linguísticos: “A fala divide o silêncio. Organiza-o. O 

silêncio é disperso, e a fala é voltada para a unicidade e as entidades discretas. Formas. 

Segmentos visíveis e funcionais que tornam a significação calculável” (idem, p. 32). 

Quando se diz, se está também silenciando algo, exatamente porque reside – não como 

resíduo, mas como matéria viva, pulsante – no pensamento inconsciente aquilo que não 

foi verbalizado, aquilo que poderia ter sido dito ou que nunca poderia ter sido dito, ou 

seja: as possibilidades de sentido são várias. Dizer que o silêncio fala seria voltar a uma 

concepção semântica que torna o silêncio dependente da fala, como se ele não produzisse 

sentido por si próprio: “(...) o silêncio não fala, ele significa” (idem, p. 42). Isso é o que 

Orlandi chama de concepção não negativa do silêncio, em que ele não aparece como 

segundo plano em relação à linguagem ou mesmo à fala. Silêncio também é discurso. 

É nesse rumo que, na análise daquilo que se diz da comida e da alimentação nas 

enciclopédias brasileiras dos séculos XIX e XX, veremos que muito se diz, mas talvez se 

silencie muito mais: o que também significa na produção de sentidos sobre nosso objeto. 

O sabor dos alimentos se constitui em sua discursivização, em dadas condições de 

produção, e quando se diz de comida e alimentação, também está se dizendo do sujeito 
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que se nutre, que desfruta, que saboreia e que, em outros casos, despreza, descarta, se 

intoxica, engorda. 

O discurso sobre aquilo que se come, sobre o paladar, como qualquer outro, apega-se, 

para significar, àquilo que o filósofo esloveno Slavoj Žižek chama de “pedacinho do 

Real”: “para que as coisas tenham sentido, esse sentido tem que ser confirmado por um 

pedaço contingente do Real que possa ser tomado como um “signo””, assegurando a 

consistência da comunicação simbólica (ŽIŽEK, 1992 [1990], p. 158). Esse Real, que 

apenas assegura a constituição do sentido, mas que não pode ser apreendido, nunca será 

integralmente significado pela linguagem – independentemente de em que língua, sendo 

ela artificial ou natural, uma vez que só existe língua por ela não ser capaz de tudo dizer. 

A discursivização sobre aquilo que se come é, portanto, necessariamente ideológica, ou 

seja, inserida na produção ilusória de evidências de uma dada formação social, intrincada 

com seus modos de produção e com seus processos de conflito entre classes. Analisar o 

discurso sobre comida e alimentação é pensar em sentidos ideologicamente constituídos e 

verificar sua inscrição em matrizes de sentido que nomeiam, que adjetivam, que predicam 

essas comidas de forma ilusoriamente natural – como se fosse um procedimento 

cognitivo. Além disso, é pensar no que separa uma alimentação de modo geral, 

imaginariamente voltada a toda a espécie humana – ou seja, aquilo que, na comida, faz do 

sujeito homem –2 de uma alimentação dita brasileira, do Brasil, do brasileiro. 

Na Análise do Discurso de linha francesa (inaugurada por Michel Pêcheux na França, 

desenvolvida, reterritorializada e disciplinarizada por Eni Orlandi no Brasil), entendemos 

que todo discurso é ideológico (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 129ss) e produz sentidos 

determinados pelas condições de produção sócio-históricas em que está inscrito. O 

discurso sobre comida recebe seus sentidos necessariamente da formação discursiva em 

que se produz. 3  Assim, não é por acaso que o sujeito aprecia, come e sabe fazer 

determinados pratos: estes gestos, interpretativos mesmo que o sujeito não perceba que 

                                                 
2 Falamos aqui de “homem”, de “humanidade”, de “humano”, porque são as formas linguísticas como as 

enciclopédias que analisamos nesta tese tratam o sujeito que come. É de “homem”, “humanidade”, 

“humano” que se produzem imagens no discurso. 
3 Apresentaremos mais à frente, no capítulo 1, a noção de formação discursiva. Por ora, basta dizer que são 

as formações discursivas as responsáveis por fornecer sentido à materialidade linguística (HAROCHE, 

HENRY, PÊCHEUX, 2008 [1971]), determinando aquilo que pode e deve ser dito. 
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está interpretando, 4  possuem densidade histórica, política, ideológica – ou seja, são 

efeitos de disputas de sentido. Para Pêcheux, um “conjunto complexo dos aparelhos 

ideológicos de Estado” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 131) atua de modo contraditório 

numa formação social, materializando evidências para os sujeitos que a compõem e 

reproduzindo/transformando as práticas sociais. Entre essas práticas sociais, pensamos, 

ao longo das pesquisas de doutorado, na alimentação, no cozimento de alimentos, no 

beneficiamento de ingredientes que se tornam guloseimas, na consecução de receitas de 

comidas nacionais, típicas, regionais; tudo conforme os sentidos produzidos 

discursivamente. Desse modo, se torna evidente, em determinadas formações sociais,5 

que sejam necessárias três refeições diárias, que a alimentação seja tomada como 

prevenção de doenças e restauração das energias do corpo ou que a culinária represente 

parte da alma de um povo. 

Os discursos sobre comida em circulação no Brasil comparecem em numerosos e 

diversos lugares: de livros de culinária, guias de gastronomia, almanaques, revistas, 

encartes a ditos populares – saberes que se tornam dominantes quanto ao que pode e deve 

ser comido. Neste trabalho, o corpus de análise incide sobre enciclopédias, uma vez que 

elas são instrumentos que, em sua ilusão de descrever as coisas, as artes, as ciências, os 

conhecimentos – tal quais dicionários e gramáticas fazem com as línguas –, acabam por 

normatizar esses saberes: uma enciclopédia que discursivize verbetes sobre a alimentação 

brasileira estabelece, legitima e institui o que pode e deve ser considerado alimentação 

para o brasileiro; um verbete sobre comida numa enciclopédia geral ou voltada para o 

ensino recomenda determinados alimentos e marginaliza outros.6 E nas enciclopédias 

                                                 
4 Para a AD, interpretar não é o mesmo que compreender. A interpretação é injuntiva: para que se produzam 

efeitos de sentido, é necessário interpretar. A compreensão é um modo específico de interpretação: 

compreender, segundo Orlandi (2004), é saber que o sentido pode ser outro. 
5  A noção de formação social é recuperada em Pêcheux dos estudos de Althusser, assim como a de 

formações ideológicas, e se filia a uma posição materialista nos estudos do discurso. Pêcheux 

reterritorializa essas duas noções, levando em conta o inconsciente e pensando discurso como base material 

da ideologia, e língua como base material do discurso. Althusser teoriza as ideologias dando continuidade 

aos estudos marxianos, pensando-as como como formações ideológicas. Marx & Engels – bem como 

pensadores posteriores que seguiram sua tradição – definiam as formações sociais como complexos que 

não podiam ser compreendidos como sinônimos de sociedade. Fazê-lo seria correr o risco de cair numa 

definição simplificadora e homogeneizante dos corpos sociais. Assim, falar de formação é um modo de 

trabalhar as noções epistemológicas histórica e politicamente, não ontologicamente. 
6  Esse último discurso sobre comida que mencionamos se cruza com a formação discursiva médica, 

estabelecendo quais são os alimentos mais saudáveis. 
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também se produz conhecimento linguístico, bem como em gramáticas e dicionários se 

produzem conhecimentos que não são exatamente metalinguísticos. 

Uma de nossas questões centrais diante de nosso corpus e de nosso objeto é: em que 

medida é possível dizer que os sentidos de comida e de sujeito brasileiros vão se 

construindo em discursos que se tocam, construindo-se mutuamente? Para respondê-la, 

selecionamos os verbetes e artigos enciclopédicos que comporão nosso corpus, dando 

início à investigação a partir das entradas “comida” e “alimento” / “alimentação”,7 a 

depender da forma de organização da enciclopédia e da imagem nela produzida de 

conhecimento. Para isso, a tese também acabou se dedicando a um estudo minucioso das 

enciclopédias no Brasil, e podemos inclusive afirmar que esse se trata de nosso objeto 

secundário, para além do discurso sobre comida e alimentação, uma vez que há uma 

escassez de trabalhos sobre enciclopédias brasileiras na perspectiva da AD e da HIL. 

Quanto à relevância e ao diferencial do objeto de análise, esta tese se justifica dado que, 

no panorama das pesquisas em Análise do Discurso, temos visto, ao longo das décadas, 

uma série de trabalhos que elegem como objeto discursos sobre língua, política, 

economia, literatura, jornalismo, publicidade. Podemos afirmar, primeiramente, que nos 

concentrarmos num objeto como o discurso sobre comida é um desafio, uma vez que 

iremos analisá-lo como materialidade discursiva, e não como referente ou coisa do 

mundo. Por si só, esse objeto de pesquisa já justifica nossa pesquisa, de vez que há 

escassa bibliografia em Análise do Discurso que trate do discurso sobre comida, 

alimentação e afins. O discurso sobre comida não faz exceção a outros: ele se constitui 

através de filiações e rupturas com diferentes formações discursivas – inscritas em 

formações ideológicas –, precisando, portanto, receber um exame de seu funcionamento 

no que diz respeito a essas inscrições: que sentidos são produzidos, que sentidos são 

apagados, que sentidos são dominantes sobre comida brasileira? O que se diz da comida 

para dizer do brasileiro? Que sabores, ingredientes e formas de preparar a comida são 

compreendidos como da ordem do gentílico brasileiro, e quais outros são considerados 

                                                 
7  Incluímos em nossas análises verbetes que eram remetidos pelos principais – comida, alimento e 

alimentação –, tais como “condimentos”, “tempero”, “gastronomia”, “nutrição”, “comer e beber”, “comes e 

bebes”, “ingredientes”, entre outros, uma vez que o funcionamento hipertextual das enciclopédias 

pressupõe que os verbetes sejam significados não apenas pelas suas próprias entradas, mas por outras que a 

eles se ligam como remissivas. 
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exóticos, regionais, estrangeiros? Como se dá a divisão/categorização entre regional, 

nacional, típico? 

Essas questões nos levam a pretendermos ampliar uma seara de trabalhos que se colocam 

questões sobre objetos que são discursivizados dominantemente como da ordem do 

privado, do não político, do sem ideologia. Em Haroche (1998), Orlandi (2003) e Paveau 

(2010), objetos como a gestualidade, os modos, o corpo, a cidade, o comportamento, a 

mobilidade física, as tatuagens podem ser analisados pelas mais diferentes áreas das 

ciências humanas como produzidos e produtores de sentidos politicoideológicos; no 

entanto, não raro são entendidos como pertencentes a uma história da vida privada, como 

idiossincrasias, como acidentais. Há objetos que muitas vezes são tidos como 

desprovidos de divisão de sentidos, de constituição ideológica, de forma a ignorar o 

historicoideológico que incide na discursivização. Como analistas do discurso, 

entendemos a comida como um referente constituído discursivamente, portanto, político: 

“o político é um conflito entre uma divisão normativa e desigual do real e uma redivisão 

pela qual os desiguais afirmam seu pertencimento” (GUIMARÃES, 2005, p. 16). É este 

um dos desafios de pensar tal objeto tendo a Análise do Discurso como suporte teórico. 

O discurso sobre comida, pensado segundo esse suporte teórico, é também constituído 

pela divisão de sentidos. A normatividade da discursivização de uma suposta comida 

brasileira nas enciclopédias reside na descrição daquilo que deve ser comido e também 

daquilo que deve ser apreciado para ser compreendido como comida brasileira, 

silenciando outras formas de alimentação, sabor, preparo, ordem à mesa. Por isso, não é 

tudo que é discursivizado como comido no Brasil que se produz discursivamente como 

comida brasileira: certas comidas, ao contrário, são predicadas como regionais, caipiras. 

Diz-se regional, caipira para não se dizer brasileiro, e às vezes para se promover uma 

divisão dentro daquilo que se vai adjetivando como brasileiro. Além do mais, se é 

normativo também, nas enciclopédias, quando àquilo que pode e deve ser comido e 

apreciado como comida brasileira. 

As formas discursivas em que o objeto comida brasileira se constitui estão sempre já 

filiadas a determinadas matrizes de sentido na relação com sujeito brasileiro. O sujeito, 

conforme teorizado pela Análise do Discurso, é atravessado pela ideologia e inscrito na 

ordem da falha, do equívoco, da falta. Ele não controla o que diz, e também não é 
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passível de entrar num processo de comunicação imediata – não mediada – com seu 

interlocutor: o discurso se dá por imagens; a imagem que o sujeito faz de si mesmo, a 

imagem que faz do referente, a imagem que faz do interlocutor (PÊCHEUX, 1990b 

[1969]). Só é possível dizer daquilo que o sujeito imagine que seja: e isso se dá tanto com 

os referentes quanto com outros sujeitos. Inscrito em diferentes posições pertinentes a 

formações discursivas em confronto e em encontro, o sujeito reduplica identificações que 

significam outros sujeitos e também a comida que come, que aprecia, de que lê. Esse 

programa teórico tem consequências diretas no trabalho analítico: as tomadas de posição 

do sujeito – que em outras disciplinas são compreendidas como ““ato originário” do 

sujeito falante” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 160) – são reduplicações de identificações: 

ao “tomar consciência” (ibidem) de sua exterioridade, o sujeito está reproduzindo aquilo 

que já é sabido pela forma-sujeito (ibidem) à qual está submetido. 

Ao conhecer a comida brasileira, o sujeito entra na rede de paráfrases – em que também 

é possível haver deslocamentos, resistências – que sustentam tal objeto e, ao mesmo 

tempo, é constituído por esse saber. Quando se diz da comida brasileira, inscreve-se o 

discurso numa matriz de sentido que produz sentidos X, Y, Z... para essa comida. Da 

mesma forma, os saberes dominantes sobre comida brasileira constituem também aquilo 

que o sujeito vai sabendo sobre o que é ser sujeito brasileiro. O gentílico “brasileiro” é 

um adjetivo que se predica não apenas àquilo que nasce, que se produz, que se vende, que 

se planta, que se come no Brasil, mas que também acumula características discursivas 

que são tidas como sendo tipicamente brasileiras. Nesse aspecto, aquilo que vai sendo 

dito como sujeito brasileiro conhece aquilo que vai sendo escrito, falado e saboreado 

como comida brasileira. 

Nossa tese conta com cinco objetivos gerais: (a) apreender as filiações de sentido, nas 

enciclopédias brasileiras de 1863 a 1973, daquilo que vai sendo posto como comida 

brasileira, verificando os deslocamentos e as rupturas em relação às formações 

discursivas em que estão inscritos; (b) entender até que ponto dizer de comida é dizer de 

sujeito, e como a questão da nacionalidade incide nessa relação; (c) examinar que saberes 

sobre comida circulam nas enciclopédias; (d) investigar de que modo os discursos sobre 

comida se relacionam às noções de cultura em circulação; (e) compreender o 
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funcionamento dos verbetes e artigos sobre comida, alimentação / alimento nas 

enciclopédias brasileiras dos séculos XIX e XX. 

Daremos início à nossa análise com a primeira enciclopédia de que tivemos notícia de 

publicação no Brasil, a Encyclopedia do riso e da galhofa em prosa e verso (1863), e 

elegemos outras enciclopédias que fomos identificando como fundadoras, em certo 

aspecto: 

 a primeira enciclopédia de divulgação científica no Brasil: Encyclopedia popular, 

de 1879; 

  a primeira enciclopédia brasileira organizada em verbetes: Encyclopedia e 

diccionario internacional, de 1920; 

 a primeira enciclopédia brasileira a ser utilizada na educação infantil: Thesouro da 

juventude, de 1925; 

 a primeira enciclopédia que leva o gentílico “brasileira” no título: Enciclopédia 

brasileira de Alarico Silveira, de 1958; 

 a primeira edição da enciclopédia brasileira mais vendida do século XX, a 

Enciclopédia Barsa, de 1964; 

 até chegarmos à primeira enciclopédia não específica (ou seja, que não 

discursivizasse exclusivamente sobre a comida, títulos que excluímos de nossa 

pesquisa, para nos mantermos em condições de produção semelhantes) mas que 

tivesse receitas e dicas de preparo de alimentos: a Enciclopédia da mulher, 1973, 

da editora Abril. 

Um recorte de 110 anos de publicações de enciclopédias no Brasil, no qual pudemos 

também esboçar uma história desses instrumentos no sistema editorial brasileiro. Durante 

as análises, também lançaremos mão de outros títulos, como a própria Carta de Pero Vaz 

de Caminha (2013 [1500]), e o primeiro livro de culinária com receitas brasileiras, o 

Cozinheiro nacional (2008 [circa 1870]). 

 

C. Um mapa de leitura da tese 

Num painel pendurado na parede, o perfil de um boi apresenta-se 

como uma carta geográfica percorrida por linhas fronteiriças que 

delimitam as áreas de interesse comestível (...). (Italo Calvino, “O 

mármore e o sangue”) 



21 

 

 

Pensar nos sentidos e sensações sem excluir sua historicidade é perceber que o político, 

no confronto de sentidos e na disputa pela hegemonia, está em tudo que se refere ao 

sujeito. A forma como as materialidades linguística, gestual, imagética provocam efeitos 

de sentido da sensibilidade, do sabor, do saber é tão relevante quanto um discurso 

político. Haroche (1998) discorre sobre a secundarização e marginalização política de 

determinados objetos. Para ela, é viável ver na negligência do político 

em relação às maneiras, confinadas à esfera do privado, um efeito longínquo 

da surda luta que, desde o século XVII, e com força no XVIII, opõe uma 

esfera pública do Estado a uma esfera pública de indivíduos privados? Isso 

permitiria compreender por que Tocqueville hesitou quanto ao estatuto a dar à 

civilidade e à polidez: “Pequenos detalhes da vida privada”, simples 

aparências, formalidades supérfluas ou inúteis, ou formas que “influenciariam 

mais do que se acredita o fundo das ações humanas” e constituiriam, então, 

objetos cruciais da sociologia política? (HAROCHE, 1998, p. 30) 

Retomando Tocqueville, Haroche (1998) teoriza sobre a construção do público e do 

privado, e como aquilo que é categorizado como privado (uma instância disso é a 

expressão do sabor e as discursividades sobre comida, alimentação, paladar, por 

exemplo) é relegado a um estatuto de não cientificidade pela própria ciência política, por 

ser tratado como perfumaria, como curiosidade, como mera casualidade que não merece 

ser alçada a objeto de pesquisa. No entanto, nada do sujeito pode ser reduzido a uma 

casualidade, extraindo-lhe o político e o ideológico. 

São muito fortes, no discurso naturalista e também no culturalista,8 o sentido e a prática 

intelectual de que o sabor da comida e a cultura de um povo preexistem na condição 

humana ou funcionam como uma forma de segunda natureza, sendo desnecessário seu 

exame. É exatamente para nos contrapormos a essa ideia de que existe algo próprio ao 

sujeito e ao discurso que pode passar universalizado, naturalizado que escrevemos esta 

tese. Ela foi dividida e encadeada na seguinte ordem: 

No capítulo (1), nosso objetivo é apresentar os conceitos de AD que vão seguir ao longo 

do trabalho, a saber: as noções de formação social, formação ideológica, formação 

imaginária e formação discursiva. Além dessas, também daremos início a uma reflexão 

sobre a heterogeneidade enunciativa e o silêncio no discurso. 

                                                 
8 Dois discursos cujos efeitos de sentido disputam por dominância mas também se aliam, como veremos ao 

longo da tese e, especialmente, no capítulo 6. 



22 

 

No próximo capítulo, (2) dedicamo-nos a apresentar as condições de produção do 

discurso sobre comida e alimentação no Brasil, explicando como a produção de sentidos 

nas enciclopédias trafega dialeticamente entre formulação e circulação. Também é o 

capítulo em que dissertaremos sobre o tratamento teórico e o estatuto das enciclopédias 

na História das Ideias Linguísticas (também HIL). 

No capítulo (3), introduziremos nossas análises com o recorte daquilo que chamamos 

material de riso sobre comida e alimentação da Encyclopedia do riso e da galhofa em 

prosa e verso (1873 [1863]) e também dos artigos da Encyclopedia popular (1879), as 

duas primeiras enciclopédias brasileiras, e duas únicas do século XIX; capítulo que 

compreende também reflexões teóricas sobre riso e apagamento em Análise do discurso. 

No capítulo (4), começamos a analisar as enciclopédias brasileiras do século XX, 

comparando e contrastando sua materialidade com as do século XIX. Nesses 

instrumentos do século XX, começamos a investigar como vão circulando os efeitos de 

sentido sobre feijão e arroz na alimentação brasileira/do brasileiro. 

Nossas análises do capítulo (5) levam-nos a uma estabilização do nacional no discurso 

sobre comida e alimentação no Brasil a partir do final da década de 1950 até o começo da 

década de 1970. Falar da comida e da alimentação brasileiras a partir de um discurso do 

nacional não significa, entretanto, romper completamente com discursos anteriores, mas 

deslocar e deslizar o que se diz no sentido de contribuir para a formação ideológica que 

se constitui no Brasil no século XX. Ao mesmo tempo que se fala daquilo que se come 

nacionalmente, também se traça uma divisão com as comidas regionais: não 

coincidentemente, é época de um modernismo literário regionalista, que valoriza autores, 

temáticas, línguas brasileiras que não são publicadas até então. 

Já no capítulo (6) veremos como é possível pensar nas relações entre discurso e cultura 

no aparato teórico da AD, visto que epistmologicamente, ao se falar de comida e de 

alimentação do sujeito, reproduz-se à dicotomia, frequente em diversos campos do 

conhecimento, natureza versus cultura.9 Com isso, chegamos a categorias como a de 

                                                 
9  Como exemplo recente de publicação, o livro Alimentação, sociedade e cultura (CONTRERAS & 

GRACIA, 2011), escrito na perspectiva da antropologia social e segundo o qual a alimentação dita humana 

é um fenômeno biocultural, mas também outros, como a tetralogia referência na antropologia, a 

Mitológicas, de Claude Lévi-Strauss, publicada de 1964 a 1971: lá, a questão da comida e da alimentação é 

tratada já nos títulos de três dos quatro livros da coleção, a saber, O cru e o cozido, Do mel às cinzas e A 

origem dos modos à mesa. 
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efeito-cultura, verificando como os discursos sobre comida e alimentação nas 

enciclopédias brasileiras contribuem para esse efeito. 
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1. Um prato em formação: social, ideológica, imaginária, discursiva... 

 

Todo dia eu acordo me sentindo brasileiro, ou espanhol, ou 

tcheco etc. Isso porque falo uma língua, como determinada 

comida, sei como meus compatriotas se comportarão, e assim por 

diante. (DÓRIA, 2009, p. 12) 

 

Nos capítulos à frente, noções como formação social, ideológica, imaginária e discursiva, 

pertencentes ao dispositivo da Análise do discurso (AD), nos serão fundamentais. O 

discurso sobre comida e alimentação é extremamente heterogêneo quanto a sua inscrição 

em formações discursivas, e a historicidade em que é produzido nos diz muito das 

formações sociais em que está inscrito. A materialidade discursiva que escolhemos nesta 

tese ––, as enciclopédias, em geral vão sendo significadas por um imaginário de ruptura 

com ideologias dominantes, tais qual a monarquia pré-Revolução Francesa no país 

europeu (DARNTON, 2013 [1979]); ainda que muitas enciclopédias mais corroborem e 

funcionem na malha estrutural do discurso dominante do que instaurem uma 

ressignificação das posições discursivas e sociais. Nossos objetivos são a) explicitar os 

pressupostos teórico-analíticos, as contribuições e o peso da herança epistemológica que 

cada uma dessas noções carrega e b) mostrar como elas podem ser diferenciadas entre si, 

dialeticamente em contato, mas cada uma com seu valor teórico. Iniciamos pelas noções 

de formação social e de formação ideológica. 

 

1.1. Os legados do materialismo histórico: formação social e formação ideológica 

Uma das bases do tripé conceitual com que surge a Análise do Discurso em 1969 é o 

materialismo histórico, que, em contato com a linguística e com a teoria do discurso, é 

atravessado/articulado por uma teoria psicanalítica da subjetividade: 

Ele [o quadro epistemológico do empreendimento da AD] reside, a nosso ver, 

na articulação de três regiões do conhecimento científico: 

1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 

transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 

2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos 

de enunciação ao mesmo tempo; 

3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos 

processos semânticos. 
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Convém explicitar ainda que estas três regiões são, de certo modo, 

atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza 

psicanalítica). (FUCHS & PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 163-164) 

Nesse artigo de 1975, chamado “A propósito da Análise Automática do Discurso: 

atualização e perspectivas”, de Fuchs e Pêcheux, os autores – que procuravam corrigir 

algumas distorções e rever o aparato teórico-analítico – iniciam o texto por destrinchar o 

quadro epistemológico da AD. A primeira ocorrência de uma noção iniciada pelo 

substantivo “formação” no artigo acadêmico é a da “formação social”, mesmo embora ela 

seja preterida mais à frente na redação dos autores, em preferência ao trabalho com a 

noção “formação ideológica”, também do campo do materialismo histórico. Segundo 

Fuchs e Pêcheux (1997 [1975]), cabe à Análise do Discurso, do campo da teoria das 

formações sociais, a região da “superestrutura ideológica em sua ligação com o modo de 

produção” dominante na formação social em questão: 

A formulação desta articulação [das três regiões que compõem o tripé 

conceitual da AD] que aqui propomos não escapa, evidentemente, ao risco 

assinalado [de uma leitura instrumentalizada do materialismo histórico e da 

teoria do discurso], já que este risco é coextensivo às condições da prática 

universitária atual. Retomando o estado mais recente desta formulação, 

colocaremos inicialmente que a região do materialismo histórico que nos diz 

respeito é a da superestrutura ideológica em sua ligação com o modo de 

produção que domina a formação social considerada. (FUCHS & PÊCHEUX, 

1997 [1975], p. 165) 

A noção de formação social, para fins de uma análise que leve em conta a própria 

eficiência material da heterogeneidade das formações ideológicas, não pode ser 

confundida com a de sociedade, visto que um dos riscos alertados por Fuchs e Pêcheux 

(op. cit.) é exatamente o de uma fusão entre materialismo histórico e sociologia. Além do 

mais, o substantivo formação é capital na constituição do aparato da AD. Não à toa. A 

noção de formação social é concebida pelo materialismo histórico já prevendo a 

heterogeneidade ideológica e dos modos de produção numa mesma, aí, sim, sociedade. 

Ele pressupõe o conflito de classes e o jugo de uma por outra, o que permite que Pêcheux 

(1990b [1969]) mais tarde pense em como as formações discursivas se chocam, disputam 

sentidos, lutam por dominância nas formações sociais. Vejamos o verbete de “Classe” em 

Bobbio, Matteucci e Pasquino, que versa também sobre o conceito marxista de formação 

social: 
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CLASSE: (...) Nenhuma sociedade histórica apresentará, em momento algum, 

o domínio incontestado de um modo de produção em sua forma pura; 

apresentará, sim, uma combinação de elementos remanescentes dos modos de 

produção anteriores, de elementos do modo de produção historicamente 

preponderante, ou de elementos que antecipam as transformações dos modos 

de produzir ainda não operadas. A presença contemporânea de vários modos 

de produção numa mesma sociedade, em determinado momento histórico, é 

chamada por Marx de formação social. Enquanto o conceito do modo de 

produção se situa ao nível da análise teórica das grandes transformações 

sociais, o conceito de formação social se coloca ao nível da análise histórica. 

(BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO, 1998 [1983], p. 171; sublinha 

nossa) 

Marx já alertava, segundo Bobbio, Marreucci e Pasquino, para a coexistência de diversos 

modos de produção numa mesma sociedade: é essa complexidade heterogênea, essa 

possível multivocidade, uma não unanimidade das formas de se produzir (inclusive 

sentidos, diríamos) que se chama formação social. E a noção ainda resvala para a 

articulação, numa suposta “totalidade histórico-social” (op. cit., p. 509), entre o(s) 

modo(s) de produção e a(s) superestrutura(s) política(s) e ideológica(s) (que Fuchs e 

Pêcheux mencionaram na citação anterior). Consoante os autores do Dicionário de 

política, a noção de modo de produção é direcionada para o estudo das grandes 

transformações sociais – e com isso se diz, correntemente, “modo de produção 

feudalista”, “modo de produção capitalista” e congêneres: em nossa interpretação, o 

adjetivo que qualifica esses modos de produção é o modo de produção dominante na 

formação social em análise –, enquanto que a de formação social se orienta para a análise 

histórica. Nas palavras de Bobbio, Matteucci e Pasquino, no verbete “Formação social”: 

Formação social é abreviação de formação econômico-social, termo preferível 

para indicar o conceito marxista de Formação social que designa o conjunto 

das relações que com a evolução de um modo de produção se vão 

determinando historicamente entre este, a sua superestrutura política e 

ideológica, aspectos de outros modos de produção e de outras superestruturas. 

Uma Formação social é composta: a) de forças produtivas, isto é, 

instrumentos, máquinas, edifícios para a produção, organizações de trabalho, 

meios de transporte, infra-estruturas, conhecimentos técnicos e científicos, 

força-trabalho humana; b) de relações sociais, não somente econômicas mas 

também, segundo alguns autores, políticas e ideológicas, que dão lugar a uma 

estrutura de classe; c) do Estado, como instituição e como conjunto de 

organizações; d) dos aspectos da consciência social (crenças, valores, 

doutrinas) e das instituições (como a família, a Igreja, a escola, os partidos 

políticos, a indústria cultural no caso das sociedades modernas) que veiculam 

essa consciência. (…) Do conjunto dos elementos que compõem a Formação 

social depende a reprodução das relações sociais dominantes em uma 
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sociedade. Isto é, os componentes antes mencionados não são elementos 

extrínsecos uns aos outros, colocados no mesmo plano, tendentes ao equilíbrio 

estático; são, pelo contrário, interligados pelos sociais, subordinados à 

configuração do modo de produção e movidos por tensões. (BOBBIO, 

MATTEUCCI & PASQUINO, 1998 [1983], p. 509ss; sublinhas nossas) 

Podemos afirmar, com a leitura do verbete dos autores do Dicionário de política (1998 

[1983]), que a Análise do Discurso se põe como objeto os itens (a), (b) e (d) – nas 

passagens sublinhadas – dos elementos que compõem uma formação social, pensando-os 

discursivamente, em sua relação com a materialidade da língua: relações sociais político-

ideológicas na estrutura de classe e os “aspectos da consciência social”, entendendo o 

item consciência segundo os sentidos da obra de Marx e Engels, ou seja, o pensamento, 

“crenças, valores, doutrinas” circulantes entre sujeitos e instituições. Cabe também 

pontuar as diferenças. Na Análise do Discurso, não se toma como objeto essa pretendida 

“totalidade histórico-social”, simplesmente por a disciplina ser atravessada por uma 

teoria do inconsciente psicanalítica, que toma a incompletude – do sujeito, do sentido e, 

por consequência, das formações sociais – como pressuposto teórico que retorna e insiste 

nas análises. O desenvolvimento teórico do materialismo histórico (conforme lido por 

Louis Althusser, fundamental na formação acadêmica e política de Pêcheux) recuperado 

pela AD continua é, para além da noção de formação social, a de formação ideológica. 

Pêcheux (2009 [1975], p. 131) afirma que a AD se envereda pelo estudo das “condições 

ideológicas [contraditórias] da reprodução/transformação das relações de produção”, 

constituídas pelo “conjunto complexo dos aparelhos ideológicos de Estado que essa 

formação social comporta” (ibidem). A complexidade do conjunto de aparelhos 

ideológicos de Estado – conceito de Louis Althusser – se dá nas relações de “contradição-

desigualdade-subordinação” de seus elementos, de seus diferentes aparelhos, em sua 

assimetria e batalha por domínio numa dada formação social. Segundo Pêcheux, 

(...) seria absurdo pensar que, numa conjuntura dada, todos os aparelhos 

ideológicos de Estado contribuem de maneira igual para a reprodução das 

relações de produção e para sua transformação. De fato, suas propriedades 

“regionais” – sua especialização “evidente” na religião, no conhecimento, na 

política etc. – condicionam sua importância relativa (a desigualdade de suas 

relações) no interior do conjunto dos aparelhos ideológicos de Estado,10 e isso 

em função do estado da luta de classes na formação social considerada. § 

Compreende-se, então, por que em sua materialidade concreta, a instância 

                                                 
10 Também AIEs. 
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ideológica existe sob a forma de formações ideológicas (referidas aos 

aparelhos ideológicos de Estado), que, ao mesmo tempo, possuem um caráter 

“regional” e comportam posições de classe: os “objetos” ideológicos são 

sempre fornecidos ao mesmo tempo que a “maneira de se servir deles” – seu 

“sentido”, isto é, sua orientação, ou seja, os interesses de classe aos quais eles 

servem –, o que se pode comentar dizendo que as ideologias práticas são 

práticas de classes (de luta de classes) na Ideologia. (PÊCHEUX, 2009 [1975], 

p. 131-132; sublinhas nossas) 

Assim como o materialismo histórico compreende as formações sociais pelo conjunto 

complexo de modos de produção e superestruturas ideológicas e políticas coexistentes 

numa sociedade, Pêcheux definirá as formações ideológicas como a instância ideológica 

que comporta distintas posições de classe, no sentido de ideologias práticas que servem (à 

reprodução/transformação/estabilização de) classes no embate com outras classes. Os 

aparelhos coparticipantes das formações ideológicas possuem status assimétrico: há 

(pre)dominância de um em relação a outro, e também movência. Assim, tomando como 

exemplo os AIEs mais conhecidos exemplificados por Althusser – como a escola, a 

família e a igreja –, podemos refletir sobre como esses três aparelhos se transformaram 

historicamente e como, na malha da historicidade, também já disputaram espaço, mesmo 

no seio da formação social capitalista. Isso tudo tendo em vista que o sujeito é sempre-já-

submetido à Ideologia (em caixa-alta, como na citação anterior de Pêcheux). Retomando 

Althusser, em texto em que aborda inclusive o lugar em que ideologia e língua se 

encontram, talvez possamos entender de que se trata essa Ideologia: 

Como todas as evidências, incluindo as que fazem com que uma palavra 

“designe uma coisa” ou “possua uma significação” (portanto, incluindo as 

evidências da “transparência” da linguagem), essa “evidência” de que você e 

eu somos sujeitos – e que isso não levante qualquer problema – é um efeito 

ideológico, o efeito ideológico elementar. (ALTHUSSER, 2008 [1970], p. 211; 

sublinhas nossas) 

As ideologias são compreendidas, já por Althusser, como produção de evidência que 

incide sobre os sentidos das palavras. Mas seus efeitos se iniciam no sujeito: são as 

ideologias as responsáveis pela evidência de que os sujeitos se identifiquem, se sintam, se 

percebam como sujeitos. Mais especificamente, no Estado de direito, são as ideologias 

que tornam evidente que o sujeito se identifique com(o) indivíduo, possuidor de nomes, 

direitos, deveres, identidade só dele. Desse efeito ideológico elementar, para parafrasear o 

termo que Pêcheux utiliza, regionalizam-se as interpelações sofridas pelos sujeitos de 
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acordo com as posições de classe com que passam a se identificar, não empiricamente, 

mas num processo em que o sujeito pode ora materializar determinada posição, ora outra, 

completamente antagônica – o que explica, por exemplo, que, ao se dizer de comida, as 

enciclopédias ora adotem uma posição discursiva nacional, ora uma posição 

internacional, europeia e civilizatória: regionalização da interpelação ideológica que está 

prevista no aparato da Análise do Discurso. E que, ao se dizer de alimentação nacional, 

pode-se também falar do internacional. 

A noção de formação ideológica recupera o discurso althusseriano sobre a ideologia: 

segundo Althusser (2008 [1970]), a ideologia não é reflexo do real, mas uma deformação 

inelutavelmente material das condições reais de existência, de (re)produção e de 

exploração do homem. A problemática nessa definição de ideologia como deformação 

vem do fato de que essa perspectiva pressupõe existir alguma prática, algum discurso – 

“bem-formado” –, em vez de deformado. Nas palavras de Henry, sobre o trecho de 

Althusser (2008 [1970]) que acabamos de citar: 

Althusser escreve: “Como todas as evidências, incluindo aquela segundo a 

qual uma palavra ‘designa uma coisa’ ou ‘possuía uma significação’, ou seja, 

incluindo a evidência da transparência da linguagem, esta evidência de que eu 

e você somos sujeitos – e que este fato não constitui nenhum problema – é um 

efeito ideológico, o efeito ideológico elementar”. Por que “elementar”? (...) 

Quer dizer precisamente que tal “efeito” não é a conseqüência de alguma 

coisa. Nada se torna sujeito, mas aquele que é “chamado” é sempre já-sujeito. 

A diferença entre Althusser, de um lado, e Lacan, Derrida ou Foucault, de 

outro, é que os três últimos referem o sujeito a uma impossibilidade, ou seja, a 

impossibilidade de escapar do “jogo ou ordem do signo” (retomando a 

formulação de Derrida), enquanto que com Althusser tem-se a impossibilidade 

de escapar da ideologia. (...) uma ideologia tem um “exterior”, mas este 

exterior é de outras ideologias. (HENRY, 1990, p. 31; 33) 

A ideologia, dessa forma, em Althusser, convoca, interpela, conclama, chama os 

indivíduos em sujeitos, deformando sua percepção do exterior da ideologia. 

Considerando também – assim como Althusser, embora de modo diferente – o sujeito do 

inconsciente de Lacan, Pêcheux formula a ideologia não como deformação, mas como 

produção de evidência de sentidos da qual o sujeito não pode fugir: a ele não é possível 

alcançar o real da língua nem o real da história. São impossíveis. Não há, também, um 

caráter evolutivo da ideologia: não se segue progressivamente a uma verdade ideológica, 

a um limite matemático da verdade. 
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O sujeito, na ilusão de estar no controle, de nem mesmo estar sujeito, se põe na posição 

de centro, de fonte daquilo que diz e do que mais pratica. Num de seus textos 

fundamentais, tratando do corte saussuriano e daquilo que a linguística tradicional exclui 

como objeto – a semântica –, Pêcheux, Haroche e Henry exploram a noção de 

formação ideológica para caracterizar um elemento suscetível de intervir – 

como uma força confrontada a outras forças – na conjuntura ideológica 

característica de uma formação social em um momento dado. Cada formação 

ideológica constitui desse modo um conjunto complexo de atitudes e de 

representações que não são nem “individuais” e nem “universais”, mas que se 

relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em conflito umas 

em relação às outras. (HAROCHE, HENRY, PÊCHEUX, 2008 [1971]) 

As formações ideológicas são as responsáveis por determinarem aquilo que os sujeitos 

podem e devem realizar, praticar, saber. A ideologia, desse modo, não é mero conjunto de 

ideias abstrato, mas um conjunto complexo de práticas e gestos materiais, que incidem 

sobre a construção dos aparelhos dum Estado. E há, segundo o aparato teórico da AD, 

uma materialidade dominante, em que a ideologia se atualiza: o discurso. O discurso é a 

base material da ideologia, e possui em si mesmo outra materialidade basilar: a própria 

língua, que funciona como lugar em que se desenvolve a luta por sentidos, o encontro 

com a heterogeneidade e também a irrupção da diferença, como resistência. Nesse 

aspecto, a língua não significa por si mesma, tampouco suas unidades discretas. Elas 

recebem seus sentidos inseridas numa formação discursiva. Para Orlandi, 

(...) embora não se identifique discurso e ideologia, o discursivo é concebido, 

por Pêcheux (1975a), como um dos aspectos materiais do que ele chama de 

materialidade ideológica. O discurso é pois um elemento particular da 

materialidade ideológica. Daí que as formações ideológicas comportam uma 

ou várias formações discursivas interligadas que determinam o que pode e 

deve ser dito a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada. 

(ORLANDI, 2012, p. 45) 

Orlandi enfatiza que ideologia e discurso não são coincidentes, mas que se incidem 

mutuamente, com uma subordinação particular do discusivo ao ideológico. Um ponto a 

destacar na citação da autora é que as formações discursivas são interligadas, e não 

apartadas, o que permite, a nosso ver, um tráfego, um deslizamento de sentidos que 

assegura a dominância de um dado modo de produção numa formação ideológica: se há 

tolerância, em suas formações discursivas, para um emergir de sentidos outros, a 

estabilidade da ideologia dominante é mais viável. A seguir, prosseguiremos com as 
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noções de formação discursiva e de formação imaginária, esta última provinda de uma 

releitura que Pêcheux faz de Althusser, mas também do linguista funcionalista Roman 

Jakobson. 

 

1.2. Ilusões de antecipações e materialização da ideologia: formações imaginárias 

e formações discursivas 

A noção de formações imaginárias provém de uma ruptura do esquema de comunicação 

humana proposto por Jakobson: “(...) o que funciona nos processos discursivos é uma 

série de formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si 

e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do mundo” 

(PÊCHEUX, 1990b [1969], p. 82). A obra de Althusser também contribui nessa noção, 

por tratar da ideologia nas formações sociais: “existem nos mecanismos de qualquer 

formação social regras de projeção” (ibidem, p. 82). Para além de as formações 

imaginárias serem simples mecanismos produtores de imagens na apreensão fenomênico-

sensível, elas nos conduzem ao pressuposto de que “a percepção é sempre atravessada 

pelo “já ouvido” e o “já dito”, através dos quais se constitui a substância das formações 

imaginárias enunciadas” (ibidem, p. 82-83). O que já se disse sobre a comida, o que já se 

ouviu sobre alimentação, o que já se escreveu sobre ingredientes, o receituário que já se 

leu, os sabores que se afirmam os melhores: tudo isso vai determinar e moldar, não como 

contexto ou experiência pregressa, mas como formação, o imaginário sobre a comida. 

Não se reduzem, os sabores, às percepções cognitivas. Nenhum discurso é imune às 

regras de projeção e às antecipações: 

Esta antecipação do que o outro vai pensar parece constitutiva de qualquer 

discurso, através de variações que são definidas ao mesmo tempo pelo campo 

dos possíveis da patologia mental aplicada ao comportamento verbal e pelos 

modos de resposta que o funcionamento da instituição autoriza ao ouvinte: a 

esse respeito, um sermão e uma conversa a bandeiras despregadas 

“funcionam” de modo diferente. (PÊCHEUX, 1990b [1969], p. 77-78) 

Pois bem: se se imagina o que o outro dirá, também se imagina o que e como é dito em 

determinado processo discursivo e em dado aparelho ideológico. Prevê-se o modo de 

falar numa cerimônia religiosa. Antecipam-se os rituais de apresentação de trabalho 

escolar. Reflete-se sobre as melhores maneiras de ser apresentado a um desconhecido. 

Normas sociais que já foram ditas, cujos discursos circulam e constituem aquilo que 
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imaginamos. E o sujeito, desde que inscrito nos processos discursivos, já se põe num 

lugar. A e B – na citação de Pêcheux, forma de ele retomar a teoria da comunicação de 

Jakobson – não são sujeitos empíricos, mas lugares imaginários ocupados por esses 

sujeitos nas formações sociais. Em apresentação da proposta e tentativa de 

esclarecimento de noções – inclusive da importância da linguística, da psicanálise e da 

informática aplicada ao estudo de textos –, Gadet, Leon, Maldidier e Plon (1990) 

compreendem que: 

Se A e B não são – é certo – indivíduos, indivíduos caros à psicologia 

empírica, se esses “elementos A e B” representam lugares, esses lugares 

continuam enigmáticos, pois são lugares de sujeitos (patrões, funcionários de 

repartição, operários) que são outros tantos, isto é, representações imaginárias 

não atestadas como tais, pois justamente esses lugares são considerados como 

sede de representações imaginárias determinadas pela estrutura econômica e 

tidas como escapadiças ao domínio desses sujeito s. (GADET, LEON, 

MALDIDIER, PLON, 1990, p. 54) 

Se os sujeitos não dominam quais são as posições imaginárias – discursivas, portanto – 

que ocupam ao falar, eles dizem, muitas vezes, de posições contrárias aos lugares em que 

se situam na malha das formações sociais. Explorado que argumenta no sentido de 

beneficiar o explorador. Sujeito à mais-valia que defende a economia do patrão nos 

salários. Cientista que fala da posição da religião. Mulher que advoga pelo machismo. 

Negro racista contra negro. Os papéis que os sujeitos imaginam desempenhar – ou que 

imaginam querer desempenhar – na formação social são encenados materialmente no 

discurso através das formações imaginárias. Em análise sobre o discurso iluminista do 

século XVIII (especificamente, a obra de Louis Claude de Saint-Martin), Gayot e 

Pêcheux (1971) afirmam que “il est nécessaire de souligner la mutation qui se manifeste 

au niveau de la représentation qu’il se donne, sous une forme imaginaire, des conditions 

réelles d’existence des individus”11 (GAYOT & PÊCHEUX, 1971, p. 701). 

As “condições reais de existência dos indivíduos” também não devem ser confundidas 

como um real inequívoco, monossêmico e alheio a contradições. Pelo contrário: essas 

condições reais é que indicam para uma possibilidade de interpretações diversas, 

impossíveis de serem apreendidas. Talvez Gayot e Pêcheux pudessem ter expressado a 

ideia  de outra maneira, dizendo das condições materiais de existência dos indivíduos, 

                                                 
11 “É necessário sublinhar a mutação que se manifesta no nível da representação que se dá, sob uma forma 

imaginária, das condições reais de existência dos indivíduos” (GAYOT & PÊCHEUX, 1971, p. 701). 
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aquelas que se imprimem e se exprimem nas instituições, nos aparelhos, nos lugares 

preenchidos nas formações sociais. Produzem-se imagens no discurso, e essas imagens 

são caras às análises, pois auxiliam na demonstração de como se dão as disputas por 

sentidos no campo do imaginário: que formam objetos imaginários (PÊCHEUX, 1990b 

[1969], p. 83). Algumas das perguntas implícitas, para Pêcheux, quanto à produção dos 

discursos no processo interlocutivo, são “Quem sou eu para lhe falar dessa maneira?”, 

“Quem é ele para que eu fale com ele dessa maneira?”, “Quem sou eu para que ele me 

fale dessa maneira?”, “Quem é ele para que fale dessa maneira comigo?”. Dessas 

perguntas, podemos deduzir outras, como “Quem sou eu para falar desse objeto 

discursivo?”, “O que é esse objeto discursivo e como devo falar dele?”, “Quem é meu 

interlocutor e como ele deveria falar do objeto discursivo”. Questões que, de um modo ou 

de outro, comparecerão em nosso trabalho, mais à frente, ao vermos a relação entre a 

construção do objeto discursivo enciclopédia na formação social brasileira e as relações 

da produção de sentido da comida e da alimentação e do sujeito. 

A relação entre formação imaginária e processo discursivo é apresentada recuperando a 

semântica enunciativa de Oswald Ducrot. Pêcheux defende que a percepção dos objetos 

pelos sujeitos é afetada por aquilo que já fora ouvido e já fora dito: portanto, as imagens 

são constituídas, em sua substância, discursivamente: 

Por oposição à tese “fenomenológica” que colocaria a apreensão perceptiva do 

referente, do outro e de si mesmo como condição pré-discursiva do discurso, 

supomos que a percepção é sempre atravessada pelo “já ouvido” e o “já dito”, 

através dos quais se constitui a substância das formações imaginárias 

enunciadas; os conceitos de pressuposição e de implicação apresentados e 

utilizados por O. Ducrot colocam em jogo o mesmo gênero de hipótese. 

(PÊCHEUX, 1990b [1969], p. 85-86) 

A substância das formações imaginárias enunciadas – que, poderíamos dizer, atuam no 

eixo intradiscursivo (aquele do produzido materialmente no discurso) – é extraída das 

possibilidades elencadas pelas formações discursivas – que compreendem o encontro do 

interdiscurso, memória do dizer, com o intradiscurso.12 São as formações discursivas que 

                                                 
12 Em uma das reuniões de 2011 do Laboratório Arquivos do Sujeito, de que fazemos parte, levantamos 

uma questão enunciada por um aluno de Linguística XVII (Análise dos discursos midiáticos) do curso de 

Comunicação Social da UFF: “Se o intradiscurso atua no eixo horizontal e o interdiscurso no eixo vertical, 

onde está o x do vértice?” A pergunta é extremamente relevante, tendo em vista que a metáfora dos eixos é 

extraída exatamente do campo da matemática. A resposta que esboçamos e à qual nos prendemos, então, é 

que o x do vértice, ou seja, o ponto de encontro coordenado entre interdiscurso e intradiscurso, é 
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dão condições para a transformação ideológica no esforço de seu conflito com outras 

formações discursivas e no porvir de relações de sentido diversas daquelas em que se está 

inscrito: 

uma formação discursiva existe historicamente no interior de determinadas 

relações de classes; pode fornecer elementos que se integram em novas 

formações discursivas, constituindo-se no interior de novas relações 

ideológicas, que colocam em jogo novas formações ideológicas. (FUCHS & 

PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 167-168) 

Como já vimos, as formações discursivas se encontram no âmbito das formações 

ideológicas, determinando aquilo que, nelas, pode e deve ser dito, em qualquer 

materialidade linguística, dadas as posições discursivas ocupadas – ou imaginariamente 

ocupadas – pelos sujeitos em determinadas condições de produção: 

as formações ideológicas assim definidas comportam necessariamente, como 

um de seus componentes, uma ou várias formações discursivas interligadas, 

que determinam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma 

arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, 

etc.) a partir de uma posição dada numa conjuntura dada: o ponto essencial 

aqui é que não se trata apenas da natureza das palavras empregadas, mas 

também (e sobretudo) de construções nas quais essas palavras se combinam, 

na medida em que elas determinam a significação que tomam essas palavras: 

como apontávamos no começo, as palavras mudam de sentido segundo as 

posições ocupadas por aqueles que as empregam. Podemos agora deixar claro: 

as palavras “mudam de sentido” ao passar de uma formação discursiva a 

outra. (HAROCHE, HENRY, PÊCHEUX, 2008 [1971]; grifos dos autores) 

É na cadeia discursiva que se consegue analisar o processo discursivo: não apenas, de 

acordo com os autores basilares citados acima, na “natureza das palavras empregadas”, 

mas dos encontros de dizeres, na repetição ao longo da historicidade, nos deslocamentos 

e rupturas. A mudança de sentido das palavras só ocorre com a inscrição em diferentes 

formações discursivas: daí que qualquer perspectiva de semântica evolucionista, 

histórica, diacrônica, dá a ver o processo de mudança de sentido, mas não permite que se 

investiguem quais são as relações históricas, de classe, ideológicas e políticas que 

permitiram e obrigaram à mudança de sentido. A passagem nas enciclopédias, por 

exemplo, de um dizer sobre alimentação (em geral) para um dizer sobre alimentação 

brasileira se deve a uma inscrição em formações discursivas diferentes: se não uma 

                                                                                                                                                 
representado pelas formações discursivas, que extraem do eixo das possibilidades da memória discursiva 

aquilo que pode e deve ser dito. 



35 

 

mudança, um salto, uma inscrição de uma formação discursiva – doravante FD – para 

outra, pelo menos o tangenciamento, o contato, a dialética entre uma FD e outra, que 

passam a significar a materialidade em linguística em conjunto. As FDs se dividem e se 

apresentam em distintas posições discursivas com as quais os sujeitos se identificam o 

pedir por interpretação dos eventos históricos: 

(...) não há “fato” ou evento histórico que não faça sentido, que não peça 

interpretação, que não reclame que lhe achemos causas e consequências. É 

nisso que consiste para nós a história, nesse fazer sentido, mesmo que 

possamos divergir sobre esse sentido em cada caso. (HENRY, 2010, p. 47). 

Os fatos, os eventos, os objetos (re)clamam por sentido. É das formações discursivas que 

os interpretamos e os significamos, na aparência de uma impossibilidade de os sentidos 

serem outros, na ilusão de um espontaneísmo de interpretação e de uma evidente 

estabilização dos sentidos: 

tudo se passa como se, face a essa falsa-aparência de um real natural-social-

histórico homogêneo coberto por uma rede de proposições lógicas, nenhuma 

pessoa tivesse o poder de escapar totalmente, mesmo, e talvez sobretudo, 

aqueles que se acreditam “não-simplórios”: como se esta adesão de conjunto 

devesse, por imperiosas razões, vir a se realizar de um modo ou de outro. 

(PÊCHEUX, 2006 [1983], p. 32) 

Entre os sujeitos que se identificam com posições de classe elevadas, supostamente cultas 

e intelectualizadas – e, de acordo com Pêcheux, sobretudo entre esses sujeitos –, as 

formações discursivas funcionam de maneira a oferecer apenas um caminho possível, um 

rumo à interpretação, um conjunto de sentidos pré-estabelecidos. O interdiscurso, no seu 

intrincamento com as formações ideológicas, fornece a cada sujeito sua realidade 

(PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 149), no sentido de imagem de realidade, de percepção dos 

objetos discursivos que se impõem à interpretação do sujeito. As formações discursivas 

possuem e impõem uma forma-sujeito, uma posição discursiva dominante, à qual os 

sujeitos devem se submeter, com a qual devem se identificar de modo a reproduzirem os 

sentidos das FDs. No entanto, os modos de identificação são heterogêneos: a ideologia 

funciona com mais eficiência precisamente porque permite que os sujeitos tenham um 

espaço, regulado pelas FDs, em que certos sentidos são permitidos com alguma margem, 

alguma falha, mesmo: chega-se aos limites de uma FD inscrita numa formação ideológica 

para que não se instaure outra formação ideológica, para que não se rompa com a 
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formação ideológica – também FI – dominante. A modalidade de subjetivação que mais 

se aproxima da forma-sujeito é a primeira, chamada identificação: 

A primeira modalidade consiste numa superposição (um recobrimento) entre o 

sujeito da enunciação e o sujeito universal, de modo que a “tomada de 

posição” do sujeito realiza seu assujeitamento sob a forma do “livre 

consentimento”: essa superposição caracteriza o discurso do “bom sujeito” 

que reflete espontaneamente o Sujeito (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 215). 

O dito Sujeito, com S maiúsculo, representa a forma-sujeito dominante na formação 

ideológica. A modalidade de subjetivação identificação é efetuada, nos termos de 

Pêcheux, pelo “bom sujeito”, que se mostra como autoconduzido à forma-sujeito, como 

escolhedor de suas interpretações diante da historicidade. É o sujeito que, no caso dos 

Estados nacionais, se identifica como nacionalista, patriota, ufanista, admirador da língua 

que se fala no Brasil – ainda que a chame de língua portuguesa, com todo o orgulho 

nacionalista – e da comida que chama de nacional, principalmente da supostamente 

secular feijoada (que só surge como prato nacional nas enciclopédias brasileiras no século 

XX). Já a segunda modalidade de identificação subjetiva é a do “mau sujeito”, indicativa 

de contraidentificação com o Sujeito, com a forma-sujeito dominante. 

A segunda modalidade caracteriza o discurso do “mau sujeito”, o discurso no 

qual o sujeito da enunciação “se volta” contra o sujeito universal por meio de 

uma “tomada de posição” que consiste, desta vez, em uma separação 

(distanciamento, dúvida, questionamento, contestação revolta... com respeito 

ao qual o “sujeito universal” lhe “dá a pensar”: luta contra a evidência 

ideológica, sobre o terreno dessa evidência, evidência afetada pela negação, 

revertida a seu próprio terreno. (PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 215) 

A segunda modalidade é representada pelo sujeito inscrito nas resistências à forma-

sujeito dominante, que se revolta, que nega, que não se vê completamente enquadrado na 

forma de interpretar da formação discursiva em que está inscrito. É, entre outras, a luta 

proletária por melhores condições de trabalho na formação social capitalista – avança no 

sentido de que o sujeito não se identifica com a exploração sistemática, mas não vai no 

sentido de uma ruptura material com a forma se significar da formação social capitalista: 

apesar de a evidência da exploração ser colocada em questão, ela não é superada. É 

também a tentativa de “valorizar” as ditas “contribuições” do negro e do índio à formação 

da alimentação brasileira, mas marginalizando-as em preferência a uma herança 

portuguesa – o que veremos materialmente em enciclopédias mais à frente. 
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A terceira modalidade de identificação subjetiva é a da desidentificação, caracterizada 

como de ruptura com a forma-sujeito e inscrição em outra posição discursiva, 

eventualmente na fundação de uma outra formação discursiva. Todas essas formas de 

identificação se dão na base material linguística: 

(…) en premier lieu, la langue apparaît désormais comme la base du processus 

discursif, c’est-à-dire comme ce qui supporte ce processus, sans s’ident ifier 

lui : ainsi, le système lexical de la langue, aussi bien que l’ensemble des règles 

à syntaxiques qui sont étudiées par la linguistique, pré-existent à tout effet 

discursif, comme base matérielle de cet effet. Inversement, cette base ne 

saurait par elle-même déterminer le processus discursif qui, tout en s’étayant 

sur la langue, résulte de condi tions de production extérieures à la langue (ces 

conditions étant, en l’occurence, sociologiques et historiques) : si nous 

ajoutons que les traces visibles de ce processus sont constituées par les 

phénomènes de sélection-combinaison par lesquels se forme la « chaîne 

linguistique », on voit que l’objectif de la méthode est dans ces conditions de 

repérer systématiquement ces phénomènes à l’intérieur d’un matériel dont on 

présuppose l’homogénéité quant à ses conditions de production dominantes. 

(GAYOT & PÊCHEUX, 1971, p. 687)13 

Existe, portanto, uma ordem da língua que pré-existe ao processo discursivo mas que 

também não é a instância responsável pela discursivização, pelo fornecimento de sentido 

à materialidade linguística e ao sujeito. O objetivo da Análise do Discurso é, então, 

identificar a regularidade da maneira como a língua se coloca e vai significando os 

objetos discursivos. Para Gayot e Pêcheux (1971, p. 687), uma análise feita dessa 

maneira gera duas consequências no processamento da materialidade linguística: 

— La première est que l’on s’interdit toute classification ou 

catégorisation a priori des termes rencontrés dans le matériel soumis à 

l’analyse. En effet, la construction d’un dictionnaire d’équivalences, qui peut à 

la rigueur se justifier dans le cas de l’analyse dite « documentaire » portant sur 

un matériel considéré a priori comme scientifique, ne saurait être « exportée » 

hors de ce champ sans le risque majeur de retrouver purement et simplement 

dans l’analyse... ce qu’on a pensé au moment où l’on a construit le 

dictionnaire d’équivalences. 

                                                 
13 “(...) em primeiro lugar, a língua aparece a partir daí como a base do processo discursivo, ou seja, como 

aquilo que dá suporte ao processo, sem se o identificar: assim, o sistema lexical da língua, assim como o 

conjunto de regras sintáticas que são estudadas pela linguística, pré-existem a todo efeito discursivo, como 

base material desse processo. Inversamente, essa base não seria capaz, por si mesma, determinar o processo 

discursivo, que, apoiando-se completamente sobre a língua, resulta de condições de produção exteriores à 

língua (essas condições sendo, no caso, sociológicas e históricas): se adicionamos que os traços visíveis do 

processo são constituídos pelos fenômenos de seleção-combinação pelos quais se forma a “cadeia 

linguística”, vê-se que o objetivo do método é, nessas condições, identificar sistematicamente os 

fenômenos no interior de um material de que se pressupõe a homogeneidade quanto a suas condições de 

produção dominantes” (GAYOT & PÊCHEUX, 1971, p. 687; tradução nossa). 
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— La deuxième conséquence est qu’il est à la lettre impossible 

d’analyser un processus discursif à partir ďune seule séquence, mais que c’est 

la comparaison systématique entre des chaînes linguistiques ou séquences 

(dominées par une même condition de production) qui permet de mettre en 

évidence le système des substitu tions termes ou syntagmes par rapport à des 

points d’invariance, en tant que de trace repérable du processus discursif 

analysé. (GAYOT & PÊCHEUX, 1971, p. 687)14 

A orientação por não se classificarem a priori os termos encontrados num texto, ou seja, 

de não lhes conferir sentido prévio ao próprio trabalho de análise, é fundamental, uma 

vez que, conforme temos visto, são as formações discursivas que significam a 

materialidade discursiva. Portanto, não é porque um item lexical é usado em uma 

formação discursiva que se desidentifica com a dominante que ele vai sempre significar 

de maneira combativa ao sujeito universal. Escobar (1979) aborda como os aparelhos 

culturais (dos quais trataremos no capítulo 6) dominantes podem assimilar expressões 

populares de lugares sociais oprimidos: “Esta forma cerrada e excludente – “racista” – do 

nosso aparelho cultural frente aos “bens culturais” disponíveis não exclui para o futuro 

ideológico da burguesia o “uso” de expressões populares portuguesas, negro-africanas, 

indígenas etc.” (ESCOBAR, 1979, p. 199). Há inclusive formas de assimilação de um 

léxico revolucionário pela formação discursiva capitalista. E é viável, analogamente, que 

uma palavra que poderia significar a resistência da memória indígena no discurso 

dominante sobre a comida brasileira – “mandioca” seria um caso – ser empregada de 

maneira a apagar ou subalternizar a posição do índio na formação das culinárias da 

formação social brasileira. 

A segunda orientação, o evitar da pretensão de análise de um processo discursivo a partir 

de apenas uma sequência, também será um de nossos métodos de trabalho: apenas a 

comparação e o contraste de um grupo de sequências discursivas (discursivizadas nas 

mesmas condições de produção) permite que se identifiquem as disputas por sentido que 

                                                 
14 “– A primeira é que se interdita toda classificação ou categorização a priori dos termos encontrados no 

material submetido à análise. Na verdade, a construção de um dicionário de equivalências, que pode, a 

rigor, se justificar no caso da análise dita “documental”, relativa a um material considerado a priori como 

científico, não saberia ser “exportada” para fora desse campo sem o risco maior de se encontrar pura e 

simplesmente dentro da análise... foi nisso que se pensou no momento em que se construiu o dicionário de 

equivalências. 

– A segunda consequência é que é, ao pé da letra, impossível analisar um processo discursivo a partir de 

uma única sequência, mas que é a comparação sistemática entre as cadeias linguísticas ou sequências 

(dominadas por uma mesma condição de produção) que permite evidenciar o sistema de substituições de 

termos ou sintagmas em relação aos pontos de não variação, enquanto traço recuperável do processo 

discursivo analisado” (GAYOT & PÊCHEUX, 1971, p. 687; tradução nossa). 
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se dão no intradiscurso dos processos discursivos. Parte do analista, também, a 

discretização das formações discursivas, tarefa cuja dificuldade é assumida por Fuchs & 

Pêcheux em 1975: 

Aqui surge uma dificuldade que os teóricos marxistas conhecem bem: a de 

caracterizar as fronteiras reais dos objetos reais que correspondem aos 

conceitos introduzidos (p. ex., formação ideológica, formação discursiva, 

condições de produção). (…) quantas formações ideológicas existem numa 

formação social? Quantas formações discursivas pode conter cada uma delas 

etc.? (…) uma discretização de tal ordem é radicalmente impossível (FUCHS 

& PÊCHEUX, 1975, p. 168) 
É somente seguindo as orientações fornecidas por Gayot e Pêcheux (1971) que é possível 

ao menos ceder uma compreensão mais precisa dos processos discursivos no que se 

refere a formações sociais, ideológicas, imaginárias e discursivas. Mais à frente na tese, 

também procuraremos discutir a pertinência da noção, por nós formulada, de cultura 

imaginária, na necessidade de análise de nosso objeto. Em 1.3, apresentaremos a teoria da 

heterogeneidade enunciativa de Authier-Revuz (1994 [1993]; 1990 [1984]; 1998 [1992]; 

2008 [2004]), que também será importante nesta tese, bem como uma reflexão sobre o 

conceito de silêncio em Orlandi (2007 [1992]). 

 

1.3. Esquecimentos, heterogeneidade e silêncio 

A AD começa a ressoar em outras disciplinas a partir de sua fundação em 1969. Uma 

dessas é a linguística da enunciação, principalmente nas reflexões sobre heterogeneidade 

enunciativa de Jacqueline Authier-Revuz (p. ex.: AUTHIER-REVUZ, 1981, no colóquio 

Materialités Discursives, coorganizado, entre outros, por Pêcheux). Pêcheux avalia a 

intervenção na Análise do Discurso pela via da heterogeneidade como extremamente 

positiva, uma vez que a teoria da dupla heterogeneidade de Authier-Revuz (1998 [1992]) 

– heterogeneidades constitutiva e mostrada – reamarra a relação interdiscurso-

intradiscurso (MALDIDIER, 2003, p. 84). Pêcheux chega a comentar como as pesquisas 

sobre aquilo que chama de heterogeneidade discursiva, que englobam tanto os trabalhos 

de Authier-Revuz quanto o de analistas do discurso preocupados com os pré-construídos, 

podem contribuir para a AD: 

As pesquisas atuais tomam essencialmente por objeto o trabalho da 

heterogeneidade discursiva no jogo das contradições sócio-históricas: analisa-

se uma sequência na sua relação com o seu exterior discursivo específico (em 

particular seus pré-construídos, seus discursos relatados, etc.) e em relação à 
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alteridade discursiva com que ela se defronta, ou seja, o campo sócio-histórico 

do qual ela se separa (cf. noção de enunciado dividido). § Essa aproximação 

da intertextualidade, e de forma mais geral, do interdiscurso como condição da 

produção e da interpretação dos discursos pode contribuir com o estudo dos 

efeitos de mudança que afetam a circulação dissimétrica e desigual dos 

enunciados, suscetíveis de se juntarem em fórmulas produtoras de eventos 

históricos. (PÊCHEUX, 2011 [1984], p. 229; grifos do autor, sublinha nossa) 

Para Pêcheux (2009 [1975]), o sujeito é constituído por dois esquecimentos, 

determinantes das formas como a língua é mobilizada, materializada, historicizada na 

formação social. Tais esquecimentos consistem em saber que a) o sujeito não é senhor de 

seu corpo, de suas escolhas, de sua morada, ou seja, é um esquecimento que “dá conta do 

fato de que o sujeito-falante não pode por definição, se encontrar no exterior da formação 

discursiva que o domina” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 162) e b) as palavras, enunciados, 

frases etc. não possuem significados imanentes, inerentes às formas linguísticas, então 

esse esquecimento explica que “todo sujeito-falante “seleciona” no interior da formação 

discursiva que o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e seqüências que nela 

se encontram em relação de paráfrase” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 161), de forma a 

essa “seleção” resultar em “um enunciado, forma ou seqüência, e não um outro, que, no 

entanto, está no campo daquilo que poderia reformulá-lo na formação discursiva 

considerada” (ibidem; grifos do autor). Convocamos Authier-Revuz (1998 [1992]) para 

demonstrar como o empreendimento teórico de Pêcheux contribui para seu trabalho: 

Se, ao contrário, como aqui, apoiamo-nos em exteriores teóricos que 

destituem o sujeito do domínio de seu dizer – assim a teoria do discurso e do 

interdiscurso como lugar de constituição de um sentido que escapa à 

intencionalidade do sujeito, desenvolvida por M. Pêcheux; e, de modo central, 

a teoria elaborada por Lacan, de um sujeito produzido pela linguagem como 

estruturalmente clivado pelo inconsciente –, consideramos que o dizer não 

poderia ser transparente ao enunciador, ao qual ele escapa, irrepresentável, em 

sua dupla determinação pelo inconsciente e pelo interdiscurso: nesse caso, 

impor-se-á a necessidade de repensar – de modo diferente do que um simples 

reflexo – o estatuto dos fatos, observáveis, da auto-representação (AUTHIER-

REVUZ, 1998 [1992], p. 17) 

Inconsciente, da psicanálise, e interdiscurso, da AD, são primados teóricos basilares para 

Authier-Revuz, ao se apoiar tanto no não controle do sujeito daquilo que fala quanto na 

memória do discurso que faz as palavras voltarem sobre si mesmas, a despeito da 

intenção dos enunciadores. O dizer escapa, transborda, resvala e, na aparência de falta ou 

de excesso, não raro o sujeito tenta conter seus sentidos e/ou abri-los. É na materialização 
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dessa tentativa de controle e domação dos sentidos que se dá a metaenunciação – a 

“suspensão “da evidência” do uso de X” (op. cit., p. 29) –, a volta do dizer sobre si 

mesmo objeto das pesquisas de Authier-Revuz. Em síntese, a linguista separa as 

heterogeneidades em duas: (a) heterogeneidade constitutiva, um pressuposto teórico que 

reflete sobre a necessária ancoragem do dizer sobre outros dizeres: um discurso só 

significa porque provém de outros discursos; (b) heterogeneidade mostrada, o conjunto 

de recursos da “reflexividade opacificante da modalidade autonímica” (op. cit., p. 17) que 

mostram, no fio do discurso, (a) a não coincidência entre os dois coenunciadores, (b) a 

não coincidência do discurso consigo mesmo, com a presença de outros discursos, (c) a 

não coincidência entre as palavras e as coisas e (d) a não coincidências das palavras 

consigo mesmas, caracterizada pela homonímia, pela polissemia, pela paronomásia etc. 

(op. cit., p. 21). A teoria da heterogeneidade constitutiva se ancora no pressuposto da 

teoria do discurso que advoga que tal interpretação do aparelho psíquico do sujeito dá 

conta 

da impressão de realidade de seu pensamento para o sujeito-falante (“eu sei o 

que estou dizendo”, “eu sei do que estou falando”), impressão deflagrada pela 

abertura constitutiva da qual esse sujeito se utiliza constantemente através do 

retorno sobre si do fio de seu discurso, da antecipação de seu efeito e da 

consideração da discrepância introduzida nesse discurso pelo discurso de um 

outro (como próprio outro) para explicitar e se explicitar a si mesmo o que ele 

diz e “aprofundar o que ele pensa”. (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 162) 

O efeito de realidade – tanto do pensamento quanto da exterioridade –, dessa forma, seria 

formado discursivamente pelas tentativas que o sujeito faz, tateando, de concluir e fechar 

o sentido daquilo que ele mesmo discursiviza, para fora de seu controle, 

inconscientemente mas não caoticamente, porque tributário das formações discursivas às 

quais o discurso se filia na enunciação. 

Authier-Revuz (1994 [1993]; 1998 [1992]) se apoia precisamente sobre o “retorno sobre 

si do fio de seu discurso” de que fala Pêcheux (2009 [1975]), mas também do retorno de 

qualquer palavra sobre a anterior ou a por vir. Para a autora, há, em toda parcela do dizer, 

um não dito, ao que se responde ora com uma não fala, ora com uma verborragia 

nomeadora, ou seja: em dado momento não se tem palavras para expressar algo, em 

outro, as palavras excedem. Um referente acaba sendo construído – desestabilizadamente 

– pelas palavras que o tamponam, mas a ilusão que o sujeito tem é de que o objeto possui 
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nenhuma, poucas ou mesmo muitas palavras para ser discursivizado, daí a necessidade da 

volta ao fio discursivo para se explicitar quais são os melhores termos para designar, 

predicar, qualificar o objeto; ou para cancelar, alinhavar, abainhar, controlar os sentidos 

de um ou mais termos que excede(m) para aquele objeto. 

Há formas e formas de lidar com esse dizer que falta, de acordo com Authier-Revuz 

(1994 [1993]). Frente às falsas soluções do “sonho do dizer sem falta” (1994 [1993), p. 

258) – em que se busca preencher qualquer lapso linguístico, encher de palavras o que é 

impossível de ser expresso por elas (ou seja: tudo) – e do “silêncio do não-dizer” (ibidem) 

– em que se emudece frente ao vislumbre de que nada se diz, nem muito, nem pouco –, 

além de um certo agnosticismo enunciativo da literatura – quando o autor literário se 

convence de que nada há a fazer a não ser falhas na língua –, há uma “negociação 

cotidiana dos enunciadores em seu dizer”, de forma a “acompanhar o dizer pelo dizer de 

sua falta” (AUTHIER-REVUZ, 1994 [1993], p. 254-255). E será essa negociação o 

objeto de estudo de Authier-Revuz: 

Correspondendo [a modalização autonímica], em um ponto X do fio do dizer, 

ao desdobramento da enunciação de X por sua auto-representação opacificante 

– quer dizer fazendo intervir o autônimo X, ou se se prefere a “menção” de X 

–, esta modalidade enunciativa remete a negociação obrigada dos 

enunciadores com as não-coincidências ou as heterogeneidades que, 

constitutivamente, atravessam o dizer, e no “intervalo” das quais toda fala – e 

todo sujeito – deve “colocar-se”, ao seu modo próprio (AUTHIER-REVUZ, 

1994 [1993], p. 255) 

Assim sendo, a negociação do sujeito e da fala consigo mesmos atestam não 

simplesmente a tomada de posição do sujeito em relação às suas palavras para indicar os 

supostos verdadeiros sentidos que ele pretende conferir a elas. Tal tomada de posição, 

embora possa tomar a roupagem de estratégia, faz notar a) a polissemia constitutiva de 

cada dizer e b) as possibilidades de sentido outro no(s) sentido(s) que o sujeito 

aparentemente pretende comportar em sua enunciação, de forma a fazer coincidir algo 

que é irrevogavelmente não coincidente. Por essa razão, é mesmo possível perceber as 

ancoragens em diferentes formações discursivas em que as asserções, negações, 

interrogações, expressões locuções, materialidades discursivas como um todo se 

produzem. Para a autora, as palavras, como as fronteiras das formações discursivas, são 

porosas, 
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carregadas de discursos que elas têm incorporados e pelos quais elas 

restituem, no coração do sentido do discurso se fazendo, a carga nutriente e 

destituinte, essas palavras embutidas, que se cindem, se transmudam em 

outras, palavras caleidoscópicas nas quais o sentido, multiplicado em suas 

facetas imprevisíveis, afasta-se, ao mesmo tempo, e pode, na vertigem, perder-

se (...). (AUTHIER-REVUZ, 1998 [1992], p. 26; negrito da autora) 

É pondo em destaque o caráter caleidoscópico do discurso que Authier-Revuz (1998 

[1992]) teoriza sobre a capacidade que cada unidade linguística possui de metamorfosear 

os sentidos, muitas vezes com a tentativa do sujeito de enjaular a(s) palavra(s) para o(s) 

sentido(s) e vice-versa. Sua premissa de que nas palavras há outras palavras, de que não é 

possível haver sentido sem discursos anteriores, faz eco do que Pêcheux chama 

esquecimento no 2: o sujeito se esquece de que o sentido das palavras não é imanente, 

mas tributário – e não apenas daquilo que a pragmática chamará de contexto, situação: 

não há exterior às palavras, visto que o próprio sujeito já é significante, (se) remetendo, 

(se) debatendo, (se) combatendo (com) outros significantes, de forma a aceitar a ilusão da 

realidade como exterioridade, e a significando. Não existirá, portanto, nem mesmo 

metalinguagem: as palavras sobre as palavras não as saturam: 

“Não existe metalinguagem”, isto é, não existe lugar exterior à linguagem a 

partir do qual pudéssemos tomá-la, sentido e enunciação, por objeto… mas 

existe – e não seria Lacan, meta-enunciador impenitente, que estaria aqui 

inscrito subliminarmente –, do interior da linguagem e do dizer, retorno 

reflexivo do enunciador às suas próprias palavras; há um estrato 

metalingüístico, no qual se inscreve o movimento reflexivo, segundo o qual 

“nós só podemos retornar deixando-nos levar sempre para frente” (LACAN, 

1966, p. 271), portanto, aquele estrato do dizer que se volta sobre nossas 

palavras através de outras palavras mais. (AUTHIER-REVUZ, 2008 [2004], 

p. 2) 

Tal estrato metalinguístico, que opacifica as palavras num gesto reflexivo do fio 

discursivo, de um sujeito que faz retornar palavras sobre palavras, resulta numa “costura 

aparente” sobre as materialidades discursivas, expondo a falha e sua suposta “sutura” 

(1994 [1993], p. 256). Enquanto a heterogeneidade constitutiva diz respeito ao caráter 

não imanente da discursivização (só se significa uma palavra porque sob/sobre/à 

frente/atrás dela há outras palavras) e a heterogeneidade mostrada é o modo como é 

possível identificar essas suturas do dizer. 

Estudar de que forma as palavras vão sendo significadas por outras – e como se vai 

imaginando que existem coisas no mundo a serem nomeadas –, com referentes 
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discursivamente construídos, será de grande importância a nosso projeto, de vez que nas 

enciclopédias haverá sequências em que poderemos analisar aquilo que Authier-Revuz 

chama de heterogeneidade mostrada, nomeando, predicando, designando, significando 

comidas, alimentos, gostos: 

Como passarelas lançadas sobre a distância aberta, na nomeação, entre a 

palavra e a coisa, as formas que especificam esta distância podem partir, 

sempre com o objetivo da “outra margem”, de uma das duas margens: 

formulando seja i) uma predicação sobre a coisa – que precisa a(s) 

propriedade(s) do referente que entra(m) em conflito com a palavra X –, sob o 

modo de X, se se pode dizer X para alguma coisa que é..., (...) seja ii) uma 

predicação sobre a palavra – que precisa de que forma ela se desvia da 

adequação à coisa, sob o modo, por exemplo, de X, a palavra é forte demais. 

(AUTHIER-REVUZ, 1996, p. 259-260) 

Nos dois casos apresentados pela linguista – predicação sobre a coisa e predicação sobre 

a palavra –, temos um descompasso entre as palavras e as coisas: as passarelas lançadas 

entre as duas dão o tom de qual forma de tangenciar o discurso a língua assumirá, sendo 

as palavras inadequadas às coisas ou as coisas indignas de tais palavras. Cada uma das 

maneiras com que esse hiato ligado apenas por uma passarela tangente ao Real vai ser 

materializado dirá respeito mais ao sujeito, à formação social, à formação ideológica, à 

formação discursiva em que o enunciado está inscrito do que àquilo que se imagina ser o 

objeto. 

As pesquisas sobre heterogeneidade de Authier-Revuz são material inclusive para Orlandi 

(2007 [1992]) refletir sobre o silêncio como presença de sentido. Nas palavras da 

pesquisadora brasileira: 

(...) o trabalho de J. Authier traz um deslocamento importante ao modo como 

se considera a enunciação, pois a heterogeneidade refere o “enunciável” e não 

apenas o “gramatical”. Além disso, refere a produção do sujeito à ilusão 

necessária e constitutiva do seu modo de enunciação. Produz, no dizível, um 

recorte importante: não o que não se diz (o não-dito de O. Ducrot), mas o 

dizer do outro no um. § Esses deslocamentos são fundamentais, embora não 

suficientes para tratar, na questão da diferença, o que consideramos 

particularmente sob a rubrica do silêncio. (ORLANDI, 2008b [1990], p. 48) 

Em Orlandi (2007 [1992]), o silêncio não fala, não diz, mas significa, sendo também 

forma de o discurso se materializar. Mesmo na prática interpretativa de fornecer nome às 

coisas o sujeito está silenciando outros possíveis nomes: “toda denominação apaga 

necessariamente outros sentidos possíveis (...). Como parte da política do silêncio nós 
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temos, ao lado do silêncio constitutivo, o silêncio local, que é a manifestação mais visível 

dessa política: a da interdição do dizer” (p. 74). Nomear é censurar, é obrigar a dizer de 

determinada maneira, deixando no silêncio, no eixo interdiscursivo, fora do intradiscurso, 

outros nomes que disputam sentido. Nenhuma injunção é tão marcante quanto a da 

censura, que obriga a dizer, obriga a chamar, obriga a significar de determinada maneira, 

conferindo mesmo, segundo Orlandi, identidade: 

(...) há um aspecto interessante a observar em relação a esse mecanismo de 

censura. Como, no discurso, o sujeito e o sentido se constituem ao mesmo 

tempo, ao se proceder desse modo se proíbe ao sujeito ocupar certos 

“lugares”, ou melhor, proíbem-se certas “posições” do sujeito. (...) Daí, no seu 

funcionamento, a censura, ao atingir o sujeito, fixar-lhe uma imagem e ao 

mesmo tempo obrigá-lo a projetar-se para além (na fluidez do silêncio). Com 

efeito a censura é o lugar da negação e ao mesmo tempo da exacerbação do 

movimento que institui identidade. (ORLANDI, 2007 [1992], p. 76, 80-81) 

No trabalho com enciclopédias, pretendemos verificar a injunção do dizer sobre a comida 

e a alimentação: inscritos num discurso civilizatório, esses instrumentos normatizam a 

vida cotidiana e os conhecimentos em circulação, de modo a produzir a evidência de que 

só pode ser assim. À frente, entenderemos como tais instrumentos constroem sua imagem 

de legitimidade e também parte de sua historicidade no Brasil. Também discutiremos uma 

categoria teórica que acreditamos ser proveitosa para a História das Ideias Linguísticas: a 

de enciclopédias como instrumentos linguísticos de metassaberes. 
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2. Produção de sentidos sobre comida e alimentação no Brasil: nas enciclopédias, 

aquilo que deve ser sabido 

 

Sim, na roça o polvilho se faz a coisa alva: mais que o algodão, a 

garça, a roupa na corda. Do ralo às gamelas, da masseira às 

bacias, uma polpa se repassa, para assentar, no fundo da água e 

leite, azulosa – o amido – puro, limpo, feito surpresa. (...) [Seo 

Nésio] Plantava à vasta os alqueires de mandioca, que, ali, aliás, 

outro cultivo não vingava (...). [Maria Exita] Servia o polvilho – 

a ardente espécie singular, secura límpida, material arenoso – a 

massa daquele objeto. 

(João Guimarães Rosa, 1963, “Substância”, in Primeiras 

estórias) 

 

Depois da apresentação teórica do capítulo anterior, sobre as noções iniciadas pelo 

substantivo “formação” em AD – entre elas, formação discursiva –, nos conduzimos a 

outra, dessa vez sobre as condições de produção do discurso sobre comida e alimentação 

no Brasil, em geral, e especificamente nas enciclopédias publicadas no Brasil. A escolha 

de nosso material de trabalho passou pela questão de onde poderíamos encontrar 

discursividades cujo efeito instaurado na leitura fosse o de legitimidade. Assim, passamos 

inclusive por livros de culinária e almanaques – a que gostaríamos de voltar futuramente 

–, mas chegamos às enciclopédias, objetos pouco estudados na AD do Brasil e também da 

França. A fim de tornar a análise desses instrumentos mais precisa, preparamos um 

subcapítulo teórico (2.1) sobre eles – no mundo e no Brasil –, e, mais à frente, 

apresentaremos um panorama sobre a constituição, a formulação e a circulação dos 

sentidos sobre comida e alimentação no Brasil. 

 

2.1. Por que enciclopédias? 

Os sentidos sobre comida e alimentação no Brasil circulam desde a Carta de Pero Vaz de 

Caminha (2013 [1500]). Nela, já se procede a uma descrição das práticas alimentares dos 

povos indígenas do litoral da hoje Bahia. Essa descrição funciona significando um 

desconhecido, para o sujeito europeu, que clama por sentidos a partir de referentes que 

comparecem na memória europeia possível de ser formulada no intradiscurso. Um real 

que, não podendo ser dito, ainda assim é constituído discursivamente por uma memória 
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de viajantes experientes e inexperientes, que conheciam ou não outros litorais e outros 

continentes, mas cuja memória mais dominante, proeminente, é da Europa. 

Mas não é só o português que se depara com o desconhecido. O índio olha o português e 

tenta significá-lo, compreender sua comida, fornecer sentidos (e sentir!) seus alimentos. 

Um real que quase nunca é colocado, graças a não haver registros escritos das primeiras 

impressões daqueles indígenas sobre os europeus. Porém, algo se dá aí: na disputa por 

sentidos entre o discurso europeu (que pelo domínio da escrita e pelo registro exclusivo 

da história se torna dominante na historiografia; além das armas de fogo, do imperialismo 

português do começo da Idade Moderna e da posterior escravização dos povos indígenas) 

e o discurso indígena (oral, sem lugar de autoria nos instrumentos como enciclopédias, 

pelo menos não nas primeiras):15 produz-se uma heterogeneidade que vai constituindo 

aquilo que vai se dizendo sobre comida e alimentação no Brasil. Mesmo no discurso 

escrito, vão comparecendo – no silêncio, no apagamento ou na negação – traços da 

memória indígena: o nome “mandioca”, originário de língua indígena e em disputa com 

“pão da terra” vence este último sintagma na designação da raiz, por exemplo. Isso se dá 

nos livros didáticos, nas obras de folcloristas, nos livros de história, em relatos à 

metrópole portuguesa pré-1822, em livros de receita (cujo primeiro produzido no Brasil a 

partir de receitas brasileiras, de acordo com Dória [2009, p. 26], data de mais ou menos 

1870, e se chama Cozinheiro nacional). Em nosso estudo, procurávamos instrumentos 

que, ao mesmo tempo que funcionassem como modo de consulta sobre esse saber sobre a 

comida e a alimentação no Brasil, também provocassem o efeito de sentido de 

legitimidade dos sentidos ali circulantes, passando por fonte de conhecimento geral: 

instrumentos a que se pudessem recorrer e a que se pudessem referir em caso de dúvida. 

A enciclopédia é um desses lugares.16 

                                                 
15 Gallo (1989) demonstra como o discurso escrito vai se tornando dominante, principalmente nas escolas, 

oprimindo o discurso oral, que indica uma resistência da memória indígena no Brasil. E, se apesar de nas 

escolas o discurso escrito ser dominante, na língua fluida o discurso oral comparece de modo marcado. 
16  Ao início da pesquisa, até antes do exame de qualificação ocorrido em março de 2012, também 

incluíamos em nosso corpus almanaques, e pretendíamos um estudo abrangente tanto sobre as condições de 

produção desse instrumento no Brasil quanto sobre o modo como seu funcionamento foi se deslocando até 

sofrer uma enorme ruptura com a forma como produzia sentidos no século XIX. Decidimos, já em 2012, 

recortar o corpus da tese com o fim de podermos nos concentrar mais nas enciclopédias e efetuar uma 

análise mais pormenorizada desses instrumentos. Em trabalhos futuros, voltaremos a nos perguntar sobre os 

almanaques, obras que pouco são estudadas no Brasil – e também na França, ao que pudemos perceber no 
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Existe, desde o século XVII, uma separação entre dicionários de língua e dicionários 

enciclopédicos (NUNES, 2007, p. 175-176). Enquanto os primeiros funcionam de modo 

a apresentar um conhecimento – ilusório – sobre a língua, os segundos possuem como 

ilusão o discorrer sobre as coisas do mundo, a cultura, as ciências e artes. Nosso corpus 

se formou por instrumentos que instituem uma produção de conhecimento sobre as 

coisas, sobre ciência, sobre artes e sobre cultura: é o caso das enciclopédias. Esses 

instrumentos funcionam em uma tentativa de apreensão daquilo que Pêcheux (2006 

[1983], p. 41) chama de “coisas-a-saber”: os conhecimentos que constituem o sujeito, que 

o interpelam, que o inscrevem numa dada formação social e sem os quais sua existência 

pragmática é ameaçada. As enciclopédias ocupam o lugar de fornecer os sentidos para 

que esse sujeito pragmático possa satisfazer as necessidades da vida cotidiana, possa 

saber aquilo que deve saber. Consultam-se, nas enciclopédias, verbetes relativos a tudo 

aquilo que se deseja saber.17 A enciclopédia se produz na ilusão de apresentar todas as 

respostas a tudo aquilo que o sujeito deseja conhecer. A falta desses saberes que circulam 

nas enciclopédias provoca a ilusão de arriscar a felicidade do sujeito, ainda de acordo 

com o que propõe Pêcheux (ibidem). 

Trocando em miúdos, se o sujeito não tiver acesso a esses conhecimentos, compreende-se 

que seu futuro, suas conquistas, sua convivência na formação social em que está inscrito 

não estarão garantidos, uma vez que ele não sabe aquilo que deve ser sabido. Assim, se 

um sujeito não está inscrito em uma formação discursiva dominante, em que se produzem 

os conhecimentos que supostamente todos devem saber, sua felicidade, para a formação 

ideológica dominante, se mostra como ameaçada. Um lugar onde circulam esses 

conhecimentos é a enciclopédia. No caso do discurso sobre comida, diz-se dos alimentos, 

dos ingredientes, de receitas; mas não apenas. Por exemplo, para se falar do preparo de 

cardápios, alguns verbetes lançam mão de um discurso sobre a mulher, em que é 

exclusivamente ela quem deve saber cozinhar; para se falar da torra da farinha de 

mandioca, exclui-se o homem de determinadas etapas do processo de preparo, ou seja, 

                                                                                                                                                 
estágio de doutorado sanduíche (setembro a dezembro de 2013) –, de maneira semelhante às enciclopédias, 

mas de forma ainda mais marcante. 
17 Usamos o presente do indicativo nessa sentença porque, apesar de se viver em tempo de internet, não 

devemos ignorar que parcelas da formação social brasileira não possuem acesso às redes eletrônicas e que, 

mesmo quando esse é o caso, enciclopédias virtuais – cujo funcionamento decidimos não discutir nesta tese 

– continuam a ser acessadas, como a Wikipédia. 
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não seria de sua alçada o conhecimento dessas etapas. Além disso, para se apresentarem 

as melhores comidas ou melhores ingredientes, diz-se, além de seu sabor, de suas 

características nutricionais e também digestivas, muitas vezes apresentando-se um sujeito 

universal como humano, corpo biológico. E são diversas os meios pelos quais os sujeitos 

podem ser atravessados por esses saberes 

As coisas a saber são discursivizadas nas enciclopédias de modo a mostrarem um saber 

fechado totalizante. É o caso, por exemplo, da Enciclopédia da mulher (ABRIL 

CULTURAL, 1976 [1973]), que desde a apresentação de sua segunda edição afirma: “A 

coleção propõe-se oferecer às leitoras tudo o que elas precisam conhecer sobre o seu 

papel na sociedade e o seu pequeno-grande mundo: o lar” (p. 4; grifos nossos). O 

pronome tudo, como objeto direto da oração relativa que aparece logo à frente – “que elas 

precisam saber” –, produz esse efeito de totalidade: as mulheres encontrariam, na coleção 

lançada pela Abril Cultural, não uma parcela dos conhecimentos necessários para que a 

mulher seja proficiente em “seu pequeno-grande mundo” (ibidem; um sintagma nominal 

que também promove um sentido de integralidade), mas uma completude de coisas a 

saber. Esse é o funcionamento discursivo de parte das enciclopédias que estamos 

analisando. Assim sendo, como já dito, um de nossos objetivos é apreender que coisas a 

saber sobre comida circulam nas enciclopédias dos séculos XIX e XX: esses 

conhecimentos, conforme é possível verificar em nossas análises, são atravessados pelos 

discursos médico, europeu, da brasilidade, culinário. Em outras palavras, há discursos em 

que a ingestão de alimentos é tomada como sustento nutritivo para o corpo humano, e 

outros discursos em que essa mesma ingestão é entendida como parte de um processo de 

constituição de uma identificação continental/nacional. Esses discursos sobre comida 

ocupam o lugar de coisas que o sujeito deve saber para bem-viver na formação social em 

que está inserido. Desse modo, o que se diz sobre comida necessariamente diz também 

sobre o sujeito. Devemos ainda lembrar que, por termos escolhido enciclopédias em 

circulação entre os séculos XIX e XX, veremos uma diferente discursivização da comida 

e do sujeito brasileiros, bem como propriamente do topônimo Brasil, que aparece em 

locuções gentílicas como “do Brasil”. Segundo Paveau (2008), o campo da memória é 

heterogêneo nos topônimos, uma vez que eles não contêm sentidos naturalmente únicos, 

apesar de produzirem esse efeito de que os Estados sempre foram e sempre serão: 
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existem eternamente. Os topônimos, bem como os gentílicos e os substantivos 

qualificados com esses gentílicos, mudam de sentido na historicidade. A nacionalidade 

ressoa no discurso enciclopédico sobre comida e alimentação. 

Circula uma imagem reificada, quase inequívoca, de que instrumentos como 

enciclopédias, almanaques, dicionários e onomásticos possuem formas de consulta 

parecidas, em geral facilitadas pela busca em ordem alfabética e por elementos textuais – 

como rubricas e remissivas – que permitem um estudo mais aprofundado por meio de 

uma interligação entre os verbetes, mas nem sempre foi e nem sempre é assim (cf. 

AUROUX, 2008). A constituição dos sentidos daquilo que se diz ser comido, apreciado, 

plantado – e que é discursivizado em enciclopédias – no Brasil (ou mesmo quando não se 

diz do Brasil) é determinada também por como esses instrumentos se produzem e pela 

sua historicidade, pela maneira como eles circulam nacionalmente, pela forma como eles 

discursivizam (ou não) a nação. Para entender o funcionamento das enciclopédias, deve-

se levar em conta que há uma separação histórica entre dicionários de língua, dicionários 

enciclopédicos e, enfim, as enciclopédias; assim como é necessário compreender a 

história desses instrumentos, tanto no Brasil quanto no continente em que eles começam a 

ser publicados: Europa. Nos próximos subcapítulos faremos isso, inscrevendo-nos na 

perspectiva da História das Ideias Linguísticas conforme ela foi disciplinarizada no Brasil 

– ou seja, atravessada pela Análise do Discurso, a partir do grupo de Eni Orlandi 

(UNICAMP), em projeto conjunto com Sylvain Auroux, do Laboratoire d’Histoire des 

Théories Linguistiques –, de modo a explorarmos a constituição, o funcionamento, os 

deslocamentos e as condições de produção das enciclopédias no mundo e no Brasil. Com 

isso, efetuamos um corte especificativo em nosso projeto: passamos do discurso sobre 

comida e alimentação para o discurso enciclopédico sobre comida e alimentação. 

 

2.1.1. “(...) l’ouvrage est dangereux”:18 uma introdução à história das enciclopédias 

no mundo e no Brasil 

De acordo com Scotta (2008), o desejo da constituição de um saber total no mundo 

ocidental remonta à Biblioteca de Alexandria, destruída em um incêndio provocado por 

causas desconhecidas no século V, com seu meio milhão de volumes. O desejo efetuado 

                                                 
18 DARNTON, 2013 [1979], p. 29-30. 
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em Alexandria pode ser resumido, de acordo com Scotta (idem, p. 21), com duas 

palavras: soma e resumo de todos os saberes existentes. Essa ambição percorreu, por 

conseguinte, diversas materialidades, tais como bibliotecas, pergaminhos, livros, 

coletâneas bibliográficas e, mais recentemente, a própria internet. Glossários, dicionários 

e enciclopédias também se enquadram nessa ambição e, segundo Mollier (1999), 

poderiam ser descritos como bibliotecas de Babel, pelo acúmulo de informações, 

preciosidades sobre a vida humana, cultura. Mollier (1999) extrai esse significante, 

“Babel”, do prefácio de Pierre Larousse ao Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. 

Para o editor, o formato ENCICLOPÉDIA seria um monstro sem proporções, gigantesco e 

pigmeu ao mesmo tempo: uma Babel construída com materiais preciosos, uma “apoteose 

do espírito humano” e do “amor sincero da humanidade” (MOLLIER, 1999, p. 329; 

tradução nossa). Instrumentos que carregam o significante “enciclopédia” começam a ser 

publicados, na Idade Moderna, a partir da Cyclopaedia, or, An Universal Dictionary of 

Arts and Sciences,19 de Ephraim Chambers, na Inglaterra, em 1728. A obra se lançou em 

dois volumes e, numa segunda edição (1753), publicou mais dois suplementares. De 

acordo com o American and French Research on the Treasury of the French Language 

(ARTFL), 20  ela serviu como inspiração para a Encyclopédie francesa: John Mills e 

Gottfried Sellius teriam iniciado uma tradução do instrumento inglês em 1743, o que deu 

                                                 
19 Título e subtítulo completos: “Cyclopaedia, or, An universal dictionary of arts and sciences: containing 

the definitions of the terms, and accounts of the things signify’d thereby, in the several arts, both liberal and 

mechanical, and the several sciences, human and divine: the figures, kinds, properties, productions, 

preparations, and uses, of things natural and artificial; the rise, progress, and state of things ecclesiastical, 

civil, military, and commercial: with the several systems, sects, opinions, &c; among philosophers, divines, 

mathematicians, physicians, antiquaries, criticks, &c: The whole intended as a course of ancient and 

modern learning”. Tradução: “Cyclopaedia, ou, um dicionário universal de artes e ciências: contendo as 

definições dos termos, e relatos de coisas assim significadas, nas diversas artes, tanto liberais quanto 

mecânicas, e nas várias ciências, humanas ou divinas: as figuras, modos, propriedades, produções, 

preparações e usos de coisas naturais e artificiais; o crescimento, progresso e estado das coisas 

eclesiásticas, civis, militares e comerciais: com os vários sistemas, seitas, opiniões etc.; entre filósofos, 

religiosos, matemáticos, médicos, antiquários, críticos, etc.: Tudo objetivando ser um curso do aprendizado 

antigo e moderno”. 
20 In: http://artfl-project.uchicago.edu/. Sobre o projeto: “The Project for American and French Research on 

the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of the Laboratoire ATILF 

(Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française) of the Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, and Electronic Text Services (ETS) of the University 

of Chicago” (http://artfl-project.uchicago.edu/content/about-artfl) – “O Projeto de Pesquisa Americana e 

Francesa do Tesouro da Língua Francesa é um empreendimento cooperative do Laboratório ATIKF 

(Análise e Tratamento Informático da Língua Francesa), do Centro Nacional de Pesquisa científica 

(CNRS), da Divisão de Humanidades e da Assistência de Texto Eletrônico (ETS) da Universidade de 

Chicago” (tradução nossa). O portal é uma base de dados para diversas enciclopédias e dicionários, 

inclusive para a Encyclopédie e para a Cyclopaedia. 

http://artfl-project.uchicago.edu/content/about-artfl
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ânimo para que Diderot e d’Alembert dessem início ao seu próprio empreendimento, com 

muito mais verbetes e tomos que o instrumento inglês que serviria de original textual. 

Em estudo sobre como a Encyclopédie ou dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et 

des métiers se tornou um sucesso de vendas e se inscreveu historicamente como uma 

empreitada comercial não apenas de burgueses e de filósofos iluministas, mas também de 

aristocratas e membros da corte, Darnton (2013 [1979]) aborda como os privilégios 

concedidos pela monarquia francesa pré-revolucionária incidem frontalmente sobre a 

circulação, o formato, as revisões e o próprio movimento de acréscimo/subtração de 

verbetes na Enciclopédia. Os privilégios são uma forma primitiva dos direitos autorais 

como os conhecemos hoje, e esses últimos surgem muito em função das discussões, 

brigas e disputas frequentes entre, principalmente, editores franceses e ingleses sobre os 

plágios das obras. A circulação de distintos títulos contendo o significante “enciclopédia”, 

a partir da publicação, no início do século XVIII, do Dictionnaire raisonnée, é marcada 

também por plágios e conflitos mútuos entre diferentes organizadores das obras. Para 

Darnton, do ponto de vista da história do livro, a Encyclopédie só é relevante, de fato, a 

partir de 1772, data em que veio à luz o último volume da obra: desde então, sua 

circulação em grande escala é bem maior. Nesse final de século XIX, a obra é 

considerada perigosa, já tendo sido combatida pelo Estado francês diversas vezes: 

(…) il importe de tenir compte d’un fait fondamental qui apparaît aux 

autorités françaises aussitôt que le premier volume de la première édition 

atteint les souscripteurs : l’ouvrage est dangereux. Il ne se contente pas de 

fournir des informations sur tous les domaines de A à Z, il expose les 

connaissances conformément aux principes énoncés par d’Alembert dans le 

Discours préliminaire. Bien qu’il reconnaisse officiallemment l’autorité de 

l’Église, d’Alembert spécifie que la connaissance vient des sens et non de 

Rome ou de la Bible. (…) Diderot et d’Alembert détrônent l’ancienne reine 

des sciences [la théologie] ; ils réarrangent l’univers cognitif, réorientent 

l’homme dans son sein et repoussent Dieu à l’exterieur. (DARNTON, 2013 

[1979], p. 29-30; colchetes nossos)21 

                                                 
21 “(…) é importante levar em conta um fato fundamental que é percebido pelas autoridades francesas 

contemporaneamente à chegada do primeiro volume da primeira edição aos assinantes: a obra é perigosa. 

Ela não se contenta em fornecer informações sobre todos os domínios de A a Z, ela expõe os 

conhecimentos segundo os princípios explicitados por d’Alembert no Discours préliminaire. Embora 

reconheça oficialmente a autoridade da Igreja, d’Alembert especifica que o conhecimento vem do sentido, 

e não de Roma ou da Bíblia. (…) Diderot e d’Alembert destronam a antiga rainha das ciências [a teologia]; 

rearrumam o universo cognitivo, reorientam o homem em seu interior e repelem Deus ao exterior” 

(DARNTON, 2013 [1979], p. 29-30; tradução e colchetes nossos). 
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Substituindo o papel central da teologia do antigo mapa da ciência, o perigo da 

Encyclopédie reside não na figura dos sujeitos empíricos que assumem a autoria de seus 

verbetes ou que compram os volumes da obra, mas na de posições-sujeito antagônicas ao 

saber constituído: conforme reconstituição dos registros de seus colaboradores e de seus 

assinantes – muitos deles perdidos ao longo do tempo –, Darnton (op. cit.) conclui que a 

maioria deles não era proveniente de classes populares ou mesmo revolucionários 

burgueses que tinham como objetivo desestabilizar o sistema monárquico em atividade: 

tudo indica que pertencessem, ao contrário, à própria aristocracia (DARNTON, 2013 

[1979], p. 39-42). Em termos discursivos, apesar de ocuparem esse lugar social de classe 

dominante, no entanto, os enciclopedistas assumem uma posição discursiva 

epistemologicamente revolucionária e perigosa, consoante já expusemos antes: 

L’élément radical de l’Encyclopédie ne procède pas d’une vision prophétique 

de la révolution française et de la révolution industrielle mais de sa tentative 

de retracer la carte du monde de la connaissance, suivant de nouvelles limites 

déterminées par la raison et par la raison seule. (DARNTON, 2013 [1979], p. 

32)22 

Assim, apesar de a Encyclopédie se submeter à ordem religiosa e monárquica, ela produz 

sentidos inscritos dominantemente no discurso da razão, rearrumando, segundo Darnton 

(2013 [1979), o mapa do conhecimento. Uma ruptura epistemológica, portanto. Ainda 

que a maior parte dos autores e assinantes pertença à aristocracia, circulam sentidos que, 

no saber, são revolucionários, rompem com uma dominância secular do discurso religioso 

mesmo sobre as ciências. Passa-se a privilegiar a tecnologia, os modos de fazer, o saber 

científico. Nesse ponto, a enciclopédia/dicionário enciclopédico se distancia tanto da 

Cyclopaedia inglesa – que, conforme vimos em seu subtítulo, paraleliza o conhecimento 

religioso, teológico, com o conhecimento científico humano: “the several sciences, 

human and divine” – quanto dos dicionários de língua – uma vez que na própria 

Encyclopédie Diderot afirma ter cometido uma “inadvertência” que “jogou imperfeição 

em toda” a obra (DIDEROT, apud AUROUX, 2008, p. 15): haveria negligenciado o 

enfoque linguístico e privilegiado fatos, coisas, técnicas, ciências, artes (AUROUX, 

                                                 
22 “O elemento radical da Encyclopédie não provém de uma visão profética da revolução francesa e da 

revolução industrial, mas de sua tentativa de retraçar o mapa do mundo do conhecimento, substituindo-o 

por novos limites determinados pela razão, somente pela razão” (DARNTON, 2013 [1979], p. 32; tradução 

nossa). 



54 

 

2008). Teria sido, entretanto, de acordo com Auroux (op. cit.), exatamente essa suposta 

“inadvertência” a característica de uma obra de funcionamento inaugural, que não 

exploraria a metalinguagem, mas os metassaberes (termo nosso, que exploraremos no 

próximo subcapítulo). 

Não tendo sido a primeira enciclopédia a se organizar em ordem alfabética – a 

Cyclopaedia inglesa, anterior à Encyclopédie, já o havia feito décadas antes, como vimos 

–, a iniciativa de Diderot e d’Alembert opta por essa organização como escolha filosófica 

e acaba sendo interpretada, historicamente, como um gesto fundador da organização e 

apresentação do conhecimento. A confusão entre dicionário de palavras e dicionário de 

coisas é patente, sobretudo por essa coincidência na organização, apenas resolvida pela 

Encyclopédie, segundo Auroux: 

Il y a évidemment une circulation entre ces élements [(a) listas temáticas de 

vocabulário; (b) numa língua dada, listas de palavras antigas e difíceis, 

homônimos, sinônimos, dicionários de rimas, léxico de um autor etc.; (c) 

glossários independentes alfabéticos mono, bi ou (n)-língue], qui s’enchaînent, 

s’héritent, se complètent, sont traduits, mis em correspondance, etc. Ce qui 

oblitère grandement l’apparition des dictionnaires monolingues, c’est outre la 

spécialisation de (a) et (b) la confusion entre encyclopédie et dictionnaire 

linguistique : la distinction entre « dictionnaire de mot » et « dictionnaire de 

chose », qu’on remarque chez Bayle ou dans le Dictionnaire de Trévoux 

(1704), ne sera clairement théorisée que par Diderot (…), c’est-à-dire 

longtemps après l’autonomisation du premier genre. (AUROUX, 1992a, p. 34; 

colchetes nossos)23 

As listas temáticas de vocabulário, assim como as listas de palavras antigas e difíceis e de 

glossários independentes, não permitem que dicionário de palavra e dicionário de coisa 

de separem historicamente até antes do século XVIII, com o advento da Encyclopédie. 

Como constatado por Auroux, esses gêneros vão se misturando, se contaminando, se 

imbricando até que Diderot e d’Alembert forneçam um funcionamento próprio às 

enciclopédias, além do “perigo” de que Darnton fala. Podemos afirmar, parodiando 

Auroux (1992a), que, se a autonomização dos dicionários de palavras e de coisas ocorre 

                                                 
23 “Há, evidentemente, uma circulação entre esses elementos [(a) listas temáticas de vocabulário; (b) numa 

língua dada, listas de palavras antigas e difíceis, homônimos, sinônimos, dicionários de rimas, léxico de um 

autor etc.; (c) glossários independentes alfabéticos mono, bi ou (n)-língue], que se encadeiam, se herdam, 

se completam, são traduzidos, se correlacionam etc. O que oblitera, em grande escala, o aparecimento de 

dicionários monolíngues é, além da especialização de (a) e de (b), a confusão entre enciclopédia e 

dicionário linguístico: a distinção entre “dicionário de palavra” e “dicionáro de coisa” perceptível em Bayle 

ou no Dictionnaire de Trévoux (1704), só será claramente teorizada por Diderot (…), ou seja, muito tempo 

depois da autonomização do primeiro gênero” (AUROUX, 1992a, p. 34; tradução e colchetes nossos). 
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bem antes da das enciclopédias, essas últimas conseguem homogeneizar relativamente a 

imagem de seu funcionamento, autonomizando-se também, com Diderot e d’Alembert – 

e também posteriormente, com outros editores da Encyclopédie, como Panckoucke, tão 

comentado por Darnton. E parte dessa autonomização se dá pela opção pela ordem 

alfabética, tal qual a Cyclopaedia, e pelo equívoco da não inclusão das informações 

metalinguísticas: uma falha no ritual que se torna o próprio ritual posteriormente, em 

outras enciclopédias. Ou seja: a falta de informações metalinguísticas, de suposto defeito 

(segundo seus idealizadores), se tornou funcionamento. Uma falta que se inscreve e se 

torna presença pela negação. 

Auroux, no esforço de compreender por que as enciclopédias vão adquirindo uma feição 

dicionarística ao longo da história, com ordem alfabética, reflete que 

(...) o dicionário, com sua ordem alfabética arbitrária, é a melhor solução para 

abordar a representação da ordem enciclopédica, apesar das recusas de 

Leibniz, que não pôde abandonar o discurso sintético e a quem o arbitrário do 

alfabeto intimidava. (...) A forma de dicionário que reveste a enciclopédia não 

é simplesmente um artefato destinado a facilitar sua utilização. É uma resposta 

filosófica inédita ao problema epistemológico da ordem enciclopédica. 

(AUROUX, 2008, p. 15) 

Em que sentido a ordem alfabética é uma resposta filosófica? Anteriormente à empresa 

de Diderot e d’Alembert e à Cyclopaedia, muitos eram os modelos discutidos para tentar 

ordenar criteriosamente todo o conhecimento, envelopando-o numa enciclopédia. No 

entanto, isso nunca foi bem-sucedido, porque “a infinidade dos pontos de vista torna 

caduca toda tentativa de encontrar uma ordem enciclopédica linear única” (AUROUX, 

2008, p. 14). Assim, a disposição em ordem alfabética não é simplesmente casual e 

acidental, tampouco idiossincrática, mas um gesto ideológico de busca por uma 

organização pensada como científica, impessoal e imparcial possível, num projeto 

marcado pelo iluminismo/esclarecimento. Qualquer enciclopédia que traísse esse 

princípio seria – ainda hoje, conforme veremos em algumas das enciclopédias analisadas 

– obrigada a selecionar, escolher e privilegiar determinada ordem em detrimento de outra. 

Na análise do discurso enciclopédico, a ordem selecionada para que os verbetes, artigos, 

capítulos figurem na enciclopédia incide diretamente sobre a inscrição do instrumento no 

funcionamento discursivo vulgarizado pela Encyclopédie ou em outros funcionamentos, 
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quase obrigatoriamente estratificados, em que a ordem pode equivaler ao sentido de 

importância relevado ao referente discursivo contemplado. 

Essa ordem pode funcionar de modo hierárquico ou não. Apesar da presença explícita da 

Cyclopaedia de Chambers nos elementos pré-textuais da Encyclopédie,24 as enciclopédias 

anteriores à de Diderot e D’Alembert foram silenciadas pelo discurso historiográfico, que 

enfatiza a obra desses intelectuais do século XVIII como pedra angular das enciclopédias 

modernas, às vezes simplesmente a chamando de “primeira enciclopédia”. Porém, apesar 

do silenciamento das anteriores no que diz respeito à sua existência, sua prática não é 

apagada: significa. Podemos afirmar, assim, que a Encyclopédie de Diderot e d’Alembert 

representa uma ruptura com um funcionamento discursivo que estabelecia que o 

conhecimento das coisas do mundo na enciclopédia não seria apresentado em ordem 

alfabética, mas de acordo com, usando o termo de Diderot, o “ponto de vista” dos 

organizadores. A despeito do silenciamento histórico dessa prática enciclopédica de 

ordenação não alfabética, seus sentidos sobrevivem, resistindo e incidindo, em 

enciclopédias que não se inscrevem nesse funcionamento discursivo. É o caso das duas 

primeiras enciclopédias brasileiras (a que tivemos acesso): a Encyclopedia do riso e da 

galhofa em prosa e verso (1863) e a Encyclopedia popular (1879). O funcionamento 

discursivo dominante das enciclopédias envolve uma apresentação sintética de um objeto 

total, um efeito de circularidade, uma ordem alfabética que se inscreve 

interdiscursivamente da prática do discurso lexicográfico. E as enciclopédias, a partir da 

aquisição dos direitos da Encyclopédie por Panckoucke e seus sócios, se tornam cada vez 

mais populares no território europeu, disseminando-se ao longo do século XIX: 

                                                 
24 Em 1750, antes mesmo do lançamento da Encyclopédie, circulou um prospecto de propaganda da obra 

(não assinado, mas depois creditado a Diderot) com o objetivo de conquistar assinantes para os volumes a 

serem impressos. Esse prospecto foi, posteriormente, ligeiramente modificado e publicado logo depois do 

“Discours préliminaire” de d’Alembert, na própria Encyclopédie (1751). Nele, faz-se reverência à 

enciclopédia inglesa de Chambers – “le plan & le dessein de son Dictionnaire sont excellens” (“o projeto e 

o desenho de seu Dicionário são excelentes”) –, mas também se a critica bastante por suas insuficiências 

como dicionário enciclopédico: “Chambers a lû des Livres, mais il n’a guere vû d’artistes; cependant il y a 

beaucoup de choses qu’on n’apprend que dans les atteliers. D’ailleurs il n’en est pas ici des omissions 

comme dans un autre Ouvrage. Un article omis dans un Dictionnaire commun le rend seulement imparfait. 

Dans une Encyclopédie, il rompt l’enchaînement” (1750, p. xxxiv; “Chambers leu os livros, mas ele pouco 

viu artistas; e, ainda assim, há muitas coisas que só aprendemos nas oficinas. Aliás, não há aqui omissões 

como numa outra Obra. Um artigo omitido num Dicionário comum o torna somente imperfeito. Numa 

Enciclopédia, ele rompe o encadeamento”, tradução nossa). Valorizam-se, assim, o conhecimento do 

trabalho direto nas oficinas mas também a extensão da enciclopédia e da quantidade de verbetes nela. Essa 

longitude do funcionamento enciclopédico também se torna dominante, conforme veremos mais à frente 

com Eco (1998 [1997]). 
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Si le XIXe siècle fut bel et bien le siècle des dictionnaires (…) il fut aussi celui 

des collections et des encyclopédies, les premières ayant souvent intégré la 

volonté des secondes dans leur ambition primitive. Le principe de la réunion 

des textes était né au XVIIe siècle et s’était continué au suivant, mais c’est 

après 1830 que la quasi-totalité des libraires-éditeurs se lancent dans la 

confection de collections qui résument en elles toutes leurs stratégies et 

politiques commerciales. (…) Du principe de la collection que vise la 

complétude, la totalité, et entend élever un édifice ou bâtir une tour du savoir, 

au dictionnaire et à l’encyclopédie, sommation de toutes les collections 

disponibles, c’est tout le siècle enfanté par les gigantesques bouleversements 

de 1789 qui apparaît dans sa singularité ou son orgueil démesuré. (MOLLIER, 

1999, p. 330)25 

Na França, o século XIX, profundamente abalado pelos acontecimentos de 1789 e mesmo 

do começo dos anos 1800 e 1810 – com o desenrolar da Revolução Francesa –, clamava 

por ser ressignificado, por ser discursivizado de modo mais estável: a história precisava 

ser (re)escrita, assim como as ciências, as artes, a formação social recém-transformada. O 

século dos dicionários na França também se revela, de acordo com Mollier, o século das 

enciclopédias, e os dois instrumentos são explicados por ela como “soma de todas as 

coleções disponíveis”, possuindo as coleções o princípio da completude, da totalidade, da 

elevação dos edifícios e torres do saber. Assim sendo, dicionários e enciclopédias são 

imaginados duplamente como obras que almejam alcançar uma integralidade do 

conhecimento: saberes que, de acordo com Mollier (1999, p. 337), se no século XVIII, 

com a Encyclopédie, se mostram iluministas, progressistas e reorganizadores do mapa do 

conhecimento humano, no século XIX reafirmam os fundamentos da Igreja e restituem a 

“ordem ao caos aparente do universo” (ibidem), em enciclopédias como a de Pierre 

Larousse. As enciclopédias, portanto, ao mesmo tempo que têm o poder de desestabilizar, 

também referendam, reestabilizam, assumem(-se) o discurso dominante sobre as coisas, 

as ciências e as artes.  

Nas análises daquela que entendemos ser a primeira enciclopédia de divulgação científica 

do Brasil, a Encyclopedia popular (1879), verificamos que, no que diz respeito à comida 

                                                 
25  “Se o século XIX foi, claro, o século dos dicionários (…), ele foi também o das coleções e das 

enciclopédias, as primeiras integrando frequentemente a vontade dos segundos em sua ambição primitiva. 

O princípio da reunião dos textos havia nascido no século XVII, e continuara no século seguinte, mas é só 

nas proximidades de 1830 que a quase totalidade dos livreiros-editores se lançam na confecção de coleções 

que nelas resumem todas as suas estratégias e políticas comerciais. (…) Do princípio da coleção que visa a 

completude, a totalidade, e que parece elevar um edifício ou construir uma torre do saber, ao dicionário e à 

enciclopédia, soma de todas as coleções disponíveis, todo o século foi parido pelas assolações gigantescas 

de 1789, que aparece em sua singularidade ou em seu orgulho desmedido” (MOLLIER, 1999, p. 330; 

tradução nossa). 
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e à alimentação, essa enciclopédia não rompe, não (re)estrutura, não instaura sentidos 

outros: ela se inscreve numa estrutura já dada de um Brasil imperial, que promove efeitos 

de sentidos de que os sujeitos populares devem se inscrever no mesmo paradigma de 

conhecimento, ou seja, devem dominar as mesmas coisas a saber, que seus opostos na 

estratificação social, sujeitos não populares (aristocratas, burgueses). Também se 

discursivizam comida e alimentação como parte da nutrição de um suposto sujeito 

biológico. 

Parece-nos adequado, portanto, que identifiquemos, nesse discurso enciclopédico que se 

funda no Brasil, os componentes de formulação e de circulação de sentidos ao mesmo 

tempo. Retomemos o modo como Orlandi (2001, 2008a) define as categorias, assim 

como a de constituição: 

No processo de constituição dos sentidos, temos o trabalho da memória 

(interdiscurso), a interpelação do indivíduo em sujeito, a constituição de sua 

forma histórica e os efeitos que produz a partir de sua posição sujeito; no 

processo de formulação, temos a relação do discurso com o texto que atualiza 

a memória em presença, a individualização do sujeito pela sua função autor; 

na circulação, temos o funcionamento das circunstâncias de enunciação e a 

experiência de mundo (os “fatos”, os “acontecimentos”, os “seres”) como 

elementos desencadeadores e os sujeitos sociais que encarnam a função autor 

em seus percursos (por onde circulam), nos diferentes “meios” (verbal, não-

verbal, etc). Estes três processos funcionam simultaneamente e tanto o sujeito, 

como o sentido são afetados por eles. Um sentido é como ele se constitui 

como se formula e como circula. (ORLANDI, 2008a) 

As enciclopédias materializam os saberes que circulam numa formação social e também 

formulam articulações entre eles. Para uma enciclopédia se inscrever num discurso de 

constituição, os sentidos lá produzidos deveriam interpelar uma outra forma histórica do 

sujeito, o que não ocorre no caso das enciclopédias brasileiras. Portanto, a produção de 

sentidos em nosso corpus se dá de maneira a formular e a deixar circularem efeitos de 

sentido, legitimando-os em objetos de saber com grande alcance de leitores. 

Pode-se dizer que o século das enciclopédias e dicionários no Brasil é o XX,26 embora as 

enciclopédias produzidas aqui já tenham começado a circular no século XIX: a imprensa 

– no sentido de imprimir qualquer mídia, inclusive jornais, livros e revistas – só foi 

                                                 
26  O número de enciclopédias no século XX se multiplica exponencialmente: de enciclopédias 

internacionais e de projetos nacionalistas a títulos mais específicos e traduzidos de obras originais 

estrangeiras sobre diversos temas, inclusive sobre comida e alimentação: seria o caso, por exemplo, da 

Forno e fogão, da Abril Cultural – editora que lança numerosas obras enciclopédicas a partir da década de 

1970 –, publicada entre 1974 e 1977. 
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liberada com a chegada da família real portuguesa em 1808. Em nossas pesquisas em 

bancos de dados digitais e também nos arquivos físicos das bibliotecas da Academia 

Brasileira de Letras e da Biblioteca Nacional (dois dos maiores acervos de obras de 

referência do Brasil), identificamos dois títulos no século XIX, cujas materialidades que 

dizem de comida e alimentação serão analisadas no nosso próximo capítulo: a 

Encyclopedia do riso e da galhofa em prosa e verso (1863 [1873]) e a Encyclopedia 

popular (1879). Nunes (2013) reflete sobre o surgimento de enciclopédias no Brasil: 

(...) as primeiras enciclopédias brasileiras somente aparecem no século XX, 

após a produção e circulação de enciclopédias portuguesas, primeiramente em 

parcerias entre Portugal e Brasil, e em seguida em projetos nacionais. (…) No 

primeiro projeto de uma enciclopédia brasileira, de autoria de Mário de 

Andrade, mencionava-se que “o projeto segue o modelo das enciclopédias 

Britannica, Italiana e da alemã Brockhaus.” (...) Embora esse projeto não 

tenha ido adiante, nota-se, nessa primeira tentativa de uma enciclopédia 

brasileira, que a Enciclopédia Britannica é apontada como uma das linhas de 

influência. Mas é sobretudo a partir dos anos 1960 que tal influência se dá 

mais amplamente, por meio de traduções, edições e participação na elaboração 

de enciclopédias. (NUNES, 2013, p. 140) 

Embora o primeiro projeto de enciclopédia dotada do gentílico “brasileira” no título seja 

o de Mário de Andrade, no século XX, conforme afirmado por Nunes (2013), nossas 

pesquisas encontraram pelo menos duas enciclopédias no século XIX, e ainda duas outras 

da década de 1920, anteriores à empreitada de Mário de Andrade, que, como servidor do 

Instituto Nacional do Livro (INL), envia anteprojeto da Enciclopédia brasileira ao 

Ministério da Educação de Gustavo Capanema em 1939. 27  Pelo menos uma dessas 

enciclopédias é assinada por um brasileiro, a Encyclopedia popular, de 1879, editada em 

Minas Gerais por Bernardo Saturnino da Veiga. A Encyclopedia do riso e da galhofa 

(1873 [1863]) é compilada e editada por Eduardo Laemmert, originário do Grão-Ducado 

de Baden mas radicado no Brasil ainda no começo da adolescência. 

As outras duas, do século XX, da W.M. Jackson (Encyclopedia e diccionario 

internacional, de 1920, e Thesouro da juventude, de 1925), são traduções/adaptações de 

                                                 
27 Duas dessas enciclopédias são publicadas pela editora W.M. Jackson e, de acordo com Flávia Camargo 

Toni – preparadora dos originais da edição em livro do anteprojeto da Enciclopédia brasileira 

(ANDRADE, 1993) –, pelo menos uma delas é conhecida por Mário de Andrade, por haver anotações, 

lembretes e fichamentos do autor no “opúsculo impresso da propaganda da Enciclopédia Jackson” (TONI, 

1993, p. xxiii). 
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obras norte-americanas, embora isso não seja informado em nenhum momento em seus 

volumes. Só descobrimos essa informação mediante pesquisa bibliográfica. 

O resultado do projeto de Mário de Andrade ganha data de nascimento em 1958, com a 

publicação pelo INL do primeiro e último volume da Enciclopédia brasileira de Alarico 

Silveira.28 

Estamos considerando aqui enciclopédias brasileiras inclusive aquelas que são traduzidas 

e adaptados29 no Brasil de títulos estrangeiros, uma vez que a própria concepção da 

Encyclopédie começou como sendo um projeto de tradução da Cyclopaedia de 

Chambers. Os processos de idas e vindas e de adaptação presentes na tradução de 

instrumentos linguísticos estrangeiros passam necessariamente por reinscrições e por 

deslocamentos em formações discursivas. 

Não coincidentemente, visto que o século XIX proporciona as condições de produção – 

como acesso a gráficas, a papel, bem como desejo por uma constituição dos sentidos de 

nacionalidade – de instrumentos de divulgação de conhecimento no Brasil, essas décadas 

finais do século XIX também abrigam a publicação de dicionários, gramáticas e também 

de obras como o já aqui comentado livro de culinária Cozinheiro nacional, escrito em 

algum ano entre 1870 e 1888. Ha uma concentração, nesse período, de publicações que 

                                                 
28 Que, segundo Toni (1993, p. xxii), não possuía nenhuma similaridade com o projeto concebido por 

Andrade, apesar do desejo mútuo da escrita de uma enciclopédia brasileira: “(...) Mário de Andrade vai, em 

companhia de José Bento de Faria Ferraz, seu secretário em São Paulo, à casa de Alarico Silveira, que já 

colecionava material para uma edição do gênero. De fato, o tomo I da Enciclopédia Brasileira de Alarico 

Silveira sai em 1958, mas em nada se assemelha ao projeto proposto ao INL”. 

No início de nossas pesquisas no arquivo da Biblioteca Nacional, em 2010, pedimos ajuda a algumas 

bibliotecárias e uma delas, ao ser perguntada sobre enciclopédias brasileiras, disse que a primeira a ser 

publicada tinha de fato sido a de Alarico Silveira, de 1958, e ainda informou que a edição havia sido 

descontinuada logo depois do primeiro volume, por falta de interesse do Estado. Esse fato é relevante: 

mesmo as profissionais que na lide diária estão em contato com todo o acervo das Obras de Referência da 

Biblioteca Nacional – onde encontramos três das quatro enciclopédias anteriores ao anteprojeto de Andrade 

– dão a informação, sem titubear, de que a primeira é essa obra inacabada. Quando se pergunta por uma 

“enciclopédia brasileira”, o sintagma nominal produz tanto o sentido de enciclopédias que levam o 

gentílico “brasileira” no título quanto o sentido de enciclopédias publicadas no Brasil. Esse segundo 

sentido, no entanto, não está na ordem da evidência em algumas formações discursivas: a interpretação é 

rápida e produz-se a ilusão de monossemia do gentílico no título. E assim perpetua-se que não existiram 

enciclopédias brasileiras antes de 1958. Falaremos mais desses apagamentos nos capítulos seguintes. 
29 Na posição discursiva de editor, os termos “tradução” e “adaptação” são usados para fins distintos. 

Quando há, entretanto, tradução e adaptação de uma obra, o funcionamento do trabalho do tradutor é o de 

observar o texto dito original como intraduzível e carente de uma reescritura, inclusive com supressões e 

acréscimos, para o leitor inscrito da tradução. A adaptação pressupõe justamente que os leitores imaginários 

estejam em outras posições. 
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desejam dizer do nacional, que buscam um dar sentido para se conhecer, para se dar a 

conhecer aquilo que vai sendo dito (sentido) Brasil. 

Guimarães afirma que “No decorrer do século XIX vai se dando isoladamente 

manifestações de uma tomada de posição quanto à especificidade da língua do Brasil (e é 

enquanto tal que se configura como objeto a língua nacional) como objeto dos estudos de 

língua” (GUIMARÃES, 2004, p. 27). O mesmo autor pontua que, entre outros títulos, em 

1837, é publicado o Compendio da Grammatica da Lingua Nacional (Coruja); em 1857, 

o Vocabulario Brazileiro para servir de complemento aos diccionarios da língua 

portugueza (Brás da Costa Rubim); em 1881, a Grammatica Portugueza (Júlio Ribeiro); 

em 1997, a Grammatica da Lingua Portugueza (Pacheco Silva e Lameira de Andrade), a 

Grammatica Portugueza (de outro Ribeiro, João) e a outra Grammatica da Lingua 

Portugueza (Alfredo Torres), além de vários dicionários também nessas últimas décadas. 

Esse momento – para Guimarães, trata-se de dois períodos diferentes nos estudos do 

português no Brasil, um em que começam a se produzir obras preocupadas com a 

especifidade do português do Brasil, outro em que são fundados os estudos do português 

do Brasil – é fértil em publicações que dizem do nacional e que vão significando a língua 

e as coisas: discursivizando um imaginário sobre a língua e as coisas, para ser mais exato, 

e necessariamente cortando-lhes, como em qualquer descrição, a fluidez. Fluidez de 

língua e fluidez de cultura, no caso de nosso objeto de pesquisa. 

Não são necessariamente os sentidos de brasileiro ou de comida brasileira que se 

impõem no século XIX: é preciso saber viver de modo civilizado e infundir uma suposta 

cultura melhor no Brasil, uma cultura nacional, significante que disputa sentidos com o 

outro, brasileiro, para dizer do sujeito e das coisas do Brasil. Diz-se de nacional para não 

se evitar o gentílico, para não ser necessário decidir por um gentílico que designe as 

coisas da nação. Daí, produzem-se gramáticas, dicionários e também enciclopédias e 

livros de culinária. 

Auroux (1992b) já alerta: “Compreende-se mal esta entrada em cena dos vernáculos, se 

não a colocamos em perspectiva com três elementos fundamentais: a renovação da 

gramática latina, a imprensa e as grandes descobertas” (p. 50). No caso do nosso estudo, 

deslocamos esses três elementos para outros três, sobre os quais temos discorrido aqui: 

(a) a autonomização das enciclopédias, (b) a chegada e legalidade da imprensa no Brasil 
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e (c) a maior atividade de escrita no país, que torna a redação das enciclopédias, 

dicionários, livros de culinária contemporânea ao crescimento do número de obras 

literárias. 

Fazemos coro a Nunes (2012), em sua interpretação de que é a partir dos anos 1960 que a 

influência da Enciclopédia Britannica (e também de outras, como o grande número de 

enciclopédias específicas internacionais traduzidas e publicadas pela editora Abril) se 

perpetua no sistema editorial brasileiro. É essa a década em que se publica, por sinal, a 

primeira edição da Barsa (1964), até hoje a enciclopédia impressa mais vendida do 

Brasil, que recebeu sobremaneira influências da Britannica, embora dela se distancie e 

distingua pelos verbetes, pelo título, pelas vendas. Tendo usado a base de verbetes da 

Britannica, a Barsa se aparta desta desde o início e, contemporaneamente, se a 

enciclopédia do Reino Unido nem mais impressa é (decidiu por converter sua base de 

dados completamente para o suporte digital), a Barsa nunca teve tiragens tão altas quanto 

hoje. A imagem que se faz de enciclopédia no Brasil, mesmo nos tempos de internet, 

ainda é de um instrumento de conhecimento, palácio do saber e objeto de desejo para a 

intelectualidade: daí mais uma justificativa para elencarmos essas obras como material de 

composição de corpus. 

É capital apontar que nem todas as grandes (no sentido de volumosas e também de 

circulação alcançada, de capilaridade) enciclopédias publicadas recebem o gentílico 

nacional em suas edições: as maiores enciclopédias francesas não são predicadas, em 

seus títulos, como “francesas”. É o caso da própria Encyclopédie de Diderot e d’Alembert 

(e, posteriormente, como já expusemos, Panckoucke, com suas revisões, ampliações e 

modificações nos verbetes) e da Larousse, que recebe o nome de seu próprio editor. 

Portanto, em nossa perspectiva, preferimos incorporar em nosso material de análise as 

enciclopédias brasileiras circulantes pré-anteprojeto de Mário de Andrade, detendo-nos, 

também, na análise de seus títulos: expomos também, nos capítulos que seguem, os 

efeitos produzidos nos títulos de Encyclopedia do riso e da galhofa (1873 [1863]), 

Encyclopedia popular (1879), Encyclopedia e diccionario internacional (1920) e 

Thesouro da juventude (1925), as quatro enciclopédias brasileiras anteriores ao envio do 

anteprojeto de Andrade ao ministro Capanema. 
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Nesse documento de Mário de Andrade, estabelecem-se comparações entre o imaginário 

de como deve ser uma enciclopédia brasileira e tantas outras enciclopédias nacionais, 

como a Britannica e a Italiana, as “duas principalíssimas” (ANDRADE, 1993, p. 8), nem 

mesmo mencionando a existência de outras enciclopédias anteriores: em nossa 

compreensão, isso se dá pela inscrição desse anteprojeto de Andrade num discurso que 

privilegia o nacional. Inscrevendo-se numa ideologia do déficit (MARIANI, 2004, p. 25-

26), Andrade projeta um imaginário de brasileiro inculto mesmo sobre a coisa brasileira. 

Mariani (ibidem) desenvolve o conceito de “ideologia do déficit” para se referir à forma 

como o colonizador português justifica a colonização linguística dos colonizados, que 

não possuiriam os sons de F, L e R em seus sistemas fonéticas, portanto, não poderiam 

desfrutar da Fé, da Lei e do Rei. Nossa interpretação é que essa ideologia do déficit seja 

fundadora na formação social dominante no Brasil, como no projeto de Andrade a seguir: 

Não parece legítimo, na situação presente do país, ter-se a ambição de criar 

uma enciclopédia brasileira da importância cultural universal das grandes 

enciclopédias existentes nos países mais favorecidos por uma cultura mais 

tradicional. Há, porém, um lado por onde a Enciclopédia Brasileira pode 

adquirir uma validade incomparável: é quanto ao que ela contiver de 

conhecimentos a respeito da coisa brasileira. (ANDRADE, 1993, p. 26) 

Ao intensificar duplamente o verbo no particípio e o adjetivo que se referem a outros 

países – “países mais favorecidos por uma cultura mais tradicional” –, provoca-se o efeito 

de que o Brasil poderia ser “mais” (sublinhas nossas), e é menos. Interessa-nos aqui 

especialmente a análise do adjunto adverbial de intensidade, em vez de nos preocuparmos 

com o verbo e com o adjetivo utilizados na predicação. Diante de tantas enciclopédias 

nacionais da Europa – não se menciona nenhuma outra que não seja do Velho Mundo 

caucasiano –, o anteprojeto de Andrade se inscreve numa ideologia do déficit 

(MARIANI, 2004, p. 25-26), ou seja, numa produção de evidência de que falta algo ao 

Brasil: no caso, enciclopédia e favorecimento por cultura tradicional; em oposição às 

nações imaginadas como mais cultas na Europa. Portanto, só caberia e seria válido à 

Enciclopédia brasileira, conforme concebida por Mário de Andrade, a divulgação dos 

“conhecimentos a respeito da coisa brasileira”. Significa-se, no anteprojeto, essa 

enciclopédia como menor do que as outras, possuidoras de cultura tradicional, já que a 

Brasileira só seria passível de divulgar a cultura brasileira, em vez de perseguir “a 

ambição de criar uma enciclopédia brasileira da importância cultural universal das 
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grandes enciclopédias existentes nos países mais favorecidos por uma cultura mais 

tradicional” (ibidem). Há aqui um efeito de continuidade, mas também de restrição: o 

brasileiro faria parte do universal, mas uma enciclopédia brasileira não poderia 

ambicionar escrever sobre o universal, mas apenas se inscrever no que é brasileiro. Uma 

enciclopédia sobre a res, a coisa brasileira. Caso tivessem sido concluídos, os verbetes 

sobre comida e alimentação de tal instrumento teriam sido incluídos em nossas análises, 

mas não foi o caso. 

De acordo com Nunes (2008) um paradoxo reside nos seguintes dados: embora nunca se 

tenham produzido tantas gramáticas e dicionários quanto no século XX, nunca houve tão 

poucas pesquisas sobre esses objetos. Para o autor, isso é explicado pelo surgimento da 

linguística saussuriana: “Na linguística moderna, saussuriana, tais estudos foram 

considerados como objetos normativos, ou seja, não descritivos e, portanto, não 

científicos” (NUNES, 2008, p. 110). Podemos dizer algo similar quanto às 

enciclopédias.30 

A linguística, a partir de meados do século XX, ocupou o lugar de ciência-piloto das 

ciências humanas (HENRY, 1992 [1977]) – estabelecendo seu método estrutural e suas 

dicotomias em outros estudos –, provocando o afastamento dos dicionários como objeto 

dos estudos de linguagem, enquadrando-os não como descrição científica da língua, mas 

como um trabalho lexicográfico de cunho filológico, pré-linguístico. Nossa hipótese é de 

que, ao mesmo tempo, as outras ciências humanas – capitaneadas pelo método 

estruturalista proveniente da linguística – relegaram as enciclopédias a um segundo plano 

em relação a outros objetos, tais quais literatura, documentos oficiais, imprensa. A 

produção de conhecimento das enciclopédias foi compreendida, pelas ciências humanas 

                                                 
30 É pertinente sua investigação – como objetos discursivos – por elas serem, nas ciências humanas, um 

material considerado não científico por outras disciplinas, mas em que circulam muitos sentidos 

constituídos em formações discursivas dominantes e não dominantes quando das condições de produção de 

cada obra. Em um dos acervos que consultamos, na Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro), pudemos 

constatar esse falta de pesquisa estatisticamente. As enciclopédias ficam localizadas no setor de Obras de 

Referência, junto a periódicos – jornais, revistas, entre outros –, de modo que o lado direito da sala é 

ocupado por interessados nos periódicos e o lado esquerdo é reservado aos que têm como objetivo a leitura 

de enciclopédias, dicionários, guias, almanaques. Nas visitas realizadas, constatamos que o número de 

interessados no lado direito da sala, reservado a periódicos, é quatro vezes maior do que o de ocupantes do 

lado esquerdo. Enquanto jornais, revistas e afins são procurados como objeto de pesquisa, como meios de 

legitimação/referendo da vida cotidiana, as enciclopédias, que ocuparam, principalmente na década de 

1970, um espaço discursivo tão importante no Brasil, são relativamente ignoradas, ainda que muitas delas 

tenham sido organizadas e publicadas por grupos midiáticos – tal qual a editora Abril Cultural, que acumula 

enciclopédias na lista de publicações da década de 1970. 
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das últimas décadas, como provida de uma não cientificidade. As enciclopédias, apesar 

de divulgadoras de ciência, não seriam ciência. Ainda assim, enciclopédias – tais quais 

dicionários – são consultadas nos ensinos fundamental e médio como a forma de 

conhecimento mais acessível: elas são dotadas de uma imagem de detentoras do saber, de 

compêndio de tudo aquilo que deve ser explorado e conquistado, culturalmente, pelos 

estudantes: mas são secundarizadas pela academia. 

Assim como ocorreu com os dicionários, estudados por Nunes (2006), a produção de 

conhecimento sobre as enciclopédias diminuiu na proporção em que as próprias 

enciclopédias se multiplicavam – na década de 1960, por exemplo, há uma multiplicação 

na difusão de enciclopédias –, o que promove apagamentos como os que já comentamos, 

sobre as primeiras publicações desse tipo no Brasil.31 Pretendemos alargar esse espaço de 

pesquisa tão restrito hoje, com um diferencial: os verbetes que estamos analisando são 

relativos a comida, a alimentos e a alimentação. 

Cabe ainda neste capítulo uma exposição sobre os nossos procedimentos de leitura 

quando da consulta ao nosso arquivo de análise. Percorremos os acervos da Biblioteca 

Nacional e da Academia Brasileira de Letras em busca de enciclopédias. Nossa forma de 

entrada pode ser descrita do seguinte modo: analisamos prefácios, introduções, 

apresentações e notas do editor que abram os volumes das coletâneas. Com isso, 

esperamos entender se há e como se dá o efeito de completude de cada uma delas: se elas 

vão produzindo efeitos de sentido sobre o aquilo que é dito brasileiro, de modo geral, ou 

sobre aquilo que é dito mulher brasileira, classes sociais populares brasileiras, donas de 

casa brasileiras. Há também aquelas enciclopédias que produzem imagens de sujeitos 

universais quanto à comida e à alimentação. Além disso, cada enciclopédia foi folheada 

para que se encontrassem os verbetes, artigos ou seções comida, alimento, alimentação. 

Muitas vezes o verbete/artigo/seção encontrado era resultado de uma adjetivação, como 

“comidas brasileira”, ou o verbete principal (“alimentação”, por exemplo) fazia remissão 

a um secundário, por exemplo, como “condimentos”. Assim, também analisamos esses 

                                                 
31 Em nosso estágio de doutorado-sanduíche, pudemos notar que também na França há uma escassez no 

estudo sobre enciclopédias: embora sejam oferecidos muitos seminários sobre circulação, objetificação e 

circulação dos saberes, pouco se elegem as enciclopédias como objeto de estudo. Também se publicam 

escassamente artigos, livros, textos em geral exclusivamente sobre as enciclopédias: há bastantes números 

sobre a Encyclopédie de Diderot e d’Alembert, mas quase não se teoriza sobre outras enciclopédias, mesmo 

francesas, posteriores a essa. 
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verbetes cuja leitura decorreu da análise dos três verbetes/artigos/seções que priorizamos: 

há uma discursivização circular nesses verbetes: eles vão recebendo seus sentidos em 

correlação. 

Mas em que difere analisar enciclopédias de analisar dicionários e gramáticas, 

instrumentos em geral enfatizados em pesquisas em HIL? Refletimos, no próximo 

subcapítulo, sobre a construção de saberes especificamente em nosso objeto de análise. 

 

2.1.2. “(...) uma enciclopédia e não um dicionário”: 32  instrumento de saber 

metalinguístico & instrumento linguístico de metassaberes 

Inscrito no campo da História das Ideias Linguísticas, Sylvain Auroux afirma, em relação 

às gramáticas, aos dicionários e à produção de saberes sobre a história da escrita oriental, 

que “Os conhecimentos dos ocidentais não dão apenas lugar às teorias sobre o 

nascimento da história das escritas, elas são um instrumento de dominação e de acesso 

aos saberes de outras civilizações” (1992b, p. 66), e logo depois recupera um longo 

estudo da Encyclopédie de Diderot e d’Alembert sobre os caracteres e alfabetos das 

línguas mortas e vivas. Apesar dessa captura, as enciclopédias não são objeto de 

investigação frequente na HIL; muitas vezes são explorados apenas verbetes e artigos 

enciclopédicos que remetam a saberes metalinguísticos, enquanto a maior parte da 

produção de sentidos nesses instrumentos não se torna objeto de análise. Verbetes sobre 

comida e alimentação, por exemplo, ainda não foram analisados pela HIL, pelo menos 

não num trabalho extenso e tomando-os como corpus principal. Ainda assim, na citação 

de Auroux, podemos recuperar que qualquer produção de conhecimento, no Ocidente, 

significa também dominação, acesso a saberes, domesticação. Desse modo temos tratado 

as enciclopédias, mas assegurando sua diferença em relação aos instrumentos de 

gramatização exemplificados por Auroux. 

Enciclopédias e dicionários se confundem frequentemente mesmo nos títulos: há 

dicionários de palavra e dicionários de coisa; dicionários idiomáticos e dicionários 

enciclopédicos; e também títulos que explicitam, como na Encyclopédie francesa e na 

Cyclopaedia inglesa, essa suposta coincidência entre um e outro, numa tentativa de 

fixação de sentidos a partir da qualificação do subtítulo – são “Enciclopédia ou 

                                                 
32 CALLADO, 1964, Prólogo, p. 1 
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dicionário de X, Y, Z”. No entanto, a parte do título em que figura “dicionário” também se 

presta a análise: ela é introduzida por uma conjunção alternativa “ou”. Produz-se, 

portanto, um efeito de indistinção e aproximação (visto que o instrumento se trataria de 

enciclopédia ou dicionário), mas também um de descontinuidade em relação a 

enciclopédia e dicionário. Caso contrário, o título com subtítulo poderia ser algo do tipo 

“Enciclopédia: dicionário de X, Y, Z”. Uma justaposição entre enciclopédia e dicionário. 

Nunes afirma que 

Desde o século XVII, com a separação entre o dicionário de língua e o 

dicionário enciclopédico, o dicionário de língua se separou do conhecimento 

das outras ciências (...) o trabalho e as ciências estão imaginariamente 

separados do conhecimento lingüístico. (NUNES, 2007, p. 175-6) 

Sendo assim, conforme indica o autor, há entre dicionários e enciclopédias diferentes 

imaginários daquilo que está sendo tratado: os dicionários abordam a língua; as 

enciclopédias, os fatos, as ciências, as técnicas. Ambos são instrumentos extremamente 

atrelados a uma produção imaginária de conhecimento, mas cada um com um repertório 

de objetos a serem construídos discursivamente na organização dos instrumentos. 

Ademais, a presença de informação metalinguística na discursivização dos referentes é 

determinante no funcionamento de dicionários e enciclopédias. 

Conforme afirma Auroux (2008, p. 14), “O gênero enciclopédico existia desde a 

Antigüidade”, mas D’Alembert e Diderot fazem desse tipo de obra uma espécie de 

dicionário, por o organizarem em ordem alfabética, característica típica dos dicionários 

no século XVII e no XVIII.33 A manutenção da ordem alfabética talvez seja o único traço 

do projeto original que pretendia traduzir a Cyclopaedia de Chambers para o francês: dos 

dois volumes da edição inglesa, a edição francesa saltou para 28, buscando preencher 

todos os hiatos que reconheceram nessa enciclopédia e em outras (que Diderot e 

d’Alembert pouco mencionam em seu Discours preliminaire). 

                                                 
33 Não seria a organização alfabética que, ontologicamente, daria a feição de dicionário a um dicionário: 

seu funcionamento, como o das enciclopédias, embora tenha a aparência de uma estabilidade, é 

heterogêneo e pode se deslocar historicamente, como vemos nos estudos de Nunes (2006). Ainda assim, 

nos séculos XVII e XVIII, essa característica fazia parte do funcionamento mais reconhecível de um 

dicionário: o imaginário sobre esse instrumento passava pela organização alfabética. 
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A enciclopédia organizada por Diderot e D’Alembert também promove uma 

reorganização na divulgação científica da época, introduzindo imagens, ilustrações em 

seus volumes. Segundo Araújo, 

(...) no século XVIII, ao lado desse tipo de literatura [aristocrática] consumida 

quase exclusivamente pelas classes dominantes (em particular na França), 

difundiram-se por toda a Europa livros literários de bolso, obras científicas, 

levantamentos históricos e arqueológicos, catálogos e almanaques em 

considerável número. O didatismo implícito nessas publicações favoreceu 

naturalmente a iconografia. (...) O ápice da ilustração científica no século 

XVIII, todavia, acha-se no minucioso trabalho de produção e seleção 

iconográficas (com legendas correspondentes a cada imagem) da grande 

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des méthiers 

(1751-1759), dirigida por Denis Diderot. (...) em correspondência às 

solicitações da época, introduziu-se na iconografia considerável parcela de 

imagens destinadas às ‘artes mecânicas’, o que significava privilegiar a 

técnica que então se afirmava em determinadas áreas profissionais (...) 

(ARAÚJO, 2008, p. 468-469; sublinhas nossas) 

Nesse sentido, as imagens, antes presentes apenas nos livros cujos públicos-alvos 

imaginários eram as aristocracias, são impressas nas enciclopédias, e ganham aí um 

status de ilustração científica e de divulgação de um conhecimento técnico. A 

Encyclopédie de Diderot e D’Alembert se inscreve numa memória de uso das imagens 

como exposição do conhecimento – de engenharia, principalmente – constituído numa 

formação ideológica que estimulava, apreciava e tinha como princípio o contínuo 

deslanchar da ciência: era época do Iluminismo. Essa constituição da ilustração das 

enciclopédias como modo de explorar o desenvolvimento técnico fará parte de seu 

funcionamento. Assim como a ordem alfabética, esse funcionamento de ilustrações 

enciclopédicas de cunho mais técnico e científico possui diferentes modos de se 

materializar, como na Enciclopédia da mulher e da família (DELTA, 1971): nela, não há 

ilustrações técnicas e científicas explicando o funcionamento de máquinas, a 

manipulação de produtos químicos. Há, ao contrário, uma inclusão de imagens que 

podem ser interpretadas como científicas e técnicas também, uma vez que têm como 

finalidade o aprendizado e a ciência de determinados objetos e seu uso, mas em outro 

sentido: abordam a ciência de decoração de casas, a técnica de maquiagem em rostos 

femininos, o resultado de uma receita realizada de forma bem-sucedida. É o que se 

imagina de que a mulher deve ser ciente. 
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Analogamente, podemos falar da Encyclopedia do riso e da galhofa (1873 [1863]) e da 

Encyclopedia popular (1879): na primeira ilustram-se algumas anedotas e piadas com 

gravuras dos personagens; na segunda, lamenta-se discursivamente a ausência de 

imagens que, de acordo com os autores, “sensibilisando as explicações, facilitassem a 

intelligencia de algumas theorias e demonstrações” (VEIGA, 1879, p. iss). Assim, apesar 

de o funcionamento discursivo das imagens nas enciclopédias se deslocar não apenas ao 

longo do tempo, mas dependendo das formações discursivas em que elas foram 

publicadas e organizadas (em que elas se significam), é dominante o efeito de sentido de 

que as ilustrações são positivas. O mesmo não pode ser dito de dicionários que, quando 

contêm imagens, recebem o adjetivo “ilustrado”. No prólogo da primeira edição da 

Enciclopédia Barsa (1964), assinado por Antônio Callado (seu redator-chefe), podemos 

tomar como instância a imagem de indispensabilidade tanto da separação entre 

dicionários e enciclopédias quanto da inserção de ilustrações: 

EB2: A Enciclopédia Barsa é antes de mais nada o que seu título indica: uma 

enciclopédia e não um dicionário. (…) nela se incluem os temas que 

precisamente não cabem nos dicionários. (CALLADO, 1964, Prólogo, p. 1; 

sublinhas nossas) 

EB3: Não foram poupados gastos nem esforços na preparação dos artigos que 

integram esta obra, nem na sua apresentação, enriquecida pelos muitos 

diagramas, pelas ilustrações em branco e prêto, em duas côres e em 

policromia. (CALLADO, 1964, Prólogo, p. 2; sublinhas nossas) 

Se a primeira enciclopédia brasileira de divulgação científica, a Encyclopedia popular 

(1879), se ressente por não ter podido “obter gravuras que (…) facilitassem a 

intelligencia de algumas theorias e demonstrações” (VEIGA, 1879, p. iss), a Barsa 

efetiva esse desejo de complementar o discurso imagético ao discurso oral, em relação de 

subordinação: tanto em 1879 quanto em 1964 a imagem é significada como algo além ao 

escrito, o que pode ser observado pelos verbos utilizados – na Popular, as gravuras 

“facilitam”, na Barsa, as ilustrações “enriquecem”. Discurso imagético em 

complementaridade ao discurso linguístico. A Barsa também, ao apresentar as 

enciclopédias, expõe uma imagem de que nos dicionários não cabem alguns temas. As 

enciclopédias, portanto, vão se autonomizando, separando-se dos dicionários de palavras 

e de língua, mas de qualquer maneira precisam, até o século XX, esclarecer que não são 
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dicionários. Elas participam do processo de descrição e instrumentação das línguas, mas 

também do das coisas, da história, das técnicas, das artes etc. 

Vejamos o que Auroux diz sobre o processo de gramatização: “Por gramatização deve-se 

entender o processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas 

tecnologias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber metalingüístico: a gramática e o 

dicionário” (AUROUX, 1992b, p. 65). A descrição e a instrumentação pressupostas pela 

gramatização devem ser compreendidas também como gestos de interpretação diante da 

língua, numa tentativa de apreender um inapreensível funcionamento estrutural, 

sistemático. Contudo, a tentativa é eficaz: produzem-se muitos dicionários e gramáticas 

que, inscritos em distintas ancoragens teóricas e formações discursivas, seguem no 

mesmo propósito, ou seja, de tentar capturar a descrição das línguas e da linguagem. 

Mais à frente, no mesmo capítulo, Auroux (1992b) esclarece que gramáticas e dicionários 

são, além de tecnologias – visto que possibilitam um saber e mesmo um aprendizado 

técnicos –, “instrumentos linguísticos”: com a descrição, gramáticas e dicionários 

possibilitam que a língua lá mobilizada atue como instrumento (didático, civilizatório, 

imperialista). Baseamo-nos nessa terminologia proposta em Auroux (op. cit.) para 

diferenciarmos os funcionamentos e os efeitos (tão próximos quanto distantes) de 

gramáticas, dicionários e enciclopédias. Enquanto os dois primeiros atuam produzindo, 

também conforme termo de Auroux, “saber metalinguístico”, nas enciclopédias 34  se 

produzem, de acordo com nossa proposta, metassaberes, numa ilusão de apreensão, 

divulgação e ensino dos conhecimentos de diversas regiões do saber. 

Com isso, preferimos trabalhar com uma terminologia que aproxima, mas que também 

garante as respectivas especificidades àquilo que é estudado com mais profundidade por 

Auroux (gramáticas e dicionários, conforme AUROUX, 1992a, 1992b) e àquilo em que 

nos debruçamos nesta tese (enciclopédias). Instrumentos de saber metalinguístico e 

instrumentos linguísticos de metassaber:35 ambos instrumentos linguísticos, para retomar 

                                                 
34  E também outros instrumentos, como almanaques (que tivemos de excluir da tese, para podermos 

proceder a uma análise mais refinada e atenta das enciclopédias), manuais, calendários, livros de culinária. 
35 No exame de qualificação realizado em março de 2012, a pesquisadora Bethania Mariani aconselhou que 

prosseguíssemos com a ideia de “instrumento de metassaberes” para nos referirmos às enciclopédias, uma 

vez que, além de descrever e instrumentalizar um conhecimento metalinguístico, elas produzem, por meio 

do discurso do saber, a divulgação de saberes como o científico, o artístico, o tecnológico. 
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o sintagma. Saber e língua estão presentes se interafetando nos dois tipos de instrumento, 

mas de maneiras diferentes. 

Para Auroux (1992b, p. 74), o processo de gramatização acarreta numa “transferência de 

tecnologia de uma língua para outras línguas, transferência que não é, claro, nunca 

totalmente independente de uma transferência cultural mais ampla”. Logo, o que 

chamamos de instrumentos de saber metalinguístico efetua uma discursivização que afeta 

o espaço linguístico, mas que não deixa de significar também os outros espaços 

(culturais). 

Já os instrumentos linguísticos de metassaber (enciclopédias, no caso da pesquisa desta 

tese) funcionam de modo a descrever as ciências, as artes, as coisas, a história, as 

técnicas, e acabam por significar também as línguas – e isso se dá, por exemplo, já pela 

escolha da organização do conhecimento: se haverá ordem alfabética ou se a enciclopédia 

apresentará artigos e subartigos; se há remissivas; se há índice geral; se haverá 

informações sobre as classes gramaticais a que os verbetes pertencem; se o instrumento é 

traduzido; se há notas de rodapé para dizer das palavras.36 Enquanto os instrumentos de 

saber metalinguístico ocupam um espaço que se pretende descrever a língua pela língua 

(metalinguagem), os instrumentos linguísticos de metassaber ocupam outro, que se 

inscreve no desejo de descrever o saber pelo saber (metassaber), e necessariamente pela 

língua como base material. Isso se confirma pela regularidade com que as enciclopédias 

se anunciam, em seus elementos pré-textuais, como bibliotecas, como obras em que tudo 

que é necessário saber será encontrado. Nos arquivos das próprias bibliotecas, geralmente 

as enciclopédias podem ser encontradas nas seções de chamadas de obras de referência. 

Se Mariani (1998) trabalhou a noção de imprensa de referência, a partir de Imbert (1992), 

como a que “contribui na representação/conformação da opinião pública”, podemos 

pensar em nossos instrumentos linguísticos de metassaberes como obras de referência, ou 

seja, como aquelas que incidem no processo de referendar e de legitimar discursos em 

circulação, numa tentativa (falha, ilusória) de apagamento do contraditório do sentido. 

                                                 
36 Estamos considerando o legado da análise do discurso segundo o qual não há metalinguagem, de vez que 

“todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 

discursivamente de seu sentido para derivar para um outro ” (PÊCHEUX, 2006 [1983], p. 53), ou seja, a 

heterogeneidade é constitutiva do discurso (daí Pêcheux, no mesmo texto, salientar a importância dos 

estudos de Jacqueline Authier-Revuz). Todavia, não haver metalinguagem não significa que não possa 

existir a ilusão da prática da metalinguagem e, analogamente, da produção de metassaberes. 
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Mas esse funcionamento de descrição do saber, como vemos em Pêcheux (2006 [1983]), 

não é desprovido de interpretação: para além das abordagens teóricas sobre a língua e a 

linguagem, dicionários, gramáticas e outras tecnologias se inscrevem em formações 

discursivas, por sua vez filiadas a formações ideológicas. Mesmo as correntes linguísticas 

pós-saussurianas assumiram a ilusão de que tão somente descreviam, em vez de 

interpretarem o funcionamento linguístico: 

as abordagens estruturalistas tomavam o partido de descrever os arranjos 

textuais discursivos na sua intrincação material e, paradoxalmente, colocavam 

assim em suspenso a produção de interpretações (de representações de 

conteúdos, Vorstellungen) em proveito de uma pura descrição (Darstellung) 

desses arranjos. (PÊCHEUX, 2006 [1983], p. 44) 

Essa imaginária suspensão da interpretação é regularidade em gramáticas e dicionários. 

Se os padrões linguísticos são significados como inequívocos, não seriam necessárias 

interpretações para apresentá-los, apenas a descrição. O mesmo é válido em relação às 

enciclopédias. Décadas antes do projeto de enciclopédia brasileira de Mário de Andrade, 

o Thesouro da juventude (1925) já projetava e antecipava a imagem de que as 

enciclopédias não devem ser interpretativas, mas descritivas, objetivas, num apagamento 

do gesto de interpretação. Em Andrade também se produz um efeito de unanimidade 

desse instrumento. Observemos abaixo como as sequências trabalham em continuidade, 

em paráfrase: 

TJ4 [extrato]: Ora esta encyclopedia que tens na mão, leitor, é uma 

encyclopedia de cousas. Aqui não se discute, nem se polemiza, nem se trata de 

te imbuir qualquer philosophia; aqui refere-se o que, admittido por todos, 

constitue o minimo do que deve saber um homem culto. (W.M. JACKSON, 

1925, p. 9; sublinhas nossas) 

Um critério conceptivo geral, nem histórico, nem filosófico, nem científico, 

mas francamente objetivo e realista e inteligentemente mudável, conforme a 

natureza mesma do verbete. Uma geral objetividade realista, nada sentimental, 

que não dê opiniões nem palpites, nem tome partido. (ANDRADE, 1992, p. 

20-21; sublinhas nossas) 

Traduzido e adaptado de obra original norte-americana, a autoimagem do Thesouro da 

juventude está em relação parafrástica com a do projeto de Mário de Andrade: pelo que 

sublinhamos, percebe-se, em uma e em outra enciclopédia, o efeito de sentido de 

unanimidade – “não se discute, nem se polemiza” na primeira, “nada sentimental, que 

não dê opiniões nem palpites, nem tome partido”, na segunda, o que parecem diretrizes 
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para que se produza um saber consensual nos dois instrumentos –, de objetividade 

dessubjetiva – “admittido por todos” na primeira, e “objetivo” na segunda – e de obra 

irrestrita às divisões e limitações epistemológicas – “nem se trata de te imbuir qualquer 

pholosophia” na primeira e “nem histórico, nem filosófico, nem científico” na segunda. 

Notemos que a imagem da filosofia é reforçada, nas duas, como algo que turva a 

objetividade, que contamina a imagem que se faz de uma cultura significada como 

obrigatória, e que há uma recorrência de negações nas duas sequências. Nenhuma delas 

expõe a preocupação com o saber linguístico, embora, na análise dos verbetes, tenhamos 

concluído que há, sim, produção de saber metalinguístico, ainda que de modo não 

marcado. 

Ainda se pode dizer que, mesmo na separação entre esses dois tipos de instrumentos, as 

fronteiras não são tão delimitadas, conforme afirma Nunes (2010, p. 56-57) ao tratar do 

Novo dicionário brasileiro Melhoramentos ilustrado, lançado em 1962. Segundo o autor, 

O dicionário Melhoramentos não é uma enciclopédia, as entradas não são 

noções, fatos ou acontecimentos, mas sim elementos de língua. (...) trata-se de 

um discurso enciclopédico divulgado pela língua, ou seja, um dicionário que 

trabalha a separação entre língua e enciclopédia, fazendo retornar, no 

dicionário de língua, os elementos excluídos dessa divisão, a saber, os termos 

técnicos e científicos. (idem, p. 57) 

Nunes afirma que o funcionamento do dicionário Melhoramentos se baseia na exposição 

de um conhecimento sobre a língua, e não sobre as supostas coisas do mundo. No 

entanto, ao atuar na produção de saber metalinguístico, esse instrumento retoma 

elementos que são silenciados quando do eleger de vocábulos presentes num dicionário: a 

saber, não entram, a priori, conforme declara Nunes, termos técnicos e científicos. Se a 

gramatização descreve e instrumenta uma língua tendo como uma das bases o dicionário, 

o processo discursivo engendrado em enciclopédias também trabalha na ilusão de 

descrever e instrumentar, mas não a língua – embora através dela –, e sim os saberes das 

coisas do mundo e, em especial, as técnicas, as ciências, o conhecimento de vanguarda. 

Em outras palavras, se organizada em ordem alfabética, a enciclopédia faz se cruzar, 

numa prática intradiscursiva lexicográfica, uma memória interdiscursiva enciclopédica – 

mais um dos motivos pelos quais se produz, ainda que lateralmente, algum saber 

metalinguístico nos instrumentos linguísticos de metassaberes –, em que se deve levar em 

conta suas condições e seus lugares de produção: 
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A produção de enciclopédias pode ser considerada tendo em vista os lugares 

de sua produção. (…) E. Orlandi (2001, p. 15) considera que no caso 

brasileiro o modelo de gramatização que prevaleceu foi o de colonização, em 

que ocorre a extensão de uso de uma língua já instrumentalizada (ou em curso 

de instrumentalização sobre um território dado) para outro território, tal como 

ocorreu com a colonização portuguesa no Brasil. (...) Considere-se que o 

objeto no caso das enciclopédias não é especificamente a língua, embora ela 

possa estar aí concernida de um modo ou de outro. O que se objetiva são os 

saberes, os conhecimentos, as “coisas”, os “fatos” etc. Além disso, a 

enciclopédia se constitui como um discurso segundo em relação a um saber já 

constituído. Conforme S. Auroux (1991, p. 126), a enciclopédia se apresenta 

sempre como a realização de um saber já dado, como uma exposição do saber. 

Nesse sentido, o discurso enciclopédico também pode ser visto como uma 

modalidade do discurso pedagógico, com um grande espectro de variações. 

(NUNES, 2013, p. 139-140) 

Atentos ao que afirmam Orlandi e Nunes, no subcapítulo anterior tentamos apresentar as 

especificidades do surgimento das enciclopédias no Brasil em relação ao surgimento dos 

mesmos instrumentos na França. Nunes ainda defende, na citação acima, que, de acordo 

com Auroux, “a enciclopédia se constitui como um discurso segundo em relação a um 

saber já constituído”, estabelecendo uma diferença entre elas e os dicionários. 

Entendemos que também os instrumentos de saber metalinguístico se constituem como 

um discurso segundo, uma vez que não são origem do sentido (talvez até deslocamento, 

partindo do epilinguístico e indo em direção ao metalinguístico (AUROUX, 1992a, 

1992b, 1998), numa ruptura do processo de produção de saberes): sentidos sobre as 

línguas já circulam mesmo antes da gramatização das línguas ocidentais e orientais e, no 

caso de línguas gramatizadas nos países colonizados – como o nheengatu, no Brasil –, 

também se parte de alguma materialidade para a produção de dicionários e gramáticas.  

Tal qual o surgimento de gramáticas e dicionários, então, o caso das enciclopédias pode 

ser considerado como uma grande ruptura – talvez até mesmo no sentido de 

acontecimento discursivo, podendo ou não ser incorporada à estrutura37 de enunciados já 

significados pela formação discursiva dominante – em relação aos saberes circulantes 

(como foi o caso da Encyclopédie), apresentando-se, em muitos casos, como formas do 

discurso pedagógico. Podemos então advogar que, assim como as línguas perdem sua 

fluidez no processo de gramatização (ORLANDI, 1998), outros saberes são 

                                                 
37 “(...) corre sempre o risco de absorver o acontecimento desse discurso na estrutura da série na medida em 

que esta tende a funcionar como transcendental histórico, grade de leitura ou memória antecipadora do 

discurso em questão” (PÊCHEUX, 2006 [1983], p. 56). 
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enciclopedizados como se fossem desprovidos de equívocos, de falhas e de 

heterogeneidade nos instrumentos linguísticos de metassaberes, as enciclopédias. Para se 

falar de comida e de alimentação nas enciclopédias, obrigatoriamente se perde a fluidez 

delas. A alimentação, o tomar alimentos, a ingestão e a fruição de comida são práticas 

expostas ao equívoco, à imperfeição, dada a incompletude do sentido e do sujeito e 

também a inapreensibilidade do Real; e são discursivizadas constantemente como 

práticas homogêneas que supostamente são gerais ao sujeito dito humano (a cada 

momento se diz algo diferente sobre como deve ser a alimentação do sujeito, e ainda 

assim homogeneizando a suposta espécie biológica) e também ao sujeito dito brasileiro 

(embora se repita bastante, inclusive nas enciclopédias mais ao século XX, que a dupla 

feijão com farinha é a base da alimentação nacional, desde o século XIX diz-se mais de 

pão, leite e sopa que desses outros ingredientes). 

Nunes, sobre gramáticas e dicionários, afirma que não existe simplesmente continuidade, 

transferência ou importação da tecnologia vinda da Europa no que diz respeito à 

gramatização, mas um encontro com uma heterogeneidade outra: 

A constituição de gramáticas e dicionários brasileiros não corresponde desse 

ponto de vista somente a uma transposição dos instrumentos europeus, mas a 

todo um processo histórico singular, que se inicia com os primeiros contatos. 

Desse ponto resultam, além da inserção de gramáticas latinas e de dicionários 

portugueses, que serviram de base para a confecção dos instrumentos locais, 

formas específicas de gramáticas e dicionários (...) (NUNES, 2008, p. 357) 

Pensando no discurso sobre as coisas e nas discursividades do dizer sobre alimentação, e 

não apenas na língua, podemos propor que também não há simplesmente transferência do 

saber sobre as coisas de Portugal para o Brasil a fim de que se construa uma enciclopédia 

que conjugue um saber sobre o luso-brasileiro como um só. Pensando no conceito de 

heterogeneidade linguística de Orlandi (2005) (ou seja, uma língua colonizada tem em 

sua historicidade um fundo falso, uma ilusão de continuidade em relação à língua da 

metrópole), podemos prosseguir, pensando numa heterogeneidade de metassaberes na 

colônia, atuando na resolução de um problema que se dá na ordem do simbólico e do 

imaginário: a formação identitária de um Portugal-Brasil pós-independência e, mais 

tarde, pós-proclamação da república. É na ilusão de fazer identificar o sujeito luso-

brasileiro, cristão, que algumas enciclopédias – como a Enciclopédia luso-brasileira de 
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cultura (1974 [1963])38 – interpretarão as coisas de um Luso-Brasil, e a alimentação fará 

parte desse processo. 

Quanto a discursos sobre comida e alimentação anteriores às enciclopédias, em nosso 

levantamento bibliográfico, não encontramos nenhuma referência, em livros anteriores a 

1920, a feijão e farinha como base da alimentação no Brasil: este é o ano em que vem a 

lume a Encyclopedia e diccionario internacional, que discursiviza esses ingredientes 

como formadores da alimentação brasileira. Foi apenas no Cozinheiro nacional (circa 

1870) que encontramos o primeiro título em livro falando de tais comidas (antes há, em 

cartas de Saint-Hilaire e outros viajantes, relatos sobre o consumo do feijão), em pratos 

como “Feijão-preto à moda brasileira”, “Feijão-preto à moda dos colonos”, “Feijão-preto 

em tutu”, “Feijão-preto em tutu à baiana” e “Feijoada” (COZINHEIRO, 2008 [circa 

1870], p. 364), mas eles não constam em receitas como “Almoço brasileiro” (ibidem, p. 

433) ou “Banquete brasileiro” (ibidem, p. 441). Ou seja, embora no Cozinheiro nacional 

se fale do feijão, não se significa o brasileiro ou o Brasil pelo feijão, mas o feijão pelo 

brasileiro (“Feijão-preto à moda brasileira”). Assim, não é exagero concluir que, 

pontualmente, o discurso sobre comida e alimentação no Brasil também vai se 

constituindo, e não apenas circulando como discurso segundo, nas enciclopédias. 

Mais uma não coincidência entre os instrumentos de saber metalinguísticos e os 

instrumentos linguísticos de metassaber é o tamanho e a exaustividade das obras. A 

extensão da Encyclopédie, por exemplo, quando comparada ao tamanho da Cyclopaedia 

inglesa, por exemplo, é muito grande (28 volumes da francesa, 24 a mais do que os 4 da 

inglesa – contando os dois suplementos dessa última). A ilusão de todo o saber abarcar – 

com exceção do metalinguístico – é uma regularidade nos instrumentos linguísticos de 

metassaberes, comparados, em diversas sequências que analisamos, a bibliotecas. 

Comparação que não é usual quando se analisam dicionários. Eco (1998 [1997]), numa 

crítica à perspectiva formalista segundo a qual há diferenças estanques entre dicionários e 

enciclopédias, retoma como essa mesma abordagem significa os dicionários como 

instrumentos em que se incluem apenas “relações que são internas à linguagem”: 

                                                 
38 Embora essa enciclopédia não faça parte de nosso corpus por ter sido publicada em Lisboa, e não em 

solo brasileiro, ela é um exemplo bem relevante dessa ilusão de continuidade entre as histórias portuguesa e 

brasileira: publicada quase um século e meio depois da independência brasileira, ela ainda procura modos 

de significar conjuntamente as duas nações, num desejo de irmanação e, ao mesmo tempo, domínio. 
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Os mantenedores de uma representação no dicionário sustentam que ela presta 

contas de relações que são internas à linguagem, prescindindo de elementos de 

conhecimento do mundo, enquanto que um conhecimento em formato de 

enciclopédia pressuporia conhecimentos extralingüísticos. (...) O 

conhecimento extralingüístico, ao contrário [do conhecimento dicionarístico, 

que pressupõe o acesso a um “pacote de categorias semânticas 

hierarquicamente organizadas”] seria de natureza desordenada, de formato 

incontrolável, e praticamente deveria fazer parte do conteúdo enciclopédico de 

cão tudo o que sabemos e poderemos saber sobre os cães (...) os repertórios 

que registram de modo sucinto as propriedades dos termos são chamados de 

“dicionários”, enquanto que os que fornecem descrições complexas são 

chamados de “enciclopédias” (...). (ECO, 1998 [1997], p. 192-193) 

No formalismo, a diferença de tamanho entre dicionário e enciclopédia decorreria, 

consoante Eco (op. cit.), das naturezas das representações empreendidas em cada um: nos 

dicionários, expõem-se as “relações que são internas à linguagem”, nas enciclopédias, os 

“conhecimentos extralinguísticos”, “de natureza desordenada” e “formato incontrolável” 

– daí também a dificuldade de se encontrar um critério de organização que não 

privilegiasse um determinado saber em detrimento de outro. Os sentidos intralinguísticos 

seriam, por isso, uma maneira de domesticar o que se conhece de determinado verbete, 

enquanto os extralinguísticos exporiam o que está sendo definido a um caos taxionômico 

e epistemológico: daí as enciclopédias fornecerem “descrições complexas”, de acordo 

com esse mesmo autor, pois não haveria limitações predefinidas por um critério 

linguístico, por exemplo, segundo o qual há um número restrito de estratos gramaticais 

que podem ser satisfeitos na descrição metalinguística de um item lexical, de uma 

locução, de uma oração. Discursivamente, podemos pensar em como há falhas nesse 

ritual descrito pelos formalistas: no caso da Encyclopedia popular (1879), por exemplo, 

que não passa de um volume (caso sui generis entre as enciclopédias), na apresentação do 

organizador produz-se um efeito de sentido de ressentimento, expressando o desejo de 

que haja, no país, futuramente, uma obra mais “aperfeiçoada, primorosa, completa, como 

sôem ser as creações da sabedoria.” (VEIGA, 1879, p. iss). Existem também, como falha 

no ritual, dicionários muito extensos, tanto em seu volume físico quanto no tamanho de 

suas definições. Ainda que dicionários e enciclopédias se autonomizem, a estabilização 

de seus funcionamentos é não completa, e não é raro se confundirem. Assim sendo, a 

extensão e a exaustividade se marcam, de fato, como uma característica do 

funcionamento das enciclopédias: estão presentes mesmo em sua ausência. 
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No próximo subcapítulo, exploraremos a constituição, a formulação e a circulação do 

discurso sobre comida e alimentação no Brasil para além das enciclopédias, para 

situarmos em que medida esses instrumentos linguísticos de metassaber fundam ou não 

os saberes sobre o discurso que ora analisamos. 

 

2.2. Constituição, formulação e circulação do que se diz comer e se alimentar no 

Brasil 

Neste subcapítulo, pretendemos retomar, segundo Orlandi (2001, 2008a) e relacionado ao 

discurso sobre comida e alimentação no Brasil, os conceitos de constituição – todos os 

processos de memória que se articulam com a interpelação e com a própria formação do 

sentido e do sujeito –, formulação – materialização da memória na presença textual – e 

circulação – o modo como os sentidos constituídos vão se materializando nos diferentes 

ambientes, circunstâncias, suportes e também sujeitos (em termos de posição discursiva 

aqui). Desse modo, veremos como, a partir dos relatos dos viajantes e das missivas dos 

religiosos e oficiais da coroa portuguesa, foi-se começando a dizer, numa língua 

semelhante à do colonizador, sobre o quê, onde, quando, como se comia no Brasil, assim 

como se foram atribuindo sentidos àqueles que comem e se alimentam. Posteriormente, 

veremos como esses sentidos são produzidos nas enciclopédias. 

 

2.2.1. “(...) um trabalho de nomeação em que negocia a adequação das palavras às 

coisas”:39 da designação às enciclopédias 

Não incluímos em nossos recortes registros escritos do discurso de outras línguas falando 

sobre comida e alimentação no Brasil, nem mesmo de línguas indígenas. 

Desconsideramos uma suposta origem dos sentidos sobre nosso objeto de estudo, mas 

ainda assim investigando suas filiações, fomos baseando nossas análises em como se vai 

dizer, ancorado na língua do colonizador, sobre ele, uma vez que “(...) também se fundam 

sentidos onde outros sentidos já se instalaram” (ORLANDI, 2003, p. 13). Em outras 

palavras, é possível afirmar que o discurso do colonizador sobre as terras americanas 

funda os sentidos sobre a colônia diante de outros sentidos já estabelecidos – e talvez até 

mesmo estabilizados – nos discursos dos nativos. Não há como falar das práticas 

                                                 
39 NUNES, 1994, p. 129. 
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alimentares no Brasil, hoje, sem que consideremos (a dominância d)o discurso europeu 

sobre estas terras.40 Entretanto, afirmar que esses sentidos são os primeiros seria apagar 

toda uma memória indígena, por um lado, e africana, por outro, em relação à comida e à 

alimentação: ressaltando que essas memórias não são apenas duas, e que predicá-las 

como “indígena” e “africana” é apenas um modo reducionista de resolver o problema da 

designação. 

Essa constituição do discurso sobre comida e alimentação se dá num continuum, quando 

em muitos momentos a questão nacional é silenciada – mesmo pós-independência e 

menos de uma década antes da proclamação da República, com a publicação da 

Encyclopedia popular (VEIGA, 1879) –, em privilégio à constituição de um sujeito 

universal, significado como um homem biológico, como a espécie imutável: mas a 

discursivização da alimentação desse homem biológico segue tanto pelo discurso médico 

quanto pelo discurso civilizatório. O homem (civilizado) come os alimentos X, Y e Z de 

maneira A, B e C; um discurso que (res)soa universal aquilo que é particular (sem 

localização geográfica e, portanto, relativo à espécie, visto que irrestrito), muitas vezes ao 

continente europeu. 

Os primeiros registros escritos sobre a prática alimentar no Brasil datam da Carta de Pero 

Vaz de Caminha, e se expandem ao longo do século XVI com os muitos portugueses – 

entre outros europeus – que chegam ao continente recém-visto pelos brancos. E com isso 

esses sujeitos, atravessados por uma memória do Velho Mundo de paisagens em tudo 

diferentes mas em tudo também iguais – visto que significadas também pelos sujeitos, 

que estabelecem comparação entre os objetos de discurso –, se deparam não apenas com 

uma heterogeneidade, mas com uma necessidade de conferir sentido.41 De acordo com 

Hue (2008, p. 15), 

Ao descrever a natureza brasileira, os cronistas do século XVI não apenas 

escreviam sobre a aparência dos gêneros, mas também detalhavam seus usos e 

sabores. Era um desafio descrever animais nunca antes vistos, desconhecidos 

                                                 
40 O que, para Orlandi, é a própria definição de discurso fundador: ele é o “que instala as condições de 

formação de outros, filiando-se à sua própria possibilidade, instituindo em seu conjunto um complexo de 

formações discursivas” (ORLANDI, 2003, p. 24). 
41 Nada mais adequado para uma Idade Moderna cuja filosofia nasce sob os auspícios de um empirismo que 

pretende desvendar o mundo conhecido como se ele fosse desconhecido, buscando encontrar nele sua 

verdade mais fundamental. Paradoxalmente, nas Américas, é a oportunidade de desvendar o mundo 

desconhecido como se ele fosse conhecido: daí as inevitáveis metáforas, símiles, proporções em relação 

àquilo que já está estabelecido no também heterogêneo imaginário europeu. 
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dos autores clássicos e ausentes da História natural de Plínio e da Matéria 

médica de Dioscórides (…). Para enfrentar o desafio, os novos autores 

lançavam mão dos animais, plantas e sabores que conheciam, construindo 

comparações para nós inusitadas, como a aproximação entre castanhas de caju 

e um rim de lebre, a afirmação de que as bananas são semelhantes aos 

pepinos, ou ainda de que abacaxi tem gosto de melão. 

A descrição dos gêneros alimentícios do Brasil – e, não se diz em Hue (2008), mas 

também das práticas alimentícias das muitas tribos indígenas, na complexidade e 

disparidade das formações sociais presentes no território da então recém-declarada 

colônia – precisa obrigatoriamente passar por um já-sabido e já-significado europeu, que, 

contemporaneamente, parece descabido, irrealista, deslocado, mas que foi uma 

necessidade no tempo dos descobrimentos para os europeus.42 Comparações entre maçãs, 

melões e abacaxis apontam para uma tentativa de encontrar, de se (en)laçar pelos 

sentidos, pelos sabores, pelas visões de um novo mundo. Trata-se, como diz Nunes 

(1994), de um confronto com a diversidade: 

No confronto com a diversidade tanto no aspecto natural como no das 

formações sociais, o colonizador torna o Novo Mundo legível, codificável, 

sociável. A construção dessas leituras dava-se em diversas regiões do saber e 

sob práticas determinadas. (…) A memória discursiva da cultura européia 

deparava-se de forma brusca com outros elementos discursivos, resultando daí 

a produção acentuada de gestos de leitura e releitura. (NUNES, 1994, p. 43-

44) 

Dizer da comida já é, ao mesmo tempo, interferir dialeticamente nas práticas nativas e 

também buscar interpretá-las mediante memória europeia. Assim se dá a constituição, na 

língua europeia (mas já nem tão europeia assim), do discurso sobre comida no Brasil: 

interpretam-se as (outras) formas, cores, sabores; mas também se constroem, se fundam 

(novas e outras) maneiras de se identificarem essas formas, essas cores, esses sabores. 

Lidar e posicionar-se diante desse outro, em confronto mas também aliança com o Outro, 

o interdiscurso, significa instaurar uma nova estrutura, ainda que com traços 

reconhecíveis, como as palavras ilusoriamente coincidentes: 

Ao se deparar com as coisas do Novo Mundo, o viajante não tem as palavras 

adequadas para descrevê-las. A realidade exige que o discurso se acomode a 

ela. Em tais condições, os referentes encontram-se em um outro lugar, a que 

poucos têm acesso. Por conseguinte, há um trabalho de nomeação em que 

                                                 
42 E, nesse caso, usamos o substantivo “descobrimento” por se tratar, de fato, de uma descoberta de um 

novo real (insiginificante, insignificado e insignificável) para os europeus, e não de um novo mundo pelos 

europeus. 
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negocia a adequação das palavras às coisas. (…) Não havendo palavras na 

língua européia [no caso analisado por Nunes, a francesa, em material textual 

produzido por Jean de Léry] para nomear o objeto, o viajante usa a língua dos 

índios para fazê-lo, como se aí encontrasse a adequação perfeita entre a 

palavra e a coisa, a unidade que ele busca e não consegue realizar em sua 

língua. (NUNES, 1994, p. 129) 

O discurso dos viajantes sobre as árvores do Brasil, caso então estudado por Nunes, 

inscreve-se numa posição para a qual o nome mais adequado às coisas do Novo Mundo é 

aquele que se imagina ouvir dos índios, transladado para a língua europeia: ao mesmo 

tempo gesto de resistência do discurso indígena e também de opressão do colonizador, 

que se julga na autoridade de discernir a melhor designação para os objetos que descreve, 

seja ela em língua europeia ou em língua da colônia. 

Quanto à comida e à alimentação, ainda entra em jogo um estranhamento discursivo, que 

repudia determinados sabores, maneiras, ingredientes. Fischler (2001) publica um estudo 

sobre a alimentação que diz ser humana da Antiguidade à Idade Contemporânea chamado 

L’Homnivore: o substantivo do título (homnivore) é uma palavra-valise que incorpora os 

nomes “homme” e “omnivore”, provocando, entre outros, o efeito de sentido de que o 

homem é um onívoro, um ser que tudo pode comer, sem restrições, a despeito, segundo o 

autor, das limitações culturais. A argumentação do livro vai nesse sentido, e em muitas 

passagens o pesquisador se refere às diferenças existentes entre as alimentações na 

Europa e em outras regiões do planeta, inclusive a América Latina: 

D’autres produits encore, par exemple le piment, ne sont pas « naturellement » 

agréableables au goût, ils sont même nociceptifs, douloureux ; les jeunes 

enfants, les adultes qui n’ont pas subi un apprentissage culturel les rejettent. Et 

pourtant des populations entières les utilisent dans leur alimentation 

quotidienne au point de ne pouvoir s’en passer. (…) nous sommes em fait très 

loin de consommer tout ce que notre organisme serait prêt à nous laisser 

absorber. Au lieu de se demander pourquoi nous mangeons certains aliments 

plutôt que d’autres, il faut donc poser la question de savoir pourquoi nous ne 

mangeons pas certaines substances, pouquoi nous ne consummons pas tout ce 

qui est biologiquement comestible. (FISCHLER, 2001, p. 27, itálicos do 

original)43 

                                                 
43 “Além desses, outros produtos, como a pimenta, não são “naturalmente” agradáveis ao gosto, mas até 

mesmo nociceptivos, dolorosos; as crianças pequenas e os adultos que não se submeteram a um 

aprendizado cultural dela a rejeitam. No entanto, populações inteiras a utilizam em sua alimentação 

cotidiana ao ponto de não conseguirem dispensá-la. (…) estamos de fato muito longe de consumir tudo 

aquilo que nosso organismo estaria apto a nos permitir absorver. Em vez de nos perguntarmos por que 

comemos certos alimentos mais que outros, é necessário, ao contrário, nos questionarmos por que não 
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Mobilizando, sem mencionar, o sabor, o gosto e a alimentação num continuum natureza-

cultura (efeito produzido pelas aspas no advérbio francês “naturellement”), Fischler 

contrasta os sentidos circulantes e dominantes de determinados alimentos – como a 

pimenta, mencionada na citação anterior e significada na Europa como dolorosa – com 

outros sentidos possíveis – como o de que a pimenta é indispensável a quem faz uso dela 

em sua alimentação cotidiana. 44  Fischler ainda faz uma provocação: de que nos 

perguntemos mais sobre por que deixamos de comer certos alimentos em vez de nos 

questionarmos sobre por que comemos mais alguns do que outros.45 Essa mudança de 

rumo, para ele, é necessária, crucial: os alimentos não podem nem devem ser tratados 

como repertórios fechados, mas como possibilidades em aberto, o que se comprova pelos 

modos como diversas formações sociais se alimentam. Esse discurso que agrega os 

sentidos de um sujeito que pertence a um continente (europeu, americano, africano, 

asiático), a uma nação, a uma região – como o europeu, para quem, por exemplo, as 

pimentas são dolorosas – a um sujeito universal generaliza a alimentação de uma 

formação social como a alimentação da própria espécie humana: discurso presente na 

constituição dos sentidos sobre comida e alimentação no Brasil e que alcança as 

enciclopédias que analisaremos nos capítulos à frente. Dividimos três períodos de 

publicação de enciclopédias no Brasil mediante suas condições de produção. Essa divisão 

será reproduzida nos capítulos. Vejamos abaixo: 

a) Primeiro período de publicação de enciclopédias no Brasil: 

 Encyclopedia do riso e da galhofa (1863) 

 Encyclopedia popular (1879) 

b) Segundo período de publicação de enciclopédias no Brasil: 

 Encyclopedia e Diccionario Internacional (1920) 

 Thesouro da juventude (1925) 

                                                                                                                                                 
comemos certas substâncias, por que não consumimos tudo aquilo que é biologicamente comestível” 

(FISCHLER, 2001, p. 27; itálicos do original, tradução e colchetes nossos). 
44 É até engraçado observar como a evidência de que a pimenta é algo doloroso – presente no discurso 

europeu dominante – incide mesmo no modo como Fischler (2001) teoriza sobre a comida: a pimenta é o 

alimento mencionado, enquanto tantos outros consumidos pelos europeus (como o leite, as ovas de peixe, a 

alcachofra, as azeitonas) poderiam ter sido convocados como exemplo. Essa posição europeia/europeizante 

está presente inclusive nas teorias que buscam contrariá-la. 
45 Essas questões nos estimulam, nesta tese, a pensar num caminho duplo: como nas enciclopédias vai se 

dizendo mais de alguns alimentos e se excluindo outros e como nesses mesmos instrumentos linguísticos de 

metassaberes se vai produzindo sentidos de que dados alimentos são mais recomendados do que outros. 
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c) Terceiro período de publicação de enciclopédias no Brasil: 

 Enciclopédia brasileira de Alarico Silveira (1958) 

 Enciclopédia Barsa (1964) 

 Enciclopédia da mulher (1973) 

Conforme dito acima, trabalhamos aqui com três períodos específicos: anos 1860-1870 

(com ERG e EP), primeiros decênios do século XX (com EDI e TJ) e anos 1958-1970 

(contando aqui a Enciclopédia brasileira de Alarico Silveira, cujo primeiro e último 

volume é publicado em 1958). Três períodos em que a publicação de enciclopédias no 

Brasil é representativa: no primeiro elas surgem e sua edição é interrompida depois da 

publicação dos dois títulos elencados; no segundo, nos anos 1920, elas voltam a ser 

publicadas (traduzidas e adaptadas ou não), mas apenas reedições desses títulos circulam 

depois de 1925; no terceiro elas se multiplicam em número e a discursivização do 

nacional se impõe. Todas essas enciclopédias, todavia, são posteriores aos relatos de 

viajantes que já começam a dizer do que se planta, do que nasce, do que se come no 

Brasil. 

O período que chamamos de primeira fase de constituição de sentidos sobre aquilo que se 

come no Brasil é marcada por um conflito de designações, descrições, comparações, 

todas passando por um efeito de curiosidade. Trata-se, conforme mostra Nunes (1994), do 

período em que é produzido o discurso escrito de estrangeiros que visitam o Brasil, uma 

fase em que vão ganhando contorno os alimentos elencados como bases da prática 

alimentar no Brasil (o que vai sendo deslocado discursivamente) e em que o discurso do 

colonizador interpreta, em confronto com os outros discursos em circulação no Brasil, 

corpos (indígenas, sobretudo) e ingredientes. É um momento em que a materialidade 

discursiva sobre as espécies da fauna e da flora das Américas, bem como sobre as formas 

de transformação a que são submetidas pelos povos nativos, vai sendo confrontada com a 

memória de outras espécies e de outras práticas – o que se repete ao longo da história do 

discurso sobre comida e alimentação no Brasil, como traço perene presente desde os 

relatos de viajantes até publicações e práticas do final do século XIX (Cozinheiro 

nacional, COZINHEIRO, 2008 [circa 1870]) e de discursos sobre alimentação 

posteriores, dos séculos XX e XXI –: cotejam-se as possibilidades no Brasil com a 

imagem que se faz das práticas alimentares europeias. 
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Em Cozinheiro nacional, há uma tabela (COZINHEIRO, 2008, p. 35 [circa 1870]) que 

busca comparar os usos e serventias de gêneros brasileiros em contraste a gêneros 

europeus, que os brasileiros “nunca viram” (COZINHEIRO, 2008, p. 34 [circa 1870]), 

paralelizando, por exemplo, “brotos de samambaia, grelos de abóbora, palmito” e 

“aspargos”; “tomates” e “uvas verdes”: como se os primeiros, gêneros sul-americanos, 

pudessem substituir os segundos. Esse discurso se confunde e se imiscui, podemos 

afirmar, com o que produz o efeito de que a língua do Brasil seria uma língua portuguesa 

afetada por fatores externos: os léxicos indígena e africano afetariam o léxico português, 

e essa seria uma das únicas marcas de distinção da língua daqui em relação àquela do 

além-Atlântico. 

Essa fase de constituição dos sentidos sobre aquilo que se come no Brasil percorre do 

século XVI ao século XIX, após a chegada da família real portuguesa ao Brasil e a 

instalação e desenvolvimento de um sistema editorial no país, o que possibilita a 

circulação do discurso sobre comida e alimentação no registro escrito. Até então, o que há 

são muitos relatos, que se fazem mormente em língua europeia por sujeitos europeus 

(conforme os analisados por El-Kareh, 2012), com interpretações que chegam até os 

hábitos mais familiares das famílias escravocratas. Por exemplo, em relatos do francês 

Auguste de Saint-Hilaire de sua viagem ao Brasil, descreve-se o hábito de os escravos 

ladearem os senhores durante as refeições e até mesmo participarem das orações 

agradecendo pela comida, embora não tomassem parte da mesma (EL-KAREH, 2012, p. 

24). Isso se dá no início do século XIX, o que é observado com muito estranhamento 

pelos viajantes, que parecem não entender o funcionamento e a dinâmica da escravidão 

no Brasil, sobretudo nos centros urbanos. 

Podemos dizer que o recorte do objeto desta tese tem início na segunda fase dessa 

discursivização: aquela que é possibilitada pela imprensa, e que conta tanto com livros de 

culinária quanto com enciclopédias para dizerem sobre a comida. Concentramo-nos 

nessas segundas. Embora a disputa política por sentidos na designação dos ingredientes 

se mantenha, colocam-se outras disputas, como as sobre quais devem ser os (bons, 

melhores) alimentos e com quais devem se combinar; quais são os cardápios; quais são os 

alimentos mais saudáveis; o que é alimentação brasileira.  
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Nesse aspecto, nos aproximamos, apesar de em diferentes campos teóricos, daquilo que 

Abramovici (2006)46 faz ao percorrer os sentidos do significante “ragoût” em diferentes 

materialidades: de dicionários a romances. Os ragoûts franceses preservam o gosto – 

goût – na própria materialidade linguística, em sua formação morfológica, e esse “gosto” 

vai significando diferentemente, filiando-se às transformações na formação social 

francesa, da aristocracia à burguesia: e transformações na formação social afetam a 

estabilidade temporária e ilusória das formações discursivas. De uma série de pratos 

apreciados pela monarquia a receitas de “gosto irritante” na ascensão da burguesia 

francesa e chegando, contemporaneamente (naquilo que Abramovici chama de 

“imaginário linguístico coletivo”), a palavra ragoût resume “tout petit plat mitonné, 

associé volontiers au monde nostalgique et secret des grand-mères ” – “todo pratinho 

caseiro, associado de bom grado ao mundo nostálgico e secreto das vovós” (tradução 

nossa). O significante ragoût é um exemplo de como o discurso sobre comida e 

alimentação é analiticamente produtivo, permitindo que se discutam as filiações de 

sentido que determinam como ora um alimento, uma receita, um prato pode ser agradável 

e desejado, ora abjeto e descartado. Para Abramovici, a ressignificação dos ragoûts como 

irritantes ao paladar, no âmbito da ascensão da burguesia na França, se deve ao desejo da 

classe de se diferenciar dos grupos opressores anteriores – aristocráticos –, em toda uma 

construção cultural que abrange distintos discursos, entre eles, o sobre comida e 

alimentação: 

Une suspicion tenace entoure presque dès leur origine (linguistique) les 

ragoûts. La profonde réforme des mœurs qui accompagna la construction 

culturelle du Classicisme imposa toutes sortes de bienséances propres à 

traduire le désir de distinction des nouvelles élites urbaines. De même qu’on 

proscrivit, des tenues vestimentaires comme des façons de s’exprimer, toute 

saleté, on promut contre la cuisine de cour, baroque et épicée, une cuisine 

bourgeoise de la simplicité, usant d’un petit nombre d’ingrédients qu’aucune 

sauce ne devait dénaturer (…) Envisagé à la lumière de cette profession de 

foi, la forme du dictionnaire choisie par Briand [Dictionnaire des aliments, 

vins et liqueurs] rend figure et qualité aux aliments, en les présentant dans des 

entrées bien séparées les unes des autres. Comme dans les discours sur la 

femme, la masturbation ou le célibat des prêtres, le rejet du ragoût est à la 

conjonction d’un moralisme bourgeois propre aux Lumières et d’un discours 

                                                 
46 Conhecemos o pesquisador Jean-Christophe Abramovici em um de seus seminários de mestrado na 

Université Paris IV, em que abordava as relações entre literatura francesa e suas representações na 

Encyclopédie. Após nossa volta para o Brasil, solicitamos o envio de artigos que pudessem nos ajudar, e o 

professor gentilmente nos atendeu. 
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médical qui souvent lui servit de caution. Associé aux débauches de l’antiquité 

et aux fastes de la monarchie, le ragoût est scandaleux sur un triple plan : 

économique (trop coûteux), esthétique (« trop recherché ») et hygiénique (trop 

riche). (ABRAMOVICI, 2006; colchetes nossos)47 

Os ragus, para Abromovici hoje pratos que lembram nostalgicamente os tempos da 

vovó,48 são significados, a partir do Iluminismo burguês, como pratos do excesso, uma 

vez que são, de acordo com a “profunda reforma de costumes que acompanhou a 

construção cultural do Classicismo”, muito temperados, muito caros, muito extravagantes 

e muito opulentos. A condenação, ainda segundo o pesquisador, provém de um 

moralismo burguês (para quem os ragus são lascivos) atravessado pelo discurso médico 

(que condena a mistura de tantos e vários ingredientes).49 

Traçamos justamente as filiações ideológicas daquilo que vai se constituindo, nas 

enciclopédias brasileiras, como comida (de um suposto sujeito universal, do Brasil, no 

Brasil, brasileira). Veremos como os ingredientes vão sendo significados e como, ao 

                                                 
47 “Uma suspeita tenaz envolve os ragus desde quase sua origem (linguística). A profunda reforma de 

costumes que acompanhou a construção cultural do Classicismo impôs todo tipo de padrões de decoro 

passíveis de traduzirem o desejo de diferenciação das novas elites urbanas. Ao mesmo tempo que tudo era 

condenado, de certas indumentárias a maneiras de se expressar – vistos como sujeira –, se desenvolveu 

contra a cozinha da corte, barroca e condimentada, uma cozinha burguesa da simplicidade, que faz uso de 

um pequeno número de ingredientes que nenhum tempero deveria violar (…) Considerada à luz dessa 

profissão de fé [de dicionarista], a forma do dicionário escolhida por Briand [no Dictionnaire des aliments, 

vins et liqueurs, Dicionário dos alimentos, vinhos e licores, de 1750] fornece forma e qualidade aos 

alimentos, ao apresentar essas características bem-separadas umas das outras nas entradas. Como nos 

discursos sobre a mulher, a masturbação ou o celibato dos padres, a rejeição ao ragu se estabelece na 

conjunção de um moralismo burguês próprio ao Iluminismo e de um discurso médico que muitas vezes lhe 

serve de caução. Associado às devassidões da antiguidade e às pompas da monarquia, o ragu é escandaloso 

em três aspectos: econômica (muito caro), estética (“muito extravagante”) e higiênica (muito opulento)” 

(ABRAMOVICI, 2006; tradução e colchetes nossos). 
48 Não querendo estabelecer equivalências, mas já aproximando, eu, particularmente, sinto essas memórias 

nostálgicas relacionadas às minhas avós quando penso em ensopadinhos, no caso da avó paterna, e em cana 

chupada nas tardes quentes, no caso da avó materna. Seria inocência acreditar que essas memórias 

nostálgicas são empiricamente individuais e remetem a referentes cujo gosto apenas eu sinto, como 

experiência autoral: pelo contrário, essas memórias só são nostálgicas, ou seja, delas só sinto falta (ou 

melhor, elas só são a própria falta), porque se inserem na história, na disputa por sentidos, nos discursos da 

privação (que recomendava fazer ensopadinhos para os ingredientes renderem mais, misturando carne, 

principalmente bovina, a verduras e leguminosas) e da sustância (que considera o caldo da cana como um 

alimento proveitoso, capaz de nutrir por horas e satisfazer a necessidade infantil – e também adulta, afinal, 

chupava cana com irmãos, tios, mãe a avó – de doce). 
49 No caso dos ragus, perguntamo-nos também – o que não teremos condições de responder nesta tese – até 

que ponto essa condenação de seu excesso (por serem um prato extremamente condimentado) também não 

se relaciona à transformação do discurso sobre o corpo (a corpulência tipicamente valorizada pela 

aristocracia, sinônima de fartura, passa a ser oprimida no discurso burguês, tanto pelo padrão estético 

quanto por um puritanismo moral) e a um (re)louvor do nacionalismo interfronteiriço e não colonialista 

(afinal, os condimentos, em sua maioria, vêm das colônias, e sua entrada nos pratos europeus pode 

significar a maculação de ingredientes do Velho Mundo). 
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serem designados, já vão sendo significados como comida ou não – caso da “mandioca 

brava”, cujo consumo é significado proibido nas enciclopédias tanto por ser, no discurso 

médico, considerada tóxica, como por ser, no discurso culinário, tida como dura demais. 

Ainda em nossa revisão bibliográfica, destacamos a publicação, ao final de 2013, do 

pesquisador português Silva (2013): o primeiro volume de uma trilogia de publicações 

decorrentes de sua pesquisa de pós-doutorado em arqueologia na Universidade de 

Coimbra. Encontramos muitos pontos de contato entre a pesquisa de Silva e a nossa – da 

escolha do objeto, comida e alimentação, ao seu processamento e interpretação. Silva (op. 

cit.) faz uso da noção de formação discursiva (principalmente em sua posição dietética, 

que afirma ser retomada, em paráfrase, pela posição nutricional durante o século XX) e 

realiza uma recuperação de noções da antropologia estrutural de Lévi-Strauss e da 

antropologia da natureza de Philippe Descola. Contudo, nossa pesquisa se distancia da 

dele pelo corpus escolhido por nós – as enciclopédias –, e também por nossos objetivos e 

pelas identificações teóricas.50 

Mais próximo ao final da escrita desta tese, também foi publicado por Ferreira (2014) um 

trabalho em AD precisamente sobre “as relações de sentido entre as cidades, seus sujeitos 

e sua cultura culinária na atualidade” (FERREIRA, 2014, p. 122), apontando para como 

os sujeitos (e) (d)as cidades vão sendo significados também por seu imbricamento com os 

sentidos sobre o pastel de milho reconhecido como patrimônio/tradição nas cidades de 

Pouso Alegre e de Itajubá, no estado de Minas Gerais. Na primeira, esses pastéis são 

discursivizados dominantemente mediante um discurso comercial, econômico, que 

constitui a imagem de um lugar social de pasteleiro como aquele que produz e 

comercializa o pastel; enquanto que na segunda cidade o alimento é dominantemente 

tomado como da ordem da memória familiar, vinculando pastel e família num discurso 

afetivo que remete à própria constituição demográfica da região: ou, mais 

especificamente, à entrada de negros e brancos no Sul de Minas Gerais. O trabalho de 

Ferreira (2014) é um dos únicos já publicados no Brasil, em AD, que elege o discurso 

sobre comida e alimentação como objeto, e suas análises nos serão relevantes à frente. 

                                                 
50 Agradecemos ao autor, que prontamente nos enviou o livro quando entramos em contato com ele via e-

mail. 
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A designação dos alimentos e das comidas também está em jogo, em disputa, em divisão 

de sentidos na segunda fase da discursivização sobre comida e alimentação (no Brasil, do 

Brasil, brasileiras), mas em nossas investigações, nos capítulos à frente, também 

poderemos ver como esses discursos se filiam a determinadas formações discursivas, e 

essas, a formações ideológicas, de modo a reproduzir sentidos anteriores e a permitir a 

resistência de memórias que tentam ser dominadas pelo discurso do colonizador. É sobre 

isso que falaremos nos capítulos à frente, num percurso que vai do final do século XIX 

até a década de 1970 do século XX, um período de pouco mais de cem anos em que 

foram se acumulando enciclopédias no país. 
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3. Saberes que fundam, saberes que apagam: 

as enciclopédias brasileiras no século XIX 

 

Nas sociedades orais, são as histórias que são a enciclopédia. 

(José Ribamar Bessa Freire, 2014)51 

 

Neste capítulo, nosso objetivo é analisar como os discursos sobre comida e alimentação 

das enciclopédias do Brasil surgem, e de que modo os sentidos lá produzidos se inserem 

nas matrizes que discursivizam comida e alimentação – e, consequentemente, sujeito – no 

Estado nacional. Como elencamos como corpus as enciclopédias impressas em circulação 

no Brasil até 1973, partiremos de um exame sobre as primeiras enciclopédias publicadas 

e circulantes no Brasil, desde os anos 1500. Nossa pesquisa resultou no achado de duas 

enciclopédias brasileiras publicadas no século XIX em solo brasileiro, a saber: a 

Encyclopedia do riso e da galhofa em prosa e verso, repertorio de anecdotas joviaes, 

nacionaes e estrangeiras – que também chamaremos ERG – (PECHINCHA, 1873 

[1863]) e a Encyclopedia popular: leituras uteis – aqui também tratada como EP – 

(VEIGA, 1879). 52  Ambas, que são as duas primeiras enciclopédias produzidas e 

publicadas para brasileiros, por sujeitos residentes no Brasil,53 fazem circular sentidos 

sobre comida e alimentação no Brasil, seja sob a forma de “Bons ditos, casos chistosos, 

apophthegmas” (PECHINCHA, 1873 [1863], p. IX) – que seriam “o mais delicado parto 

das intelligencias finas” (ibidem) – seja sob a forma de seções com legitimação científica, 

como é o caso da Encyclopedia popular. Essas enciclopédias são publicadas no mesmo 

momento que vários outros instrumentos de gramatização no Brasil. Poderíamos afirmar, 

inclusive, que, para além de o final do século XIX ser um período de intensa 

gramatização do Brasil – no que se refere, por exemplo, a brasileiros produzindo 

gramáticas para brasileiros –, é um período de intensa produção de saberes de referência, 

no sentido de que se constituem referentes de um lugar social de sujeito nacional, pré ou 

                                                 
51 Fala ouvida de José Ribamar Bessa Freire, na conferência de encerramento chamada “Índio falou, tá 

falado – a trajetória das línguas no Brasil: o português e os idiomas indígenas”, do III Colóquio Linguagem 

e(m) Ação, na Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. 
52 Decidimos, para não apagar a marca ortográfica histórica de nosso material de trabalho, manter a grafia 

conforme constante nas obras consultadas e transcritas. 
53 Apesar de Eduardo Laemmert ter sido originário do Grão-Ducado de Baden e ter migrado para o Brasil, 

seguindo os passos de seu irmão Henrique, durante a juventude, com a finalidade de trabalhar no recém-

fundado mercado editorial brasileiro. 
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pós-republicano: trata-se da constituição de instrumentos de língua e de saberes (como 

dicionários, gramáticas e enciclopédias), mas também de receitas (como o Cozinheiro 

nacional, publicado na mesma época, como já vimos). 

O Brasil, recém-independente e escravagista na metade do século XIX, ainda numa 

monarquia, recebia suas primeiras publicações num mercado editorial em crescimento, 

apesar de uma população em sua maioria analfabeta.54 Esses livros, e damos ênfase aqui a 

essas enciclopédias, começam a produzir um saber sobre aquilo que deve ser considerado 

nacional – não necessariamente numa oposição à imagem do Brasil colônia, mas numa 

conjuntura histórica pós-independência –, e vão dando contorno, forma, sentido; 

consistência, enfim, àquilo que vai ser discursivizado como comida e alimentação no 

Brasil. O sujeito, ao pedir, saborear, elogiar e criticar os pratos que lhe são servidos, não 

está simplesmente descrevendo sensações, mas já está se identificando com aquilo que 

pode e deve ser comido, com aquilo que pode e deve ser apreciado. Desse modo, aquilo 

que diz (e que lhe é dito) comer e aquilo que diz (e que lhe é dito) de que se alimenta o 

constitui como sujeito – e esse sujeito é discursivizado como humano, um animal 

humano, e muitas vezes como sujeito nacional, identificando-o às características 

necessárias para fazer parte de uma nação –, visto que é discurso, materialidade 

ideológica, produção de evidência. Além de o discurso sobre comida e alimentação 

constituir o sujeito, ele produz o efeito de nacional, de sujeito nacional. 

Em “Vão surgindo os sentidos” (2003), Orlandi tematiza a constituição discursiva do 

desconhecido, do chamado Novo Mundo, daquilo que, embora já tivesse e fizesse sentido 

para alguns sujeitos, precisava ser aprendido por outros sujeitos, os ditos desbravadores, 

colonizadores portugueses. Num processo discursivo que busca silenciar a memória pré-

colonização – mas não consegue apagá-la – e parafrasear a memória discursiva europeia 

para significar o Brasil, o “sem-sentido” de um Brasil ainda sem nome(s) para suas 

práticas, seus referentes, seus pratos, alimentos e comidas se metamorfoseia em COM-

SENTIDO. 

Na prática simbólica realizam essa passagem: instituem um outro lugar de 

sentidos estabelecendo uma outra região para o repetível (a memória do 

                                                 
54 O primeiro censo do Brasil, de 1872, não apresenta a taxa de alfabetização da população, mas Silva 

(1998), analisa diversas materialidades dos séculos XIX e XX sobre a história da alfabetização do Brasil, 

mostrando como os sentidos da dicotomia alfabetizado-analfabeto vão sendo constituídos e vão se 

reproduzindo ou se deslocando. 
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dizer), aquela que a partir de então vai organizar outros e outros sentidos, a 

dos latino-americanos. (...) Era então preciso dar nomes, tornar visível, 

esclarecer (clarear) e domesticar o acontecimento que era esse encontro com o 

desconhecido, o Novo Mundo. Tornar familiar a paisagem hostil, onde era 

impossível mesmo reconhecer as espécies naturais. (ORLANDI, 2003, p. 15) 

O deslocamento da memória europeia para a instauração de uma outra “região do 

repetível”, um outro “sítio de significância” (ibidem) não significa, no entanto, continuar 

uma suposta linha de tempo histórica da Europa como se ela tivesse se bipartido a partir 

da chegada dos europeus às Américas. Significa, ainda de acordo com Orlandi (2005),55 

instituir uma heterogeneidade em que trabalha um fundo falso de memória, ou seja: 

ilusoriamente ocorre uma bifurcação histórica, num imaginário de que existem apenas 

uma raiz e, consequentemente, suas ramificações. Conforme teoriza a analista do 

discurso, é como se as línguas faladas em Portugal e no Brasil significassem 

ilusoriamente da mesma maneira, homogeneamente, numa mesma memória: mas os 

efeitos de sentido que são produzidos em ambas as línguas são diferentes, as memórias 

são outras. Significa-se diferente. Historiciza-se diferente. 

Quanto às enciclopédias que começam a surgir no Brasil no século XIX, eis nossas 

questões: quais são as posições discursivas que produzem sentidos sobre comida e 

alimentação em circulação nessas enciclopédias? No que tange aos discursos sobre 

comida e alimentação, discursiviza-se um Brasil como se ele fosse filiado a uma memória 

unicamente portuguesa, apagando-se suas contradições e também as outras memórias que 

trabalham na constituição de sentidos sobre Brasil? Podemos já apreender as formações 

discursivas que dizem de comida e alimentação no Brasil oitocentista e que fundam as 

matrizes de sentido das enciclopédias do século XX? 

Em condições de produção que ainda não permitem dizer de comida brasileira, já se diz, 

no subtítulo da Encyclopedia do riso e da galhofa, de um “repertorio de anecdotas (...) 

nacionaes” (PECHINCHA, 1873 [1863], folha de rosto, na Figura 2 dos Anexos), e 

também se instrumentalizam (AUROUX, 1992b) – assim como em gramáticas e 

dicionários, para longe de uma simples descrição – metassaberes sobre o preparo da 

comida por parte dos então escravos, dos camponeses, dos subalternos na formação social 

                                                 
55 “Consideramos, pois, a heterogeneidade lingüística no sentido de que joga em nossa língua um fundo 

falso em que o “mesmo” abriga, no entanto, um “outro”, um diferente histórico que o constitui ainda que na 

aparência do “mesmo”: o português brasileiro e o português português se recobrem como se fossem a 

mesma língua mas não são” (ORLANDI, 2005). 
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brasileira. Como nosso corpus neste capítulo é composto parcialmente por um 

instrumento linguístico voltado à piada, ao humor, ao cômico, analisaremos também os 

efeitos de sentido provocados pelo riso na enciclopédia. 

Em contraste, a Encyclopedia popular (1879) é marcada por um discurso legitimado pela 

ciência, operando como um discurso de divulgação científica (AUTHIER-REVUZ, 1998; 

GRIGOLETTO, 2005; BAALBAKI, 2010), e produz, em sua apresentação, sentidos de 

modéstia, voltando-se a “agricultores, negociantes, artistas, etc. – á quem nas lides 

quotidianas de múltiplas tarefas não sobra tempo para manusear bibliothecas, nem 

sobejão recursos para adquiri-las” (VEIGA, 1879, p. i). É extremamente significante que 

as duas primeiras enciclopédias brasileiras tenham sido marcadas uma pelo riso e outra 

pela modéstia. Esses efeitos ressoarão no discurso sobre comida e alimentação nelas 

presente. 

 

3.1. Da primeira enciclopédia (esquecida) do Brasil: a Encyclopedia do riso e da 

galhofa (1863) 

Isso porque também a escritura – toda escritura, e não só a dos 

chanceleres do arquivo da infâmia – é um dispositivo, e a história 

dos homens talvez não seja nada mais que um incessante corpo a 

corpo com os dispositivos que eles mesmos produziram – antes 

de qualquer outro, a linguagem. (AGAMBEN, 2007 [2005], p. 

63) 

 

A historiografia sobre enciclopédias no Brasil (OLIVEIRA & SILVA, 2011; 

VALLADÃO, 1942, entre outros) atesta que o primeiro instrumento desse tipo a ser 

publicado no Brasil foi a Encyclopedia popular: leituras uteis, de 1879. Mesmo em 1880, 

no jornal A Provincia de Minas: Orgão do Partido Conservador, conforme visto na 

Figura 1 (Anexos), afirma-se que outros diários “noticiarão com grandes elogios e em 

largas e honrosas apreciações o apparecimento deste livro, elaborado e editado nesta 

provincia e a primeira obra desse genero que se publica no Brazil”. Em nossas pesquisas 

nos acervos, contrariamente, pudemos encontrar uma outra enciclopédia com data de 

publicação anterior à Popular: a Encyclopedia do riso e da galhofa, cujas sequências 

analisamos neste subcapítulo.56  

                                                 
56 Numa consulta ao Diccionario bibliographico portuguez: estudos de Innocencio Francisco da Silva 

aplicáveis a Portugal e ao Brasil, tomo 9 (1890, p. 173), que enumera diversos livros que foram publicados 
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O trabalho de montagem do arquivo discursivo já faz parte da análise, e termos 

encontrado a enciclopédia que ora analisamos já diz muito sobre a nossa posição de 

analistas, incluindo em nosso corpus mesmo uma enciclopédia não tradicional. Em 

nossas consultas aos acervos, a Encyclopedia popular também foi a primeira que 

encontramos, e por alguns meses acreditamos que ela se tratasse da enciclopédia que 

inaugurava a publicação de instrumentos linguísticos desse tipo no Brasil. 

Deixar uma enciclopédia de piadas e anedotas à mostra como obra de referência não é 

uma escolha óbvia para as instituições: 

(…) o arquivo não é o reflexo passivo de uma realidade institucional, ele é, 

dentro de sua materialidade e diversidade, ordenado por sua abrangência 

social. O arquivo não é um simples documento no qual se encontram 

referências; ele permite uma leitura que traz à tona dispositivos e 

configurações significantes. (GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1994 [1986], 

p. 163-164) 

Em outras palavras, materializar o substantivo “enciclopédia” no título não garante que 

uma obra seja tratada como tal. A “abrangência social”, nos termos de Guilhaumou e 

Maldidier (1994 [1986]), da Encyclopedia do riso e da galhofa não alcança aqueles que 

procuram informações sobre determinados assuntos, de modo que os “dispositivos e 

configurações significantes” dos arquivos das bibliotecas e também dos arquivos 

formados pelos historiógrafos das enciclopédias funcionam de modo a conferir efeitos de 

sentido de que nem tudo que se chama enciclopédia é enciclopédia. 

Nesse sentido, o arquivo de obras de referência, a seção específica para tal numa 

biblioteca, comporta a imagem que se faz do saber, do conhecimento. Nossas buscas não 

se limitaram às classificações tradicionais de obras de referência, mas se basearam em 

três modos de entrada nos arquivos das instituições: através de consultas (1) aos arquivos 

virtuais, num primeiro momento, seguidos (2) das gavetas físicas de fichas dos livros, 

presentes nas bibliotecas e (3) dos próprios volumes físicos presentes nas prateleiras das 

seções de obras de referência e obras raras, quando possível (o setor de Obras Raras da 

BN, por exemplo, não permite circulação pelos corredores e prateleiras, diferentemente 

                                                                                                                                                 
no Brasil e em Portugal – basicamente uma lista, com uma curta descrição/sinopse contendo características 

como o número de tomos e a periodicidade com que publicações seriadas eram impressas – também 

obtivemos o mesmo resultado: entre as enciclopédias listadas no dicionário (que incluía títulos impressos 

em Portugal e no Brasil), a Do riso e da galhofa é a mais antiga em solo brasileiro. Sendo muito restritos, a 

baixa circulação desse dicionário e difícil acesso a esse dicionário acabam por silenciar a fundação das 

enciclopédias brasileiras com a ERG. 
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de um dos acervos da ABL, disponibilizado quase em sua íntegra aos consulentes). Foi na 

internet que encontramos a Encyclopedia do riso e da galhofa, por acaso, jogando o item 

lexical “enciclopédia” – e variantes em diferentes grafias, inclusive em outras línguas, na 

possibilidade de encontrarmos alguma obra brasileira mas com título em língua diferente 

– nas bases virtuais de distintas bibliotecas.57 

A ERG afirma, na folha de rosto de seus volumes, ter sido organizada e “offerecida aos 

inimigos da tristeza” por Panfuncio Semicupio Pechincha – pseudônimo do escritor e 

editor Eduardo Laemmert, originário do Grão-Ducado de Baden mas radicado no Brasil. 

Foi coproprietário, com seu irmão, de uma das duas maiores casas editoriais do Brasil em 

meados do século XIX, a E. & H. Laemmert.58 Depois de terem começado a publicar os 

bem-sucedidos primeiros volumes da miscelânea literária anual chamada Folhinha 

(1839ss) e do também anual Almanack administrativo, mercantil e industrial da Corte e 

Provincia do Rio de Janeiro (1844ss), 59  um guia sobre a então capital do Brasil 

(HALLEWELL, 2012, p. 256ss), em 1863 E. Laemmert dá início à publicação dos 

volumes da enciclopédia aqui em questão. 

Tal enciclopédia foi organizada segundo um modo de consulta diferente tanto de sua 

posterior, a EP, quanto dos instrumentos linguísticos de metassaberes produzidos na 

Europa. Conforme afirma Auroux (2008, p. 14), a enciclopédia organizada por Diderot (o 

nome que sobressaiu na história das ideias) e D’Alembert (que em dado momento 

abandonou a empreitada e foi silenciado no discurso historiográfico sobre as 

enciclopédias) também promove uma reorganização na divulgação das coisas a saber por 

disseminar o conhecimento sobre os fatos históricos, a ciência, as artes conforme eram 

entendidos na época, e fazendo uso do discurso legitimador da ciência: daí o expediente 

                                                 
57 Descobrimos que havia uma edição na Biblioteca Rodolfo Garcia, que pertence à Academia Brasileira de 

Letras: no catálogo virtual, seus volumes estão marcados com os assuntos “enciclopédia” e “anedota”, e 

categorizados como “obra rara”. Incluir esse compêndio em nosso corpus significa não ignorar seu status 

de enciclopédia produzida e em circulação no Brasil no século XIX, talvez a primeira. 
58 Que fazia concorrência direta à Garnier e publicou também instrumentos de saber metalinguístico, como 

gramáticas. 
59 Esses almanaques, que começaram a ser publicados em formato pequeno e com poucas páginas, foram 

agregando cada vez mais informações sobre diversas localidades do Rio de Janeiro, e se tornaram 

extremamente famosos nacional e internacionalmente: eram considerados obras de referência sobre a 

geografia, o comércio e os hábitos da então capital do Brasil. Suas publicações anuais chegam a quase um 

século: a interrupção da produção só se dá em 1942, depois de um incêndio na gráfica que então imprimia 

suas tiragens. 



95 

 

dessa primeira enciclopédia ter sido formado por tantos cientistas, filósofos, intelectuais, 

pensadores. 

Apesar da relativa estabilização do funcionamento discursivo do instrumento linguístico 

enciclopédia pela Europa,60 o discurso sobre comida e alimentação nas enciclopédias 

brasileiras é inaugurado num instrumento integralmente debruçado a, conforme exposto 

no Preâmbulo da obra “Bons ditos, casos chistosos, apophthegmas” (PECHINCHA, 1873 

[1863], p. IX), que seriam “o mais delicado parto das intelligencias finas” (ibidem) e 

voltado a um público de doutos, cortesãos, lavradores e sapateiros (idem, p. XI). Uma 

aproximação do discurso das enciclopédias de divulgação científica. A ERG se afirma “de 

grande instrucção para o publico” (idem, p. X) e alega reunir “em uma só palavra ou em 

muito poucas, muito de entendimento, de graça ou de malicia” (ibidem), agregando, ao 

mesmo tempo, o ensino aos ignorantes e a consolação aos tristes (idem, p. XIII), nas 

palavras expressas ainda em seu “Preâmbulo”. Portanto, o riso da ERG se inscreve – num 

projeto também civilizatório, comum às enciclopédias, ainda que sem a legitimação do 

discurso científico e a organização alfabética em verbetes predominante desde Diderot e 

D’Alembert. E mais: pensamos também em até que medida a ERG não brinca com a 

própria ideia de ciência, ao se autodesignar “Encyclopedia”, um instrumento em que 

circula, mormente, o discurso de divulgação científica.61 

A ERG se divide em 2.648 artigos, em seus 2 tomos. Como essa enciclopédia não se 

organiza em verbetes, selecionamos os artigos que produzissem sentidos – no título e no 

corpo do texto – sobre comida e alimentação, a partir de significantes que 

identificássemos, em nossos gestos de leitura, como relacionados a essas práticas. Só 

tivemos acesso à sua segunda edição, ampliada em 1873. Embora Araújo (2007) afirme 

que a ERG contava com um número inexpressivo de vendas, ela ganhou, no dia 2 de 

                                                 
60 O que não se passa sem conflitos: até o século XX, há publicações que continuam sendo chamadas 

Enciclopédia ou dicionário Y e Enciclopédia e dicionário Z. Daí termos adjetivado a estabilização com o 

“relativa”. 
61 Por exemplo, há, à frente, um artigo humorístico em que um dos personagens é um médico. De fato, esse 

artigo constitui a primeira sequência discursiva em que encontramos a produção de sentidos sobre comida 

na ERG. Devo essa reflexão à leitura atenta do amigo e pesquisador José Edicarlos de Aquino, então 

doutorando da UNICAMP E da Université Paris III (Sorbonne Nouvelle), que muito contribuiu para esta 

pesquisa. 
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fevereiro de 1875, um anúncio veiculado pelo jornal O Globo, dois anos depois do 

lançamento de sua segunda edição:62 

O comprador da Encyclopedia deveria ao mesmo tempo adquirir uma pequena 

corrente para prendel-la em casa, como um papagaio, pois achará imensos 

amadores ou amigos para empalmal-la! Quem possuir este thesouro em casa 

não póde mais aborrecer-se, nem ficar triste (O GLOBO, 1875). 

O riso e a galhofa eram uma aposta da editora – um “thesouro”, item lexical que será 

retomado na década de 1920 para outra enciclopédia brasileira, o Thesouro da juventude 

–, tanto que a enciclopédia ganhou essa segunda edição com que pudemos trabalhar – 

algo inusitado mesmo ao final do século XIX, em que o público leitor era escasso no Rio 

de Janeiro, com baixíssima taxa de alfabetização. Quer-se um sujeito contente, satisfeito 

com a vida que tem, que não possa mais “aborrecer-se, nem ficar triste”, como vemos na 

propaganda.  

O humor da ERG circulou tanto do final do século XIX ao começo do século XX que 

chega à obra de Monteiro Lobato, que vem a mencionar a enciclopédia em algumas de 

suas obras, como Reinações de Narizinho, de 1931 (PEREIRA, 2006, p. 77): para 

Lobato, a ERG era sonolenta e, portanto, ela se tornaria a cama do Visconde de Sabugosa: 

efeito de sentido controverso, em disputa com outros. Ao longo do enredo das obras, 

Lobato ora faz alusão ao grande conhecimento da obra, ora critica a baixa qualidade de 

suas piadas. Apesar de Araújo ter afirmado que as tiragens da ERG não eram muito altas, 

há uma disputa por esses sentidos, visto que Donegá (2012) alega que a Tipografia 

Universal, responsável pela impressão das obras dos irmãos Laemmert, pôs em papel 

centenas de milhares de cópias de algumas delas: tiragem muito grande mesmo para os 

padrões editoriais brasileiros de hoje, quando seria considerada um best-seller. Ainda que 

não disponhamos de dados oficiais do número de exemplares impressos e vendidos da 

referida enciclopédia, é difícil contestar que os sentidos nela produzidos ganharam grande 

repercussão e circulação: 

Embora as críticas de [Monteiro] Lobato possam denegrir a obra, que seria, na 

opinião do autor, incapaz de fazer o leitor rir, a referência direta feita pelo 

escritor às publicações dos Laemmert indica que elas conquistaram um 

                                                 
62  Duas hipóteses: (a) a editora investiu numa campanha de propaganda para esgotar os exemplares 

encalhados ou (b) os dados sobre a venda fracassada dos exemplares está errada, e a editora resolveu 

anunciar um produto cuja venda era certa, se trabalhada segundo os princípios de propaganda da época. 
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público leitor amplo e permaneceram no imaginário popular ao longo de 

muitos anos. (DONEGÁ, 2012, p. 26) 

Disputa por sentidos, tanto em relação ao número de exemplares vendidos quanto em 

relação ao efeito de sentido humorístico provocado com a leitura da ERG. Mas como esse 

humor significa, e como ele vai dar sentidos à comida, à alimentação e aos sujeitos 

envolvidos nessas práticas é de nosso interesse investigar, para analisarmos os sentidos 

sobre comida e alimentação na ERG. Para tanto, os artigos que entraram em nosso recorte 

foram:  

90. Petisco de figado 

202. Um bom caldo 

244. Os pastelinhos 

323. As ostras e os camarões 

334. Os víveres 

373. [Sem título] 

382. O vinho quer-se velho 

445. O Padre e as pimentas 

522. Que tal? 

558. Contricção de um guloso 

587. Um caldo fará quebrar o jejum?  

Desses artigos, selecionamos sequências discursivas cujo funcionamento jocoso será 

investigado. Investigamos, desse modo, o discurso que a ERG instaura sobre comida e 

sobre alimentação, e também procuramos identificar que regularidades podem ser 

encontradas nesses artigos. Apresentaremos essas sequências pela sigla ERGn(y), sendo n 

o número da sequência por ordem de aparecimento na enciclopédia e y o número do 

artigo de que ela foi extraída. Como se trata de textos que têm como funcionamento o 

riso, recorremos à bibliografia já em Análise do Discurso sobre esse efeito (PÊCHEUX, 

2006 [1975]; FERREIRA, 1994; ORLANDI, 1996; POSSENTI, 1998, 2003, 2010; 

BECK, 2010) e também à em filosofia (com BERGSON, 1983 [1900]) para 

compreendermos os possíveis sentidos produzidos no discurso. Nossas sequências foram 

recortadas segundo critérios de manutenção de seu efeito de objeto acabado e de unidade 

textual (ORLANDI, 1996), 63  para somente depois serem dessintagmatizadas e assim 

                                                 
63 Falamos aqui de texto como um objeto empírico no sentido fornecido por Orlandi (1996): “enquanto 

objeto teórico, o texto não é um objeto acabado. Enquanto objeto empírico (superfície lingüística), o texto 

pode ser um objeto acabado (um produto) com começo, meio e fim. No entanto, a Análise de Discurso lhe 

devolve sua incompletude, ou seja, a Análise de Discurso reinstala, no domínio dos limites do texto, 

enquanto objeto empírico, as suas condições de produção” (p. 181). Portanto, é dessa ilusão empírica de 

que o texto é um objeto acabado, uma unidade textual, que falamos. A Análise do Discurso busca restituir a 

incompletude do texto por meio das dessintagmatizações, das dessuperficializações e da leitura de suas 

condições de produção. 
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apreendidos serem seus processos discursivos. Na ERG, desde o princípio, procuramos 

entender quais são os sentidos que se julgam produzir o riso, o humor, uma vez que é essa 

a imagem de efeito que a enciclopédia projeta sobre si mesma. Faz-se necessário que 

abramos um subcapítulo sobre como consideramos o discurso que provoca o efeito do 

riso na Análise do Discurso. 

 

3.1.1. “(...) anecdotas joviaes, nacionaes e estrangeiras, (…) regras prudenciaes, que 

podem servir de espelho aos fieis”:64 o humor como cabo de guerra na produção de 

sentidos 

Ao longo de todo o Semântica e discurso (2009 [1975]), Pêcheux recorre a uma série de 

chistes para argumentar no sentido de que o sujeito não possui controle sobre as suas 

palavras e para marcar que as palavras não são monossêmicas, mas que seus sentidos são 

determinados pela formação discursiva em que estão inscritas. Nesse ínterim, julga que o 

chiste é, como os atos falhos, uma comprovação do inconsciente materializado na língua. 

No anexo “Só há causa daquilo que falha ou o inverno político francês: início de uma 

retificação” (2009 [1982]), o filósofo e analista do discurso volta ao livro de 1975, 

admitindo que, à época, não havia se dado conta de que a quantidade numerosa de chistes 

na obra daquele ano se relacionava à tensão existente entre uma descoberta teórica e o 

desequilíbrio de uma certeza: 

(...) o chiste é um indicador determinante pois, sendo estruturalmente análogo 

ao caráter de falta do lapso, acaba por representar, ao mesmo tempo, a forma 

de negociação máxima com “a linha de maior inclinação”, o instante de uma 

vitória do pensamento no estado nascente, a figura mais apurada de seu 

surgimento. (...) Em outras palavras, o Witz representa um dos pontos visíveis 

em que o pensamento teórico encontra o inconsciente: o Witz apreende algo 

desse encontro, dando a aparência de domesticar seus efeitos. (PÊCHEUX, 

2009 [1975], p. 280) 

Para Pêcheux, na estrutura do chiste há também uma falta – tal qual no lapso, no 

equívoco, na erupção do impossível na língua –, que denuncia uma desestabilização dos 

sentidos, uma “vitória do pensamento no estado nascente” (ibidem), o encontro do já 

sabido, do já consolidado, com um sentido por vir, sentido do devir, que não 

necessariamente será. Tensão entre sentidos dominantes e sentidos marginais. Tensão que 

se dá na língua e que desestabiliza a suposta estrutura estável e, talvez ainda mais 

                                                 
64 PECHINCHA, 1873, folha de rosto. 
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relevante, sujeito. Não é compulsório, entretanto, que com essa desestabilização os 

sentidos marginais venham a transgredir a formação discursiva em que o chiste está 

inscrito. Tal presença do humor na língua – não como excepcionalidade, mas como locus 

em que o discurso se marca incontrolável, em que o ouvinte/leitor se depara com o Outro 

– faz Pêcheux afirmar, posteriormente, em 1983 (PÊCHEUX, 2006 [1983]), que o humor 

e o traço poético não podem ser o domingo do pensamento: a poesia e o humor, e aqui 

incluímos os chistes, as piadas, o Witz judaico, as Jokes anglo-saxônicas – ambos os 

termos são traduzidos, em português, como piada –, podem e devem ser objetos de 

pesquisa da linguística tanto quanto a conversação, os textos literários, relatórios de 

atividades profissionais. A inclusão da ERG em nosso corpus se dá, portanto, por, além de 

ela ter sido a primeira enciclopédia a ser publicada em solo brasileiro, ela ser composta 

unicamente de textos que têm como finalidade o riso, estando inscrita, portanto, nesse 

funcionamento do risível, que é paralelo à estrutura da falta ou à falta da estrutura: 

quando ocorre o escape da ilusão de sistematicidade fechada da língua. 

Não basta dizer que a ERG possui o objetivo explicitado no título de provocar o efeito 

risível. É também averiguar como se constituem os sentidos desse riso, com distintos 

funcionamentos. Ferreira (1994) relê Gadet & Pêcheux (1981) ao afirmar que há um 

desencontro de funcionamento entre o humor provocado pelo Witz judaico e o produzido 

pelas Jokes anglo-saxônicas. Segundo a autora, enquanto as Jokes são produzidas 

segundo universos lógicos reduzidos, limitados por um certo padrão racional e lógico de 

sentido, “A relação do humor judaico com o absurdo é diferente; (...) supõe um passo 

pela história, pela língua e pelo texto, literalmente atormentado pelas “fronteiras” ((...) do 

sentido, do corpo, da razão e do pensamento)” (FERREIRA, 1994, p. 138). Joke e Witz, 

ambas produzindo riso, provocam diferentes efeitos no que diz respeito à sua 

continuidade ou ao seu deslocamento em relação aos sentidos dominantes. Na ERG, uma 

enciclopédia-coletânea de piadas, há distintas formas de fazer rir, que podemos identificar 

já em seu subtítulo (Figura 2 dos Anexos) pelas distintas designações de algo que 

poderíamos chamar de máquina discursiva do riso. Vejamos: 

Repertorio de anecdotas joviaes, nacionaes e estrangeiras 

de annuncios celebres, banalidades, bernardices impagaveis, bons ditos, 

carapuças escolhidas, caricaturas, casos galantes, chalaças estramboticas, 

contos jocosos, curiosidades brasileiras, definições exquisitas, ditos agudos, 

epigrammas, epitaphios, factos espantosos, historias celeberrimas, legendas, 
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lembranças que parecem esquecimentos, lendas, letreiros, lograções, 

maganeiras, materialidades, maximas sublimes, palhaçadas asnaticas, 

particularidades interessantes, pensamentos felizes, pilhérias peregrinas, 

quadros, quinquilharias, raios, ratices, reflexões judiciosas, regras 

prudenciaes, que podem servir de espelho aos fieis, repentes, satyras, 

sentenças, sobrescriptos, tiroteios, tradições e trivialidades de bom gosto 

Ilustrada com caricaturas 

E 

OFFERECIDA AOS INIMIGOS DA TRISTEZA 

POR 

PANFUNCIO SEMICUPIO PECHINCHA 

PATUSCO JUBILADO (PECHINCHA, 1873, folha de rosto; versaletes do 

original, sublinhas nossas) 

Já no gigantesco subtítulo da ERG – que por si só já se inscreve no funcionamento do 

risível, pelo exagero (BERGSON, 1983 [1900], p. 60) –, pode-se ver que numerosas são 

as maneiras mencionadas pela ERG para provocar o riso – começam pelas “anedotas 

joviaes, nacionaes e estrangeiras” e terminam nas “trivialidades de bom gosto” –, e isso 

ficará patente nas sequências sobre comida e alimentação que apresentaremos no 

próximo subcapítulo. A primeira parte do subtítulo – “Repertorio de anecdotas joviaes, 

nacionaes e estrangeiras” – é escrita com corpo maior que o restante, assim significada 

com ênfase diante do restante da folha de rosto. As anedotas joviais, nacionais e 

estrangeiras podem ser compreendidas de pelo menos duas formas: (1) elas são 

privilegiadas diante das outras, apresentadas ao longo do restante do subtítulo e (2) elas 

se apresentam como um grupo maior, um conjunto em que todas as outras categorias de 

material de riso 65  estão incluídas: tudo seria anedota jovial, nacional e estrangeira. 

Produz-se a imagem de que interessam, a quem ri, efeitos de sentido de jovialidade, seja 

em discurso nacional, seja em discurso estrangeiro: uma universalidade do efeito 

humorístico, mas com o corte daquilo que não é imaginado como jovem. Assim, ora se 

pode dizer que tais anedotas são um grupo à parte e mais importante e numeroso na ERG 

do que o material restante, ora se pode dizer que as anedotas são um hiperônimo que 

contém os hipônimos restantes, que também são material de riso. De qualquer uma das 

duas maneiras (e até mesmo das duas), enfoca-se o jovial, o nacional e o estrangeiro. 

Assim, pressupõe-se que a imagem que a ERG faz do humor é um riso é majoritariamente 

provocado por anedotas joviais (aproximando os sentidos de humor aos de juventude, em 

                                                 
65 Termo que empregamos para não simplificarmos os artigos anedóticos apenas sob as alcunhas “piadas” 

ou “galhofas”. 
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oposição àquilo que é velho), nacionais e estrangeiras (adjetivos que não se cancelam no 

subtítulo, predicando o substantivo de modo paralelo, separados por conjunção aditiva). 

Notamos também que o único momento em que o adjetivo “brasileiro”, flexionado no 

feminino plural – “brasileiras” –, surge no subtítulo é em “curiosidades brasileiras”. A 

predicação não necessariamente está em relação anafórica direta e inequívoca com 

“nacionaes”, mas é usada como modo de significar as tais curiosidades de que se ri, sem 

ser gentílico de nacionalidade, apenas indicando o tipo de curiosidade: “Repertorio de 

anecdotas joviaes, nacionaes e estrangeiras § de annuncios celebres, banalidades, 

bernardices impagaveis, bons ditos, carapuças escolhidas, caricaturas, casos galantes, 

chalaças estramboticas, contos jocosos, curiosidades brasileiras (...).” Há margem para o 

equívoco, para a multiplicidade de efeitos de sentido nesse “curiosidades brasileiras”. 

Entre tantas outras possíveis relações de anáfora e correferência para o adjetivo, 

“nacionaes” é apenas uma delas. 

Pensando intradiscursivamente nesses dois adjetivos – “nacionaes” e “brasileiras” – e nos 

núcleos de seus sintagmas nominais – os substantivos “anecdotas” e “curiosidades” –, 

podemos indagar quais as possíveis relações de humor presentes: não se ri de anedotas 

brasileiras, ou seja, de narrativas autorais e autorizadas por posições brasileiras, mas de 

anedotas nacionais, e não é da ordem da evidência o que significa esse adjetivo, uma vez 

que dizer “nacional” em 1863 não necessariamente significa dizer “brasileiro”: das 

possibilidades de que o interdiscurso virtualmente dispõe, nacional se filia, naquela 

formação social de um Brasil recém-independente e ainda imperial, a uma formação 

discursiva distinta do adjetivo brasileiro. Diz-se do nacional para não se dizer do 

brasileiro, enfim. Ri-se e se faz galhofa, entretanto, de curiosidades brasileiras, daquilo 

que é insabido quanto ao Brasil, daquilo que difere do recém-país em relação à posição 

ocupada pelo leitor, como na ERG4(323), ao se falar do caipira de uma posição discursiva 

que privilegia o litorâneo (que vai sendo significado cada vez mais como urbano). Não se 

menciona nada relativo a alguma comida ou alimentação brasileira, mas, sabendo-se que 

curiosidades brasileiras são postas como material de riso, podemos considerar que o leitor 

é convidado a interpretá-las de modo humorístico: das curiosidades brasileiras se ri, e isso 

também se estende à comida e à alimentação, se e quando interpretadas como 

curiosidades. 
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Grifamos também, nesse subtítulo, mais três sintamas nominais que apontam para os 

efeitos provocados pela ERG não apenas no que diz respeito ao riso, mas também naquilo 

que diz respeito às coisas a saber, conforme já conceituadas. Trata-se de “lembranças que 

parecem esquecimentos”, “regras prudenciaes, que podem servir de espelho aos fieis” e 

“trivialidades de bom gosto”. Esses três sintagmas nos parecem complementar a 

autoimagem que a enciclopédia se projeta. Além de 1) promover o riso, o objetivo 

principal da ERG, ela também 2) se julga um instrumento de fortalecimento de 

determinada memória que se esvaneceu com o passar do tempo, 3) se promove como 

uma obra que serve de exemplo aos fiéis – e aqui podemos estabelecer como explícita a 

inscrição da ERG num funcionamento próximo à das demais enciclopédias que 

analisamos nesta tese – e 4) se diz como aquela que suscita possibilita resgatar o que há 

de mais corriqueiro e banal, mas dentro de um limite de “bom gosto”. Tudo isso (se) 

rindo e (se) galhofando, permitindo que o riso e os conhecimentos necessários para se 

(bem) viver – de acordo com a posição discursiva dominante dentro de dada formação 

discursiva – se associem mutuamente numa censura do mal-viver, do mau gosto, do 

desregrado: “(...) o riso “castiga os costumes”. Obriga-nos a cuidar imediatamente de 

parecer o que deveríamos ser, o que um dia acabaremos por ser verdadeiramente” 

(BERGSON, 1983 [1900], p. 13). De acordo com o filósofo, se se ri de determinado 

costume, provavelmente é porque ele é condenável em seu, nas palavras do autor, 

“significado social”. E isso se daria, segundo Bergson, no nível das palavras, como três 

funcionamentos distintos: 

I. Repetição. (...) uma situação, isto é, uma combinação de circunstâncias, 

que se repete exatamente em várias ocasiões, contrastando vivamente com o 

curso cambiante da vida. (…) “coincidência”. (...) 

II. Inversão. (…) obteremos uma cena cômica fazendo com que a situação 

volte para trás e com que os papéis se invertam. (...) 

III. (…) interferência das séries. (…) Uma situação será sempre cômica 

quando pertencer ao mesmo tempo a duas séries de fatos absolutamente 

independentes, e que possa ser interpretada simultaneamente em dois sentidos 

inteiramente diversos. (…) Vamos desse juízo falso ao juízo verdadeiro; 

oscilamos entre o sentido possível e o sentido real; e é essa hesitação do nosso 

espírito entre duas interpretações opostas que aparece primeiro na graça que o 

qüiprocó nos proporciona. (BERGSON, 1983 [1900], p. 45, 46, 47-48) 
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Esses três funcionamentos estão presentes no material de riso que coletamos da ERG. Por 

exemplo, a ERG1(90) poderia ser categorizada numa interferência de séries, visto que, ao 

desenrolar da narrativa, vão-se apresentando sentidos distintos daqueles que poderiam 

corresponder ao horizonte de expectativas do leitor. Já a ERG3(244) faz seu humor através 

do processo de inversão, e a ERG10(558), em última análise, seria um caso de repetição. O 

interessante dessa classificação de Bergson (1983 [1900]) é que todas três trabalham com 

uma disputa de sentidos, com um cabo de guerra: na repetição, a ilusão de coincidência 

está em jogo. Na inversão, os sentidos atribuídos às imagens dominantes que se faz de 

cada personagem ou de cada papel social. Na interferência das séries, é a própria 

contradição que se faz presente, entre o sentido dominante e os marginais. 

Daí é que podemos retomar aquilo que se diz sobre as jokes, as piadas norte-americanas, 

pensando desde já na ERG: elas constituem um discurso não transgressor, enquanto a 

figura do humor judaico “opera quase sempre na base da violação de um “saber”, de uma 

crença, de certos preceitos” (FERREIRA, 1994, p. 139), o que coloca à prova certezas e 

pode instigar dúvidas. Para Possenti, “(...) as piadas são uma espécie de sintoma, já que, 

tipicamente, são relativas a domínios discursivos “quentes”” (POSSENTI, 1998, p. 25). O 

que o autor chama de “quente” tem a ver com uma agitação, com um domínio discursivo 

cujos sentidos não estão inequivocamente estabelecidos, em que a ilusão de monossemia 

ainda não prevalece integralmente sobre o discurso. 

Já Orlandi (1996) elabora uma tipologia de discursos em que aborda três modos de 

produção de sentido segundo sua abertura à heterogeneidade: o discurso autoritário, cuja 

polissemia é contida; o discurso polêmico, cuja polissemia é controlada; e o discurso 

lúdico, cuja polissemia é aberta.66 Para a analista do discurso, entre esses três tipos de 

discurso, o lúdico é o único capaz de promover uma ruptura: embora o discurso polêmico 

evoque a contradição do sentido, ele desloca até um ponto possível dentro da formação 

discursiva em que se constitui: 

Em uma sociedade como a nossa, tenho observado que o lúdico é o desejável, 

é o que vaza, pois o uso da linguagem por si mesma, ou seja, pelo prazer – 

atestado pela linguagem e não pelo psicológico –, entra em contraste com o 

                                                 
66 Destacando que o conceito de polissemia, em Orlandi, não significa apenas a capacidade de uma palavra 

ter vários sentidos, mas a possibilidade de instauração de um outro sentido, não dominante, no discurso: “O 

Diferente: nas mesmas condições de produção imediatas (locutores e situação) há no entanto um 

deslocamento, um deslizamento de sentidos (Polissemia)” (ORLANDI, 1998, p. 15). 
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uso para finalidades mais imediatas, comprometidas com a idéia de eficiência 

e resultados práticos. No lúdico, a informação e a comunicação dão lugar à 

função poética e à fática. Assim, em nossa sociedade, segundo o que temos 

considerado, o lúdico é a ruptura, ocupa um lugar marginal, ao contrário do 

polêmico e do autoritário (ORLANDI, 1996, p. 84) 

Se há, então, consoante Possenti, um componente “quente”, de agitação nas piadas, isso 

não quer dizer que elas promovam ruptura. Podem muito bem provocar o riso de modo 

autoritário ou apelando para o polêmico, de modo a, com uma ligeira distensão, reforçar 

o discurso dominante. Marcar-se pelo discurso polêmico e mesmo pelo lúdico não 

significa dizer que a relativa ruptura promovida e abertura de sentidos aconteça uma 

descontinuidade em relação ao discurso dominante. Retomando novamente o subtítulo da 

ERG, perguntamo-nos se com “banalidades, bernardices impagaveis, bons ditos, 

carapuças escolhidas, (…) maximas sublimes, (…) reflexões judiciosas, (…) tradições” 

há a possibilidade de se romper com o discurso dominante. Bons ditos, reflexões 

judiciosas, máximas sublimes e tradições não nos parecem, mesmo antes de 

apresentarmos as sequências recortadas, um modo de desidentificação. Ainda para 

Possenti, 

A afirmação segundo a qual o humor critica é muito parcial. O humor nem 

sempre é progressista. O que caracteriza o humor é muito provavelmente o 

fato de que ele permite dizer alguma coisa mais ou menos proibida, mas não 

necessariamente crítica, no sentido corrente, isto é, revolucionária (...). O 

humor pode ser extremamente reacionário, quando é uma forma de 

manifestação de um discurso veiculador de preconceitos (...). (POSSENTI, 

1998, p. 49) 

Ocorre, no entanto, uma circulação maior de sentidos controversos, contra-hegemônicos; 

em oposição, em coocorrência: não obstante o sentido dominante surja novamente como 

vencedor. No discurso sobre a comida, expor a heterogeneidade para zombar dela pode 

funcionar como modo de pelo menos não apagar o discurso outro, aquele que se 

marginaliza. Esse seu aspecto eminentemente político funciona também em paralelo ao 

aparelho psíquico: “o riso funciona como um sintoma da dimensão que nos aproxima do 

equívoco da língua, lugar de encontro privilegiado entre o sentido, a sintaxe e o discurso” 

(FERREIRA, 1994, p. 139-140). E é exatamente na materialidade linguística que o riso, 

nas piadas, se constitui, rompendo os ilusórios limites dos estratos de uma língua que se 

quer sistema, estrutura, mas que, no riso, põe o equívoco na ordem do discurso: 

(...) do ponto de vista da língua, os fenômenos mais interessantes não são 

ligados à exploração do léxico, especialmente no que se refere a questões de 

etiqueta e a certas conotações. As piadas explorar outros fatos de linguagem, 
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que têm mais a ver com limites de gramática (léxico, morfologia, sintaxe e 

semântica) e mesmo assim das assim chamadas regras pragmáticas do que 

com questões de finesse. (...) as piadas jogam (...) com as aparentes 

regularidades gramaticais. (POSSENTI, 2003, p. 104) 

O pesquisador, retomando conceitos de Foucault, também afirma que, para longe de 

haver interdição no caso das piadas, 67  há controle: o humor, para Possenti, possui 

diferentes espaços de circulação e formas de edição e de distribuição desiguais. Assim 

como para outros processos discursivos – o ensino, a consulta a uma enciclopédia, o 

aprendizado de uma receita culinária –, há posições discursivas determinadas para o 

humor, sendo próprio do riso ocupar mais de um espaço.68 Não é em qualquer espaço que 

se faz piada sobre qualquer objeto, tampouco se pode sempre fazer piada – apesar de elas 

surgirem, como falha, inevitavelmente, atormentando rituais, como piadas em enterros na 

formação social ocidental: em que se obriga um luto específico, dolorido, contido, em 

que o riso é malvindo, interdito. 

Além disso, o humor apresenta um caráter muitas vezes de efeméride: tal qual uma 

crônica (conforme estudadas por MEDEIROS, 2003, p. 48), piadas podem ser descritas 

como “Sem tempo para amadurecer e com tempo marcado para “morrer”” (ibidem), pois 

são marcadas, não raro, por condições de produção imediatas, que dizem respeito aos 

referentes discursivos de um dado momento. Podemos com isso justificar, inclusive, 

nossa dificuldade em entender os efeitos risíveis de alguns dos artigos da ERG. 

Em Beck (2010), se diz que o humor não necessariamente é transgressor ou cáustico em 

relação à ideologia dominante. Discursivamente, o humor é dotado de alguma 

possibilidade transgressora, uma vez que ultrapassa os limites da gramática em seus 

diferentes estratos, jogando, brincando com as supostas regularidades gramaticais. Esse 

                                                 
67 Embora entendamos que haja, sim, algum nível de interdição: não se faz piada sobre tudo em quaisquer 

condições de produção, e há piadas que simplesmente não se fazem, sem que haja uma explicação 

imediatamente apreensível. 
68 É possível e importante nos lembrarmos novamente de Bergson, que afirma que “Por mais franco que se 

suponha o riso, ele oculta uma segunda intenção de acordo, diria eu quase de cumplicidade, com outros 

galhofeiros, reais ou imaginários” (BERGSON, 1983 [1900], p. 8). Interessa-nos em Bergson seus 

desenvolvimentos sobre o estatuto de não evidência, de um fundo falso, de um não tamponar de sentidos do 

riso. Discursivamente, não tratamos de intenção, mas exatamente de outros efeitos, para além da superfície 

que parece mais óbvia, que o riso pode evocar. Em trabalho anterior (ESTEVES, 2010, p. 103), já 

refletíamos também sobre essa cumplicidade galhofeira comentada por Bergson: “O riso se dá, 

necessariamente, inscrito numa formação discursiva. Permite-se rir determinadamente. Deve-se rir 

determinadamente.” Atualizando esse trabalho, dizemos hoje que esse aparente determinismo só funciona 

com resistências: na reprodução do mesmo, uma pequena diferença já se formula, permitindo sobrevirem as 

falhas do ritual. 
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deslocamento, no entanto, não garante que os sentidos dominantes para as formas-sujeito 

do discurso (PÊCHEUX, 2009 [1975]) sejam contrariados ou mesmo transformados. O 

funcionamento do humor, portanto, ao nosso ver, pode tanto ser da ordem da transgressão 

quanto da ordem do reforço das formações discursivas dominantes. Permitimo-nos aqui 

retomar Althusser, quando comenta sobre o funcionamento do pensamento humano: 

É também interessante a maneira como o pensamento se constitui no homem. 

Que ele comece a pensar por pensamentos confusos e a partir de rumores (par 

ouï-dire) até que estes elementos acabem por “pegar” forma no pensar 

segundo “noções comuns” (do primeiro ao segundo gênero, depois ao terceiro 

gênero: pelas essências singulares), isto importa, porque o homem poderia 

ficar nos rumores, e a “pega” poderia não se dar entre os pensamentos do 

primeiro gênero e os do segundo. (ALTHUSSER, 2005 [1982], p. 17) 

Althusser (ibidem) recorre à metáfora do cimento, que dá “pega”, ou seja, “liga”, para só 

depois se tornar sólido, se concretizar – no sentido mesmo da construção civil, e também 

no sentido físico –, para analisar o processo de formação do pensamento. O “por ouvir 

dizer” só passa a ser “noção comum”, ou seja, só se concretiza, em determinadas 

condições e estruturas em que a tal “pega” é proporcionada. Caso contrário, o “por ouvir 

dizer” não chega a ser, não se torna, não consiste, embora possa insistir. No caso do 

humor, pensamos em algo parecido: seu potencial de transformação está sempre no 

horizonte, mas nem sempre se materializa. Nossa hipótese é que no discurso sobre 

comida e alimentação na ERG o humor não rompe: embora o contraditório do sentido 

seja colocado em cena, diz-se da comida e da alimentação de posições e formações 

discursivas já dominantes na formação social brasileira do século XIX, em que os lugares 

discursivos de índio, de negro, de mulher, de caipira, de subalterno, enfim, já eram 

dominados pelo lugar discursivo do europeu, do branco, do patrão, do médico. 

Spivak (2010 [1983])69 pensa na categoria do subalterno levando em consideração o 

capitalismo mundializado e a divisão internacional do trabalho, bem como a constituição 

dos Estados nacionais e as regras internas para atuação no mercado de trabalho. Indiana e 

atravessada principalmente pelos escritos de Jacques Derrida, ela se concentra na 

discussão sobre a possibilidade de a mulher indiana pobre (se) falar, sem a necessidade de 

                                                 
69 É relevante informar que o livro Pode o subalterno falar?, sobre o que ora refletimos, foi concebido para 

ser apresentado na conferência Marxismo e Interpretação da Cultura: Limites, Fronteiras, Restrições, na 

Universidade de Illinois Urbana-Champaign, em 1983. Para o mesmo evento acadêmico, Pêcheux 

desenvolve seu O discurso: estrutura ou acontecimento, publicado pela primeira vez como capítulo nos 

anais da conferência, junto com o texto de Spivak. Agradeço a Rodrigo Fonseca pela indicação de leitura da 

autora. 
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representação de intelectuais. Nisso, menciona a proibição dos colonizadores ingleses a 

uma prática não generalizada entre as mulheres indianas, a autoimolação da viúva ante a 

pira que queima o corpo de seu marido: o sati. Essa abolição, de acordo com a autora, 

passa a ser interpretada, inclusive nos relatos policiais, como “homens brancos estão 

salvando mulheres de pele escura de homens de pele escura” (SPIVAK, 2010 [1983], p. 

94). Longe de defender a prática de autoimolação, a pesquisadora coloca em causa a 

imagem da nação civilizada como redentora: 

A imagem do imperialismo como o estabelecedor da boa sociedade é marcada 

pela adoção da mulher como objeto de proteção de sua própria espécie. Como 

se deveria examinar a dissimulação da estratégia patriarcal, que aparentemente 

concede à mulher a livre escolha como sujeito? Em outras palavras, como se 

pode passar da “Grã-Bretanha” ao “hinduísmo”? (SPIVAK, 2010 [1983], p. 

98) 

Para Spivak, a autoimolação não deve ser significada simplistamente como um ato final 

de amor e dependência ao homem, mas como gesto que, para o sujeito mulher, pode 

ganhar contornos de “significante excepcional de seu próprio desejo” (idem, p. 101); 

portanto, a salvação do colonizador inglês, imperialista, europeu, civilizado, em nada 

concede a “livre escolha como sujeito” à mulher. Pelo contrário, a objetifica como 

incapaz de decidir, proteger o próprio corpo e a própria espécie. 

De nossa parte, consideramos que as piadas da ERG, ao darem espaço ao contraditório do 

sentido e possibilidade ao devir do outro, do não dominante, ainda assim não deixam de 

dizer da posição dominante. Não permitem o subalterno falar, tampouco dizer de práticas 

alimentícias subalternas. Transladando as condições de produção em que se inscrevem as 

críticas de Spivak – formação social indiana, com a recém-entrada e colonização da 

Inglaterra, nação que passa a legislar e interpretar o país do sudeste da Ásia: ou seja, uma 

conjuntura de/em reestruturação, com sentidos em choque e discursos em embate – para 

aquelas da que temos considerado a primeira enciclopédia do Brasil, podemos também 

dizer da imagem de civilizador não apenas do português, mas do próprio branco e, na 

divisão social do trabalho no Brasil, do proprietário, do religioso. 

 

3.1.2. “(...) que depois de mortos lhes devorem os figados, é cousa insupportavel”: 

tabu, proibição, excessos, corpo, servidão 

Como se pode observar na Figura 3 dos Anexos, a ERG, por ser uma enciclopédia 

dividida em artigos anedóticos, e não em verbetes ou em artigos sobre algum tema (tal 
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qual veremos na Encyclopedia popular logo à frente, por exemplo), requer uma 

apresentação que corresponda a seus efeitos de completude textual: o material que se 

propõe a fazer rir, na ERG, instaura uma ilusão de introdução, desenvolvimento e fim 

comum aos textos narrativos (conforme se pode ver na Figura 3 dos Anexos). 

Damos início às transcrições das narrativas dos artigos com o material que recebeu o 

título de “Petisco de fígado” na ERG: 

ERG1(90): Petisco de figado 

Reunidos que forão os facultativos, o primeiro cuidado do dono da casa foi 

regala-los com um bom almoço. Acabados os comes e bebes que lhes 

souberão que nem gaitas, o doutor entrando na questão annunciou-lhes que 

acabára de tratar de um doente, que, como se achava perfeitamente morto, não 

precisava mais dos seus conselhos; porém que a autopsia tinha deixado 

observar que o figado era de um tamanho extraordinario, e merecia por isso 

particular menção nos annaes do mundo medico. Chamando então pelo 

cozinheiro, ordenou-lhe o doutor que fosse buscar o figado que lhe tinha dado 

a guardar em um lugar fresco da casa (...) 

« Que lhe fiz? diz o preto. Como eu esperava um numero de convidados 

superior ao que pensava, quis fazer mais um petisco ; e como não sabia de 

nada, julguei que o figado era de vitela, e... » Palavras não erão ditas, o amo e 

os seus antropophagos convidados introduzem os dedos nas guelas, e tocão a 

vomitar! 

« Senhores, que seja permittido ao medico despachar para o outro mundo os 

seus doentes, é da arte, e está na ordem ; mas que depois de mortos lhes 

devorem os figados, é cousa insupportavel ! » (p. 102-105) 

Concentramo-nos em responder a como, pelos processos anafórico e de designação – 

teorizados discursivamente, conforme veremos em breve –, as comidas e os alimentos são 

significados e, mais ainda, o que vai sendo posto como comida e como alimento na ERG. 

Com isso, também observamos que objetos são discursivizados como da ordem da não 

comida ou de uma comida menor. Fundamentamo-nos na noção de designação formulada 

por Guimarães (2003), para quem a enunciação é afetada pelo simbólico: 

a significação de um nome enquanto sua relação com outros nomes e com o 

mundo recortado historicamente pelo nome (...). Um nome, ao designar, 

funciona como elemento das relações sociais que ajuda a construir e das quais 

passa a fazer parte. (GUIMARÃES, 2003, p. 54) 

Assim, os nomes usados para designar os alimentos e comidas nos artigos humorísticos 

da ERG significam também as relações sociais presentes nas práticas históricas de se 

alimentar e de comer, bem como demonstram tabus, pratos valorizados, ingredientes 

depreciados (ou nem mesmo discursivizados como tais). Apresentar essas designações é 

uma forma de entendermos como vão se produzindo os atributos das comidas e dos 

alimentos: seus sabores obrigatórios, os itens culinários prediletos, os artigos proibidos 
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e/ou proibitivos. Lecomte, Léon e Marandin (1984) recomendam como, no trabalho de 

análise, pode ser recortada uma sequência discursiva, e relacionam seu funcionamento às 

características textuais de dêixis e de correferenciação, ou seja, anáfora e catáfora. 

Como, num texto ou numa superfície discursiva, se realiza esse efeito 

particular pelo qual as formulações se mantêm em conjunto? (...) Para resumir, 

diremos que a homogeneização de uma sequência de constituintes se opera 

por essas ligações. Graças à anáfora ou, dito de outra forma, à estabilidade de 

um espaço no interior de um discurso. Pelos dêiticos se instaura um efeito do 

real pelo qual uma sequência é designada como se referindo a um objeto-de-

discurso, e pela correferência se constrói uma estratificação da sequência no 

fim da qual certas expressões aparecem como resumindo/condensando um 

conjunto de formulações anteriores e são postas em posição de ter como 

referente o mesmo objeto-de-discurso. (LECOMTE, LÉON, MARANDIN, 

1990 [1984], p. 304-305) 

A anáfora, portanto, funciona num trabalho textual de fusão de diversos itens lexicais 

num mesmo referente discursivo, o mesmo “objeto-de-discurso”. Ela dá a ilusão de 

estabilidade das formas de designar na materialidade linguística. Essa estabilidade, no 

entanto, é colocada em questão no discurso humorístico. É o caso, por exemplo, do 

fígado – humano, adjetivo interdito, que não pre(ju)dica o substantivo, mas que o 

significa no silêncio da censura, graças à imagem proibitiva da prática de antropofagia – 

que é comido por engano como fígado de vitela por um médico e seus colegas ao longo 

do enredo da ERG1(90). O funcionamento da designação e de correferenciação por anáfora 

na sequência trabalha ora com a predicação “de vitela”, ora com um silêncio, com o 

significante “figado” sem ser qualificado, sem espécie indicada. Destacamos as relações 

de designação e anáfora aqui: 

90. Petisco de figado 
a autopsia tinha deixado observar que o figado era de um tamanho 

extraordinario (...) 

Chamando então pelo cozinheiro, ordenou-lhe o doutor que fosse buscar o 

figado que lhe tinha dado a guardar em um lugar fresco da casa (...) 

« (…) julguei que o figado era de vitela, e... » 

(…) que depois de mortos lhes devorem os figados, é cousa insupportavel 

[sublinhas nossas] 

A antropofagia é condenada em absoluto na piada, significada como “insupportavel” pela 

predicação, e é exatamente a equivocação – entre o fígado-órgão e o fígado-alimento – 

que provoca o efeito de risível na mesma: “O jogo de palavras trai portanto um desvio 

momentâneo da linguagem e por isso, de resto, é que se torna engraçado” (BERGSON, 

1983 [1900], p. 59). Na anedota que discursiviza a antropofagia, é o próprio jogo de 
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palavras de “figados” [“humanos”, interdito] e “figado (...) de vitela” que permite a 

graça: ri-se de uma antropofagia implícita, interdita, mas que ressoa na não predicação do 

fígado comido como “humano”. Ao longo da análise desse artigo, tivemos dúvida se 

“figado (...) de tamanho extraordinario”, também presente na ERG1, deveria ser 

interpretado como sintagma em relação anafórica com as outras designações do prato que 

fora servido pelo anfitrião. Isso porque, nessa sequência, ainda é insabido pelos 

comensais médicos que o órgão humano serviu de petisco para o jantar. Retomando 

Bergson (1983 [1900]), consideramos que na equivocidade entre o “figado (...) de vitela” 

e o tal fígado humano, há um embate entre o que é permitido e aquilo que é proibido na 

alimentação do sujeito, e isso se dá em diferentes sequências discursivas: o encontro das 

duas é o que vai provocar o tal “jogo de palavras” de que fala Bergson (op. cit.), e que 

consideramos ser um confronto de diferentes memórias. Ainda assim, mesmo sem os 

comensais saberem, de antemão, que era justamente o fígado de tamanho extraordinário 

que comiam, interessa-nos o efeito-leitor, como o sujeito que lê o material de riso da ERG 

(se) constitui (n)os sentidos para a (não) comida do artigo em questão. O tabu é marcado 

por uma proibição de se comer fígado humano, e a proibição se materializa 

discursivamente pelo funcionamento da interdição com reticências: em “« (…) julguei 

que o figado era de vitela, e... »”, mal é possível dizer, explicitamente, que o fígado 

humano foi servido no lugar de um fígado de vitela. 

Orlandi ressalta que o processo de leitura é permeado pela historicidade, pelo fluxo de 

outras leituras, pelo embate de sentidos entre diferentes discursos: 

Considero que toda leitura tem sua história. O que proponho é que o possível e 

o razoável, em relação à compreensão do texto, se definam levando-se em 

conta essas histórias: a história de leituras do texto e a história de leituras do 

leitor (…) Leituras possíveis em certas épocas não o são em outras. Nós lemos 

diferentemente um mesmo texto em épocas, condições, diferentes. (…) As 

leituras já feitas por um leitor específico dirigem – podem alargar ou restringir 

– a compreensão do texto. Essa é a contrapartida, para o leitor, da 

sedimentação histórica de sentidos e do fato de que todo texto tem relação 

com outros (intertextualidade).(ORLANDI, 1996, p. 213-214) 

Com isso, resolvemos também incluir “figado (...) de tamanho extraordinario” como uma 

designação da (não) comida que é apresentada na sequência ERG1(90): embora os 

personagens envolvidos no artigo não soubessem da alimentação-tabu em que estavam se 

envolvendo ao comerem fígado humano, o leitor do material de riso já vasculha – inscrito 

numa prática humorística sedimentada por leituras que englobam a equivocidade, a 
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heterogeneidade, a polissemia – de que ele pode rir: e fígado, ao mesmo tempo designa 

um órgão vital, designa também o ingrediente elaborado a partir desse órgão vital: trata-

se de dois referentes discursivos construídos em separado, mas que possuem uma 

continuidade que permite o equívoco. Diríamos, então, que o leitor do material de riso 

não se depara com uma surpresa, com um insabido escondido, mas com uma (não) 

obviedade recoberta, uma evidência travestida discursivamente de dúvida que, quando 

descoberta na língua, provoca o efeito risível, deslocando ou não. Portanto, na leitura da 

sequência ERG1(90), já é possível, desde o título (“Petisco de fígado”), que o leitor se 

choque, nas retomadas anafóricas da designação do prato oferecido aos comensais, com o 

encontro entre pelo menos três memórias discursivas no intradiscurso , na materialidade 

discursiva. 

Observemos: 

Essa configuração de encontro de diferentes memórias num mesmo interdiscurso é 

marcante no funcionamento do material do riso: daí é que podemos teorizá-lo como uma 

materialidade de fundo falso, em que é possível uma heterogeneidade de leituras 

entrecortadas por distintas memórias, que podem ou não se circunscrever numa mesma 

formação discursiva. 

Vale ressaltar que há, até hoje, e talvez de modo muito mais circulante no século XIX, 

uma memória que vincula a antropofagia a práticas alimentícias indígenas. Analisados 

desse modo, os sentidos das sequências do artigo 90 da ERG se inscrevem numa posição 

discursiva que, ao dizer o que não deve ser comido, também diz do sujeito que (não) 

Ilustração 1: Encontro de três memórias num mesmo intradiscurso. A equivocidade do tabu alimentar 
no material do riso. 
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come. Em ERG1(90), o protagonista do artigo perpetra: “« Senhores, que seja permittido 

ao medico despachar para o outro mundo os seus doentes, é da arte, e está na ordem ; mas 

que depois de mortos lhes devorem os figados, é cousa insupportavel ! »” (p. 104-105, 

sublinhas nossas). Portanto, apesar de o fígado humano – antes de ser revelado 

explicitamente que se tratava de um fígado humano – ser apresentado como “Bom 

almoço” no mesmo artigo, o que nele está em jogo quanto ao discurso sobre a comida 

não é o sabor de um prato ou suas qualidades digestivas, mas a proibição, o tabu. Tabu 

que remete tacitamente ao índio, em suas práticas ditas antropofágicas, e que é realçado 

pela designação dos personagens do artigo: “Palavras não erão ditas, o amo e os seus 

antropophagos convidados introduzem os dedos nas guelas, e tocão a vomitar!” 

(sublinhas nossas). A questão da comida, nessa sequência, pode ser tratada, portanto, não 

como um problema de diversas designações para um prato – assim significando-o, 

temporalizando-o, historicizando-o diferentemente –, mas um funcionamento de mesma 

designação para dois referentes discursivos construídos um de modo a permitir, outro de 

modo a proibir. Permite-se que se coma fígado (animal, e não de qualquer animal), 

proibi-se que se coma fígado (humano, principalmente do europeu branco). É possível 

também prosseguirmos ao concluirmos que a ERG1 inscreve numa posição discursiva 

autoritária, visto que provoca o efeito de sentido de que quem erra no trabalho de separar 

aquilo que é comida daquilo que não é comida é o sujeito cozinheiro (preto), que 

responde hierarquicamente ao sujeito médico, a quem cabe dar o diagnóstico, ao final do 

artigo, sobre a impossibilidade de se comer fígado humano. Recuperamos, para falar 

dessa posição discursiva autoritária, aquilo que Orlandi (1996, p. 84) cunha como 

discurso autoritário, o de polissemia contida, mas também fazemos referência à própria 

dominância de relações na estratificação social: dadas posições sociais são marcadas pela 

possibilidade de mandar, outras, pela obrigatoriedade de obedecer. Assim, polissemia é 

contida e hierarquias são mantidas 

Inscritos nessa mesma prática discursiva que separa aquilo que é comida daquilo que não 

é, estão os artigos 323 (ERG4) e 445 (ERG8).
70 Vamos ao primeiro deles: 

ERG4(323): As ostras e os camarões 

                                                 
70 Para fins de análise, nossa numeração das sequências discursivas obedeceu a ordem em que os artigos 

aparecem na ERG. 
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Um caipira foi a uma cidade de beira mar, e hospedou-se em uma das 

melhores casas do lugar Ao jantar, além de varios guisados, vio ele ostras e 

camarões ensopados, que não quis comer, e se pôz a cuspir. 

– Que dianho de terra é aquella ! forte porcaria ! 

– Então porque ? perguntarão-lhe. 

Pois não! vem na mesa bicho cozido para se comer! (p. 272, sublinhas nossas, 

itálicos do original) 

Na ERG4(323), satura-se discursivamente, por meio da designação “caipira” e dos recursos 

metaenunciativos como o itálico, sua imagem como a de um sujeito que desconhece a 

culinária e a gastronomia metropolitanas – hospeda-se “em uma das melhores casas do 

lugar”, que provavelmente serve uma das melhores comidas também, numa associação 

entre os sentidos de casa e de comida – e, ao mesmo tempo, se afirma a imagem de que o 

metropolitano, o cosmopolita, o cidadão urbano no Brasil não é o interiorano, mas o 

litorâneo, aquele que pode comer frutos do mar.71 Isso se dá principalmente na oposição 

“caipira” x “cidade” (de beira mar), que é construída por meio do desconhecimento e 

mesmo do nojo da comida da cidade, numa prática que engendra duas posições 

discursivas: uma representada pelo próprio significante “caipira” e pelos itálicos em 

“dianho de terra” e “bicho cozido”, outra pelos significantes que se relacionam àquilo que 

é urbano e, portanto, poderia/deveria ser conhecido por todos, universalmente, e pelo 

caipira, especificamente: 

Caipira Cidade de beira mar 

[Itálicos] varios guisados, ostras e camarões ensopados, 

dianho de terra, forte porcaria, vem na mesa 

bicho cozido 
Tabela 1: Marcação da heterogeneidade na divisão "caipira" x "cidade de beira mar" 

Conforme Authier-Revuz (1990, 1998), a forma de se mostrar/representar no fio do 

discurso pode se dar com uma volta das palavras sobre elas mesmas e também com 

formas que poderiam ser tomadas, em outras perspectivas teóricas, como não linguísticas: 

é o caso dos itálicos, dos negritos, das sublinhas, das aspas. Como afirma Medeiros 

(2003, p. 151), “Mecanismos tipográficos que funcionam como dispositivo de 

semiotização do dizer do outro. Que retiram a palavra do outro da ordem da padronização 

do texto, isto é, da sua integração total ao texto, para colocá-las em evidência: visual. ” 

                                                 
71 Veremos, em capítulos posteriores, que essa oposição entre o sujeito e a comida do interior (designado 

caipira, sertanejo) e o sujeito e a comida urbanos, metropolitanos (que se ligam ao adjetivo “litorâneo” e 

paráfrases dele) é recorrente no dizer enciclopédico sobre a comida brasileira, como na Enciclopédia da 

mulher e da família (1971), mais de um século depois da publicação da ERG. 
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Com o itálico, o trecho que se desvincula do padrão tipográfico utilizado não apenas é 

enfatizado, mas também se destaca de um padrão que provoca o efeito de univocidade e 

homogeneidade ao texto. O itálico é uma quebra, uma incorporação marcada – no sentido 

de marca de corpo estranho no corpo íntegro – de algo que se juga completo sem esse 

itálico, mas que evoca um outro. 

O uso do itálico em “bicho cozido” representa então uma forma de heterogeneidade 

marcada (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 29), uma modalização autonímica que pode ser 

descrita como a alteração tipográfica – itálico – dum padrão de letra – sem itálico – mais 

frequente na sequência discursiva, e dentro da fala do próprio caipira. Na ERG4, o uso 

dos dois itálicos se dá dentro da reprodução da fala do sujeito caipira. Ou seja: o itálico 

inscreve uma heterogeneidade, uma quebra do fio discursivo e de sua ilusão de 

unissonância, dentro de outra heterogeneidade (introduzida por um travessão na primeira 

fala: “– Que dianho de terra é aquella ! forte porcaria !”; e de modo livre, sem pontuação 

distintiva, na segunda: “Pois não! vem na mesa bicho cozido para se comer!”). O itálico 

marca dentro de uma estrutura textual, sintática, tipográfica que já é marcada, 

provocando um efeito não apenas de que o trecho não foi traduzido, mas mesmo de 

intraduzibilidade extrema.  

Os itens em itálico que estamos analisando se inserem como elemento intraduzível no 

fluxo sem itálicos do texto, e é conservada a partir da imagem que se faz do próprio 

personagem recuperado pelo narrador na reprodução de seu comentário: essa marca de 

“erro”, talvez, da fala do sujeito ajuda a compor um personagem e a imagem que se faz 

de determinado lugar social. Demarcam-se as duas posições no que diz respeito à fala e 

no que diz respeito à comida, e a posição com dominante, não marcada pelo itálico, não 

isolada como discurso heterogêneo, mas da própria ERG, é a de um discurso urbano, 

metropolitano, litorâneo, de um sujeito que se alimentaria de frutos do mar como comida 

cotidiana, bem-conhecida e apreciada. No mesmo, entretanto, comparece a diferença. 

Marcar a fala do tal sujeito caipira com itálico também produz o efeito do risível, do 

reforço do preconceito da enciclopédia em seu discurso jocoso. De acordo com Ferreira 

(2013), falando do caso específico da Desciclopédia, instrumento virtual do século XXI, 

É importante salientar que as enciclopédias tradicionais não estão, de modo 

algum, livres de preconceitos. No entanto, há uma diferença no modo como os 

preconceitos funcionam nessas diferentes enciclopédias [A autora se refere à 
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Desciclopédia, uma enciclopédia às avessas que produz e circula 

conhecimento através do humor]. Uma enciclopédia tradicional, que fala do 

lugar da ciência, produz, nas descrições que faz, um efeito de neutralidade, 

naturalizando interpretações historicamente construídas. Sob esse efeito, a 

descrição científica pode funcionar como um forte instrumento de sustentação 

e reprodução de preconceitos. (FERREIRA, 2013, p. 35) 

A autora, analisando o funcionamento discursivo da Wikipédia e das enciclopédias ditas 

tradicionais em contraste com a Desciclopédia, nota que o preconceito é 

instrumentalizado pelas enciclopédias humorísticas como modo de construir os saberes lá 

circulantes. Enquanto uma enciclopédia tradicional legitima o conhecimento lá divulgado 

por meio de pesquisas científicas, o discurso jocoso de uma enciclopédia humorística 

recupera quais são os sentidos dominantes inscritos em dada formação discursiva. E, 

como estamos trabalhando com enciclopédias, podemos dizer que esse discurso 

humorístico funciona de modo a explicitar mais sentidos para os objetos que figuram no 

material de riso – em nosso recorte, a comida e a alimentação –, mas salientando os 

sentidos dominantes daquilo que deve ser comido, deve ser experimentado, pode ser 

saboreado. Enciclopédias que projetam uma autoimagem de humorísticas, antes de 

provocarem um efeito de selamento, de fixação, de estabelecimento dos sentidos, vão 

além, evocando sentidos outros, que se chocam contra os dominantes e expõem o 

discurso do preconceito, podendo até se sobreporem a ele, dependendo da materialidade. 

Não é o caso nas sequências que ora analisamos. 

O efeito risível do preconceito contra os caipiras é dado justamente no uso do itálico. 

Para Authier-Revuz (ibidem), no caso que estamos tratando aqui – o itálico –, “o 

fragmento mencionado é ao mesmo tempo um fragmento do qual se faz uso (...). (...) o 

fragmento designado como um outro é integrado à cadeia discursiva sem ruptura 

sintática” (AUTHIER-REVUZ, 1990 [1984], p. 29). Segundo a linguista, quando não há 

glosas que confiram significado ao itálico – como um “conforme escrito na língua X” ou 

“na falta de termo mais adequado” –, o efeito de exterioridade é dado no próprio 

discurso.72 A não coincidência de “bicho cozido” com comida e a marcação também do 

                                                 
72  Os textos que estamos analisando na ERG se inserem nas condições de produção abordadas por 

Medeiros: “(...) cabe sinalizar que os séculos XIX e XX assistem uma revolução tecnológica no domínio do 

discurso relatado (CATACH, 1996: 77). Aparece uma profusão de sinais de circunscrição da palavra do 

outro: alguns são criados; outros ressignificados, como é o caso das aspas que ampliam suas funções. À 

guisa de explanação, as aspas já existiam na Idade Média (idem) com outros sentidos e funções. Por 

exemplo, elas marcavam um comentário crítico, “um acréscimo requerendo uma atenção especial sobre um 

fragmento do texto” (AUTHIER-REVUZ, 1998 [1992]: 373); a partir do final do século XVIII, passam a 
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vocativo “Dianho” com itálico, na mesma sequência (ERG4) vão produzindo a imagem 

de um sujeito caipira que desconhece tanto comida quanto língua, não sabe comer nem 

falar: ele é um ignorante, portanto, no sentido culinário-gastronômico e linguístico-

idiomático. Isso não quer dizer, no entanto, que se signifique de modo opositivo a suposta 

comida caipira: esse discurso sobre comida e alimentação que estamos analisando não 

trabalha de modo excludente – no sentido de que existe apenas uma boa comida em dada 

unidade nacional –, mas de modo a privilegiar um tipo de comida como aquela que deve 

ser conhecida. Diz-se nesta sequência mais do sujeito que desconhece a comida do que da 

própria comida, e nesta tese buscamos, entre outros objetivos, justamente a relação entre 

a constituição da comida e a constituição do sujeito. Nada se diz, na ERG4, sobre a 

comida caipira, mas, por exclusão, podemos afirmar que se constrói uma imagem de que, 

embora o sujeito caipira desconheça frutos do mar e os despreze como comida, ele não 

ignora por completo nem recusa – ou pelo menos não estranha – guisados.73 Veremos, 

nos capítulos à frente, que predicar sujeito e comida de “caipira” é um gesto que produz 

efeitos às vezes até contraditórios, como (sujeito) caipira ser a vergonha nacional mas, 

por outro lado, (comida) caipira ser um orgulho nacional. Na sequência indicada, a 

intelectualidade do sujeito é minorizada. 

                                                                                                                                                 
servir para indicar a alternância de vozes do DD [discurso direto]” (MEDEIROS, 2004; colchetes nossos). 

Assim, o itálico também é um recurso de marcação não apenas do discurso relatado, mas do discurso de 

alteridade, daquele que não coincide com o discurso mesmo. 
73  Devo a discussão sobre bicho cozido à convivência e às conversas com minha esposa, Fernanda 

Medeiros de Almeida. Nascida na cidade do Rio de Janeira e filha de um português, ela e o pai chamavam, 

de brincadeira, crustáceos – sobretudo caranguejos e siris – de bichos, durante a infância dela (década de 

1990) em Maricá, município litorâneo do estado do Rio de Janeiro. Podemos pensar em como os sentidos 

vão migrando nas duas historicidades em questão: na ERG, “bicho” é a maneira caipira de dizer de uma 

comida tida como litorânea e, portanto, urbana; na infância de minha esposa, carioca, “bicho” é a maneira 

de sujeitos urbanos se referirem a uma comida que, embora venha do litoral, é de um município visto como 

pequeno, irrelevante diante da região metropolitana do Rio de Janeiro. Há uma insistência histórica na 

continuidade da designação “bicho” para se referir a frutos do mar, mas o que muda é como esses 

crustáceos vão se significando no ementário culinário urbano: eles deixam de ser absolutamente urbanos e 

passam a incorporar também um sentido de, pelo menos, suburbanidade. “Bicho” é um substantivo 

empregado para designar muitos referentes discursivos – um deles, inclusive, inscrevendo-se num discurso 

religioso para o qual “bicho” é o diabo, o demônio –, mas no discurso sobre comida e alimentação de nosso 

corpus, não encontramos outra ocorrência dele. É muito presente, entretanto, para se referir a animais e, 

principalmente, a vermes, insetos, larvas, aracnídeos. Um dos efeitos de chamar crustáceos dessa maneira é 

o do exotismo e o da surpresa culinária: apesar de possuidores de exoesqueleto, os crustáceos não poderiam 

se circunscrever nessa taxonomia de “bicho”, por provirem do mar e pelo que se diz de seu sabor e uso na 

cozinha. Designar, na posição de quem brinca ou de quem faz piada, o crustáceo de “bicho” pode significar, 

além da imagem de ignorância do caipira, também a surpresa: apesar da aparência com um inseto gigante, o 

crustáceo pode e deve ser usado na cozinha. E não ignoramos aqui que há outras formações sociais em que 

os insetos são tão comestíveis quanto os frutos do mar, e até mais do que as dominantes carnes de 

mamíferos e aves na formação social brasileira. 
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Em outras palavras, embora se entenda que a comida urbana supostamente deveria ser 

conhecida por todos, de modo universalizante, isso não quer dizer que as comidas não 

urbanas sejam consideradas ruins na enciclopédia: elas são é silenciadas. Na mesma 

sequência, assim, comparecem como comidas os guisados, ao contrário das tais ostras e 

camarões cozidos, retomados anaforicamente como bichos: e figuram aqui as imagens 

daquilo que é ser sujeito urbano – esclarecido linguística e culinariamente – e daquilo que 

é ser sujeito rural, caipira – ignorante nessas mesmas direções. Esses mesmos efeitos de 

que o não litorâneo é inferior é corroborado na seguinte sequência: 

ERG5(334): Os víveres 

Um sujeito, queixando-se a alguns amigos da carencia dos generos 

alimenticios de sua terra, disse com toda ingenuidade: – Os viveres nesta 

nossa terra são muito mais caros que no Rio de Janeiro ; lá eu sempre compro 

bons feixes de capim muito mais baratos que os nossos. (p. 279; itálicos do 

original, sublinhas nossas) 

Nessa ERG5, o funcionamento do itálico se dá de modo similar ao da ERG4: há ali a 

presença de uma perturbação no fio discursivo, uma desacomodação da regularidade 

gráfica, e a heterogeneidade é marcada novamente na fala que constitui a imagem de um 

sujeito doutra terra que não o litoral, no caso, a metrópole do Brasil dos 1900, o Rio de 

Janeiro. Trata-se da marca de “feixes de capim”, que são identificados, anaforicamente, 

como os gêneros alimentícios que faltam em sua terra, ou, no caso, que são muito mais 

caros fora da capital. O enquadre de gêneros alimentícios, víveres e feixes de capim – 

principalmente com o destaque em itálico que o texto lhe dá – na mesma posição 

discursiva é a aposta do riso nessa sequência. A equivocação do não carioca ao tratar os 

feixes de capim como gênero alimentício instaura/reforça a imagem de um não citadino 

(como foi o caso do caipira) ignorante no que diz respeito à comida. Ao mesmo tempo, a 

sequência se inscreve numa memória de que capim é alimento de mamíferos de pecuária 

e/ou transporte, como bois, cabras, porcos, cavalos, asnos. O sentido de ignorância, 

“ingenuidade”, bestialidade conferido ao não citadino é ainda mais intensificado com 

uma espécie de autodeclaração, por meio do uso do discurso direto,74 de que ele pertence 

a esse grupo de mamíferos outros, que não humanos. 

                                                 
74  Um dos efeitos provocados pelo uso do discurso direto é o de citação fiel do interlocutor, como 

aprendemos com Authier-Revuz (1998 [1992], p. 149ss). Tal estatuto difere do funcionamento do discurso 

indireto, que trabalha com a reformulação e incorporação regular do discurso outro. Ao trabalhar com a 

assunção da heterogeneidade, o discurso direto, ao contrário, rompe com a regularidade do dizer e 

incorpora irregularmente, de modo marcado – no caso da ERG5, uma marca que se dá pela introdução de 
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Vejamos agora a ERG8, em que também se constitui uma separação entre aquilo que é 

comida e aquilo que não é – ou pelo menos entre aquilo que é ingrediente e aquilo que é 

extra, à parte, condimento: 

ERG8(445): O Padre e as pimentas 

Um capitão-mór de Angra dos Reis recebeu em sua casa um padre que vinha a 

morrer de fome, e mandou ministrar-lhe o necessario para refazer-se. 

Já no meio do jantar virou-se o padre para um dos escravos: 

– Meu negro, disse elle, vê se me arranja umas pimentas? 

– Tira os pratos, gritou o capitão-mór, que o padre já não tem fome, pois se 

lembra de pimentas. (p. 369; sublinhas nossas) 

Nessa sequência, o significante “fome” é o que marcará a discursivização daquilo que é 

comida em relação àquilo que não o é. A satisfação da fome é equiparada ao “necessario 

para refazer-se”. Assim, a fome é pensada de uma posição discursiva que prioriza a 

energização do corpo e a opõe à vontade de comer mais, além daquilo que é 

supostamente cobrado pelo corpo para a reposição energética: como se essa fosse uma 

sensação apreensível pelo sujeito, senhor de seu corpo, de suas vontades, de suas 

necessidades fisiológicas. 

O personagem que possui fome na sequência é um padre e, no artigo, ativa-se uma 

memória de que padres são (ou deveriam ser) comedidos, fazem uso (ou deveriam 

fazer)75 apenas daquilo que é imediatamente necessário para suas funções corporais. Esse 

discurso já circula na Idade Média europeia: 

A privação alimentar é a punição mais imediata que se faz ao próprio corpo. 

Os relatos hagiográficos testemunham aliás a grande variedade dessas 

privações: da abstinência quantitativa à abstinência seletiva de alimento, é 

grande o leque das coações as quais a pessoa se submete. (…) A abstinência 

parcial ou total, episódica ou permanente, dá ao místico o extraordinário 

sentimento de ser enfim senhor de seu corpo: o espírito domina finalmente a 

carne (…) um estado de beatitude, um sentimento de liberdade que os 

anoréxicos conhecem muito bem. (GÉLIS, 2010 [2005], p. 54; 58) 

Brinca-se, na ERG8, precisamente com essa imagem de um padre cuja satisfação das 

necessidades corporais se dá pela ingestão mínima, por essa anorexia santa de que fala 

Gélis (2010 [2005]): o religioso abriria mão de nutrir a carne para alimentar o espírito, 

num autossacrifício para se aproximar de Deus. Isso lhe daria legitimidade também para 

decidir sobre questões do corpo, uma vez que ocuparia uma posição discursiva daquele 

                                                                                                                                                 
travessões –, o dizer de outrem, como se fosse possível a reprodução exata, em todos os aspectos, da 

enunciação pensada como original. 
75 Há ainda outro artigo em que se projeta imagem sobre religiosos. Trata-se da ERG11, que analisaremos 

mais à frente. 
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que ultrapassou as necessidades físicas em prol de uma liberdade espiritual que só deve à 

divindade. 

Logo à frente na sequência dá-se outra relação que nos interessa: a oposição entre “o 

necessário para refazer-se” e “pimenta”, que é discursivizada como da ordem daquilo que 

é além – interpretamos como daquilo que dá sabor e/ou provoca prazer, e não daquilo que 

é sustento corporal. Podemos dizer que há outras duas posições que se alinham aqui, na 

equivocidade da designação desse significante:76  uma que discursiviza a comida e a 

alimentação como da ordem daquilo que dá sabor, outra que lhes confere um sentido de 

sustento corporal, de nutriente, apontando para uma posição discursiva dietética/da 

nutrologia. Em “o padre já não tem fome, pois se lembra de pimentas”, a relação de 

explicação é bem clara: a oração explicativa “pois se lembra de pimentas” se coordena a 

“o padre já não tem fome” significando o limite da fome. Em outras palavras, o limite da 

fome, na sequência, seria a pimenta – seja ela comida/alimento/condimento, seja a 

profissional da prostituição –: se o corpo já pede pimentas, é porque já foi fornido com o 

que de mais importa. Importante ressaltar que a pimenta é um gênero nativo das 

Américas – há muitas espécies no Brasil – quando da chegada dos portugueses no século 

XVI. Ela participou do processo de imperialismo botânico promovido na Idade Moderna, 

época da expansão europeia além-mares e também de uma certa intercontinentalização de 

espécies apreciadas no Velho Mundo. Mais fundamental ainda é dizer que as pimentas 

ocupavam papel indispensável e abundante na dieta indígena: “Os índios usavam muito 

pouco sal, não gostavam do sabor; sua comida não era salgada, mas era apimentada” 

(HUE, 2008, p. 96). Ao não se considerar a pimenta uma comida (embora ela seja alçada 

à condição de algo que vai além e talvez transcenda outros ingredientes), novamente se 

silencia o índio no discurso sobre alimentação. Reparemos, no entanto, que, mesmo ao se 

anular seu sentido como algo que satisfaz a fome, a pimenta figura como algo desejado, 

algo que se quer no prato: um traço de resistência no discurso. 

A posição discursiva dietética, que diz do excesso alimentar também está presente na 

Encyclopedia popular de 1879 e em tantas outras cujas análises apresentamos mais à 

frente. Ela disputa sentidos com outras posições, segundo as quais a comida seria algo 

                                                 
76 Falamos de ambivalência designativa no mesmo sentido com que trabalhamos o primeiro artigo da ERG 

(em que fígado humano e fígado animal são confundidos): não se trata de diferentes designações, mas de 

uma mesma designação para distintos referentes discursivos, com inscrições em distintas posições. 
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além do nutritivo, do sustento corportal, para definir, também, aquilo que pode e deve ser 

comido. É como podemos conferir também na ERG10: 

ERG10(558): Contricção de um guloso 

Devorou certo glotão 

Á ceia immenso pescado ; 

Só perdoou a cabeça, 

E ficou abarrotado. 

 

Seguio-se á bruta lambança 

Furiosa indigestão, 

Que pôz em risco de vida 

O pobre do comilão. 

 

Da medicança a caterva 

Debalde sobre elle salta ; 

Que teste, que cuide n’alma, 

Já quem lhe lembra não falta. 

 

« Pois sim, diz, adeos ó mundo ! 

É forçoso que te deixe ! 

Mas, para evitar remorsos... 

Tragão-me o resto do peixe. » (p. 465-466; sublinhas nossas) 

A ERG10 é uma narrativa em forma de poema rimado que relata a refeição de um glutão, 

que “devora” um imenso pescado. A ingestão da comida teria provocado no sujeito uma 

grande indigestão, mas, apesar disso – ou, analisando a sequência, talvez até mesmo por 

causa disso –, o glutão resolve comer a última parte do peixe que não havia sido comida: 

a cabeça. Os verbos, substantivos e adjetivos com que a narrativa é contada são da ordem 

do excesso – “devorou”, “immenso pescado”, “abarrotado”, “bruta lambança”, “furiosa 

indigestão” –, tratando a figura do glutão como aquele que vai além do que o corpo pode 

aguentar, mesmo sob risco de vida. Esses sintagmas, quando colocados lado a lado, vão 

saturando a imagem de um glutão que peca pela gula, que “perdoa” apenas aquilo que 

não é comido(a): e aqui percebemos que essa sequência é também significada através da 

formação discursiva religiosa. O perdão, o pecado e a absolvição, comer a cabeça do 

peixe, comparecem no mesmo poema. O limite do glutão, na piada, é a cabeça do peixe, 

“perdoada” pelo “pobre” sujeito até o momento em que se vê prestes a morrer. 

A cabeça de peixe – rica em colágeno e também utilizada na gastronomia em caldos e nos 

pirões, e extremamente apreciada como uma das partes do peixe mais saborosas –77 é 

                                                 
77 Hoje, em feiras de peixe pelo Brasil, as bochechas de congro-rosa, por exemplo, são vendidas como 

pequenas iguarias. 
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discursivizada, na ERG10, como resto da comida, elemento a ser comido apenas em 

último caso: no enredo em questão, como último alimento da vida de um glutão. E assim 

a cabeça de peixe deixa de ser discursivizada como saborosa na alimentação brasileira. 

No que toca a desmedida nas práticas de alimentação, a ERG discursiviza também para 

além da comilança materializada pelos glutões. Sobre a glutonice e outras práticas dos 

estigmatizados como acima do peso-padrão, Vigarello afirma: 

La stigamatisation se déplace ainsi du dénigrement de la grosseur à celui 

d’une impuissance, celle de ne pouvoir changer. La réprobation se fait plus 

psychologique, plus intime : non plus l’accusation de balourdise ou de la 

gloutonnerie, mais celle de non-maîtrise, celle d’une défaillance du pouvoir 

sur soi, le maintien d’un corps « impassible » et laid alors que « tout » montre 

qu’il devrait changer. (VIGARELLO, 2010, p. 14)78 

O deslocamento de que fala Vigarello ocorre também na ERG: deslocamento daqueles 

cujos excessos são significados como estupidez mostrada nos corpos para aqueles 

sujeitos cujos corpos exibem as marcas do descontrole sobre si. Deslocamento que 

também dá deriva de sentido a um certo cinismo daqueles que silenciam e comem além 

daquilo que é considerado aceitável, fazendo-o no apagar das luzes – o que é 

discursivizado na ERG3, em que a imagem de gula é (res)significada, agora num artigo 

sobre jovens moças: 

ERG3(244): Os pastelinhos 

Quatro moças, que se achavão de visita em uma casa, sendo servidas de 

pasteis de nata, comerão satisfactoriamente, e deixarão ficar no prato por 

envergonhadas quatro pasteiszinhos. 

(...) neste interim apagar-se a luz, quatro mãozinhas encontrarão-se no prato 

ao mesmo tempo, de sorte que quando appareceu a véla acesa, o prato estava 

limpo, e as moças olhavão-se mutuamente embaraçadas, censurando umas as 

outras. 

A dona da casa, querendo tira-las daquelle aperto, atrapalhou-se também, e 

disse: – Os quatro pasteis que Vms. comerão, fui eu que os comi ás escuras. 

(p. 216-217, sublinhas minhas) 

O excesso é novamente nessa sequência um efeito de sentido recorrente que se constitui 

por meio da seleção lexical. “Comerão satisfatoriamente”, “por envergonhadas”, 

“embaraçadas”, “censurando umas as outras”, “aperto” são todas expressões significadas 

por uma posição discursiva moralista, que remetem à prática de uma alimentação 

                                                 
78 “A estigmatização se desloca, assim, do denegrir da tamanho [do corpo] ao de uma impotência, àquele de 

não conseguir mudar. A reprovação é mais psicológica, mais íntima: não mais a acusação da estupidez ou 

da glutonaria, mas a de um descontrole, a de um disfuncionamento do poder sobre si, a postura de um 

corpo “impassível” e feio enquanto “tudo” mostra que ele devia mudar” (VIGARELLO, 2010, p. 14; 

tradução nossa). 
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limitada, satisfatória, cujo ultrapassar provoca vergonha, embaraço e censura até de quem 

a comete em segredo. Entretanto, esse discurso da prática proibida só faz sentido se 

refletirmos sobre os saberes dominantes acerca do corpo de mulher. Conforme afirma 

Ferreira, “O humor, em seu mecanismo de funcionamento, opera quase sempre na base 

da violação de um “saber”, de uma crença, de certos preceitos” (FERREIRA, 1994, p. 

139). O “saber” violado na piada é exatamente o de que os corpos de mulher devem ser 

mantidos mais magros, evitando quaisquer excessos alimentares. A prática de 

alimentação em excesso só poderia mesmo ser feita no apagar das luzes: para que outros 

sujeitos não pudessem testemunhar o comer além daquilo que se permite daquelas que 

não eram mulheres quaisquer. Se o excesso fosse observável no corpo, pelo menos não o 

seria na prática. É um grupo de “moças”, donas de “quatro mãozinhas”, sujeitos mulheres 

significadas como jovens frágeis, tratadas como “Vms.” e poupadas da culpa pela anfitriã 

que as acolhe. Não devemos ignorar que Eduardo Laemmert, compilador de piadas e 

editor da ERG, chega ao Brasil para trabalhar com seu irmão Henrique mas é originário 

do Grão Ducado de Baden, na Alemanha, fronteira com a França, e que há uma grande 

presença de imigrantes nas Américas na segunda metade do século XIX. Essa é mais uma 

condição de produção que acarreta na circulação de discursos inscritos numa memória 

europeia, onde, desde o final da Idade Média, já se normatizam diferentemente os corpos 

de homem e de mulher, e se produzem distintos efeitos de sentido também sobre os 

corpos de mulheres ditas populares e os corpos de mulheres ditas pertencentes às elites. 

Ao final do século XIX, diz-se de dois padrões, de duas “sensibilidades”, nas palavras de 

Vigarello, quanto aos corpos, uma popular e uma elitista: 

Sensibilité populaire d’un coté, sensibilité elitiste de l’autre, le seuil du gros, 

dans l’un et l’autre cas, n’a sans doute pas la même désignation. Les regards 

diffèrent, arrêtés pour la première fois dans le silence des échelles et des 

tableaux. Les chiffres le disent, fussent-ils peu commentés. (…) Reste surtout 

une intensification de l’amincissement dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Pression plus forte, plus fréquente, exercée em tout premier lieu sur le corps 

féminin, révélée par les périodiques de mode dont le ton change de registre 

sinon de gravité, jouant avec les terms d’alarme ou de frayeur (VIGARELLO, 

2010, p. 220-221)79 

                                                 
79 “Sensibilidade popular de um lado, sensibilidade elitista de outro, o limite do tamanho corporal, em 

ambos os casos, não possui, sem dúvida, a mesma designação. Os olhares diferem, detidos pela primeira 

vez no silêncio das balanças e das mesas. Os números dizem, ainda que pouco comentados. (…) Ocorre 

sobretudo uma intensificação do afinamento na segunda metade do século XIX. Pressão mais forte, mais 

frequente, exercida absolutamente em primeiro lugar sobre os corpos femininos, revelada em periódicos de 
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A regulação do corpo de mulher é uma constante, e se sobrepõe à regulação do corpo de 

homem no limite da gordura, no tamanho, no excesso do corpo. E vemos, em nossas 

análises, que, se a ERG10 provoca o efeito de riso sobre um glutão que come de tudo ao 

olhar de todos, a ERG3 provoca o efeito de riso significando moças que excedem seus 

limites em um “pastelinho”, e no apagar das luzes. Ri-se tanto do sujeito homem quanto 

do sujeito mulher quanto aos excessos, mas os excessos da mulher são menores. 

Repetimos: as “moças” da ERG3 não são quaisquer: produz-se uma imagem de 

pertencimento às classes abastadas, de elite, na sequência, mostrando-se discursivamente 

na designação “moça” e no tratamento por “Vms.” – em contraste a “mulher”, “serva”, 

“escrava”. E, num efeito de norma, “moças” deveriam ter controle sobre seus corpos se 

não quisessem passar por “aperto” nem ficar “envergonhadas”. Vai ganhando forma, no 

intradiscurso, uma formação discursiva sexista no que diz respeito à comida e à 

alimentação nas enciclopédias brasileiras. 

Há, além desse efeito de sentido de que a mulher deve preservar um corpo delgado, 

também um outro: o de que as moças também apreciam boa comida – e na ERG3 a boa 

comida são os pastéis de nata. Essa íntima discursivização entre comida, alimentação e 

mulher percorre a historicidade e as enciclopédias. Embora os padrões de corpo de 

mulher e se alterem e deslizem nas formações discursivas que fornecem o sentido aos 

discursos sobre comida e alimentação, há regularidades: entre elas, que os corpos dos 

sujeitos mulheres são muito mais normatizados do que os dos sujeitos homens, numa 

incidência dessa FD sexista de que falamos. 

Outro lugar que comparece no material de riso sobre comida e alimentação é o dos 

subalternos: escravos, subalternos, pobres a quem a igreja fornece comida. Há dois 

artigos sobre caldos que associam diretamente a qualidade da comida ao lugar social a 

que ela se destina: 

ERG2(202): Um bom caldo 

Um Gascão entra em uma estalagem e diz: « Mandai cozer-me um ovo e do 

caldo fazei uma sôpa para o meu criado. – Diabo! respondeu-lhe o 

estalajadeiro, não ha de ser muito succulento o caldo de um ovo. – Oh! oh! 

replicou o Gascão, pois cozinhai dois, que eu os comerei de boamente! (p. 

187-188; sublinhas nossas) 

 

                                                                                                                                                 
moda cujo tom muda de registro, ou até mesmo de gravidade, à medida que joga com termos alarmistas ou 

aterrorizantes” (VIGARELLO, 2010, p. 220-221; tradução nossa). 
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ERG11(587): Um caldo fará quebrar o jejum? 

Um clerigo, muito agarrado ás fórmulas syllogisticas de argumentação, (...) 

tinha a mania de fazer distincções a êsmo; e a qualquer questão acudia logo – 

distingo. (...) N’uma tarde concordarão os da assembléa que (...) lhe proporião 

objecto que não admitisse distincções. Logo que apareceu, disse-lhe o prelado: 

« (...) Acaso fará um caldo quebrar o jejum ?... » 

– Distingo, respondeu logo o clerigo – risada geral dos circumstantes – e elle 

sem se perturbar continuou: – se o caldo fôr de qualquer portaria de convento 

não fará perder o jejum; mas se fôr da cozinha de V. Ex., então affirmo que 

sim. » (p. 484-485; itálicos do original, sublinhas nossas) 

Na ERG2, ri-se da crueldade com que um criado é tratado por seu Gascão, bem como da 

avareza e do egoísmo do personagem. O “Mandai cozer-me um ovo e do caldo fazei uma 

sôpa para o meu criado” confere efeito de sentido de que a sopa para o criado é algo ralo, 

nada nutritivo e sem sabor. É necessário, entretanto, distinguir a forma como esse artigo 

produz efeitos de sentidos normativos sobre as sopas sem apelar para o discurso 

científico, ao contrário de como funciona a Encyclopedia popular à frente. Devemos, 

sobretudo, pensar aqui no funcionamento de exagero do material de riso, a partir de 

Bergson: 

Falar das pequenas coisas como se fossem grandes é, de modo geral, exagerar. 

O exagero é cômico quando é prolongado e sobretudo quando é sistemático 

(...). Faz rir tanto que alguns autores chegaram a definir o cômico pelo 

exagero, assim como outros o definiram pela degradação. Na realidade, o 

exagero, como a degradação, é apenas certa forma de determinada espécie de 

comicidade, porém mais enfática. (BERGSON, 1983 [1900], p. 60) 

A ERG2 funciona tanto pelo exagero – o exagero da avareza, da ignorância, da crueldade, 

do egoísmo – quanto pela degradação – a degradação pela imagem do criado, que nem 

mesmo participa do diálogo, embora seja parte interessada. Cabe ao estalajadeiro não o 

defender, mas identificar o caldo de um ovo como não comida, como não alimento: em 

nenhum sentido. Retomando a questão que Spivak (2010 [1983]) explicita no título de 

seu livro – Pode o subalterno falar? –, vemos que, na sequência em análise, o subalterno 

não fala, e não se dá espaço para que esse sujeito dominado possa falar, nem para que 

possa comer. 

O estalajadeiro diz que “não ha de ser muito succulento o caldo de um ovo” (sublinhas 

nossas), e a resposta do Gascão é que se multiplique o número de ovos por dois, “que eu 

os comerei de boamente” (sublinhas nossas). No diálogo não há a presença do criado, 

embora o caldo/a sopa seja voltada a ele. Ele não comparece sintaticamente nem como 

sujeito nem como objeto das sentenças. Constatamos que essa sequência se inscreve, de 
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modo contraidentificado (ou seja, com resistências em relação aos sentidos dominantes) 

na mesma posição discursiva autoritária que vemos se reproduzir, uma vez que, apesar de 

se fazer graça da ignorância e crueldade do Gascão, a figura do criado mal aparece em 

cena e não é o motivo de preocupação do estalajadeiro: a sopa o é. Pode e deve ser dito, 

na ERG2(202), que o caldo de um ou dois ovos não é “succulento”, mas também se produz 

o efeito de sentido de que o Gascão é em nada solidário à alimentação de seu criado: é 

egoísta. Na sequência há uma disputa por sentidos na cena entre o estalajadeiro e o 

Gascão. O estalajadeiro diz do que seria uma sopa suculenta. Na fala do Gascão 

produzem-se sentidos sobre o lugar dos criados, dos subalternos, na refeição: eles devem 

comer menos, pior e, porventura, depois de seus senhores. 

As sopas e caldos são objetos discursivos importantes ao longo da discursivização da 

comida e da alimentação brasileira. Há efeitos de normatização(ões) e sentidos em 

disputa em relação àquilo que é ou não uma boa sopa e um bom caldo. A ERG11 

compartilha dessa regularidade: desde o título do artigo – “Um caldo fará quebrar o 

jejum?” –, já se põe em dúvida o estatuto alimentar de um caldo. Tratar-se-ia ele de 

comida, portanto, de algo que seria capaz de quebrar um jejum, ou ele seria tão débil que 

se assemelharia a uma bebida, cuja pouca consistência possibilita que o jejum se 

mantenha? O jejum é uma prática importante para muitas religiões e como resistência 

política: historicamente, ele tem sido usado como forma de sacrifício por alguma causa, 

seja ela inscrita num discurso espiritual, seja ela inscrita num discurso dito político.80 

Essa prática está presente na formação social brasileira até hoje, e a dúvida relativa aos 

caldos no jejum ainda se mostra contemporaneamente.81  

                                                 
80 Uma observação rápida e pertinente: não se trata de uma relação de exclusão aqui. Um sacrifício de 

objetivo reconhecidamente espiritual é necessariamente um sacrifício político, uma vez que se inscreve 

numa disputa de sentidos marcada no corpo. Um sacrifício como gesto político pode ser marcado, também, 

de alguma maneira, pelo discurso religioso. 
81 A fim de demonstrarmos como esse discurso sobre os caldos e sopas pauta o sacrifício de sujeitos que se 

dispõem a um jejum, colamos a mesma pergunta que dá título ao artigo 587 (ERG11: “Um caldo fará 

quebrar o jejum?”) no mecanismo de pesquisas Google, e abrimos o primeiro resultado encontrado pela 

máquina. Observemos o que se fala sobre caldos e sopas na seção “Jejum à base de líquidos”: “Qualquer 

pessoa, mas em especial os idosos e os doentes, pode fazer um jejum muito saudavél à base de caldos. Tal 

como os sucos, os caldos também apresentam um grande variedade. § Observe, no entanto, que estou me 

referindo a caldos, e não a sopas e canjas, embora se possa fazer caldo de frango e até de carne. O que 

importa é que o caldo é líquido e tem como vantagens ser nutritivo e quente, além de conter sal. § 

Especialmente em dias frios, os caldos são uma ótima maneira de fazer jejum, pois com eles temos 

garantida a ingestão das calorias necessárias às nossas atividades, espirituais em particular” (CANÇÃO 

NOVA, 2013; sublinhas nossas). Os caldos são significados como uma boa alternativa àqueles que ainda 
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A justa medida de se um caldo seria ou não um rompedor do jejum estaria nas mãos de 

um clérigo, ainda que a resposta à dúvida pareça impossível de ser relativizada. Na 

resposta “se o caldo fôr de qualquer portaria de convento não fará perder o jejum; mas se 

fôr da cozinha de V. Ex., então affirmo que sim” (sublinhas nossas), dada pelo clérigo, 

observa-se um discurso que significa o religioso como o sujeito que tem a autoridade não 

só para julgar sobre o caráter dos sujeitos, mas também para julgar sobre o caráter da 

comida e, principalmente, dos caldos que alimentam esses sujeitos. Vamos chamar esse 

discurso de FD religiosa. Assim, ele é uma voz que legitima o que é saudável e o que não 

é saudável, o que é permitido e o que é proibido. Mas a gravura que ilustra o artigo 587 

parece contradizer esses sentidos de autoridade e mesmo da necessidade de jejuns, como 

visto na Figura 4 (Anexos). 

A gravura ilustra o sujeito clérigo, até por não haver outro personagem identificado no 

artigo. Assim, o leitor já inicia a leitura do artigo significando o clérigo como um homem 

gordo, rodeado por um banquete, mastigando com a boca aberta e/ou falando de boca 

cheia, comendo uma ave (talvez um frango) enquanto dispõe de uma bebida servida em 

garrafa escura e tampada com uma rolha e doutra bebida clara, cujo recipiente é fechado 

com uma tampa de vidro ou cristal – bebidas que podemos interpretar como vinho tinto e 

água ou algum licor. Vai-se construindo a imagem de um banquete para um sujeito só. 

Esse homem gordo é o mesmo que, no artigo, é significado como aquele que detém a 

autoridade para julgar se um caldo é capaz de quebrar o jejum. Nessa sequência, portanto, 

o riso é provocado exatamente pela disputa de sentidos em relação ao sujeito religioso e à 

alimentação: o religioso, ao mesmo tempo que tudo pode distinguir – exatamente pela 

autorização divina –, inclusive sobre a alimentação e seus limites, é aquele que não 

possui limites para comer. Um efeito de sentido (a de que o clérigo tem autoridade) é 

sustentado pelo discurso linguageiro, outro (que faz joça dos excessos religioso) é 

sustentado pelo discurso imagético: ambos, no entanto, se inscrevem numa mesma 

formação discursiva, que fornece sentidos de que deve haver limites na quantidade de 

                                                                                                                                                 
não estão preparados para um jejum completo voltado às “atividades religiosas”, e também aos idosos e 

doentes. Eles são significados como passíveis de conferir saúde, mas são distanciados das sopas e caldos – 

essas, aproximadas de pratos que levam frango e carne. O caldo seria, portanto, o alimento salgado mais 

líquido, sem constituir comida: portanto, não quebraria jejum. Na ERG11 – que representa uma outra 

instância temporal, no passado, parafrástica da sequência que encontramos no site da Canção Nova –, a 

prática silogística de distinguir do clérigo alcança inclusive a discursivização sobre os caldos. 
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alimento consumido, necessariamente de acordo com uma FD religiosa. Fazer joça do 

clérigo gordo é ainda assim se inscrever num discurso que significa a prática de comer 

excessivamente como algo da ordem do risível, do condenável moral e religiosamente. É 

se inscrever no discurso religioso do limite e do controle alimentar. 

A ERG ainda inclui em seu repertório de materiais de riso que digam da comida e da 

alimentação três artigos que dizem do que se bebe, de como se bebe, de quem bebe e de 

quando se bebe: 

ERG6(373): [Sem título] 

O cozinheiro de certo Dr. gastou em aguardente todo o dinheiro que era para 

as compras daquele dia, e não sabendo que sahida daria áquella velhacada, 

lembrou-se de vir dizer ao amo – que o capitão F. o mandava convidar para ir 

jantar com ele ás tres horas da tarde; – e assim o fez. 

[sr. F. respondendo à intenção do Dr. de jantar em sua casa:] – Isso foi um 

engano do seu cozinheiro, Sr. Dr.; eu janto sempre ás duas horas, e não me 

lembro de o ter mandado convidar. (p. 302; itálicos nossos) 

 

ERG7(383): O vinho quer-se velho 

Um bonachão achando-se um dia á mesa de um ricaço, fez o dono da casa 

servir no fim do jantar meia garrafa de um vinho precioso, cuja qualidade , e 

sobretudo idade, não deixava elle de elogiar. 

– Então como achais a minha garrafa? perguntou o ricaço. 

– Muito pequena para a idade que tem ; respondeu o verdadeiro amador. (p. 

308-309; itálicos nossos) 

 

ERG9(522): Que tal? 

Um grande bebedor disse admirado: « Que é isto?! não bebo de proposito 

senão vinho branco, e assim mesmo estou ficando com o nariz vermelho ! » 

(p. 434; itálicos nossos) 

Há, nas três sequências, uma divisão social da prática de beber: os três protagonistas 

envolvidos – a saber, o “cozinheiro de certo Dr.”, um “bonachão (…) verdadeiro amador” 

e um “grande bebedor – bebem, mas bebem de maneiras diferentes. O efeito humorístico 

da ERG6 se dá no enredo, numa não coincidência entre o horário da janta do capitão F. e 

o que o cozinheiro informou a seu “amo”. Provoca-se também o riso, nessa sequência, 

produzindo-se o efeito de que o cozinheiro é esperto, malandro e apreciador de 

aguardente: tendo gastado todo o dinheiro das compras com aguardante, não poderia 

preparar a janta do patrão. Uma posição discursiva autoritária também se reproduz aqui, 

como em outras sequências: ri-se daquele que é significado como subalterno, e esse 

sujeito subalterno vai sendo significado como aquele que bebe além da conta. 
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Já na ERG7, brinca-se com os sentidos de “idade”, de “qualidade” e de tamanho: o efeito 

de sentido de que se cresce com a idade entra em choque com a memória de que bons 

vinhos não se apreciam pela quantidade, mas pela qualidade. No entanto, o sujeito 

bonachão, retomado anaforicamente como “verdadeiro amador” no artigo, parece ou 

ignorar ou não se importar com essa última memória: um verdadeiro amador de vinho 

beberia muito, e beberia em quantidade, em volume. É esse o efeito provocado pela 

sequência em questão. Enquanto isso, na ERG9, brinca-se com os significantes “vinho 

branco” e “nariz vermelho”, que, para o “grande bebedor”, não deveriam possuir relação 

de continuidade cromática – portanto, trata-se de um humor que polemiza a lógica –, mas 

estão em ligação de causa e efeito no enredo do artigo: independentemente da cor do 

vinho que se bebe – branco ou tinto –, o nariz do grande bebedor ficará vermelho. Na 

sequência, podemos entrever uma posição discursiva gastronômica,82 segundo a qual o 

vinho envelhecido é mais saboroso, tem mais qualidade: essa posição se associa ao 

sujeito “ricaço” e se opõe ao sujeito designado como “bonachão” e “verdadeiro amador”. 

Os três artigos significam a prática de beber bebidas alcoólicas como da ordem do risível. 

Vale mencionar que (a) não há outros artigos na ERG que signifiquem diretamente 

bebidas não alcoólicas: apenas se faz gozação dessas, e também dos sujeitos que bebem. 

Uma posição discursiva moralista que (b) significa o sujeito que bebe, o alcoólico, como 

aquele de quem se deve/pode rir. Ademais, como já dissemos, há uma divisão social aqui: 

(c) enquanto o “verdadeiro amador” e o “grande bebedor” consomem vinho, cabe ao 

“cozinheiro” consumir aguardente, e ainda assim ilicitamente, longe dos olhos do patrão. 

Vão-se estancando as bebidas como as da esfera dos sujeitos apreciadores (embora haja 

deslocamentos no modo como essa apreciação é feita) e as dos sujeitos 

marginais/ilegais/pobres: o vinho está no primeiro grupo, a aguardente, pura, figura no 

                                                 
82 Ao longo da tese, os termos gastronomia e culinária são tratados em paralelo, mas podemos indicar uma 

diferença história entre eles. A gastronomia é uma invenção da Idade Moderna. Apenas em 1825 foi escrito 

o primeiro livro de gastronomia da história, por Jean Anthelme Brillat-Savarin. Trata-se do livro 

Physiologie du Goût, ou Méditations de Gastronomie Transcendante; ouvrage théorique, historique et à 

l’ordre du jour, dédié aux Gastronomes parisiens, par un Professeur, membre de plusieurs sociétés 

littéraires et savantes, livro que, conforme diz o próprio título, se propõe teórico e histórico e que inscreve 

a gastronomia no discurso da fisiologia, da normalidade e da normatividade. A culinária, ao contrário, não é 

invenção da Idade Moderna e, mas também é discursivizada como uma arte. A gastronomia se distingue da 

culinária, ao nosso ver, por se projetar como arte e ciência de cozinhar com suposta sofisticação, ou seja, 

uma autorrepresentação da cultura das elites. É daí que consideramos que a gastronomia está inserida no 

campo da culinária, e não vice-versa. 

http://ebooks.adelaide.edu.au/b/brillat/savarin/b85p/
http://ebooks.adelaide.edu.au/b/brillat/savarin/b85p/
http://ebooks.adelaide.edu.au/b/brillat/savarin/b85p/
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segundo. Podemos concluir que há, por um lado, uma posição discursiva europeia que 

valoriza o vinho e uma posição discursiva oposta a ela, que ainda não podemos chamar 

brasileira, que fornece sentidos à aguardente. Essa divisão entre vinho e aguardente será 

discursivizada também no século XX. 

Temos visto, ao longo da análise dos artigos sobre comida e alimentação da ERG, que há 

uma presença muito expressiva, no que se refere ao ritual da alimentação, de uma divisão 

social do trabalho da alimentação e da comida entre empregados e patrões, em que o 

sujeito que domina – o senhor, o Gascão, o médico, entre outros – demanda do 

subordinado o que comer. Em casos como os artigos 90 e 373, instaura-se a imagem de 

que o cozinheiro é não apenas aquele que cozinha, mas também o sujeito que acha 

soluções para um problema: seja ele o da falta de ingredientes para servir mais 

convidados (artigo 90) ou o da escassez de víveres por o dinheiro da comida ter sido 

gasto com bebida (artigo 373). No artigo 202, é a vez de a figura do estalajadeiro 

aparecer, contrariando o tal Gascão na orientação de servir o caldo de um ovo cozinho 

para o criado, indagando se não seria inapropriado fazer sopa do caldo do cozimento de 

um ovo. No artigo 244, também é a vez de a dona da casa, que serve as jovens moças a 

comer os pastéis de nata, salvar as meninas diante da culpa de terem devorado as quatro 

últimas peças que sobravam no prato. Esses efeitos de sentido imiscuídos de ingenuidade 

e malandragem são atribuídos aos subalternos, de modo geral, nas piadas. Trata-se de 

uma posição discursiva que, ao falar de comida, aparta aqueles que preparam, servem e 

lidam diretamente com ela daqueles que comem (assim como aparta também o que 

comer, quem come o quê, o que é excesso para quem), e põe a “malandragem” a serviço 

de quem está no comando, de quem possui o poder, de quem é dominante: que é também 

aquele que se alimenta licitamente, afinal, o subalterno só consegue se alimentar quando 

de modo ilegal, longe dos olhos de seu amo. É o caso do artigo 373. Posição discursiva 

autoritária. 

Observamos também que, apesar de o discurso sobre comida e alimentação da ERG 

narrar, em seus artigos, o consumo de alimentos que são tidos como proibidos – ora por 

serem considerados tabu (antropofagia, como vimos), ora como não direcionados a pelo 

menos um grupo de sujeitos (como as jovens mulheres, que não devem comer em 

excesso mesmo os alimentos de que gostam, tais quais os pasteizinhos), ora como 



130 

 

subalimentos (como a cabeça de peixe) –, essa narrativa se inscreve num efeito de 

normatividade da alimentação: diz-se do que se come para se dizer que isso não deve ser 

comido e da moderação ao se comer determinados alimentos, como os pastéis de nata, a 

cachaça, o fígado humano. Além de tudo, a norma alimentar incide sobre a imagem que 

se faz do sujeito que come: critica-se, por exemplo, nos artigos analisados, que moças e 

que empregados se alimentem em demasia (as moças com a comida, os empregados, com 

as bebidas alcoólicas), numa divisão que, no silêncio, provoca o efeito de sentido de que 

outras posições-sujeito são permitidas de ingerirem alimentos em maior quantidade. É 

nesse aspecto que a ERG trabalha com humor: legitimam-se as práticas dominantes por 

meio do riso das práticas não dominantes, num riso não transgressor, que referenda o 

discurso hegemônico. 

Apesar da graça que se faz na ERG, não podemos dizer que o discurso jocoso sobre 

comida e alimentação nela apresentado é capaz de colocar em questão as bases, os 

sentidos dominantes produzidos naquelas condições de produção. Apesar de fazer 

circularem sentidos e posições não dominantes sobre comida e alimentação, a ERG 

legitima os sentidos dominantes por um riso inscrito naquilo que deve ser sabido sobre 

esses objetos. Em outras palavras, ao expor e se apropriar do contraditório do sentido, as 

piadas do instrumento linguístico que estamos analisando privilegiam a dominância, não 

o dominado: as práticas alimentares indígenas são silenciadas, os sujeitos subalternos são 

mantidos como subalternos e sem fala (ou com fala de que se ri), o sujeito interiorano é 

imaginado como ignorante linguisticamente e alimentarmente, poucos são os alimentos e 

comidas que se filiam a uma memória diferente da europeia (como no caso dos vinhos, 

que são significados como apreciáveis, contrariamente às aguardentes, das quais se fala 

na ordem do ilícito e do desprestigioso). Ainda no caso do interiorano, por exemplo, 

estranha-se que ele desconheça a comida do litoral, mas não se diz dos pratos, receitas, 

gêneros que ele conhece e com que tem contato: privilegia-se o urbano em detrimento do 

rural. Enfim, o discurso enciclopédico sobre comida e alimentação no Brasil é fundado 

sob o efeito do riso. 

Conforme já expusemos mais atrás, a ERG foi apagada do discurso historiográfico, não 

sendo mencionada como uma das primeiras (se não a primeira) enciclopédias publicadas 

no Brasil. Não é por acaso. A Encyclopedia do riso e da galhofa se distancia, em seu 
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funcionamento, estrutura e produção de imagens, das enciclopédias ditas tradicionais. 

Ainda que impondo uma série de coisas a saber ao seu leitor – em outras palavras, 

produzindo sentidos sobre como os sujeitos devem circular e, especificamente, o que, 

como, quando, onde, quanto podem e devem comer –, isso é feito através de um 

funcionamento discursivo que se dá a partir do riso. Isso tem como consequências que ela 

não seja considerada uma enciclopédia séria, uma enciclopédia propriamente dita. 

Divertir e (i)(e)(n)formar não fariam parte do funcionamento típico de uma enciclopédia, 

e isso lhe custa o apagamento do discurso historiográfico. A enciclopédia posterior, a 

Popular (1879), é aquela que vai se caracterizar como de propagação do conhecimento – 

científico, histórico, cultural – e como veiculadora de metassaberes. Porém, ela inicia 

com uma proposta modesta, que já se põe, desde a apresentação, como menor do que as 

grandes enciclopédias, conhecidas, dotadas de qualidades. 

Nossa análise da ERG (1863) se concentrou em 11 artigos, e neles identificamos pelo 

menos quatro efeitos de sentido que se repetem: 

(1)  Efeito de tabu, nojo, restrições nutricionais; 

(2) Efeito de que os corpos devem ser regidos durante ou em função da alimentação; 

(3)  Efeito de que a fartura de comida e bebida é algo importante, mas não para 

qualquer sujeito (como para as jovens “moças) nem com qualquer comida e bebida; 

(4) Efeito de que há diferenças geopolíticas em relação aos sujeitos que se alimentam: 

caipiras não saberiam o suficiente sobre a alimentação na cidade, tampouco sujeitos de 

fora da corte, de fora do Rio de Janeiro; 

Todos esses efeitos marcam a constituição das formações discursivas sobre comida e 

alimentação no Brasil,83 em condições de produção em que ainda não estava em jogo a 

predicação “brasileiro” – do sujeito e dos objetos que receberiam, décadas depois, esse 

gentílico em enciclopédias, dicionários, em oposição, complementariedade, filiação e/ou 

irmanação à ex-metrópole portuguesa. 

                                                 
83 Na ERG1, a primeira que analisamos da Encyclopedia do riso e da galhofa, produziam-se sentidos de que 

o fígado humano não devia ser comido, pois se trataria de antropofagia. Não podemos deixar de dizer que 

quem proíbe, na sequência, a prática de se alimentar do fígado humano é um médico! Considerar ou não 

uma comida, um prato, um ingrediente como passível de alimentar um humano não é uma posição natural, 

mas uma posição discursiva que requer um lugar de legitimidade para que os sentidos sobre o que é 

proibido se reproduzam. Esse lugar de legitimidade pode ser a própria Formação discursiva médica, que 

sustenta que tal ou tal alimento pode ser ingerido, enquanto outros devem ser evitados, 
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Prossigamos agora com a análise de outro instrumento linguístico: a Encyclopedia 

popular (VEIGA, 1879), doravante EP.84 

 

3.2. Da enciclopédia que se configura como a primeira: a Encyclopedia popular 

(1879) 

A Encyciclopedia Popular (1879, doravante EP), de acordo com nossas pesquisas, é a 

segunda a ser publicada no Brasil. Os instrumentos linguísticos de metassaberes só 

começam a ser publicados no país depois de sua independência, nas seguintes condições 

de produção: as relações políticas entre Brasil e a ex-metrópole – Portugal – ainda são 

muito próximas, produzindo um imaginário de que, embora Brasil já seja independente, é 

Portugal o detentor de conhecimento e mesmo da interpretação oficial das coisas da ex-

colônia: muitos dos jovens intelectuais brasileiros iam fazer seus cursos em Portugal na 

segunda metade do século XX, o que faz circular também discursos entre a ex-metrópole 

e a ex-colônia. Apesar de já haver um forte discurso republicano, nacionalista e patriota, 

circula também o discurso de que Brasil é tão somente o filho mais novo da nação 

portuguesa e que, portanto, deve dar continuidade à ordem política imperial. Esse 

discurso desliza metaforicamente no discurso gramatical e no lexicográfico do final do 

século XIX e ao longo do século XX, produzindo, de acordo com Guimarães (2004, p. 

27-35), sentidos de certa unidade entre Brasil e Portugal, mas também, de modo 

resistente, um discurso de reconhecimento da diferença entre os dois, escapando à 

homogeneização. 

Como já dissemos no capítulo 2 em relação à Encyclopédie francesa, considerada por 

muitos historiadores (anteriores e posteriores a Darnton, autor com que trabalhamos nesta 

tese) como grande impulsionadora da Revolução Francesa, embora o instrumento de 

metassaberes se posicione discursivamente como inscrita nas ideias das Luzes, do 

Iluminismo, ela ainda se inscreve na ideologia do regime aristocrático e monárquico 

francês. O mesmo se dá no Brasil do século XIX: há, nesse momento de discursos em 

confronto e em encontro, em ruptura e em repetição, posições que defendem a filiação 

brasileira a Portugal e discursos de disjunção. 

                                                 
84 Tal qual fizemos na análise da ERG, na próxima seção apresentaremos as sequências extraídas da EP 

como EPx, em que x representa a ordem de aparecimento das sequências dentro da enciclopédia. 
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Impressa em um só volume pelas gráficas do periódico Monitor Sul-Mineiro – que tinha 

como principal luta o movimento separatista do Sul de Minas Gerais –, a Encyclopedia 

popular de 1879 se projeta como tentativa de montagem de uma biblioteca às classes 

sociais mais humildes e incultas de um Brasil ainda imperial e em que já circulava um 

ideário iluminista e civilizatório pelo aprendizado. O Monitor Sul-Mineiro tinha como 

epígrafe “Lemos no presente, soletramos no futuro”. Segundo Goldfeder e Castro (2008), 

Nesta sentença está contido o ideal máximo do Monitor Sul Mineiro, bem 

como da imprensa oitocentista em geral, qual seja, o registro de idéias que, 

por sua importância política e histórica, deveriam ser lembradas – e soletradas 

– no futuro, quando já não houvesse mais o suporte de papel no qual lê-las e, 

in casu, as idéias separatistas exemplificavam bem tal máxima. § O programa 

político do Monitor Sul Mineiro pautava-se pela promoção do progresso e da 

civilização – ideais tipicamente oitocentistas – no Sul de Minas Gerais. Na 

opinião dos seus redatores, a criação da nova província de Minas do Sul 

apresentava-se como um indiscutível pressuposto para o progresso da região 

(...). § É importante ressalvar, contudo, que a orientação política do Monitor 

Sul Mineiro era conservadora e, por isso mesmo, avessa às propostas radicais 

de separação. Destarte, Minas do Sul deveria ser criada de forma gradual e de 

acordo com os princípios legais, em respeito ao status quo imperial. 

(GOLDFEDER E CASTRO, 2008, p. 3-4; sublinha nossa) 

A EP foi organizada pela família Veiga, que também estava envolvida no jornalismo do 

município de Campanha, ao Sul de Minas. Assim como o Monitor Sul-Mineiro alinhava-

se a uma formação discursiva conservadora e civilizatória, inscrita num imaginário de 

prosperidade da região, a enciclopédia de que estamos falando também se mostra um 

instrumento civilizatório (conforme é discursivizado quando se fala de seu público-alvo, 

aqueles a quem “não sobra tempo para manusear bibliothecas, nem sobejão recursos para 

adquiri-las”, verdadeiros desatendidos pelo conhecimento e pelo processo civilizatório 

em oportunidade de tempo e de finanças: efeito provocado pelo uso da correlação “não 

(...) nem”, uma adição negativa que significa esse público-alvo como uma parcela da 

sociedade que quase nada tem além daquilo que os recursos, que não sobejam, podem 

adquirir) que busca um relativo afastamento de Portugal, mas não se aproxima dos ideais 

republicanos, representativos, democráticos. Vale ressaltar que encontramos, além da 

Encyclopedia popular, apenas a Encyclopedia do riso e da galhofa em prosa e verso 

(1873 [1863]) como instrumentos de metassaberes (enciclopédias) produzidos no século 

XIX, e que as duas possuem propostas distintas, e funcionamentos discursivos também 

desiguais. A EP, como dissemos antes, apresentar artigos com títulos sobre seus temas e, 

às vezes, intertítulos entre blocos textuais.  
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Como se pode observar, as propostas desses dois instrumentos do século XIX são 

inconfundíveis: enquanto a ERG (1873 [1863]) é uma coletânea de material de riso, 

narrativas curtas ou longas que objetivam fazer rir de diversas maneiras – e entremeadas 

por imagens cômicas –, a EP (1879) se quer um instrumento de divulgação científica, que 

recorre a pesquisadores, cientistas, nomes que conferem legitimidade – como Augusto 

Comte, na Figura 6 (Anexos). Ainda assim, tanto a ERG quanto a EP dizem da comida e 

da alimentação, e os sentidos que produzem às vezes não se deslocam tanto quanto seus 

funcionamentos internos e a imagem que fazem de seu público-alvo, bem como suas 

próprias autoimagens. Por exemplo, tanto na ERG11(587) – de que destacamos o extrato 

“Acaso fará um caldo quebrar o jejum ?” – quanto na EP5 – de que destacamos o extrato 

“O caldo que se faz com o auxilio da gallinha, é fraco, mas de facil difestão” –, os caldos 

são significados como leves, no limite entre a baixa nutrição e a rápida assimilação pelo 

corpo. No entanto, na primeira discursiviza-se da posição do discurso religioso, na 

segunda produzem-se os sentidos inscrita no discurso médico, em sua posição fisiológica. 

Dois discursos que se tocam por meio da relação com a comida e com a alimentação.  

No século XIX, portanto, uma das enciclopédias brasileiras – a EP – se afirma como 

popular, e a outra – a ERG – se põe como produtora de riso e de galhofa, especializando-

se em humor: uma possui verbetes em seções dispostas de modo não alfabético, a outra é 

um compêndio de piadas apresentadas como narrativas. Trata-se de efeitos-leitor 

distanciados pelo funcionamento discursivo, mas (re)unidos pelos sentidos circulantes 

sobre comida e alimentação. Com autoimagens e leitores inscritos que apresentam como 

diferentes, as duas dizem de comida.  

Apesar de haver, nas enciclopédias de divulgação científica, a ilusão de um saber que de 

tudo dê conta, existe também uma fragmentação: isso pode ser notado pelos títulos desses 

instrumentos. Elas se mostram voltadas a um todo, mas a um todo imaginário específico. 

Mundo afora, desde o século XVIII, já há enciclopédias nacionais – muito por conta de 

uma escassez de regulamentação de direitos autorais na Europa, o que provocou um 

plágio generalizado das primeiras publicações reunidas sob esse prenome no continente –

, mas também enciclopédias da mulher, da família, do povo, da cozinha, da cidade... Fala-

se, com a determinação adjetiva “popular”, por exemplo, de uma totalidade de 

conhecimentos que deveriam ser sabidos, assimilados, pelas classes sociais populares, 
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conforme vemos na apresentação da Encyclopedia popular (1879): “[A enciclopédia] 

destina-se ás classes sociaes – agricultores, negociantes, artistas, etc. – á quem nas lides 

quotidianas de múltiplas tarefas não sobra tempo para manusear bibliothecas, nem 

sobejão recursos para adquiri-las” (VEIGA, 1879, p. i; sublinhas nossas).85 

Essas classes sociais mencionadas no aposto que grifamos – agricultores, negociantes, 

artistas – compõem o imaginário de popular na enciclopédia em jogo, e relacionam os 

sentidos de classe social aos de profissão: é popular quem ocupa dado lugar profissional 

no então Brasil imperial. Elas são tidas como categorias que, por suas ocupações, não têm 

a oportunidade de consultar coleções de livros. Portanto, a solução apresentada é a leitura 

de uma enciclopédia, um instrumento civilizatório que funciona como discurso de 

divulgação científica. 

Esse instrumento cujas seções e verbetes sobre comida e alimentação analisaremos à 

frente se pretende um veiculador de conhecimento ao sujeito dito popular, fazendo 

menção a um discurso supostamente primeiro – no caso da Figura 6 (Anexos), esse D1 é 

creditado ao positivista Augusto Comte – para a formulação de um discurso segundo, 

adaptado a um leitor imaginado como médio, popular, vulgar. Conforme afirma Authier-

Revuz, 

Dois perigos são evocados [pelo discurso de divulgação científica]: a 

alienação do homem comum ante um meio cada vez mais técnico e a “ruptura 

cultural” entre uma elite científica, investida de poderes ligados à 

competência, e uma massa privada de meios de controle: importa, pois, sendo 

estes males imputados à falta de saber, remediá-los através de uma 

disseminação desse saber no conjunto da coletividade. (AUTHIER-REVUZ, 

1998, p. 108) 

Também se observa tais perigos nessa segunda enciclopédia brasileira: ao homem 

popular seria difícil obter acesso a obras científicas, teóricas, históricas, técnicas. Desse 

modo, a EP ocupa um espaço discursivo de enobrecimento do espírito humano por meio 

da divulgação científica. 

Revisando a obra de Authier-Revuz, e abrindo caminho para suas análises do discurso de 

divulgação científica na revista Ciência hoje para crianças – pela via de Orlandi, 

Grigoletto e Zamboni –, Baalbaki, em sua tese de doutorado, julga haver, nesse discurso, 

uma 

                                                 
85 Como vimos mais atrás, a ERG, contrariamente, é oferecida aos “inimigos da tristeza”: embora possua 

alguma pretensão civilizatória – sempre através do riso –, sua empreitada é mormente voltada a sanar a 

tristeza de qualquer classe social. 
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uma estrutura de três lugares distintos: a Ciência, o público-leitor e o 

divulgador. Segundo Authier-Revuz (1998), o primeiro lugar, o da Ciência, é 

ocupado por múltiplas pessoas empiricamente identificadas, as quais 

produzem, pela autoridade atribuída, uma garantia de seriedade da voz que 

“diz a verdade” na divulgação. O segundo lugar, aquele que o texto propõe ao 

público-leitor ocupar, é construído por uma imagem explícita, através de 

pequenas marcas, de seu destinatário. O terceiro lugar, o do divulgador, é 

ocupado por um enunciador com “um estatuto de comentador-compilador”, 

um mediador. Resulta da configuração desses papéis, uma estrutura ternária 

mediadora. § No nível do fio do discurso, o DDC representa uma ação de 

colocar em contato dois discursos (o científico e o cotidiano), no próprio 

desenrolar da atividade por meio de um fio heterogêneo. Por estes dois 

discursos estarem sistematicamente em contato em um trabalho de 

reformulação, várias operações possibilitam a passagem de um a outro, sendo 

as principais a justaposição, ou seja, o recurso de colocação em equivalência 

(equivalência metalingüística) e o emprego de signos de distância 

metalingüística marcada sobre o outro. (BAALBAKI, 2010, p. 83-84) 

Podemos pensar na EP, conforme veremos na sequência à frente, como um instrumento 

que veicula um discurso de divulgação científica, uma vez que, por meio de uma série de 

recursos presentes na materialidade linguística, ela busca verter os saberes científicos – 

inclusive sobre comida e alimentação – de um modo que ele possa ser apreendido como 

discurso cotidiano. Trata-se de um trabalho de paráfrase marcado pela heterogeneidade 

sem marca do D1, apenas com menção do discurso considerado original (no caso, a 

fisiologia): um discurso sobrepõe-se ao outro com o objetivo de se alcançar o leitor 

imaginário. Vejamos um recorte da EP: 

O estudo da physiologia, mostrando de modo evidente a harmonia mysteriosa 

e rara perfeição da organisação do homem, eleva-nos a Deos, nesse 

sentimento de admiraçao pela extraordinaria estructura e pasmosa combinacao 

de tudo que concorre para formar o corpo humano, sem atracções para os 

ignorantes, mas cheio sempre de interesse para o espirito illuminado pelo 

pharol deslumbrante da sciencia. (VEIGA, 1879, p. 137; sublinhas nossas) 

A enciclopédia é permeada por referências – às vezes marcadas, com nomes de autores, 

às vezes vagas, mencionando apenas o campo de estudo, como acima, em “estudo da 

physiologia” –, participando “da remissão explícita a um discurso primeiro que nos 

parece caracterizar a economia global de nossos textos de D.C. [divulgação científica]” 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 112). Tais referências, ao final do século XIX no Brasil, se 

aliam à presença também ostensiva de um discurso religioso muito presente 

materialmente, que combina ciência e espiritualidade: para se falar de ciência, naquelas 

condições de produção, no Brasil, era injuntivo que se dissesse também de Deus. Esse 

atravessamento entre discurso científico e discurso religioso é eficaz: nessa modalidade 
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de discurso de divulgação científica, o que se diz sobre a ciência permite que ela seja 

significada como dependente de uma certa espiritualidade e de uma certa busca pelo 

divino. Na EP, o “espirito illuminado pelo pharol deslumbrante da sciencia” tem muito a 

aprender, pelo menos de fisiologia. 

Como vemos mais acima, o “estudo da physiologia” elevaria o homem “a Deos”: 

discurso religioso e discurso científico se imbricam na Idade Moderna, como atesta a 

aproximação entre física, cosmologia, astrologia e religião nos séculox XVIII e XIX 

(BACHELARD, 1938). Pêcheux (1971 [1969]), em curso de epistemologia na École 

Normale Supérieure em 1969, comenta sobre como a biologia (em sua relação entre 

anatomia e fisiologia, precisamente uma das posições com que estamos trabalhando), 

apesar de sofrer consequências do corte galilaico na física, se vê afetada pelas concepções 

de mundo: 

(…) as formações ideológicas práticas (concepções do mundo) intervêm na 

biologia de tal maneira que não são pura e simplesmente postas fora de jogo 

pela produção científica dos conceitos; daí resulta uma vulnerabilidade 

específica da biologia quanto à exploração que as diferentes concepções do 

mundo podem exercer sobre ela. Tudo se passa como se em biologia as 

« linhas de demarcação » devessem constantemente ser traçadas de novo (…). 

(PÊCHEUX, 1971 [1969], p. 47) 

As concepções de mundo (formações ideológicas práticas, de acordo com Pêcheux) 

permitem que, na biologia, sentidos extraconceituais se conjuguem no intradiscurso dos 

conceitos. Portanto, a compreensão de um corpo sadio (“são”, no sentido mesmo de 

“santo”) poderia aproximar o homem de Deus, para a EP. Por isso, o discurso religioso é 

extremamente presente naquilo que se diz sobre comida e alimentação nas enciclopédias, 

pois as formações ideológicas práticas, nas palavras de Pêcheux, também são passíveis de 

intervir nos sentidos das ciências, além de o discurso religioso ter participado da 

constituição daquilo que vai sendo chamado de ciência (ao final do artigo inspirado no 

curso de epistemologia, Pêcheux se pergunta até que ponto essas concepções de mundo 

também não circulam em outras disciplinas científicas (PÊCHEUX, 1971 [1969], p. 52)). 

Nossa hipótese é de que, como funciona como discurso de divulgação científica, a EP é 

considerada, por parte da historiografia, como a primeira enciclopédia do Brasil, e não a 

ERG. A paráfrase do discurso científico (D1) no discurso enciclopédico (de divulgação 

científica, D2), com a menção a campos de estudo e ciências (como a próprio fisiologia, 

mas também medicina, higiene, entre outros) e também a autores (designados como 
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“professores”, como é o caso de Becquerel; o que já significa também uma preocupação 

didática, numa imagem de leitor que precisa aprender) é um traço de regularidade entre a 

EP e outras enciclopédias posteriores, mas não encontrado na ERG, em que o discurso do 

riso é o que marca o funcionamento do instrumento. Assim é que, mesmo possuindo a 

designação “enciclopédia” gravada em seu título, a ERG é excluída da historiografia: 

independentemente de como se autodesigne, há uma imagem dominante sobre o que pode 

e deve ser uma enciclopédia. Nessa imagem, se inclui a EP, mas não a sua antecessora. 

No caso da EP, produz-se uma imagem de leitor imaginário popular. Para a EP, ele é 

aquele que poderia desfrutar do saber circulante na Encyclopedia popular, redigida com o 

objetivo de ser a primeira do gênero no Brasil. Nota-se, na apresentação da obra, ainda 

um efeito de modéstia, pela suposta falta de qualidade da obra, que se apresenta como 

desprovida de gravuras e de maior complexidade em suas explicações: supostas 

qualidades de uma enciclopédia propriamente dita. Tal efeito de “modéstia” também 

produz a imagem de como deveria ser uma enciclopédia, e também se relaciona ao 

imaginário de classe social popular:  

EP1: [A enciclopédia] destina-se ás classes sociaes – agricultores, negociantes, 

artistas, etc. – á quem nas lides quotidianas de múltiplas tarefas não sobra 

tempo para manusear bibliothecas, nem sobejão recursos para adquiri-las (...) 

não nos tendo sido tambem possivel obter gravuras que, sensibilisando as 

explicações, facilitassem a intelligencia de algumas theorias e demonstrações. 

(...) Quando mesmo nossa tentativa para mais não sirva, póde Ella despertar 

acaso no espírito dos competentes a ideia de dotar o paiz com uma obra desse 

mesmo genero, mas aperfeiçoada, primorosa, completa, como sôem ser as 

creações da sabedoria. (VEIGA, 1879, p. iss; sublinhas nossas) 

Nas passagens sublinhadas, materializa-se a imagem de como deveria ser uma 

enciclopédia ideal: com gravuras que facilitem a leitura e aprofundada, aperfeiçoada em 

relação à EP, “primorosa, completa”. Reconhecemos a modéstia construída 

discursivamente na enciclopédia por meio dos trechos “Quando mesmo nossa tentativa 

para mais não sirva” e “não nos tendo sido tambem possível”, e a relacionamos à 

adjetivação “popular”. Uma possível interpretação para que tenha sido possível a 

publicação de uma enciclopédia que se imagina inferior às já existentes – mesmo em 

língua portuguesa, mas na ex-metrópole, Portugal – é que uma enciclopédia que não 

fosse popular não poderia prescindir de ilustrações e de um tratamento mais “completo” 

dos referentes discursivos incluídos em suas páginas. A modéstia discursiva, portanto, 

significa inscrita num discurso sobre classe social popular: a EP produz uma autoimagem 
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de que, apesar das insuficiências diante das demais “creações da sabedoria” – outras 

enciclopédicas –, ela pode circular, bastando apenas assumir uma modéstia, desculpando-

se, de certo modo, para o leitor. Ela não dispõe de divisão alfabética dos verbetes – assim 

como a ERG não possuía e como tantas outras enciclopédias brasileiras posteriores não 

possuirão –, funcionando por meio de seções em que os saberes são elencados, em ordem 

não alfabética, numa relação que preferimos chamar holônimo-merônimo:86 o verbete 

ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO faz parte da seção HYGIENE. 

No entanto, antes desse verbete, a primeira ocorrência de uma discursividade que produz 

sentidos sobre comida, alimento, alimentação na enciclopédia em destaque se dá na seção 

“Physiologia”, que já introduzimos, em que no intradiscurso comparecem os significantes 

nutrição, fome, alimentos. Falar de comida e alimentação fazendo menção à fisiologia e, 

explicitamente, ao nome de Augusto Comte, no final do século XIX, é se inscrever, como 

concluímos a partir de Canguilhem (2011 [1966]), também num discurso positivista que 

tem a fisiologia como subcampo da medicina e como simétrico à patologia. É também 

pensar numa continuidade-homogeneidade de um sujeito universal, significado como 

espécie humana, que é pura harmonia em sua saúde, mas cuja instabilidade patológica é 

comparável à de um Estado prestes a ruir87 (CANGUILHEM, 2011 [1966], p. 30): 

(…) qualquer concepção de patologia deve basear-se em um conhecimento 

prévio do estado normal correspondente, mas, inversamente, o estudo 

científico dos casos patológicos torna-se uma etapa indispensável de qualquer 

pesquisa das leis do estado normal. (CANGUILHEM, 2011 [1966], p. 20) 

Estuda-se o normal, na fisiologia, para se chegar ao bizarro, na patologia. Assim, os 

fenômenos “de vida” alimentar descritos na EP corresponderiam, se inscritos numa 

memória de fisiologia autorizada por Comte, a uma pretensa normalidade, naturalidade. 

                                                 
86 Essa relação é estudada pela semântica formal (LYONS, 1977) como da ordem da hierarquização parte–

todo: nesse sentido, se falássemos, por exemplo, de “quarto de dormir” como holônimo, seus merônimos 

seriam “cama”, “travesseiros”, “guarda-roupa”. Não haveria, como na relação hiperônimo-hipônimo, 

possibilidade de substituição textual do item lexical mais específico pelo mais genérico. Nossa proposta é 

de que essas relações estudadas pela linguística são marcadas historicamente e, portanto, se constituem 

discursivamente: no caso dos holônimos e dos merônimos, a parte se circunscreve no todo de acordo com a 

inserção do dizer em formações discursivas. Por exemplo, o verbete “Alimentos e alimentação”, na EP, se 

circunscreve na seção HYGIENE, mas, em outra FD, poderia também se inscrever, contrariamente, em 

“Cozinha”, em “Cultura”, em “Humanidade”, em “Digestão”. 
87 Nesse mesmo livro de Canguilhem (2011 [1966]), o autor analisa como Comte compara o funcionamento 

do corpo humano ao funcionamento do Estado: para o estudioso, uma organização estatal ordenada, 

estável, seria o equivalente político a um corpo fisiologicamente saudável, normal. Já um Estado com 

organização decadente, cujo sistema está por um fio, seria simétrico a um corpo em situação patológica, 

doente. 



140 

 

As práticas que se opusessem a isso poderiam ser tomadas como artificiais, alteradas 

quantitativa e qualitativamente; patologias, enfim. Isso porque, de acordo com 

Canguilhem (ibidem, p. 21ss), para Comte existiria uma indiferença quase sinonímica 

entre os estados normal, fisiológico e natural. Vejamos, pois, o que seria, na EP, uma 

nutrição natural, fisiológica, normal: 

EP2: PHYSIOLOGIA (...) 

Por um motivo de ordem e clareza, se tem dividido os phenomenos da vida em 

diversos grupos, em cada um dos quaes se comprehende as acções que estão 

em relações reciprocas e tendentes todas a um mesmo objecto. § Assim temos 

em primeiro lugar–as funcções da nutrição, que têm por fim prover ao 

crescimento e conservação dos orgãos, á renovação continua de suas 

substancias componentes, ou, em resumo, ás funcções que buscão desenvolver 

o corpo e sustentar a vida. (...) A fome é a necessidade de tomar alimentos; a 

principio fraca, constitue o que se chama appetite, que desapparece depois de 

satisfeito, sendo substituido pelo que se chama saciedade. § A ausencia da 

sensação da fome constitue o que se denomina anorexia, e chama-se boulimia 

a fome insaciavel. (...) Os orgãos de apprehensão dos alimentos são, no 

homem, as mãos e a boca. § O alimento introduzido na boca é triturado com 

os dentes (mastigação) e ao mesmo tempo humedecido com a saliva, liquido 

secretado por umas glandulas especiaes, denominadas salivares. (VEIGA, 

1879, p. 136-138; itálicos no original, sublinhas nossas) 

Do fio discursivo, destacamos os trechos “crescimento e conservação dos orgãos”, bem 

como “desenvolver o corpo e sustentar a vida”, em que apreendemos a inscrição dos 

sentidos de “tomar alimentos” (expressão que aparece mais adiante, discursivizando 

fome, em “necessidade de tomar alimentos”) na posição discursiva da nutrologia: a 

nutrição seria o “phenomeno de vida” primário, fundamental, sobre o qual todos os 

outros se assentariam. Alimentar-se, nesse caso, produz sentidos dominantes de nutrir-se, 

inscrevendo-se no campo da fisiologia, num discurso que significa o corpo humano a 

partir de critérios biológicos. Assim, a nutrição do corpo é discursivizada por posições 

que se cruzam, inscritas na FD médica: 

 

Alimentação < - > Função da nutrição [inscrita na posição discursiva da nutrologia] < - > 

Posição discursiva fisiológica < - > Formação Discursiva Médica88 

 

Há uma posição discursiva da nutrologia, circunscrita numa posição dominante 

(fisiológica) do discurso médico, significando a alimentação. Produz-se um efeito de que 

homem é corpo biológico, que deve ser energizado pela nutrição, investigado pela 

                                                 
88 Em que “< - >” deve ser lido como “é significada como/por”. 
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fisiologia, cuidado pela medicina (seção que surge logo depois de Physiologia): posições 

de um mesmo discurso médico que vão se cruzar muitas vezes na discursivização da 

alimentação, e que podemos entender como pertencentes a uma mesma FD, que biologiza 

o corpo e o próprio homem. 

A fome é discursivizada na EP2 como decorrente da “necessidade de tomar alimentos”. O 

uso do infinito impessoal “de tomar alimentos”, como complemento nominal de 

“necessidade” – em contraste com a possibilidade virtual presente no interdiscurso 

“necessidade de o [homem] [sujeito] [indivíduo] tomar alimentos”, mas não 

materializada no intradiscurso – e a eleição de substantivos como saciedade, anorexia e 

boulimia – em oposição aos qualificativos saciado, anoréxico, bulímico, que poderiam 

funcionar como predicados dos substantivos [homem] [sujeito] [indivíduo] – é um modo 

de produzir sentidos sobre a fome sem falar do sujeito, da sociedade, da historicidade, da 

economia. Só se vai falar do sujeito depois, quando se diz dos órgãos de apreensão dos 

alimentos (EP2 [extrato]: “Os orgãos de apprehensão dos alimentos são, no homem, as 

mãos e a boca”). Ainda assim, o sujeito oracional é representado por “orgãos”, e não por 

“homem”: ele é tão somente destacado como uma das espécies animais, apesar de ser a 

única mencionada na enciclopédia. 

Já se vai delineando, na EP, a partir da seção PHYSIOLOGIA, uma inscrição da 

alimentação e da fome nessa formação discursiva médica, nas posições discursivas da 

nutrologia, da fisiologia, e também higienista e naturalista. Modos médicos de produzir 

efeitos de sentido sobre a alimentação e a fome. As chamadas funções da nutrição não 

apenas mantêm o corpo humano, mas também o desenvolvem para a vida em sociedade, 

na coletividade. Essas funções de nutrição são protagonizadas pelos atos de comer e 

beber. A fome equivale aí à sensação de falta de alimentos no corpo não social, mas 

biológico, que possui dois tipos de sensação, conforme veremos na sequência a seguir: 

EP3: Sensação, diz Comte, é toda a impressão feita sobre nossos orgãos, pelos 

corpos exteriores ou por alguma modificação interna do organismo – sentida 

pela alma. § As sensações têm por fim principal fornecer signaes ao 

pensamento ou revelar-nos os corpos exteriores, e dahi duas espécies de 

sensações: sensações da vida intellectual e sensações da vida nutritiva. 

(VEIGA, 1879, p. 140; sublinhas nossas) 

Produzem-se, também com inscrição na FD médica, sentidos para corpo: 

(a) o corpo humano é sensível; e as sensações podem ser de ordem 
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(b) intelectual (“sensações da vida intelectual”) e 

(c) nutritiva (“sensações da vida nutritiva”). 

As letras (b) e (c) são descobramentos da (a). Ao mesmo tempo que há uma cisão entre a 

ordem intelectual e a ordem nutritiva, sua codiscursivização nos faz compreender que há 

uma continuidade em relação às duas, uma vez que ambas são reunidas no corpo 

humano: é o corpo biológico que vai tanto processar, conforme vemos na EP3, os 

“signaes ao pensamento” quanto “relevar-nos os corpos exteriores”. O corpo é significa 

como um decodificador: receberia estímulos e os traduziria intelectual ou nutritivamente. 

E é o mesmo discurso médico que discursiviza o corpo como nutritivo que constituirá os 

sentidos para alimentos e alimentação, na seção HYGIENE. 

O verbete Alimentos e alimentação, mais à frente, comparece na seção HYGIENE. Esse é 

um indício da relação existente entre as posições fisiológica, da nutrologia, da higiene – 

todas relacionadas, na enciclopédia, ao discurso médico. No século XIX, conforme 

veremos, o higienismo é uma posição discursiva dominante no discurso médico: 

Somado ao medo do contágio, o espectro da hereditariedade [na ilusão de que 

muitas das doenças que são adquiridas no contato com o meio seriam 

genéticas] justifica e aumenta os sonhos e as políticas de saúde pública. Entre 

estas, o eugenismo, que se pretende científico e protetor, é o menos isento de 

reticências e fantasias e o mais sujeito a desvios. O higienismo, nascido de 

uma visão global do indivíduo, dá origem à saúde pública que integra o 

indivíduo a um conjunto mais vasto, a sociedade, e dá a esta a prioridade 

sobre aquele. (FAURE, 2009 [2005], p. 54) 

Faure (2009 [2005], p. 55ss) afirma que houve, ao final do século XIX, numerosas 

abordagens médicas em relação ao corpo, e não apenas o higienismo. Discursivamente, 

podemos concluir que o higienismo representa a posição dominante para a prática médica 

daquela formação social. Podemos entrever na EP, dessa forma, uma inter-relação entre 

as posições da fisiologia e da higiene, duas posições da mesma FD – a médica – que se 

imbricam na heterogeneidade da matriz de sentidos. Por ser uma das posições dominantes 

da FD médica – com a posição fisiológica, por exemplo – e por priorizar, segundo Faure, 

a sociedade sobre o indivíduo, o higienismo vai produzir sentidos sobre saúde como se 

dependesse do indivíduo o bem público. 

EP4: HYGIENE 

A hygiene nos ensina a conservar a saúde, mostrando-nos a necessidade de 

evitar tudo que á ella possa ser prejudicial e indicando o modo de se usar 

sabiamente de tudo que lhe seja util. A hygiene, ligada á medicina e della 

dependente em muitos pontos, considera especialmente o homem no perfeito 
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estado de sua saúde, dando-lhe regras e prudentes conselhos em relação á sua 

existência, regras e conselhos, que, severamente observados, darão magníficos 

e proveitosos resultados. (VEIGA, 1879, p. 164-165; sublinhas nossas) 

Na seção HYGIENE produzem-se os sentidos de como deve ser o homem sadio, são, que 

tende a conservar suas qualidades se seguir à risca o recomendado pela prática higiênica. 

Podemos perceber a inscrição da posição higienista na FD médica – “A hygiene, ligada á 

medicina e della dependente em muitos pontos” – bem como o ideal de homem: “no 

perfeito estado de saúde”. Esse sentido de perfeito estado de saúde é paralelo à situação 

fisiológica do homem, contrária à patológica, e também é significado a partir de um 

patamar de perfeição da espécie. Voltando a Canguilhem: 

O problema da existência da saúde perfeita é análogo [à da argumentação em 

torno da existência do ser perfeito, que seria análogo à imagem do Criador]. 

Como se a saúde perfeita fosse apenas um conceito normativo, um tipo de 

ideal? Raciocinando com todo o rigor, uma norma não existe, apenas 

desempenha seu papel que é de desvalorizar a existência para permitir a 

correção dessa mesma existência. Dizer que a saúde perfeita não existe é 

apenas dizer que o conceito de saúde não é o de uma existência, mas sim o de 

uma norma cuja função e cujo valor é relacionar essa norma com a existência 

a fim de provocar a modificação desta. Isso não significa que saúde seja um 

conceito vazio. (CANGUILHEM, 2011 [1966], p. 41) 

Assim, embora a saúde – como a fisiologia, a patologia, a normalidade, a higiene – só 

exista como conceito normativo, ideal, ela possui eficiência imaginária ao incidir sobre os 

corpos e significá-los a partir de seus padrões. A saúde perfeita, portanto, e a alimentação 

perfeita, por consequência, agem sobre o sujeito como se fossem entidades concretas: daí 

possuírem um estatuto propriamente material. O sujeito está em relação dialética com 

esses sentidos, e é tomado por essas posições: dizer(-se) saudável, bem-alimentado, 

nutrido é ser dito por essas normas, e ainda assim ter reconhecida a própria boa saúde, 

boa alimentação, boa nutrição. É assim que, no que diz respeito à alimentação, a posição 

higienista da FD médica produz um discurso normativo, que impõe regras que, seguidas, 

podem mudar a vida do homem e lhe conservar as vantagens da existência 

biologicamente recomendável. Recorrendo a um discurso científico primeiro, de 

Becquerel, a EP categoria os alimentos segundo um critério de digestibilidade: 

EP5: ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO. – Os alimentos são de facil digestão ou 

não. § O modo de distinguil-os, segundo Becquerel, limita-se á facilidade 

maior ou menor com que elles cedem os seus elementos chymificaveis. Eis a 

ordem de digestibilidade de algumas substancias na opinião desse professor: – 

laticínios, ovos (pouco cosidos ou crus), peixes, aves domesticas, carne de 

mammiferos (assada, frita e em ultimo lugar cosida), grãos, hervas, fructos 

maduros, legumes frescos, pão, batatas e massas. § As sôpas são uteis, ao 



144 

 

contrario das matérias gordurosas, que tendo fraquíssimo poder nutritivo, são 

de difficilima digestão. § Quanto mais forte é a sopa mais facil se torna a 

digestão della:–as sôpas fracas tem muita agua e por isso se tornão mais 

pesadas, e quando se a tem de dar aos doentes, em pequenas quantidades, 

deve-se tornal-as mais expêssas, com o auxilio de féculas convenientes. § O 

succo de carne convém muito aos estomagos fracos. § O caldo que se faz com 

o auxilio da gallinha, é fraco, mas de facil difestão. A carne do carneiro é 

digerida com mais facilidade do que a da vacca, e esta com mais do que a do 

porco, por causa da grande quantidade de gordura que esta encerra. § O leitão 

determina digestão penosa, á que, não raro, succedem-se perturbações no 

organismo, mais ou menos graves. § O leite de jumenta é, entre todos, o de 

digestão mais facil, porém o de vacca nutre mais. § O leite é um alimento 

excellente, de que a medicina se serve com grande vantagem. § Não é grande 

a digestibilidade da manteiga, especialmente sendo salgada. § O queijo é de 

digestão muito difficil. § Os ovos crus, além de facílima digestão, tem a 

propriedade de nutrirem muito; fritos, são mais indigestos que cosidos, e duros 

são até perigosos. (VEIGA, 1879, p. 180-181; sublinhas nossas) 

Na EP5, os alimentos recomendados de acordo com o grau de digestão aparecem na 

seguinte ordem: laticínios, ovos (pouco cozidos ou crus), peixes, aves domésticas, carne 

de mamíferos (assada, frita e, em último lugar, cozida), grãos, ervas, frutos maduros, 

legumes frescos, pão, batatas e massas. Nessa escala que vai conferindo, discursivamente, 

valor a cada alimento, interessam-nos a hierarquia e também as predicações, conforme 

veremos à frente. 

Os laticínios figuram em primeiro lugar na escala hierárquica de digestibilidade, como os 

melhores alimentos. Historicamente, sabe-se que índios brasileiros, por falta de lactase 

(ALVAREZ, 2006/2007) – a enzima responsável pela digestão de leite e derivados –, se 

intoxicaram quando da implantação do leite nos hábitos alimentares das tribos feitas 

escravas. Os índios não mantinham o leite em sua dieta após o desmame, mas o colono 

português tentou inserir o alimento no regime dos nativos, malsucedidamente. Castro 

(1984 [1946]) afirma ao longo de seu livro que a dieta dos povos sertanejos, descendentes 

de índios e outras etnias, na primeira metade do século XX, era pobre em carne bovina e 

leite. Ao se fazer menção do discurso científico de Becquerel, inscreve-se o discurso 

sobre alimentação numa memória europeia, mas esse gesto silencia a memória e a 

historicidade indígenas no Brasil. O risco de morte exposto a índios devido exatamente à 

indigestão – contrária ao tão usado significante digestão – do leite não é nem ao menos 

tratada como doença, mal, anomalia – como poderia ter sido, numa comparação que 

estabelecesse o padrão de saúde dos índios como melhor que o dos brancos –, mas 

simplesmente excluída da pauta. Assim, podemos entrever o que não significa ser 
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popular na EP: nesse grupo, não se inscreve o indígena.89 Falar de como o popular deve 

se alimentar não significa falar para todos, irrestritamente, mas selecionar uma fração, em 

categorias, das classes populares. Essa divulgação científica, como qualquer outra, não é 

irrestrita: seus limites, nesse caso, são os próprios indígenas, que, no século XIX, ainda 

correspondem a grande parte da população do Brasil – embora, como temos visto, não 

sejam considerados integrantes da sociedade brasileira. Em História da alimentação no 

Brasil (CASCUDO, 2004 [1968]), publicado originalmente em 1968, o autor descreve as 

surperstições alimentares ao longo da historicidade brasileira. Segundo ele, o costume de 

beber leite diariamente ainda não era dominante no Brasil de meados do século XX: 

O vinho e o leite ainda não alcançaram no Brasil aceitação integral. O leite é 

bebido pelas crianças à força e pelos adultos por prescrição médica. No sertão 

                                                 
89  Os estudos contemporâneos no campo da medicina, da biomedicina, da biologia, apesar da 

heterogeneidade, não romperam muito com essa posição discursiva de deixar o índio – e outros povos – de 

fora dos padrões considerados perfeitamente saudáveis. Há pesquisas que concluem, inclusive, que a 

diminuição dos povos biologicamente intolerantes à lactose é uma espécie de seleção natural, à la Darwin, 

motivada pela maior aptidão e possibilidade de sobrevivência do homem no meio da agricultura e da 

pecuária. Entretanto, há pesquisas no campo das ciências biológicas que tentam explicar a dominância das 

recomendações do uso do leite (por exemplo, no Brasil as políticas públicas recomendam o consumo diário 

de leite) por meio de uma perspectiva histórica, contestando o discurso de que o leite é saudável para os 

seres humanos em geral, apagando a exploração europeia dos povos africanos, nativo-americanos, asiáticos 

(em sua maioria, com intolerância à lactose): “In most humans, the ability to digest lactose disappears in 

childhood, but in some populations lactase activity persists into adulthood: this is known as lactose 

tolerance. Lactose tolerance is frequent in northern Europeans and in pastoralist populations from Africa 

and the middle East, but is almost completely absent elsewhere; these differences relate to genetic variation 

near the lactase (LCT) gene. A SNP located 14 kb upstream of LCT has been shown to be responsible for 

lactose tolerance in Europeans, and several nearby SNPs associate with lactose tolerance in African and 

middle Eastern dairying populations. A strong correlation exists across cultures between the frequency of 

lactose tolerance and a history of dairy farming and milk drinking. This observation led to the ‘culture 

historical hypothesis’: dairying created the selection pressures that drove alleles for lactose tolerance to 

high frequency. Other human populations have traditions for consuming fermented milk products, such as 

cheese and yogurt, that have lower levels of lactose, and it may be no coincidence that these populations 

exhibit intermediary frequencies of lactose tolerance” (LALAND; ODLING-SMEE; MYLESP, 2010, p. 

145). Tradução: “[Em muitos seres humanos, a habilidade de digerir lactose desaparece na infância, mas 

em algumas populações a atividade da lactase persiste na idade adulta: isso é conhecido como tolerância à 

lactose. A tolerância à lactose é frequente entre norte-europeus e populações pastoris da África e do Oriente 

Médio, mas é quase completamente ausente no restante dos lugares; essas diferenças se relacionam à 

variação genética próxima do gene da lactase (LCT). Demonstrou-se que um PNS (polimorfismo de 

nucleotídeo simples) localizado 14kb acima da LCT é responsável pela tolerância à lactose dos europeus, e 

que muitos outros PNSs semelhantes estão associados à tolerância à lactose em populações africanas e 

médio-orientais consumidoras de laticínios. Há uma forte correlação, no âmbito de diferentes culturas, 

entre a frequência da tolerância à lactose e a história da pecuária leiteira e da ingestão de leite. Essa 

observação empírica deu espaço à “hipótese histórico-cultural”: a pecuária leiteira originou as pressões 

seletivas que levou os alelos da tolerância à lactose à alta frequência. Outras populações humanas possuem 

a tradição de consumir produtos de leite fermentado, como queijo e iogurte, que contam com níveis mais 

baixos de lactose, e não há como acreditar que seja coincidência essas populações apresentarem frequências 

intermediárias de tolerância à lactose” (LALAND; ODLING-SMEE; MYLESP, 2010, p. 145; tradução 

nossa)]. 
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toma-se leite com alguma coisa, jerimum, batata, cuscuz, rara, rarissimamente 

puro. Ninguém o busca espontaneamente. O conceito europeu de alimento 

completo fê-lo considerar-se suficiente para a repleção e temer-se misturá-lo 

com outro. (CASCUDO, 2004 [1968], p. 761) 

Para o autor, o medo do leite puro e, em alguns lugares, do leite misturado com outro 

alimento (por ser dito alimento completo na Europa) é extensivo também à coalhada pelo 

pavor que os brasileiros sentiam de os pedaços do laticínio talharem com o sangue e 

impedirem a circulação. E talvez por isso, num discurso colonizador e civilizatório, a EP 

use o nome de Becquerel – um cientista designado “professor” no instrumento, como 

dissemos, uma maneira de parafrasear o discurso científico numa divulgação científica de 

maneira didática – para ancorar os sentidos e legitimar a digestibilidade, numa forma de 

discurso de divulgação científica. Authier-Revuz (1998), em seus estudos sobre 

heterogeneidade, explica como funciona o discurso da divulgação científica, e trata 

especificamente de enciclopédias abaixo: 

Assim, se a D.C. se dá por missão transmitir os conhecimentos que figuram 

em um discurso D1, sob a forma de um discurso sobre o mundo, não é 

enunciando, por sua vez, em D2, um discurso do mesmo tipo adaptado ao 

novo receptor – como é o caso, parece-nos, das enciclopédias e manuais –, 

mas sim apoiando-se, explicitamente, sobre este discurso D1. 

Esquematicamente, a mensagem não é da forma “os genes são...” mas “X 

disse/acaba de dizer/diz que os genes são...”. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 

110; sublinhas nossas nossos) 

O funcionamento da EP é diferente daquele exposto por Authier-Revuz quanto a 

enciclopédias: os nomes dos autores do discurso científico, como “segundo Becquerel”, 

na EP5 (e também os recursos ao nome de Comte e de todo o campo da fisiologia e da 

higiene, como vimos anteriormente;90 à frente, na EP6, surge também o nome Barbier: 

“Convém comtudo evitar os excessos, podendo-se ingerir, em 24 horas, 12 a 30 grammas, 

na opinião de Barbier”) nos levam a dizer que as enciclopédias atuam na adaptação 

parafrástica de um D1 no D2, incluindo o nome do autor de D1, marcadamente, em D2: 

EP5 [extrato]: “O modo de distinguil-os, segundo Becquerel, limita-se á facilidade maior 

ou menor com que elles cedem os seus elementos chymificaveis” (sublinha nossa). A EP 

reformula e adapta um enunciado científico, mas não apenas: refere-se a seus autores, na 

ilusão de calcar seu discurso no discurso já estabelecido por outrem, em vez de apagar o 

D1. Provoca-se, assim, um efeito ilusório de certificação, de verdade, que faz crer na 

sequência hierárquica de digestibilidade alimentícia proposta pela enciclopédia. 

                                                 
90 Na EP4, esse recurso aparece sob a forma “A hygiene nos ensina” (VEIGA, 1879, p. 164). 
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Retomando as condições de produção e as imagens que a enciclopédia faz de seu público-

alvo, podemos afirmar que as recomendações feitas no verbete transcrito na EP5 se 

relacionam àquilo que é imaginado como classe social popular. É assim que, num 

discurso médico, receitam-se determinados alimentos e condenam-se outros, numa 

naturalização de seus sentidos, sensações e benefícios/malefícios ao homem. A FD 

médica produz um efeito de que a melhor forma de se escolher alimentos é por sua 

digestibilidade, que é dada como natural, como supostamente provada pela ciência. A 

prioridade na EP parece ser o que hoje se considera, nas ciências biológicas, como 

proteínas de origem animal. Reparemos novamente, em ordem crescente: 

laticínios > ovos (pouco cosidos ou crus) > peixes > aves domesticas > carne 

de mammiferos (assada, frita e em ultimo lugar cosida) > grãos > hervas > 

fructos maduros > legumes frescos > pão > batatas > massas 

Depois dos laticínios, figuram os ovos, de origem animal, e diferentes espécies, também 

animais: peixes, aves domésticas, carne de mamíferos. Nas duas glosas que fazem 

referência ao grau ou tipo de cozimento, percebemos uma recomendação preferencial por 

um estado o mais cru possível: no caso dos ovos, pouco cozidos ou crus; no caso da carne 

de mamíferos, do tipo de cozimento que permite uma maior proximidade do estado cru 

(assada) ao que se afasta mais desse estado (cozido). A preferência, portanto, por carnes 

mais cruas do que cozidas vai significando como se deve comê-las: assim, as carnes mais 

macias, ditas “de primeira”, vão ganhando sentidos de que são melhores do que as outras, 

por poderem ser consumidas mais próximas de seu estado cru. Significar as carnes como 

mais facilmente digeríveis do que grãos, ervas, frutos maduros e legumes frescos é dar a 

elas um destaque na alimentação, na nutrição do corpo. Os amidos – pão, batatas e 

massas –, e não se inclui nesse grupo nenhuma espécie ou prato que não europeu (como 

os inhames, as mandiocas, o milho, os beijus, as canjicas), são os últimos alimentos 

recomendados. Essa ordem das proteínas antes dos carboidratos constitui um paradoxo no 

caso das sopas, conforme veremos mais à frente. 

A predicação “domésticas”, em “aves domesticas”, produz um efeito de que há aves não 

domésticas, que não devem consumidas, ao risco de uma difícil digestão, quiçá – dir-se-ia 

hoje no discurso médico – uma intoxicação. Consumir “aves domésticas” seria uma 

forma de manter o leitor afastado das aves do Brasil conhecidas pelas classes sociais 

populares – espécies silvestres, por exemplo, que deveriam ser caçadas –, a que se destina 
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a enciclopédia. Além disso, ao se indicar o consumo de aves domésticas, nem mesmo se 

mencionando outras possíveis aves, essa posição discursiva relacionada à fisiologia acaba 

reforçando um discurso econômico pecuarista, de criação de animais, anulando a caça – 

relacionada tanto à imagem que se fazia, então, de índio quanto à imagem do africano. 

A pirâmide alimentar da enciclopédia investigada começa nos laticínios e termina nas 

massas, passando por ervas e grãos, carne de mamíferos. Em seguida, recomenda-se 

como deve ser o preparo das sopas, conforme podemos rever: 

EP5 [extrato]: As sôpas são uteis, ao contrario das matérias gordurosas, que 

tendo fraquíssimo poder nutritivo, são de difficilima digestão. § Quanto mais 

forte é a sopa mais facil se torna a digestão della:–as sôpas fracas tem muita 

agua e por isso se tornão mais pesadas, e quando se a tem de dar aos doentes, 

em pequenas quantidades, deve-se tornal-as mais expêssas, com o auxilio de 

féculas convenientes 

Quando se fala de sopas, recomenda-se que elas não sejam ralas e que contenham algum 

amido que possa engrossá-las; caso contrário, se tornam de difícil digestão. Não ser rala, 

assim, significa que a sopa requer, para facilitar a digestão, pão, batata, féculas, farinhas: 

ingredientes que possam tornar a sopa menos líquidas, menos caldosas. Mais uma vez as 

sopas e caldos são pensados em seu modo de fazer, tal qual observamos na ERG. Eis o 

paradoxo que anunciamos parágrafos atrás: embora, na escala de digestibilidade, os 

amidos figurem em último lugar, no caso das sopas eles são recomendados para facilitar 

justamente a digestão: “Quanto mais forte é a sopa mais facil se torna a digestão della”, 

devendo-se “tornal-as mais expêssas, com o auxilio de féculas convenientes”, no caso de 

estarem muito pesadas devido ao excesso de água. 

Aqui há também a retomada de uma memória invertida, contraidentificada, produzida 

desde o século XVI: “A sopa da aldeia europeia e a sopa das cidades e dos hotéis diferem 

totalmente” (CASCUDO, 2004 [1968], p. 535ss). A sopa da aldeia, de acordo com 

Cascudo, é uma “refeição suficiente e única” (ibidem), com um caldo engrossado por 

broa ou pão; por uma fécula, conforme denomina a Popular. A sopa urbana, ainda 

conforme Cascudo, seria mais dotada de proteínas, com carnes, e não se prestaria a prato 

único, tampouco a alimento energizante: ela sempre deveria ser acompanhada de vinho e 

de outros pratos, servindo de entrada (ibidem); desse modo, não possui féculas, se 

enquadraria na categoria de “sopas fracas” da EP, com muita água e, portanto, de difícil 

digestão. 
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Assim, há uma ressignificação, na EP, das sopas rurais: elas são as compreendidas como 

as de mais fácil digestão, enquanto as urbanas passam por mais indigestas, pelo seu 

excesso de líquido/escassez de amido. E vamos além: a sopa mais espessa compõe um 

prato único, uma refeição completa. É ao mesmo tempo entrada, prato principal e bebida. 

Filia-se a Encyclopedia popular, então, a um discurso de preservação da nutrição e do 

desenvolvimento corporal do homem, em detrimento de uma culinária de pratos 

múltiplos, sendo assim as sopas mais “fracas”, sem “féculas convenientes”, uma forma de 

retomada de uma prática europeia de cozimento de sopa urbana, não recomendada. Ao 

mesmo tempo, podemos também dizer das condições de produção desse prato que se 

come único, em oposição à sopa urbana: ele requer uma menor despesa de energia (calor, 

obtido da forma que for) e um menor tempo de preparo também. E isso tem a ver com a 

imagem de leitor da EP. O imaginário de classe social popular se inscreve numa mesma 

memória de imaginário de sujeito de aldeia europeia: a construção identitária, assim, se 

dá por meio do que se diz sobre a alimentação do homem rural, da aldeia. A 

discursivização do popular, na enciclopédia em questão, não passa pelo urbano 

português, mas por um português rural, através do que se diz de sua alimentação: e no 

Brasil nada impede que essa cozinha rural portuguesa passe a comparecer nas cidades 

como o discurso de urbanidade, atrelado ao civilizatório, ao de divulgação científica, ao 

fisiológico. A alimentação recomendada é a de pratos únicos: neles haveria todos os 

nutrientes necessários para o homem popular desenvolver seu corpo e sua vida. 

Notamos como se simbolizam diferentemente os alimentos, e com caução no discurso 

médico em suas diversas posições. O uso dos adjetivos forte e fraco, em referência aos 

alimentos e aos sujeitos, é recorrente, numa relação de causa e consequência: alimentos 

fortes (sempre europeus) tornam pessoas fortes; alimentos fracos tornam pessoas fracas. 

Na direção de alimentação como forma de manutenção da saúde e preservação das 

supostas boas qualidades do homem, ou seja, uma alimentação inscrita num discurso 

médico, segue o verbete Condimentos: 

EP6: CONDIMENTOS. – Os condimentos podem ser assucarados, salgados, 

acidos, acres, oleosos, etc. § Entre os primeiros, está o assucar, alimento 

respiratorio qualquer que seja sua procedencia, mas de digestão difficil, 

podendo o abuso desta substancia fazer mal, especialmente para as crianças. § 

O melado ainda é mais inconveniente. § O sal pertence aos condimentos 

salgados; é indispensavel ao organismo (...); dá muita força ao organismo, 

servindo por conseguinte ás pessoas fracas. § Convém comtudo evitar os 



150 

 

excessos, podendo-se ingerir, em 24 horas, 12 a 30 grammas, na opinião de 

Barbier. § Dos condimentos acidos, os que mais commummente se emprega 

são o vinagre e o limão. § Em pequena quantidade não fazem mal, 

especialmente quando unidos aos alimentos oleaginosos ou á substancias que 

estão com um começo de alteração, mas qualquer abuso dará consequencias 

terriveis. § As pessoas, e especialmente as senhoras ainda moças, que com o 

auxilio do vinagre esperão emmagrecer, e que delle se servem para este fim, 

conseguirão a realisação desses intentos, mas a custa de horriveis soffrimentos 

que mais tarde sobrevirão e que lhes trará inútil arrependimento. § Dos 

condimentos acres é a pimenta o representante distincto. § Apesar de util nos 

climas quentes, para ativar a digestão, o uso continuado da pimenta ou seus 

abusos, trazem males muitas vezes irreparaveis. § Os condimentos oleosos 

tem a vantagem de diminuir os males trazidos pelo vinagre, porém nunca 

devem ser tomados em excesso porque são excessivamente indigestos. 

(VEIGA, 1879, p. 181) 

Os condimentos são um item à parte dos alimentos e da alimentação na Encyclopedia 

popular, e é em seu verbete que encontramos as categorizações sobre os sabores, que 

acabam tipificando os condimentos – “Os condimentos podem ser (...)”. Há qualificações, 

determinações e categorizações nesse verbete, assim como no dedicado a alimentos. 

Enquanto os alimentos eram de fácil digestão ou não (como também aparecerá no verbete 

agora em análise, por exemplo, no caso da pimenta), aqui já se faz referência a sabores. 

Os condimentos são enquadrados como “assucarados, salgados, acidos, acres, oleosos”, e 

cada um deles (com exceção dos oleosos) recebe ao menos um exemplo: açucarados: 

açúcar e melado; salgados: sal; ácidos: vinagre e limão; acres: pimenta. Dar exemplos já 

é uma forma de se posicionar, bem como fazer o recorte dos tipos de condimentos pelos 

sabores por eles produzidos: não se diz, no verbete, de condimentos amargos, por 

exemplo, que poderiam ser exemplificados por ervas, grãos, folhas tropicais. Enfatizar 

um condimento em detrimento de outro é uma escolha inevitavelmente ideológica: entre 

outros alimentos, espécies botânicas, produtos beneficiados que se poderiam escolher do 

Brasil – os índios contavam com uma série de condimentos que se poderiam considerar 

ácidos (como o nhanbi, coentro-de-pasto), bem como os negros africanos e seus 

descendentes (que, quando chegavam ao Brasil, muitas vezes passavam por um período 

de internação sob cajuais, recuperando-se dos males adquiridos nos navios negreiros 

(CASCUDO, 2004 [1968]), p. 204)), que, em 1879, já eram numerosos no Brasil –, 

mencionam-se artigos já conhecidos na memória europeia. Na tabela abaixo, recortamos 

a sequência identificando o tipo de condimento, os exemplos para cada tipo, as 
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características positivas dele (que são discursivizadas segundo um utilitarismo) e o que se 

diz sobre seus excessos (advertido em todos os tipos de condimentos): 

Tipo de 

condimento 
Exemplos Características (funções) Sobre seu excesso 

Assucarado “assucar”; 

“melado” 
“alimento respiratorio” 

“mas de digestão difficil”, “o 

abuso desta substancia fazer mal, 

especialmente para as crianças”; 

“O melado ainda é mais 

inconveniente” 

Salgado 
“sal” 

“indispensavel”; “dá muita força 

ao organismo, servindo por 

conseguinte ás pessoas fracas” 

“evitar os excessos” 

Acido “vinagre (…); 

limão” 

“Em pequena quantidade não 

fazem mal, especialmente quando 

unidos aos alimentos oleaginosos 

ou á substancias que estão com um 

começo de alteração” 

“(…) mas qualquer abuso dará 

consequencias terriveis”; “As 

pessoas, e especialmente as 

senhoras ainda moças, que com o 

auxilio do vinagre esperão 

emmagrecer, e que delle se servem 

para este fim, conseguirão a 

realisação desses intentos, mas a 

custa de horriveis soffrimentos 

que mais tarde sobrevirão e que 

lhes trará inútil arrependimento” 

Acre 
“pimenta” 

“Apesar de util nos climas 

quentes, para ativar a digestão” 

“(...) o uso continuado da pimenta 

ou seus abusos, trazem males 

muitas vezes irreparaveis” 

Oleoso 
[sem exemplo] 

“vantagem de diminuir os males 

trazidos pelo vinagre” 

“nunca devem ser tomados em 

excesso porque são 

excessivamente indigestos” 

Tabela 2: Exemplos, características e como se discursiviza o excesso de alguns tipos de condimentos na Encyclopedia 
popular (1879) 

Vão-se apagando os sentidos dos alimentos e condimentos que não europeus: o único 

ingrediente americano de que se diz é a pimenta, e sua “utilidade” é significada como 

restrita aos “climas quentes”. Produz-se, desde já, um apagamento desses outros 

ingredientes, que poderiam fazer parte do ementário culinário presente em enciclopédias 

posteriores. 

Na Tabela 2, mostramos que as características apresentadas sobre os tipos de 

condimentos na EP nunca dizem respeito à sensação, ao sabor – embora sua 

categorização tenha sido toda calcada em itens lexicais do discurso culinário e no 

discurso gastronômico (açucarado, salgado, ácido, acre e oleoso são modos de dizer dos 

sabores até mesmo em receitas) –, mas à função que eles exercem no organismo: de 
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modo adjetivo (“respiratorio”, “indispensavel”, util”) ou verbal (“dá muita força ao 

organismo”, “não fazem mal”, “diminuir os males”), tudo se inscreve novamente no 

discurso médico. O mesmo pode ser dito quando se discursivizam os riscos do excesso de 

cada um dos tipos de condimento. 

O excesso dos condimentos ditos açucarados é significado como provocador de difícil 

digestão de e de ser nocivo especialmente para crianças. Para nenhum outro condimento 

se diz da criança, mas essa imagem vai recebendo sentidos também do condimento, e 

vice-versa: como se a criança consumisse alimentos açucarados de maneira especial, e 

como se o sabor açucarado estivesse relacionado à infância. Embora se diga do “mal” que 

o açúcar pode fazer, o dano não é especificado: fica na ordem do indefinido/absoluto. 

Vemos aqui também uma disputa política de sentidos: açúcar versus melado. Na EP6 o 

melado recebe sentidos de que é mais prejudicial ao organismo do que o açúcar, sem 

qualquer explicação. Freyre (2007 [1986], p. 26) já dizia que melado e rapadura eram os 

açúcares do Nordeste agrário brasileiro, e que é essa região – principalmente na figura do 

escravo negro – a responsável pela criação da culinária doceira no Brasil. Para o autor, 

pode-se até mesmo considerar que já existe, no século XX, um paladar brasileiro mais 

chegado ao sabor doce: 

Pode-se já falar de um paladar brasileiro histórico e – é possível – também 

tropical ou ecologicamente condicionado; e como tal, ao que parece, 

predisposto a estimar o doce e até o abuso do doce. Esse seu gosto de doce é, 

para outros paladares europeus – nórdicos, boreais, mediterrâneos, grego-

romanos, calvinistas, clássicos –, excessivamente doce. (…) Aliás, das gentes 

situadas em terras quentes ou em espaços tropicais, várias se apresentam com 

predisposições semelhantes à brasileira: árabes e mouros são famosos pelo seu 

gosto pelos alimentos ou regalos doces e até extramamente doces. (FREYRE, 

2007 [1986], p. 27) 

Por um lado, significam-se açúcar e melado como dois condimentos cujo excesso é 

prejudicial, mas, na escala estabelecida, o melado é pior. Essa disputa por sentidos de 

qual é o melhor entre os dois não incide simplesmente sobre o discurso médico, mas 

também vai significando o discurso culinário e o gastronômico. O melado, discursivizado 

como pior que o açúcar, novamente remete a uma oposição entre urbano e rural. O açúcar 

comparece como acessível ao urbano; o melado, como alternativa (ruim, pior, que faz 

mais mal) ao rural. O urbano vence no discurso médico, o que o legitima historicamente 

também nas receitas. Por outro lado, vai-se constituindo uma imagem de que o açúcar é 
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negativo, mesmo embora se diga, de outras posições, que o gosto do brasileiro é pelo 

doce. Dois discursos em oposição. 

Falar que o sal é “indispensavel ao organismo”, sendo benéfico às “pessoas fracas” é 

novamente deixar de se inscrever numa memória indígena e na das populações rurais do 

Brasil. Quanto às populações indígenas até o século XIX, Cascudo (2004 [1968]) afirma: 

“o sal não foi popularizado pelo uso intensivo do português e parcamente imitado pelo 

ameríndio do Brasil. A comida salgada não o agradava como ocorre entre o povo do 

interior. Sal corta o sangue. Sal estraga os rins” (CASCUDO, 2004 [1968], p. 12; itálico 

adotado no original para dar relevo a outra voz: no caso, a interpretamos como um 

enunciado indígena transcrito por Cascudo). Embora dito na EP6 como “indispensável” 

(universalmente), na história da alimentação feita por Cascudo, como expusemos, o sal é 

dispensado e até mesmo recusado por sujeitos cuja existência acaba sendo, desse modo, 

apagada, pela EP. 

O alerta quanto ao uso de condimentos ácidos – especificamente o vinagre – para fins de 

emagrecimento foca no sujeito mulher: “especialmente as senhoras ainda moças”. Isso 

diz mais da imagem que se produz dessas “senhoras ainda moças” do que do próprio 

condimento. Esse extrato da EP6 se inscreve exatamente na mesma posição que já 

mostramos na análise da ERG3: se na enciclopédia de 1863 vimos circular um discurso 

que dizia da necessidade de “moças” não comerem em excesso, na EP, de 1879, diz-se 

das “senhoras ainda moças” que utilizam, também em excesso, vinagre para tratamentos 

de emagrecimento. Não é colocada em questão a imagem normativa que se faz de um 

corpo de mulher jovem magro, mas se alerta (1) à alimentação excessiva e (2) aos 

tratamentos que utilizam condimentos ácidos excessivamente. O discurso sobre o sujeito 

mulher se constituindo concomitantemente ao discurso sobre o que ela pode e deve 

comer. 

As pimentas, exemplo de condimento acre, são ditas como facilitadoras da digestão, mas 

apenas nos climas quentes: como se elas não tivessem nenhuma utilidade nos países frios, 

como nos europeus. Sua relevância é apenas essa: não é relacionado a ela nenhum 

predicado como componente de receitas, como ingrediente de quitutes, exceto o fato de 

ela conter um sabor acre, indistinto de outros condimentos do mesmo grupo. Ainda mais: 

ao se a associar aos climas quentes, diz-se dos Trópicos: neles, a digestão se faria com 
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mais dificuldade, tanto que seria necessário/possível o uso de um condimento acre para a 

facilitar. A Encyclopedia popular não faz muitas referências explícitas à constituição do 

Brasil através da comida, mas esse condimento, em especial, relaciona-se intrinsecamente 

a regiões quentes, já dando sentidos a elas: a pimenta é dispensável na Europa, mas é 

recomendável, sem exageros, no Novo Mundo tropical. Da pimenta, em sua pungência de 

sabor, não se deve abusar ou usar com frequência, com o risco de danos irreversíveis à 

saúde do corpo. Ainda assim, como já vimos também na ERG (sequências ERG8), a 

pimenta é uma falha no ritual da discursivização da comida nos Trópicos a partir de 

posições discursivas eurocêntricas. Ao se advertir sobre os riscos da pimenta, ela ainda 

assim é dita, e não silenciada. 

Quanto aos alimentos oleosos, não se diz muito, nem mesmo se dá exemplos deles, como 

se fossem óbvios: não se diz do consumo nem de óleos europeus nem de óleos 

americanos nem de óleos africanos. Sua função seria meramente amenizar os males 

provocados pelo vinagre, e atribui-se a eles uma característica indigesta. 

Na enciclopédia em questão, pudemos notar a inscrição em diversas posições discursivas, 

mas especialmente na higienista, na da nutrologia (ambas dominantes na FD médica) e na 

europeia – que, embora reconheça a existência de uma região tropical, ainda se afirma 

nos moldes do Velho Mundo, com seus fantasmas simbólicos de não preenchimento: as 

pimentas não cabem para preencher a falta europeia –: todas elas vão constituindo um 

saber sobre a comida e a alimentação e também dizendo de um sujeito que come, que 

cozinha, que prepara os alimentos, que colhe e que vai (se) dizendo popular. Mas ao 

mesmo tempo a presença da pimenta é traço de resistência: é sentido dominado fazendo 

furo no discurso dominante. 

No próximo subcapítulo, retomaremos as questões que nos pusemos no começo deste 

capítulo 3, tentando respondê-las através de nossas análises. 

 

3.3. Discursos que fundam, mesmo apagados 

Aquele gosto amargo do teu corpo 

Ficou na minha boca por mais tempo 

De amargo então salgado ficou doce, 

Assim que o teu cheiro forte e lento 

Fez casa nos meus braços e ainda leve 

Forte, cego e tenso fez saber 

Que ainda era muito e muito pouco. 
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(LEGIÃO URBANA, “Daniel na cova dos leões”) 
 

Retomando as questões que nos colocamos ao início deste capítulo: 

(a) Quais são as posições discursivas que produzem sentidos sobre comida e alimentação 

em circulação nessas enciclopédias? 

(b) No que tange aos discursos sobre comida e alimentação, discursiviza-se um Brasil 

como se ele fosse filiado a uma memória unicamente portuguesa, apagando-se suas 

contradições e também as outras memórias que trabalham na constituição de sentidos 

sobre Brasil? 

(c) Podemos já apreender as formações discursivas que dizem de comida e alimentação 

no Brasil oitocentista e que fundam as matrizes de sentido das enciclopédias do século 

XX? 

Ao fim das análises dessas duas enciclopédias – e já nos encaminhando para passarmos 

ao exame das próximas, do século XX –, podemos responder que, no que tange à 

primeira questão, encena-se uma separação entre duas posições discursivas 

aparentemente opostas: uma que é da ordem da nutrologia e do higienismo (inscritas na 

formação discursiva médica) e outra daquilo que confere sabor, dizendo do lugar da 

gastronomia (as pimentas, por exemplo, são discursivizadas na ERG como um alimento à 

parte, que não faz parte da alimentação corrente, e na EP tão somente como facilitadoras 

da digestão em regiões com climas quentes. Na EP os condimentos são os categorizados 

mediante seu sabor, diferentemente dos alimentos, que são ditos pela facilidade de 

digestão). Interessante notar que nas duas enciclopédias a pimenta é considerada um 

adendo, um algo a mais à comida, e não um ingrediente e/ou prato, como frutos do mar, 

fígado, pastéis de nata. Notamos isso também a partir do substantivo com que se fala da 

pimenta na EP: “seu uso”, em vez de outras possibilidades, como “sua ingestão”, “sua 

fruição”. Apesar disso, essas duas posições se tocam nessa mesma EP: apesar de 

categorizadas pelo sabor, os condimentos são descritos de acordo com suas características 

no organismo humano e com as consequências (sempre negativas) de seus excessos, 

principalmente em crianças e em mulheres jovens. 

Nesse Brasil oitocentista em que circulam a ERG e a EP, apuramos que se discursivizam 

alguns pratos como comida que satisfaz, que apraz, que dá gosto, enquanto que se dizem 

alguns alimentos como da ordem da nutrição: uma continuidade das duas posições de que 
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falamos no parágrafo anterior. Mais do que isso, no entanto, se dá uma seleção entre 

aquilo que é alimento e aquilo que não é; aquilo que faz bem ao corpo e aquilo que é 

nocivo; aquilo que pode e deve ser comido e aquilo que deve ser evitado ou proibido: 

trata-se das posições do tabu alimentar, da boa e da má comida e mesmo da religião. O 

discurso sobre comida e alimentação se constitui nos anos 1800 normatizando segundo 

sentidos diversos: o alimento às vezes deve ser comido por prazer, outras por simples 

necessidade, outras por se achar que tal alimento é aceitável, outras por ele ser 

significado como se fosse de ordem de necessidade fisiológica, médica: e mais, como se 

fosse positivo, fundamental, indispensável ao corpo. Todos esses sentidos, produzidos em 

distintas posições, se tocam. A posição do tabu alimentar é afetada pela posição do 

religioso; a da boa e da má comida se encontra com a da energização / nutrição / higiene 

do corpo. É o caso dos artigos sobre caldos e sopas na ERG e do que se diz sobre caldos e 

sopas na EP, abordando sua digestibilidade. 

O conflito e a disputa por sentidos do litorâneo (que vai construindo uma imagem de 

corte e de urbanidade) urbano versus rural é algo que funciona nessas enciclopédias. Isso 

nos leva a compreender que se produz a imagem de um urbano que deve ser amplamente 

conhecido em detrimento de um rural cujo sujeito é discursivizado como ignorante e, ao 

mesmo tempo, cujas coisas podem ser ignoradas, diferentemente daquelas consideradas 

urbanas. As comidas, os alimentos, os pratos que vão sendo discursivizados como 

urbanos devem ser conhecidos pelos sujeitos, de modo geral, sob o risco de eles serem 

predicados como caipiras. Aqui estão em disputa não os sentidos por qualidade dos 

alimentos, mas por conhecimento obrigatório deles: devem ser sabidos (e apreciados) os 

camarões. Um efeito de urbanidade no litoral em oposição a uma caipirice interiorana. 

Uma outra disputa se dá na produção de sentidos sobre comida e alimentação quando, nas 

narrativas da ERG, é materializada uma cena envolvendo hierarquia: senhor e escravo, 

Gascão e criado/estalajadeiro, capitão-mor/negro. A ERG vai produzindo efeitos de 

sentido de que a alimentação entre eles é diferente, e de que ela deve seguir a mesma 

hierarquia dos lugares sociais ocupados pelos sujeitos: o subalterno deve comer menos, 

depois, em menor quantidade. Separam-se também aí os verdadeiros apreciadores de 

determinadas comidas e bebidas dos meramente amadores ocasionais, bem como aqueles 
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que preparam e trabalham diretamente com a comida daqueles que a comem 

efetivamente. 

Segundo nossa hipótese, essa divisão social do trabalho da alimentação passa por toda a 

formação social brasileira: dos espaços tidos como mais privados aos mais públicos. É 

uma divisão que vai produzindo mitos (ou seja, discursos axiomáticos de que não se tem 

nem ilusão de discurso de origem) como a de que feijoada é uma “comida de escravo” e 

de que determinados alimentos são melhores do que outros, para diferentes grupos 

sociais, regionais, climáticos – como já vimos neste capítulo, a respeito de a pimenta só 

ser útil nos climas quentes. 

Preparamos uma tabela que retoma os efeitos de sentido que fomos indicando ao longo de 

nossas análises das duas enciclopédias, nas posições discursivas que identificamos:  

 

Efeitos de sentido Inscreve-se na 

ERG? 

Inscreve-se na 

EP? 

Prescreve-se e proscreve-se aquilo que pode e deve ser 

comido com base em algum tabu, ou seja, algum pré-

construído que se apresenta como axiomático e universal. 

Sim Sim 

Significa-se a alimentação e a prática de comer como uma 

ação do nível biológico, com a finalidade de restabelecer a 

energia corporal. Opõem-se fome e vontade de comer. Escala-

se uma hierarquia de digestibilidade de alimentos, 

independentemente de seus sabores. 

Sim Sim 

Constitui-se o gesto de comer como possibilitador de prazer 

ao corpo. A comida, assim, possui sabor, e não apenas 

nutrientes. Estabelecem-se quais são os bons e os maus 

pratos, em relação ao sabor. 

Sim Não 

Regulam-se as práticas de alimentação em prol de um modelo 

de corpo, principalmente no caso dos sujeitos mulheres. 

Sim Sim 

Significa-se o sujeito religioso como aquele que pode julgar 

sobre a qualidade da comida, e suspender algum tipo de 

alimentação. 

Sim Não 

Separam-se os verdadeiros apreciadores dos meramente 

amadores ocasionais, bem como aqueles que preparam e 

trabalham diretamente com a comida daqueles que a comem 

efetivamente. 

Sim Não 

Apagam-se outras memórias que não a europeia, como a do 

índio e a do negro. 

Sim Sim 

Tabela 3: Recapitulação dos efeitos de sentido produzidos na ERG e na EP 

Esses efeitos de sentido vão sendo produzidos em determinadas formações discursivas, 

que se regionalizam em posições. Vejamos à frente um mapa com as FDs e posições que 
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apreendemos neste capítulo, já tentando explicitar o modo de articulação dessas matrizes 

de dizer entre si nos processos discursivos observados neste capítulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mapa acima, fomos elencando as posições discursivas dentro de suas respectivas 

formações discursivas, mas observando a porosidade das matrizes de sentido, que ficam 

em constante contato, seja para encontro ou para disputa de sentidos. A única posição 

discursiva que não identificamos dentro de uma FD foi a pd gastronômica. Ela vai se 

constituindo em confronto com a FD médica e com as demais, produzindo efeitos de 

sentido que se articulam com a FD geopolítica e com outras, daí a termos desenhado 

como uma seta, que vem em função de outras FDs e pds, distanciando-se da FD médica. 

Já em relação à segunda questão deste capítulo, no discurso sobre comida e alimentação 

das duas enciclopédias analisadas, embora não se fale de Brasil – nem mesmo em 

oposição a alguma outra nacionalidade –, já se constitui uma imagem de leitor litorâneo 

(construído em oposição a um leitor rural, interiorano), que deve se alimentar conforme 

as recomendações das pesquisas científicas e também conhecer os pratos das cidades, 

como os frutos do mar. Assim, ainda que a memória europeia (e especificamente 

portuguesa) seja uma constante na discursivização sobre comida e alimentação, já se 

constitui uma memória de comida brasileira, sobretudo na divisão entre 

litorâneo/pertencente à corte e rural, mesmo que o adjetivo “brasileiro” e suas flexões não 

compareçam – apenas no subtítulo da ERG, em “curiosidades brasileiras”, já comentado 

no início do capítulo. Nas duas enciclopédias, esse gentílico não se coloca como 

disputando sentidos ou buscando legitimação de um espaço próprio para aquilo que vem 

do Brasil: nem ERG nem EP fazem oposição ao discurso de continuidade do Brasil em 

relação a Portugal. A predicação das coisas, das práticas, da língua, da comida, da 

Mapa 1: Das FDs e pds (Formações e posições discursivas) que produzem efeitos de sentido neste capítulo 

FD médica 
 

pd fisiológica 

pd dietética/da 

nutrologia 

pd higienista 

FD religiosa 
 

pd moralista 

pd autoritária 

FD geopolítica 
pd litorânea (que 

desliza para o 

urbano) 

pd rural 

pd europeia 

FD 

sexista 
pd gastronômica 
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alimentação, dos ingredientes, do sujeito do Brasil não está em questão nesses 

instrumentos; o que não significa que, no silêncio da predicação, sujeito brasileiro e 

comida brasileira não vão se constituindo e produzindo essa oposição entre urbano 

(litorâneo) e rural (interiorano, sertanejo, agreste). Isso foi visto na ERG, principalmente 

nos artigos sobre frutos do mar e feixes de capim. 

O subtítulo da ERG (1873 [1863]) diz da constituição nacional: “Repertorio de anecdotas 

joviaes, nacionaes e estrangeiras”. O subtítulo ainda acrescenta outros adjuntos 

adnominais ao núcleo “Repertorio” – que figuram, em sua folha de rosto, abaixo do 

subtítulo e num corpo menor, conforme vemos na figura X –, que retomam o adjetivo 

“nacionaes”.91 Fala-se, e não é à toa, de “curiosidades brasileiras”: o discurso de humor 

instaurado pela ERG é produzido em condições que privilegiam um conhecimento e um 

desbravamento das coisas do Brasil, que são interpretados por uma posição 

dominantemente europeia – não apenas portuguesa, mas também francesa, germânica, 

como a de tantos imigrantes outros que chegam à América, tais quais os irmãos 

Laemmert, editores da ERG. Portanto, incluir na ERG “curiosidades brasileiras” risíveis, 

como as presentes no discurso sobre comida e alimentação, é tratar de uma nação em 

surgimento, cujas coisas insabidas clamam por interpretação e por uma possível 

desambiguização: ainda que o riso funcione justamente pela possibilidade de um devir de 

sentidos, como vimos, o discurso da ERG tende a apontar os sentidos mais inequívocos e 

até mesmo normativos, no caso da comida e da alimentação, silenciando os sentidos não 

dominantes. Se já é possível dizer de “curiosidades brasileiras”, o mesmo não é válido 

quanto a “comida”, “língua” e “sujeito” brasileiros. Não encontramos nenhuma 

sequência, em nosso recorte, que utilize algum gentílico: de lugar algum, o que produz 

efeitos de sentido de que o material de riso é universalmente homogêneo dentro daquilo 

que se vai constituindo como espaço urbano, como cidade, como lugar de conhecimento, 

em que se sabe falar e se sabe comer. São fornecidos sentidos para uma urbanidade em 

crescimento no Brasil, que pressupõe uma divisão de Brasil entre campo e cidade, cada 

qual com seus pratos, seus alimentos, seus ingredientes.  

                                                 
91 Uma forma adjetiva de evitar a disputa (política) por sentido: ao se dizer “nacional” ou “nacionaes”, em 

relação à língua, ao sujeito, à comida, às piadas, torna-se desnecessário resolver o conflito entre escolher 

entre os itens “português”, “luso-americano”, “brasileiro”, “brasílico”. 
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Quanto à terceira questão, sobre a apreensão de formações discursivas, concluímos que 

comida e alimentação começam a ser ditas nas enciclopédias do Brasil segundo (a) FD 

médica, (b) FD religiosa (na qual se inclui, por exemplo, a posição discursiva autoritária 

e também a posição discursiva moralista), (c) FD geopolítica, em sua posição urbana e 

(d) FD sexista. A FD dominante é a médica: ela produz sentidos em todas as sequências 

da EP, e também inscreve o que é dito na ERG. Todas essas formações discursivas estão 

inscritas numa formação ideológica capitalista, onde constituem os efeitos de sentido em 

disputa entre si, mas não com o sistema de evidências dominante. O capitalismo do final 

do século XIX, no Brasil, funciona de modo escravocrata e interpelando sujeitos de modo 

a reproduzir, entre eles, uma hierarquia de classes. Isso pode ser visto na disputa por 

sentidos e no confronto entre posições discursivas ao longo do capítulo. Há, 

marcantemente, uma divisão social do trabalho de alimentação, e também o efeito de 

legitimação a alguns discursos, como o científico e o religioso, e de deslegitimação de 

outros, como os de saber dos caipiras e das classes sociais populares. 

A efeito de fechamento deste capítulo, podemos afirmar que os sentidos circulantes nas 

duas enciclopédias que analisamos são recorrentes em outras materialidades discursivas, 

como na literatura. Um caso é o romance O crime do padre Amaro, publicado em 1875 

(posterior mesmo à segunda edição da ERG) sob a autoria do português Eça de Queiroz, 

um dos autores da literatura mais estudados por suas narrativas cheias de receitas, 

ingredientes, sugestões culinárias. Logo nas primeiras páginas do livro, narra-se como o 

jovem padre Amaro chega à paróquia da Sé, em Leiria, Portugal. Seu antecessor, José 

Miguéis, morrera com uma apoplexia no domingo de Páscoa. Vejamos: 

O pároco era um homem sangüíneo e nutrido, que passava entre o clero 

diocesano pelo comilão dos comilões. Contavam-se histórias singulares de sua 

voracidade. O Carlos da botica – que o [o padre José Miguéis] detestava – 

costumava dizer, sempre que o via sair depois da sesta, com a face afogueada 

de sangue, muito enfartado: 

– Lá vai a jibóia esmoer. Um dia estoura! 

Com efeito estourou, depois de uma ceia de peixe (...). Em geral não era 

estimado. Era um aldeão: tinha os modos e os pulsos de um cavador, a voz 

rouca, cabelos nos ouvidos, palavras muito rudes. (...) 

O chantre estimava-o. Chamava-lhe Frei Hércules. 
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– Hércules pela força – explicava sorrindo –, Frei pela gula. (QUEIROZ, s/d 

[1875], p. 9-10; grifos do autor, sublinhas nossas) 

É interessante notar como as imagens de (a) religioso gordo e comilão de quem se ri, de 

(b) sujeito não urbano rude e desprezível e de (c) banquete de peixe capaz de matar um 

sujeito circulam tanto na ERG quanto no romance de Queiroz. Além disso, um dos 

adjetivos que comparecem na predicação da imagem do pároco é “nutrido”, que também 

inscreve o romance na posição discursiva da nutrologia, que produz efeitos de sentido na 

EP. Algumas narrativas da ERG encontram-se em paráfrase com a citação acima, 

inclusive no discurso imagético: a única ilustração de um religioso presente na ERG 

(Figura 4 dos Anexos) poderia ter sido inclusive utilizada no romance de Eça de Queiroz 

para significar o padre José Miguéis, de cuja voracidade “Contavam-se histórias 

singulares”. Produzem-se, nesse recorte de O crime do padre Amaro, efeitos de sentido 

que se inscrevem nas cadeias parafrásticas que identificamos na ERG nos artigos que 

analisamos. Há inclusive a imagem que relaciona sujeito que não sabe comer (de modo 

civilizado) a sujeito que não sabe falar, que usa “palavras muito rudes”. 

Lembremos que, na ERG10(558), “Contricção de um guloso” – versos sobre um glutão que 

come um banquete de pescado até quase morrer, ficando “abarrotado” –, o item lexical 

“contricção” está já exposto no título, inscrevendo a narrativa enciclopédica num discurso 

religioso de arrependimento diante de algum pecado: o da gula. Gula (também pelo 

peixe) que leva, no romance do escritor português, um padre à morte. Efeitos de sentido 

que se repetem. 

Nos capítulos seguintes, seguiremos em nossa análise, buscando compreender de que 

modo as enciclopédias do século XX se inscrevem ou não nessas formações discursivas 

que identificamos nos instrumentos linguísticos de metassaberes do século XIX. Há um 

hiato histórico entre 1879 e a década de 1920, quando a W.M. Jackson publica duas 

enciclopédias – uma, a primeira enciclopédia didática publicada no Brasil; a outra, a 

primeira enciclopédia cujos verbetes são organizados alfabeticamente no Brasil –, donde 

recortamos sequências para análise. Ambas já dizem do Brasil e do brasileiro: a 

predicação do nacional coloca-se em questão. 
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4. Sobre o saber, a saber, por saber: tesouros do conhecimento 

 

L’évidence mobilise toute le système des sens, orientation, tact, 

vue, ouïe et le goût et l’odorat y ont également une place (…) 

(GIL, 1993, p. 16)92 

 

4.1. Anos 1920: a volta à produção de enciclopédias no Brasil 

Listas de palavras, dicionários e enciclopédias já foram conhecidos como tesouros – do 

latim thesaurus –, depósitos do conhecimento em que era possível acumular 

informações valiosas: no sentido linguístico, histórico, científico, artístico. Há títulos de 

dicionários que retomam a língua latina, são os ditos Thesaurus linguae – tesouros da 

língua –, enquanto listas de palavras e de sinônimos se dizem tesauros. Já as 

enciclopédias, embora não sejam frequentemente reconhecidas nominalmente pela 

designação de “tesouro”, funcionam também no imaginário como fonte de 

conhecimento, e algumas vezes essa designação é retomada. 

Neste capítulo trataremos de como se vão produzindo os sentidos sobre comida e 

alimentação em duas das três únicas enciclopédias da primeira metade do século XX,93 

“tesouros” publicados pela mesma editora, a W.M. Jackson, uma casa norte-americana, 

mas com sede no Rio de Janeiro além de em Nova York. 

Seguem seus títulos, com os critérios segundo os quais as escolhemos para compor 

nosso corpus:  

(a) Encyclopedia e diccionario internacional (1920), primeira enciclopédia 

publicada no Brasil em ordem alfabética, e  

(b) Thesouro da juventude (1925), primeira enciclopédia publicada no Brasil a ser 

empregada como material didático.  

Apesar de o discurso enciclopédico já ter se iniciado no Brasil nos anos 1860, há um 

grande hiato de novas publicações entre 1879 (data de publicação da EP) e 1914, 

quando a referida editora retoma o projeto de um instrumento nesse formato no Brasil, 

                                                 
92 “A evidência mobiliza todo o sistema dos sentidos, orientação, tato, visão, audição, e o paladar e o 

olfato também encontram lugar aí” (GIL, 1993, p. 16; tradução nossa). A noção de “evidência”, para 

Fernando Gil, não é a mesma que funciona no aparato teórico da AD. Para o autor, a evidência é 

localizável, é um testemunho, uma prova: uma materialidade que sustenta a argumentação. No entanto, 

nossa leitura permite abranger o sentido que também empregamos em AD: o efeito ideológico mobiliza 

todo o sistema dos sentidos. 
93 A W.M. Jackson também publica, em 1948, a Encyclopedia de eficiência pessoal, em dez volumes, 

traduzida do original em língua inglesa de Thomas Tapper et alii. Como se tratava de obra que informava 

ser traduzida, não a incluímos no corpus. Apesar de estudos posteriores comprovarem que EDI e TJ foram 

traduzidas, elas de apresentam como obras brasileiras – ou pelo menos omitem a informação da tradução 

–, e isso nos interessou bastante. 
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conseguindo publicar a Encyclopedia e diccionario internacional aproximadamente em 

1920.94 Esse período em que não se publicam enciclopédias – e, portanto, em que não se 

fala de comida e alimentação nelas – também rende um apagamento. A historiografia 

mais uma vez anula a memória dos títulos das enciclopédias que vieram antes – nesse 

caso, a ERG e a EP, do século XIX –95  e passa a significar a instrumentação dos 

metassaberes a partir da Encyclopedia e diccionario internacional – também EDI –, na 

ilusão de ter sido ela a primeira enciclopédia brasileira. De acordo com o amplo estudo 

sobre editoras e livros feito por Hallewell, 

A Jackson, empresa de Nova York com amplos interesses latino-americanos, 

fora pioneira nessa linha de comércio livreiro no Brasil desde 1911. Em 

1914-1921, a Jackson havia produzido a primeira enciclopédia brasileira, a 

excelente Enciclopédia e Dicionário Internacional, em vinte volumes, 

“organizada e redigida com a colaboração de distintos homens de ciência e 

de letras brasileiros e portugueses” (teve uma segunda edição em 1936). 

(HALLEWELL, 2005, p. 367; sublinhas minhas) 

Tanto ERG quanto EP não terem comparecido na exaustiva história dos livros e das 

editoras brasileiras em Hallewell (2005) (lembremos que a própria editora Laemmert, 

que publica a ERG, é estudada no livro do pesquisador inglês) significa, para além da 

imagem de uma suposta falta de qualidade em sua obra, um apagamento no próprio 

discurso sobre as enciclopédias no Brasil. A EDI passa a ser anunciada como “a 

primeira (…), a excelente” (ibidem), e seu subtítulo é citado por inteiro, em discurso 

direto, como modo de comprovar a qualidade da obra a partir de seus redatores e 

organizadores, homens de ciência e de letras. Se as referidas obras ora não constam do 

estudo de Hallewell (ibidem), isso se deve a alguns fatores: 1) elas não são 

consideradas, historicamente, como enciclopédias e/ou 2) elas não são consideradas 

dignas de representar o rótulo de enciclopédias.96 Com isso, seus registros teriam sido 

apagados das fontes documentais. 

                                                 
94 O acervo da Biblioteca Nacional, no arquivamento da enciclopédia, não trazia informações exatas sobre 

o ano de publicação do primeiro ou do último volume. A referência é “Rio de Janeiro : W. M. Jackson, 

[1920-1930?]”, em que o ponto de interrogação, não muito raro nas fichas de obras mais antigas na 

Biblioteca Nacional, indica uma dúvida quanto à correção de alguma informação. 
95 Dizemos que “anula a memória dos títulos”, mas não das próprias enciclopédias, porque não podemos 

afirmar que os sentidos que na EP e na ERG foram produzidos deixaram de circular. Seus nomes, sim, 

saíram de alguns compêndios sobre a história do livro do Brasil. 
96 Retomando a própria apresentação da EP, onde se lê, conforme citamos antes, que “póde Ella [a EP] 

despertar acaso no espírito dos competentes a ideia de dotar o paiz com uma obra desse mesmo genero, 

mas aperfeiçoada, primorosa, completa, como sôem ser as creações da sabedoria”. A EDI, portanto, entra 

para a história do livro no Brasil como uma enciclopédia aperfeiçoada, primorosa, completa, feita por 

profissionais aptos, e não uma obra menor, voltada às classes sociais populares, como a autoimagem 

projetada da EP. 
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Pode-se dizer que o empreendimento da edição de enciclopédias no Brasil foi uma 

iniciativa voltada ao capital e que rende frutos, capitaneada no século XX pela W.M. 

Jackson. Não é, entretanto, unânime o efeito de sentido sobre a “excelência” da EDI. Há 

posições discursivas contrárias às de Hallewell já na década de 1970 no Brasil, em 

pesquisas sobre o “negócio” das enciclopédias brasileiras. 

Ao que parece, a publicação de enciclopédias tornou-se agora um excelente 

negócio no Brasil. 97  Durante muitos anos, um editor norte-americano 

estabelecido no Rio de Janeiro explorou sozinho esse negócio, com a 

Encyclopedia e Diccionario Internacional. Quando ficou desmoralizada a 

tática de esconder os nomes de colaboradores inidôneos com a informação 

de que são “distintos homens de letras e de ciências”, o referido editor – 

tristemente famoso por atentados ao texto das obras completas de Machado 

de Assis – mudou de nome e a obra também. (FONSECA, 1972, p. 91) 

Portanto, a EDI é discursivizada por diversas posições: algumas a atacam, outras a 

criticam pelas suas fontes não confiáveis. 98  Tanto Fonseca quanto Hallewell são 

uníssonos em um sentido atribuído à EDI: ela teria sido a primeira enciclopédia 

brasileira. Fonseca (ibidem) 99  credita a publicação da primeira enciclopédia não 

alfabética no Brasil à editora francesa Delta (uma tradução da Larousse Méthodique, na 

década de 1960), novamente apagando os títulos da ERG e da EP, de quase um século 

antes. 

Ter sido uma enciclopédia em ordem alfabética talvez tenha colaborado para que a EDI 

tenha se inscrito historicamente como a primeira do Brasil. Afinal, no texto de Fonseca 

nada se diz sobre uma primeira enciclopédia alfabética, apenas sobre “nossa primeira 

enciclopédia não alfabética ” (ibidem). Eis a imagem que se faz de uma enciclopédia 

propriamente dita: ela deve ser alfabética. Portanto, podemos desde já considerar a EDI 

um instrumento linguístico que reverbera na historicidade das enciclopédias do Brasil: 

considerada a primeira, é a fundadora de um discurso enciclopédico brasileiro em 

ordem alfabética, em mais de um volume, com numerosas ilustrações e que ainda se diz 

internacional, em vez de popular ou do riso e da galhofa. Com a falta de publicações 

científicas no país, as enciclopédias eram ao mesmo tempo discurso de divulgação 

                                                 
97  O artigo citado (FONSECA, 1972) data da década de 1970, e de fato há uma proliferação de 

enciclopédias nesse decênio no Brasil – e até um pouco antes. Elas vão desde obras que se consideram 

universais (tal qual a Barsa, cuja primeira edição sai em 1964) até obras que projetam uma autoimagem 

voltada a um público-alvo mais restrito (como a Forno e fogão, com volumes de 1974 a 1977). 
98  E ainda assim a EDI é referência bibliográfica em muitas outras enciclopédias, inclusive para a 

Wikipédia, contemporaneamente. 
99 Em seu artigo, Fonseca se mostra favorável à ditadura militar no Brasil, que chama Revolução, e culpa 

filósofos e intelectuais pelo apodrecimento das fichas da Enciclopédia brasileira de Alarico Silveira, cujo 

primeiro volume foi o único e último a ser publicado. 
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científica e discurso científico, o lugar onde a ciência era formulada. E a exclusividade, 

por décadas, foi da EDI (que ganhou inclusive uma segunda edição em 1936): 

Foi, talvez, a constatação da predileção brasileira pelas enciclopédias que 

levou a W. M. Jackson Company a instalar uma filial no Rio há tanto tempo, 

ou seja, em 1911 (§119). No entanto, ninguém mais seguiu-lhe o exemplo 

até 1951, quando a Encyclopædia Britannica Inc., encorajada, como 

dissemos (§164), pelas vendas no Brasil de suas publicações em inglês, 

constituiu a empresa Encyclopædia Britannica do Brasil, apenas para 

administrar a distribuição dessas publicações no país. Dois anos depois, a 

firma francesa Hachette fez o mesmo, criando no Rio a Livraria Hachette do 

Brasil. (HALLEWELL, 2005, p. 684) 

A EDI foi significada como um desses tesouros de que falamos no começo deste 

capítulo. A outra enciclopédia publicada pela W.M. Jackson – editora com sede em dois 

países: Brasil (Rio de Janeiro) e Estados Unidos (Nova York) – na primeira metade do 

século XX vai além: recupera essa memória de instrumento linguístico como tesouro100 

no próprio título, Thesouro da juventude. 

As duas enciclopédias da W.M. Jackson são significadas como instrumentos de 

civilização, como condutoras do conhecimento. Mas com o Thesouro da juventude – 

doravante TJ –, a autoimagem da enciclopédia vai além. Civilizar, mas não apenas: na 

iminência do Estado Novo de Vargas (em que o TJ ganha uma de suas reedições que 

mais circulou, em 1935, e que corresponde ao volume que pudemos consultar na 

Biblioteca Nacional), é o caso também de educar, de fazer crescer, de cultivar o 

sentimento nacional.101 É interessante reparar a polissemia do título da obra: o “da 

juventude” pode tanto significar que se trata de um tesouro oferecido à juventude 

quanto o tesouro que comporia propriamente essa fase da vida. Coisa a saber desde a 

juventude, como se sempre tivesse estado lá, como se sempre devesse guiar os jovens. 

Axioma. 

Depois dessa breve apresentação dos instrumentos da W.M. Jackson, é hora de analisá-

los no que tange ao discurso sobre comida e alimentação. Nosso propósito é entender: 

a) quais são as filiações de sentido daquilo que se diz comida e alimentação na EDI e no 

TJ;102 

                                                 
100 Enquanto a outra, a Encyclopedia e diccionário internacional (1920), inscreve no próprio título uma 

relativa indistinção entre os tesouros: tanto o da língua, representado pelo dicionário, quanto o das coisas, 

das histórias e das ciências, representado pela enciclopédia. 
101  Não sabemos se houve alterações (profundas ou superficiais) entre a primeira edição e a que 

analisamos. O dado que temos é relativo, de fato, à grande circulação da enciclopédia ao longo do Estado 

Novo. 
102 A lembrar: (a) FD médica, (b) FD da proibição e (c) FD da constituição da comida e da alimentação 

brasileiras. 
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b) como, nas enciclopédias aqui analisadas, comparecem os efeitos de descrição e de 

normatização daquilo que se imagina comer/daquilo que se imagina que deve ser 

comido; 

c) se já se vai sendo nomeado como “comida brasileira”, “comida regional” entre 

outras, nas enciclopédias, ou se a constituição da nacionalidade brasileira a partir da 

comida continua no silêncio; 

d) até que ponto se pode afirmar que houve, com o apagamento da EP como primeira 

enciclopédia de divulgação científica do Brasil, uma ruptura com o discurso médico 

sobre a comida nela dominante; 

 

4.2. Surgem os primeiros verbetes: Encyclopedia e Diccionario Internacional (1920) 

Nenhum dos volumes da EDI é introduzido, apresentado ou iniciado por prólogo ou 

elemento pré-textual correspondente. A única informação sobre autoria de que dispomos 

na leitura do instrumento é seu subtítulo: “Organizado e redigido com a collaboração de 

dinstinctos homens de sciencia e de lettras brasileiros e portuguezes”. Conforme vimos 

anteriormente em Fonseca (1972), a enciclopédia é significada, posteriormente ao 

lançamento de seus volumes, como de autoria não idônea, e isso pode ter provocado o 

fim do empreendimento e o não lançamento de novas edições. Assim sendo, os 

“distinctos homens de sciencia e de lettras” não seriam tão distintos, mas nomes que não 

teriam autoridade de validar os sentidos que circulam na enciclopédia. Porém, o 

subtítulo que apresenta a EDI lhe provoca um efeito muito importante e diz muito do 

que se imagina ser uma boa enciclopédia no próprio discurso enciclopédico: ela é uma 

obra valorizada pela legitimidade conferida por homens da ciência e das letras: ainda 

que tais “distinctos homens” não sejam distinguidos e explicitados pela EDI, eles 

significam a obra numa dada posição. O paralelismo ciências e letras provoca o efeito 

de complementaridade e uma ilusão de completude do instrumento em destaque. 

Enciclopédias carecem de informações metalinguísticas, conforme a suposta falha 

admitida por Diderot e que passa a ser ritual desses instrumentos (AUROUX, 2008, p. 

15). Enciclopédias dizem das ciências. Ser produzida por distintos homens de ciência e 

de letras autoriza a EDI a ser também um dicionário. Uma enciclopédia e um dicionário 

em apenas uma empreitada. A obra de referência completa e definitiva. A não 

explicitação da equipe de lexicógrafos, homens de ciências e letras, que teriam 

participado da organização da EDI significa muito além de simplesmente ela ser uma 
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obra coletiva. Segundo Nunes (2008b), essa não menção do nome do autor, nos 

dicionários, pode significar um modo de evitá-lo: 

Vale aqui distinguir o nome de autor, a equipe lexicográfica e o autor 

colaborador. O nome de autor, além de produzir sentidos para um sujeito 

elaborador, funciona evocando uma memória de autor, como nos casos em 

que, falecido este, novas edições são publicadas mantendo-se seu nome: 

dicionários Morais, Aulete, Silveira Bueno, Aurélio, dentre muitos outros. 

(…) Outras vezes, é o autor que não aparece e que é significado por um 

grupo elaborador, como se vê no Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa (1938), que se apresenta na primeira edição como elaborado por 

um “grupo de filólogos”, sem que se mencionem nomes: seria esse um modo 

de evitar um nome de autor no momento da produção dos primeiros 

dicionários gerais brasileiros? (NUNES, 2008b, p. 94-95) 

Evita-se a menção ao nome do autor dos dicionários gerais brasileiros quando de seu 

surgimento. Um efeito de sentido possível é que não importa o autor, e sim a própria 

publicação, dada a ausência de instrumentos desse tipo. Portanto, desde a informação da 

autoria silenciada, apagada, individualizada, coletivizada ou dada de modo genérico 

(sendo este último o caso da EDI), já se vão produzindo sentidos sobre os instrumentos 

linguísticos, constituindo as imagens que se projetam acerca deles. ––––Apagar a 

autoria é uma maneira de ressaltar o título: a publicação de uma Encyclopedia e 

diccionario internacional, numa nação que não contava nem mesmo com uma 

enciclopédia ou com um dicionário nacional, produz sentidos de um Brasil que atrai 

ciência e letras de outras nações. 

Uma enciclopédia internacional, mais ainda, precisaria anunciar membros de pelo 

menos duas nações para poder ser caracterizada dessa maneira. Assim, os especialistas 

escolhidos são brasileiros e portugueses, não brasileiros e argentinos ou brasileiros e 

uruguais: trata-se de duas nações supostamente amigas e ligadas por fortes laços. 

Apresenta-se a enciclopédia a seus leitores duma posição que se quer projetar como de 

perspectiva brasileira e portuguesa, em complementaridade e também diferença, tal qual 

o binômico ciências e letras apresentado mais atrás. 

A divisão da EDI é alfabética, como já indicamos. Ela possui também uma série de 

rubricas e de subverbetes – pequenas seções dentro de seus verbetes – sem ordem 

alfabética: dividem-se as seções de acordo com o que se imagina ser importante dizer e 

com algum critério de progressão textual.  
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4.2.1. “E’ assim que se póde explicar a differença dos regimens alimentares dos 

diversos povos”:103 a fisiologia ainda como discurso dominante 

Para investigarmos o que se diz sobre comida e alimentação consultamos seus 

respectivos verbetes e fizemos os recortes das sequências discursivas. O primeiro 

verbete que apresentamos é “Alimentação”, cuja definição é acompanhada de 

informação metalinguística, num funcionamento discursivo dicionarístico. A primeira 

acepção aparece, sem rubricas ou outras marcas que pudessem vincular o verbete a 

outra discursividade específica: essa primeira acepção é dada como a própria da unidade 

lexical, própria do substantivo feminino “alimentação”. Na primeira acepção 

apresentada de “Alimentação” produz-se um efeito de sentido denotativo, próprio, não 

figurado, de que os outros derivariam: 

EDI1: Alimentação, s. f. Acção de alimentar, resultado de essa ação. | por 

ext. Provimento renovado de cousas necessarias: A ALIMENTAÇÃO de um 

mercado. (W.M. JACKSON, 1920, p. 333; sublinhas nossas) 

A glosa “por ext.” demonstra nossa reflexão acima: se há sentidos “por extensão” para o 

verbete “Alimentação” é porque a EDI se inscreve num discurso metalinguístico que 

produz efeitos de literalidade em relação às palavras que define. Existiria, segundo esse 

discurso, um sentido denotativo e outros “por extensão”. Nessa sequência, o uso de um 

verbo no infinitivo impessoal não inclui o sujeito na cena da alimentação, que é 

discursivizada como uma ação dessubjetivada: “Acção de alimentar”, sem complemento 

verbal ao “alimentar” ou mesmo sujeito. Na acepção, o verbo “alimentar” está no 

infinitivo impessoal, enquanto poderia ter sido discursivizado como forma nominal 

pessoal: “Acção de o homem (se) alimentar”, “Acção de um ser (se) alimentar”. Mesmo 

na extensão de sentido – marcada pela abreviação “por ext.”, um procedimento regular 

na EDI –, continua não havendo sujeito, e reforça-se o sentido, já reconhecido nas 

enciclopédias que analisamos no capítulo anterior, de que a alimentação é uma ação 

com finalidade de reposição apenas daquilo que é necessário: das “cousas necessarias”. 

Qualquer alimento que se consuma e que não seja necessário, portanto, não é alimento: 

é sobra, é extra, é fora; é gula. 

Logo após, presentifica-se a abonação da definição, cuja tipografia é formatada em 

itálico, com exceção da palavra definida, em versalete: “A ALIMENTAÇÃO de um 

mercado.” Apesar de agora posicionada como núcleo de um sintagma nominal, a 

                                                 
103 W.M. JACKSON, 1920, p. 333. 
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“alimentação” é relacionada sintaticamente a um mercado, não a um sujeito––. –––Em 

relação parafrástica com “Alimentação” está “Comida”: 

EDI8: Comida (de comido) s. f. O que é próprio para se comer : COMIDAS 

frias. | O acto de comer : Costumavam os antigos ouvir uma boa leitura 

durante a COMIDA. (…) (W.M. JACKSON, 1920, p. 2797) 

O funcionamento de EDI8 repete o de EDI1. Em EDI1 define-se metalinguisticamente o 

significante “alimentação” como “Acção de alimentar, resultado de essa ação”, assim 

como em EDI8 se expõem os sentidos de “comida” como “O acto de comer”. Mais uma 

vez, formula-se uma definição de “comida” sem que se discursivize sobre o sujeito que 

come. Embora não se diga daquilo que é “cousa necessaria” (como a EDI1), diz-se de 

“O que é próprio para se comer”. Para Pêcheux, “o próprio da estrutura sintática aquele 

que.../o que... é autorizar, em certas condições lexicais e gramaticais (modos, tempos, 

artigos), uma espécie de esvaziamento do objeto a partir da função” (PÊCHEUX, 1997 

[1975], p. 107 [sublinhas nossas, itálicos do autor]). O efeito provocado pela definição 

de “comida” introduzida pelo demonstrativo “o” seguido da oração relativa restritiva 

“que é próprio para se comer” é um esvaziamento do substantivo em privilégio à sua 

função. Ao mesmo tempo, apaga-se a historicidade fazendo materializar-se uma 

memória dominante, como se aquilo que é próprio para se comer fosse óbvio para 

todos, assim como aquilo que é impróprio. O funcionamento mesmo da ideologia, que, 

salientando uma memória, apaga seus vestígios como se os traços da memória não 

tivessem sido recuperados no discurso, como se sempre tivessem estado dados. 

Logo depois da definição com informações metalinguísticas da EDI1 (dicionarística, 

portanto), o discurso enciclopédico se mostra, em tamanho maior e com maior número 

de rubricas. Essa separação entre o que é dicionarístico e o que é enciclopédico – a 

primeira posição, dicionarística, se marca com a informação da categoria morfológica a 

que o verbete pertence, a segunda, enciclopédica, é antecedida pela rubrica ENCYCL., 

em versalete –, ao mesmo tempo que produz-se um efeito de que a obra é completa, é 

um gesto de interpretação quanto à apresentação de informações da EDI: a posição 

dicionarística se impõe em relação à enciclopédica, uma vez que o sentido 

metalinguístico se produz como o primeiro, o próprio: não é antecedido de uma rubrica 

do tipo DIC., como em ENCYCL. A posição enciclopédica, portanto, é segunda em 

relação à posição dicionarística. A língua, na EDI, antecede a coisa. 
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Recortamos, como segunda sequência discursiva da obra, toda a definição enciclopédica 

do verbete “Alimentação”. Por se tratar de um texto mais extenso, resolvemos 

transcrevê-lo em mais de uma parte: 

EDI2 [parte 1]: ENCYCL., Physiol. A alimentação deve fornecer ao organismo 

os meios de reparar as perdas soffridas. O adulto excreta diariamente 310 

grammas de carbono e 20 de urea; é preciso, pois, que o regimen alimentar 

seja composto de modo a fornecer essas quantidades de carbono e azote. 

Liebig julgou que as materias albuminioides fornecidas pelos alimentos eram 

transformadas em fibras musculares e queimadas no momento da contracção 

muscular. A experiencia mostrou que a origem do calor do organismo reside 

na oxydação, ao nivel dos musculos, dos hydrocarbonetos que ahi são 

levados pelo sangue. O regimen alimentar do trabalhador deve, pois 

comprehender muitas materias ternarias (assucar, oleos, gorduras, 

amylaceos), com materiaes azotados para reparar o gasto das fibras 

musculares. Quando a alimentação é insufficiente, o animal queima a sua 

própria substancia, esgota os seus materiaes de reserva e morre de inanição. 

(…) A physiologia explica perfeitamente este phenomeno. (W.M. 

JACKSON, 1920, p. 333; sublinhas nossas) 

A ED2 se filia à mesma posição discursiva fisiológica presente e dominante na EP no 

que diz respeito à alimentação: a sequência em destaque é antecedida pela rubrica 

“Physiol.” (Fisiologia), posteriormente à rubrica ENCYC. (de “Enciclopédico”, como já 

expusemos). Ainda há duas menções ao discurso fisiológico – uma identificando um 

autor, outra evocando, de modo genérico, a “physiologia” –, como enunciado 

legitimador:  

Liebig julgou que as materias albuminioides fornecidas pelos alimentos eram 

transformadas em fibras musculares e queimadas no momento da contracção 

muscular. 

A physiologia explica perfeitamente este phenomeno. (recortes da EDI2; 

sublinhas nossas) 

Tanto na forma de um autor específico sendo retomado ou do campo inteiro, a EDI 

recupera um saber pré-existente que é tido como capaz de assegurar que a alimentação é 

uma maneira de dar ao corpo – não ao sujeito, como logo veremos – sua restauração.104 

                                                 
104 Foi apenas ao longo de nosso estágio de doutorado-sanduíche na Universidade Paris 13 que notamos 

esse sentido mesmo no substantivo “restaurante”: o estabelecimento que é capaz de restaurar. Num jogo 

de rúgbi, perguntei a uma francesa que me acompanhou à partida qual era o verbo francês relativo à 

recuperação dos jogadores, que se dava ao longo das incontáveis interrupções do “match”. Minha dúvida 

era se havia algum verbo como o “recompor” que usamos no Brasil, e joguei duas tentativas: 

“recomposer” e “restaurer”. A francesa, Anne, me explicou que o significante “restaurer” leva a esse 

sentido de recuperar as energias, sim, mas mediante a alimentação, e com a comida à mesa. Daí 

“restaurant”, “restauration” (usado na França como um quase sinônimo de “restaurant”, o que me deixou 

confuso no início do estágio: acreditava que os estabelecimentos comerciais chamados “restauration” 

eram especializados em restaurar móveis antigos). O mesmo valeria para “refeição”, “refeitório”: ato ou 

lugar onde o sujeito se refaz depois de ter perdido energia corporal. Sentidos que, no Brasil, foram 

deslizando e deixando de ser dominantes, mas que, em outras línguas – em outras formações discursivas, 

melhor dizendo – se fazem presentes e mais do que na ordem da evidência. 
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De acordo com Paveau (2006), trata-se de um fenômeno em que o discurso um trabalha 

com a ilusão de um discurso outro, fiável, já sedimentado historicamente e com marcas 

daquilo que chama de “evidencialidade”, materializando que o exposto se trata de uma 

certeza. Nas palavras de Paveau, 

Cette fiabilité est due en grande partie à l’usage des formes de l’évidence: le 

savoir allégué est présenté comme extérieur et antérieur au discours, comme 

un socle épistémique préexistant, relevant des cadres prédiscursifs collectifs. 

Les marqueurs d’évidentialité sont alors des marqueurs épistémiques qui 

presentent le savoir de l’énonciateur avec ces caractéristiques. (PAVEAU, 

2006, p. 181)105 

Os “marcadores epistêmicos” (na terminologia de Paveau [2006], a materialidade 

linguística que serve de base para legitimar o discurso que recorre a outro) que 

selecionamos nos recortes da EDI2 são “Liebig julgou” e “A physiologia explica 

perfeitamente”. Ambos significam a fisiologia como campo capaz de explicar, julgar, 

racionalizar sem falhas qualquer fenômeno relativo à alimentação: ela poderia contribuir 

tanto com a investigação sobre os fundamentos de tal “ação” quanto com as conclusões 

sobre o tipo de alimentação praticada em cada zona climática. A EDI ocupa algumas 

linhas do início da seção enciclopédica do verbete dizendo do sujeito de modo 

genér(t)ico, 106  sem que tenha tratado a alimentação humana como diferente da 

alimentação animal. 

Além de verbos usados na voz passiva sem agente (“o regimen alimentar seja 

composto”, “as materias albuminioides (…) eram transformadas em fibras musculares e 

queimadas no momento da contracção muscular”), quando se fala daquele que se 

alimenta, ele é designado por “organismo” (duas vezes) e “adulto” (uma vez), sem se 

especificar a espécie. Os sentidos correlacionados de alimentação e animalização se 

produzem de modo eficaz na EDI, bem como na EP. Não coincidentemente, a 

referência, ainda que implícita, a uma espécie ocorre mais à frente, quando esses dois 

termos – “organismo” e “adulto” – são retomados, no mesmo verbete, como 

“trabalhador”: “O regimen alimentar do trabalhador deve, pois comprehender muitas 

materias ternarias (assucar, oleos, gorduras, amylaceos), com materiaes azotados para 

                                                 
105  “Essa fiabilidade se deve em grande parte ao uso das formas de evidência: o saber alegado é 

apresentado como exterior e anterior ao discurso, como uma base epistêmica pré-existente, relativa aos 

quadros pré-discursivos coletivos. Os marcadores de evidencialidade são, então, os marcadores 

epistêmicos que apresentam o saber do enunciador com essas características” (PAVEAU, 2006, p. 181; 

tradução nossa). 
106 O trocadilho a início foi ato falho no momento da digitação, mas não aceitamos que a causa tenha se 

tratado tão somente da proximidade entre o “r” e o “t” no teclado: essa proximidade só nos ajudou a 

reconhecer que a forma como se fala do sujeito, para além de ser genérica, é biológica, animalizante, 

nutricional: no nosso entender, genética. 
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reparar o gasto das fibras musculares.” Como adjunto adnominal de “regimen 

alimentar”, a presença de “do trabalhador” faz dois discursos se cruzarem: a posição 

discursiva fisiológica e um discurso que entende o leitor das recomendações sobre 

alimentação como um trabalhador, proletário. Produz-se aí a imagem de um ignorante a 

quem cabe ensinar mesmo a comer, algo que até as outras espécies fariam sem qualquer 

lição. Ao trabalhador também se recomenda ingerir “muitas materias ternarias” – que 

são explicitadas como açúcares, óleos, gorduras e amiláceos; mas que, na nomenclatura 

das ciências exatas e biológicas, correspondem a substâncias e materiais formados por 

três elementos – e não é surpreendente que esse ser a quem se aconselha determinada 

alimentação seja retomado na frase imediatamente seguinte como “animal”: “Quando a 

alimentação é insufficiente, o animal queima a sua própria substancia”. Assim, temos 

uma sequência de designações que corresponde à descrição da ação de se alimentar de 

numa posição discursiva fisiológica: ORGANISMO-ADULTO-ORGANISMO-TRABALHADOR-

ANIMAL. Como vemos, a presença de “trabalhador” nessa sequência de designações 

implica um cruzamento da posição discursiva supracitada com uma outra, a autoritária, 

já exposta no capítulo anterior, segundo a qual cabe a alguns mandar e a outros 

obedecer. Isso é uma regularidade no discurso sobre comida e alimentação com vários 

modos distintos de materialização. 

Trata-se daquilo que Pêcheux chama de “discurso transverso”: “Observemos que o 

funcionamento do “discurso transverso” remete àquilo que, classicamente, é designado 

por metonímia, enquanto relação da parte com o todo, da causa com o efeito, do sintoma 

com o que ele designa, etc.” (PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 166), sem nos esquecermos 

de que o discurso transverso é também produtor de efeitos de contradição, de paradoxo, 

de ambiguidades, por provocar o encontro, por meio da metonímia de dois discursos 

que podem ser tomados como contraditórios. As possibilidades de interpretação da EDI2 

passam todas, portanto, pelo entrecruzamento entre discurso médico e discurso do 

trabalho/sobre o trabalhador, o que pode resultar num efeito de que o trabalhador, 

apenas ele – excluindo todas as outras classes –, é um animal que, por sinal, desconhece 

o funcionamento do próprio organismo. E eis que, na sequência do verbete – na segunda 

parte da nossa transcrição da EDI2 –, surge uma articulação entre economia, clima e 

alimentação: 

EDI2 [parte 2]: ENCYCL., Physiol. (…) A alimentação exerce, tanto como o 

clima, uma influencia na economia. Não é difficil constatar as semelhanças 

ou differenças physicas e moraes que existem entre as populações da Asia e 

da America que vivem de arroz, as populações da Europa que vivem de trigo 



173 

 

 

e carne, os habitantes das costas maritimas que se sustentam de peixe, e os 

pastores que se alimentam de leite e vegetaes. (W.M. JACKSON, 1920, p. 

333; sublinhas nossas) 

Fala-se, ainda sob a rubrica da fisiologia, das determinações da alimentação e do clima 

na economia, estabelecendo quase que uma dependência entre o porte físico e os valores 

morais dos diferentes povos e aquilo de que eles se alimentam – que, por sua vez, seria 

condicionado pelo tempo e pelo clima. Embora sejam silenciados quais são os atributos 

morais e físicos variáveis mediante a alimentação, apontam-se quais são as bases 

alimentares de cada grupo, distinguindo-os conforme seus hábitos: 

Continente/Localização em relação ao 

mar/Atividade 
Base da alimentação107 

Ásia/América arroz 

Europa trigo e carne 

Costas marítimas peixe 

Pastores leite e vegetais 
Tabela 4: Base da alimentação por região geográfica, conforme significado na EDI 

Para além de nosso interesse nas determinações alimentícias às regiões geográficas 

apontadas, podemos também nos perguntar sobre os efeitos produzidos por apenas os 

continentes Ásia, América e Europa aparecerem nessa sequência – além das costas 

marítimas e da atividade profissional dos pastores. Produz-se um efeito de generalização 

de que em cada um dos três continentes mencionados a alimentação se baseia nos 

gêneros alimentícios especificados. Concentrando-nos no caso da América, podemos 

concluir que há um profundo silenciamento em relação a outros gêneros que compõem 

– mesmo em termos de quantidade – a alimentação do continente tanto quanto o arroz. 

É o caso dos milhos, do trigo, dos feijões, das raízes, das carnes de diferentes animais. 

Constrói-se, no entanto, uma imagem de que o continente todo é aproximado, 

identitariamente, pelo consumo generalizado de arroz: já se produzindo um efeito de 

que o ingrediente primordial nos regimes dos povos americanos foi levado para o 

continente pelos colonizadores. Além disso, esse trecho da sequência produz o efeito de 

sentido de uma alimentação homogênea de região para região, sem que haja 

intercâmbios, interferências históricas, transmissão de ingredientes de um lugar para 

outro – apaga-se, desse modo, a própria apropriação dos europeus pelas especiarias do 

Oriente, e também os “regimes” (para usar um significante presente na sequência), por 

exemplo, de alguns povos asiáticos, que fazem uso intenso tanto do arroz quanto do 

peixe. 

                                                 
107 De que os povos mencionados “vivem”, “se sustentam” e “se alimentam”: os três verbos são usados 

como paráfrases na definição do verbete, e inscrevem, mais uma vez, a alimentação como uma ação 

fisiológica, de um corpo biológico que deveria buscar a normalidade. 
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Interessa-nos também, nesse trecho da EDI2, apontar que o continente africano e o 

chamado Novíssimo Mundo – Oceania – não são sequer mencionados: isso, numa 

enciclopédia que se diz “Internacional”, significa demais. “Internacional”, para a EDI, 

no que diz respeito à comida e à alimentação, é composto por América, Europa, Ásia, 

costas marítimas e terras de pastores. E a base da comida internacional é significada 

como um complexo em que se podem identificar arroz, trigo, carne, peixe, leite e 

vegetais: uma perspectiva que reduziria a alimentação e a culinária, a gastronomia, a 

algumas dúzias de ingredientes. Mais uma vez o índio – e também o africano – é 

excluído de sujeito que se alimenta. As etnias compostas pelos nativos americanos e 

pelos povos negros não são representadas na EDI, muito menos sua alimentação. O 

verbete prossegue abordando as diferenças alimentícias entre os diversos – e limitados – 

povos do globo: 

EDI2 [parte 3]: ENCYCL., Physiol. (…) Em todos os climas onde domina 

constantemente uma temperatura elevada, os habitantes preferem uma 

alimentação vegetal, de mais facil digestão. A physiologia explica 

perfeitamente este phenomeno. O nosso calor é fornecido pela combustão 

das materias alimentares assimiladas. Quando a temperatura ambiente é 

muito elevada, como nos paizes tropicaes, temos menos necessidade de 

alimento para sustentar o nosso corpo na sua temperatura própria, do que se 

vivessemos em climas temperados ou frios. E’ assim que se póde explicar a 

differença dos regimens alimentares dos diversos povos. 

Nas regiões glaciaes do globo, a carne dos animaes e dos peixes constitue a 

principal alimentação dos habitantes ; mas teem, effectivamente, a luctar 

contra a temperatura glacial em que vivem. Os groenlandezes, os esquimós, 

os habitantes das ilhas Kurilas, devoram as carnes cruas das phocas, dos 

walross, dos ursos marinhos, e bebem oleo de baleia e de phoca ; comem 

peixes defumados e seccos e até putrefactos. Os tartaros comem 

ordinariamente crua a carne dos cavallos. Na America do Norte, os selvagens 

alimentam-se de carnes cruas. Por uma razão mais hygienica do que 

religiosa, o uso da carne de porco é prohibido entre os israelitas. Nos paizes 

frios constata-se o uso quasi exclusivo da carne ; nas zonas temperadas, de 

carnes e vegetaes ; e, finalmente, nas regiões intertropicaes, o uso quasi 

exclusivo dos vegetaes. Por toda a parte, a alimentação modifica-se 

conforme o clima. 

Quanto ás bebidas, os habitantes dos paizes frios recorrem aos excitantes 

mais energicos, emquanto que, nos tropicos, são preferidos os 

estupefaciantes. O alcool, consome-se em grandes quantidades na 

Allemanha, Inglaterra, Russia e nos departamentos do N. da França. Nos 

paizes muito quentes o uso do vinho e das bebidas espirituosas é mais nocivo 

do que util, e foi esse o motivo porque Mahomet e todos os legisladores 

orientaes proscreveram as bebidas alcoolicas. (W.M. JACKSON, 1920, p. 

333; sublinhas nossas) 

Nesses três parágrafos, a EDI discursiviza a imagem que faz sobre algumas práticas 

alimentares que têm lugar em diversos povos do mundo, ainda sob a rubrica da 

fisiologiae atravessada por uma posição discursiva geopolítica. A primeira sentença 



175 

 

 

desse extrato da sequência já associa de modo generalizante três sentidos específicos:  

“Em todos os climas onde domina constantemente uma temperatura elevada, os 

habitantes preferem uma alimentação vegetal, de mais facil digestão.” O pronome 

indefinido “todos” não permite qualquer exceção, então impossibilita, de modo a quase 

determinar regra, que qualquer clima quente consuma preferencialmente uma 

alimentação que não seja vegetal: uma injunção escolhida? Não é coincidência, então, 

que, dentro do verbete “Brasil” da EDI, haja uma seção chamada “Agricultura”, mas 

não uma de “Pecuária”, conforme vemos na Figura 7 (Anexos): fala-se desta última 

como um sub-item da primeira. A criação de animais no Brasil, portanto, seria 

subordinada à cultura agrícola, uma vez que em qualquer país de temperatura alta seus 

habitantes “preferem” a alimentação baseada nos itens vegetais: as zonas intertropicais 

seriam as únicas, aliás, em que “constata-se (...) o uso quasi exclusivo dos vegetaes”. As 

imagens da Figura 7 (Anexos) mostram a seção “Agricultura” e sua subseção 

“Pecuária”.  

O uso do verbo “preferir” (em “Em todos os climas onde domina constantemente uma 

temperatura elevada, os habitantes preferem uma alimentação vegetal”, da EDI2) produz 

efeitos de sentido de voluntarismo para a alimentação, como se, já não bastasse a 

determinação climática, o habitante das regiões tropicais ainda apreciasse com mais 

vigor, de modo mais voluntário e conscientemente escolhido, a alimentação vegetal: ou 

ainda mesmo como se preferisse esse tipo de alimentação naturalmente. Ao final da 

primeira sentença da EDI2 [parte 3], se soma um adjunto adnominal – “de mais facil 

digestão” – de que não se poderia prescindir para significar a sequência, que a constitui 

discursivamente da mesma forma que na EP (1879) eram produzidos sentidos sobre a 

alimentação. Esse adjunto adnominal––,volta ao sintagma nominal “uma alimentação 

vegetal”, explicando a preferência dos “habitantes” das zonas de temperaturas elevadas: 

eles prefeririam a alimentação vegetal por ela ser de mais fácil digestão. Para além de se 

falar de digestão, o que também encontramos na EP (1879), elenca-se a alimentação 

vegetal como de fácil digestão, numa cadeia parafrástica com a ordem de digestibilidade 

que já apresentamos na sequência EP5, do capítulo anterior: apesar de– “laticínios, ovos 

(pouco cosidos ou crus), peixes, aves domesticas, carne de mammiferos” aparecerem 

antes de qualquer vegetal na Encyclopedia popular de 1879. Fala-se, então, da 

alimentação das zonas tropicais de modo parecido, segundo critérios de digestão, mas 

também inscrevendo os vegetais numa ordem diferente da que eles apareciam antes: ou 

seja, o sentido de vegetais como algo extremamente saudável não é universal nem 
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desprovido de historicidade. Esse sentido se constitui discursivamente, e possui 

inscrições ideológicas e ancoragens em distintas posições discursivas, afetadas pelos 

discursos científicos que vão circulando nas enciclopédias. Enquanto a EP fala de um 

lugar que apaga completamente o social, a EDI, como vimos na sequência EDI2 [parte 

3], faz com que se encontrem a posição fisiológica e uma posição geográfica-natural, 

que separa o mundo em regiões climáticas e lhes atribui uma alimentação também 

natural mediante o tipo de tempo que sopra em cada zona. 

Uma outra regularidade que analisamos nos verbetes da EDI é o uso de primeira pessoa 

do plural. Ele ocorre no parágrafo em que se fala dos países tropicais: 

EDI2 [extrato]: O nosso calor é fornecido pela combustão das materias 

alimentares assimiladas. (…) nos paizes tropicaes, temos menos necessidade 

de alimento para sustentar o nosso corpo na sua temperatura própria, do que 

se vivessemos em climas temperados ou frios. 

Indursky, retomando o linguista Émile Benveniste, teoriza sobre o caráter não 

discursivo da primeira pessoa do plural – nós, em suas diversas formas, inclusive como 

pronome possessivo e sujeito desinencial –: essa pessoa não possui uma referência 

explícita no discurso, mas um “referente lexicalmente não especificado ao qual eu se 

associa para construir nós” (INDURSKY, 1997, p. 67, itálicos da autora). 

Posteriormente, Paveau (2006) trata as marcas de primeira pessoa do plural como uma 

dêixis enciclopédica marcada, expressões “que fazem referência aos supostos saberes 

presentes na memória do interlocutor e que provocam um efeito de empatia” (PAVEAU, 

2006, p. 174; tradução nossa), de partilha de crenças e conhecimentos. Podemos inferir 

que, ao mesmo tempo, com base em nossas leituras de Indursky (op. cit.) e Paveau (op. 

cit.), a primeira pessoa do plural marca uma identificação não óbvia do referente (que só 

é apreendido, e polissemicamente – ou seja, colocando o equívoco em relevo – , no 

trabalho de interpretação) e indica uma identificação comum a saberes que se 

apresentam como coletivamente anteriores à enunciação: fala-se, na EDI2, de um “nós” 

como sujeito universal, mas também como sujeito pertencente a uma zona climática 

específica, os “paizes tropicaes”.  

Buscando examinar o funcionamento do discurso de constituição de uma identificação 

dos sujeitos dos países tropicais a partir da discursivização de sua comida e de sua 

alimentação, notamos que, ao mesmo tempo que a primeira pessoa do plural retoma 

“Em todos os climas onde domina constantemente uma temperatura elevada” e “nos 

paizes tropicaes” – instaurando o que Paveau (2006) chama de “efeito de empatia” –, 

ela também significa o sujeito como ser humano, pertencente a uma espécie biológica: 
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“temos menos necessidade de alimento para sustentar o nosso corpo”. Atenção a esse 

recorte, que não fala de “diferentes tipos de alimento” ou de “menos calorias”, mas de 

“menos necessidade de alimentos”. Com isso, produz-se um efeito de dupla causalidade 

que produz o efeito de que os povos tropicais não precisam comer tanto quanto os 

outros. O sintagma “menos necessidade de alimentos” estabelece uma comparação, 

afinal, é-se menos em relação a algo que é mais. Se maior necessidade de alimentos é 

discursivizada no não dito, podemos concluir que ela é um padrão de necessidade de 

alimentos. Duas sentenças da sequência trabalham de modo parafrástico para garantir 

que é por causa do clima, que a alimentação dos povos se molda: “E’ assim que se póde 

explicar a differença dos regimens alimentares dos diversos povos” e “Por toda a parte, 

a alimentação modifica-se conforme o clima” [sublinhas nossas]. “Assim” e “conforme 

o clima” são modos distintos, mas inscritos numa mesma posição discursiva 

(naturalista), de dizer da determinação do tempo. 

No parágrafo seguinte ao que acabamos de transcrever e analisar, ainda na EDI2 – em 

que são abordadas as alimentações dos “habitantes” das “regiões glaciaes do globo”, 

dos “groenlandezes”, “esquimós”, “habitantes das ilhas Kurilas” e dos “selvagens” da 

América do Norte –, os verbos usados são todos conjugados em terceira pessoa do 

plural, produzindo efeitos de sentido de que esses povos, regiões, habitantes não 

possuem a identificação com o grupo que se produz como primeira pessoa do plural. 

Efeito de alteridade e diferença:108 

EDI2 [extrato]: Nas regiões glaciaes do globo (…) constitue a principal 

alimentação dos habitantes (…) 

Os groenlandezes, os esquimós, os habitantes das ilhas Kurilas, devoram 

(…) comem 

Os tartaros comem 

Na America do Norte, os selvagens alimentam-se de carnes cruas 

Conforme temos visto, na EDI2 vão se produzindo efeitos de que determinados grupos 

climáticos e demográficos consomem preferencialmente certos alimentos. Desenhamos 

outra tabela, recuperando como a EDI discursiviza a alimentação de acordo com alguns 

grupos (em geral, divididos por critério climático e demográfico), mas também os 

sintagmas verbais utilizados para se referir à alimentação. Reparemos que o único grupo 

                                                 
108 Daí é que, mesmo que a EDI tenha sido traduzida do inglês para o português (segundo algumas 

fontes), a materialidade resultante da tradução nos interessa: por produzir sentidos sobre essa 

identificação dos sujeitos com uma zona climática, com regiões, com climas. Produção de efeitos de 

sentido que dizem de maneira identificada do Brasil e de outras nações de clima tropical 
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em que qualquer tipo de carne não comparece como base da alimentação é o das regiões 

intertropicais: 

Nas regiões glaciaes do globo, a carne dos animaes e dos peixes constitue a 

principal alimentação dos habitantes ; mas teem, effectivamente, a luctar 

contra a temperatura glacial em que vivem. Os groenlandezes, os esquimós, 

os habitantes das ilhas Kurilas, devoram as carnes cruas das phocas, dos 

walross, dos ursos marinhos, e bebem oleo de baleia e de phoca ; comem 

peixes defumados e seccos e até putrefactos. Os tartaros comem 

ordinariamente crua a carne dos cavallos. Na America do Norte, os selvagens 

alimentam-se de carnes cruas. Por uma razão mais hygienica do que 

religiosa, o uso da carne de porco é prohibido entre os israelitas. Nos paizes 

frios constata-se o uso quasi exclusivo da carne ; nas zonas temperadas, de 

carnes e vegetaes ; e, finalmente, nas regiões intertropicaes, o uso quasi 

exclusivo dos vegetaes. Por toda a parte, a alimentação modifica-se 

conforme o clima. 

 

Modo de divisão dos grupos pela 

EDI 
Base da alimentação Sintagmas verbais utilizados 

“regiões glaciaes” “carne dos animaes e dos peixes”  “constitue a principal alimentação” 

“groenlandezes”, “esquimós”, 

“habitantes das ilhas Kurilas” 

“carnes cruas das focas, dos 

walross, dos ursos marinhos”; 

“oleo de baleia e de phoca”; 

“peixes defumados e secos e até 

putrefactos” 

“devoram as carnes cruas das 

phocas, dos walross, dos ursos 

marinhos, e bebem oleo de baleia e 

de phoca” 

“comem peixes defumados e 

seccos e até putrefactos” 

“tartaros” 
“ordinariamente crua a carne dos 

cavallos” 

“comem ordinariamente crua a 

carne dos cavallos” 

“Na America do Norte, os 

selvagens” 
“carnes cruas” “alimentam-se de carnes cruas” 

“paizes frios” “uso quasi exclusivo da carne” 
“constata-se o uso quasi exclusivo 

da carne” 

“zonas temperadas” “carnes e vegetaes” 
“constata-se o uso (…) de carnes e 

vegetaes” 

“regiões intertropicaes” “uso quasi exclusivo dos vegetaes” 
“constata-se (…) o uso quasi 

exclusivo dos vegetaes” 
Tabela 5: Grupos climáticos e demográficos relacionados a sua base de alimentação (acompanhados dos 
sintagmas com que a EDI discursiviza seu consumo) 

Na EDI projeta-se uma imagem de regiões interpropicais praticamente vegetarianas, 

com o apagamento de espécies animais levadas da Europa para serem criadas na 

pecuária, e das nativas, consumidas pelos primeiros habitantes pré-colonização. Assim, 

apagam-se espécies latino-americanas, africanas, asiáticas, australianas e se produzem 

efeitos de sentido de que a carne é uma excepcionalidade na alimentação dessas regiões. 

Inscreve-se num imaginário de que vegetais são alimentos mais adequados ao calor e 

que por isso não apenas devem ser, como efetivamente são a base da alimentação desses 

povos. 

Na tabela acima, a escolha dos verbos, dos adjuntos adverbiais e dos objetos relaciona-

se diretamente à imagem que se (re)produz dos grupos demográficos cujas alimentações 
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são descritas: um exemplo é a imagem que se faz dos exemplos de grupos demográficos 

de zonas glaciais, a dos tártaros e a dos selvagens norte-americanos. Todos esses grupos 

comem carne crua, o que se produz como um tabu na EDI: o primeiro grupo consome 

carne de focas, walross e ursos marinhos; o segundo, de cavalo; o terceiro, carne crua 

indistintamente. O efeito de tabu materializa-se discursivamente de três maneiras: (1) 

com os povos glaciais a prática de comer carne crua é marcada de modo verbal, com o 

uso do item lexical “devoram” – um verbo que remete a uma memória animalesca, mas 

que não incide diretamente sobre o sujeito que come –; (2) com os tártaros essa prática 

alimentícia é qualificada no adjetivo acompanhado de adjunto adverbial –

“ordinariamente cruas”, em que o acréscimo do advérbio produz o efeito de surpresa: 

entre outros povos, o consumo de carne de cavalo crua seria uma prática extraordinária 

–; (3) com os selvagens norte-americanos a prática é marcada já como núcleo do sujeito 

– “os selvagens alimentam-se”. Dizer “selvagens” é dizer não civilizados: o 

interdiscurso permitiria designar esses sujeitos doutras maneiras, como “índios”, mas a 

disputa por sentidos faz a seleção por “selvagens” quando se diz de sua alimentação. E 

talvez o imaginário do que é ser um selvagem seja composto também pelos sentidos de 

uma alimentação de carnes cruas. 

O discurso religioso ainda incide, duas vezes, nesse verbete que está, lembramos, 

completamente inscrito na rubrica “Physiologia”: 

EDI2 [extrato]: Por uma razão mais hygienica do que religiosa, o uso da 

carne de porco é prohibido entre os israelitas. 

Nos paizes muito quentes o uso do vinho e das bebidas espirituosas é mais 

nocivo do que util, e foi esse o motivo porque Mahomet e todos os 

legisladores orientaes proscreveram as bebidas alcoolicas. 

A explicação da proibição do porco entre os israelitas e das bebidas alcoólicas entre os 

orientais – e aqui salientamos a figura de Maomé, o único legislador oriental 

mencionado, e fundador da religião muçulmana – tenta se afastar do sentido pré-

construído de que essas interdições se deram por motivos religiosos. Isso, no primeiro 

caso, por meio da exposição da qualificação da “razão” – “mais hygienica do que 

religiosa” – e, no segundo caso, por meio da retomada de “o uso do vinho e das bebidas 

espirituosas é mais nocivo do que util” pelo substantivo “motivo”. A razão higiênica 

para não se consumir carne de porco é significada no silêncio, inscrevendo-se numa 

memória higienista. Tampouco é dita qual é a consequência nociva de se beber vinho e 

outras “bebidas espirituosas”. Essa abertura para uma amplitude de sentidos provoca 
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efeitos interessantes: discursivamente, a polissemia é aberta em relação ao que pode ser 

um problema higiênico e ao que pode ser uma bebida nociva. As possibilidades de 

discursivização são várias, desde que as interdições continuem justificadas. Mais do que 

isso, produz-se o efeito de sentido de que o consumo de bebidas é uma prática entre o 

últil e o nocivo, reduzindo o gesto de beber a um utilitarismo ou a um perigo; virtude ou 

vício–. Na tentativa de discursivizar a proibição do porco e das bebidas alcoólicas numa 

posição discursiva que não a religiosa, exatamente pela indefinição e pela abertura de 

sentidos, a EDI evoca o discurso religioso, quando poderia simplesmente não o ter 

mencionado. Sintoma de que falar do consumo de porco entre os israelitas é, na EDI, 

necessariamente passar pelo que o discurso religioso diz, ainda que seja para negá-lo. 

Há um conflito entre as posições discursivas religiosa e fisiológica-higienista, na 

porosidade de suas fronteiras: chocam-se. Vale ressaltar que, na EP, a posição religiosa 

funciona parafrasticamente em relação à fisiológica e à higienista desde o início da 

seção de “Physiologia”. Na EDI5, verbete “Alimentatividade”, podemos identificar o 

funcionamento de encontro entre essas posições, dessa vez fazendo menção à 

frenologia, a um discurso que também produz sua autoimagem como científica: 

EDI5: Alimentatividade, s. f. Em phrenologia, instincto, predisposição que 

teem os indivíduos para procurarem os alimentos, o que conduz à gula e à 

embriaguez. Diz-se também alimentividade. (W.M. JACKSON, 1920, p. 

334; sublinhas nossas) 

Destacamos na sequência os substantivos que remetem a distintas memórias e que se 

inscrevem em diferentes discursos que se cruzam na EDI: trata-se do discurso biológico, 

que trata o homem como qualquer outro animal, e que significa “instincto”; e do 

discurso religioso – que dessa vez se mostra em sua posição moralista, contrária aos 

excessos –, mais uma vez presente aqui, nos nomes “gula” e “embriaguez”. Tanto o 

discurso médico – em sua posição fisiológica, que temos visto desde o capítulo anterior 

– quanto o discurso religioso trabalham num mesmo contínuo de normalidade, de 

perfeição humano, de corpo são: a alimentação excessiva e a bebida para além dos 

limites estabelecidos nesses discursos são prescritas. A EDI5 é mais um exemplo disso. 

Nas sequências EDI3 e EDI4 o discurso médico (posição fisiológica) incide mais uma 

vez de modo dominante, e novamente não se diz do sujeito na materialidade da língua, 

gerando o efeito de que se prescinde de dizer do sujeito para definir esse item lexical. 

São dois verbetes homônimos – “alimentar” –, separados na EDI por serem 

enquadrados em distintas categorias gramaticas (verbo e adjetivo), e que, 



181 

 

 

diferentemente do verbete “Alimentação”, apresentam um continuum entre as definições 

dicionarísticas e enciclopédicas. Não há marca ENCYCL.: 

EDI3: Alimentar, v. tr. Sustentar, fornecer os alimentos necessarios, prover. | 

por anal. Alimentar os animaes, as plantas, etc. Fornecer o que é necessario 

ao seu desenvolvimento, à sua cultura, à sua conservação. | Fornecer uma 

cousa de aquillo que ella necessita para existir, para funcionar (...) (W.M. 

JACKSON, 1920, p. 333; sublinhas nossas) 

EDI4: Alimentar, adj. O que é próprio para a alimentação : Planta, raiz 

ALIMENTAR. | Cul. Massas alimentares. Massas preparadas ordinariamente 

para sopas, como macarrão, aletria, etc. (...) | Physiol. O que tem relação 

com a nutrição e alimentação do corpo : Regimen alimentar. (...) (W.M. 

JACKSON, 1920, p. 334) 

Dessa vez, na EDI3, o que não aparece é o objeto indireto: alimentar é “fornecer os 

alimentos necessarios” a quem? Na abonação, marcada em itálico, alimentam-se os 

animais e as plantas. E algo mais se mantém: a evidência de que a alimentação se dá 

para fornecer aquilo que é necessário. Alimentar não é simplesmente “fornecer os 

alimentos”, mas “fornecer os alimentos necessarios”, “necessario ao seu 

desenvolvimento, à sua cultura, à sua conservação”, dar a alguma “coisa” – o modo 

genérico como é chamado o ser que se alimenta – o que ela “necessita para existir, para 

funcionar”. O ato de alimentar é discursivizado tão somente como da ordem da 

subsistência. Nesse sentido, podemos retomar a ERG8, em que a um padre é servido “o 

necessario para refazer-se”. Essa alimentação significada como ato de restauração 

corporal, energética se inscreve num ideal de / numa norma para se alcançar a 

normalidade, um suposto estado equilibrado do corpo. E essa normalidade seria 

alcançada mediante a ingestão de artigos “próprios” para a alimentação, como 

observado na EDI4: e mais uma vez os sentidos de alimentação se cruzam com os de 

“nutrição (…) do corpo”. 

É também na EDI4 que se fala, pela primeira vez nos verbetes relacionados a comida e 

alimentação da EDI, de culinária e do lugar da culinária. Marcam-se com tal rubrica – 

abreviada como “cul.” – as “massas alimentares”, utilizadas “ordinariamente para sopas, 

como macarrão, aletria”. A forma de beneficiamento de matéria-prima alimentar “sopa” 

é uma regularidade nas enciclopédias, conforme podemos observar desde a ERG. A 

EDI, tal qual as outras duas enciclopédias que a antecedem – a EP de modo mais 

explícito do que ERG –, significa a sopa no rol dos pratos que possuem “massa”, amido, 

fécula:109 e os macarrões e aletrias – presença de uma memória europeia e, sobretudo, 

                                                 
109  Aquilo que, na posição discursiva da nutrologia contemporânea, é chamado genericamente de 

carboidrato. 
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portuguesa no Brasil – são o exemplo de massa que se acrescenta à sopa.110 Digamos 

daquilo que também não é dito: não se menciona a mandioca – chamada “pão da 

terra” 111  pelos colonizadores portugueses que se instalavam progressivamente na 

América (EL-KAREH, 2012) e considerada “pão do Brasil” (SILVA, 2005, p. 85) –, sua 

farinha ou outros produtos112 como espessantes da sopa. 

Finalmente, depois dos verbetes relativos à “alimentação” e a “alimentar”, chegamos a 

“alimento”, que se apresenta com um texto mais extenso e atravessado, novamente, pela 

rubrica “Physiologia”, mas também pelas de “Culinária” – que também introduzia uma 

definição do adjetivo “Alimentar” na EDI4 – e “Direito Brasileiro”–. Como no verbebe 

“Alimentação”, “Alimento” divide as definições entre uma posição lexicográfica-

dicionarística e uma posição enciclopédica, a partir da apresentação de informações 

metalinguísticas (“do lat. Alimentum”, “s. m.”) ao início do verbete e da rubrica 

ENCYCL. em versalete dois parágrafos depois. Vejamos antes a materialidade que se 

(in)(e)screve como da posição lexicográfica-dicionarística: 

EDI6 [parte 1]: Alimento (do lat. alimentum), s. m. Toda a substancia 

susceptivel de ser digerida e de servir para a nutrição. | por ext. Tudo o que 

serve para fazer subsistir alguma coisa: A agua é o principal ALIMENTO das 

plantas. | fig. O que serve para alimentar, desenvolver as faculdades, as 

paixões, os sentimentos: A inquietação, o ciume, o despeito são os 

ALIMENTOS do amor. 

Syn. Alimento, sustento, subsistencia. Subsistencia exprime uma ideia que 

não é de applicação immediata ; o alimento é aquillo que se come ; sustento, 

                                                 
110  Cascudo (2004 [1968], p. 533ss) aborda uma suposta origem das sopas europeias. Segundo o 

sociólogo, inicialmente a sopa não era a predominância líquida do prato, mas o próprio carboidrato: um 

pedaço de pão embebido num caldo, em leite. Os sentidos foram deslizando até que a parte mais líquida 

ou pastosa se tornasse a sopa, e o pão, o acompanhamento. No entanto, a limitação entre sopa e caldo se 

basear na presença mais ostensiva e quantitativa de um carboidrato é relevante para a nossa pesquisa. 
111 É curioso e fértil pensar na locução adjetiva “da terra”: no caso das raízes e dos tubérculos, como 

mandiocas e batatas, a expressão permite pelo menos uma dupla interpretação, concomitante ou não. 

Pode-se ler “da terra” como a origem natural do gênero alimentício – que dá na terra, no chão, no solo; ou 

seja, trata-se de uma espécie que não é aérea, pois cresce subterraneamente – e/ou como o pertencimento 

regional, local, da espécie – assim designando uma nacionalidade, um pertencimento pátrio, continental. 

No caso do “pão da terra” brasileiro, a mandioca, essa dupla interpretação significa muito bem a espécie, 

uma vez que, ao mesmo tempo que ela é cultivada longe dos olhos do sujeito – já que vai aumentando no 

solo –, também foi dando sentido à própria comida brasileira, a ponto de ser quase unânime entre os 

estudiosos de diversas matizes que a ela se reserva um lugar importante na culinária brasileira 

(unanimidade que problematizaremos mais à frente, embora, pessoalmente, idolatremos a farinha de 

mandioca e outros produtos do gênero às mesas). Podemos também comparar a denominação “pão da 

terra” com a “pomme de terre”: nome com que a batata, também originária das Américas, foi apelidada 

nos países de língua francesa (e que possui correspondentes parecidos em outras línguas, como no 

alemão: Erdäpfel, embora também seja Kartoffel) depois de ter sido apresentada ao continente europeu. 

Aparentemente, o nome pomme de terre era genericamente adotado para tubérculos comestíveis, mas foi 

sofrendo uma especificação semântica ao longo da história. 
112 Assim como também não se fale do milho ocupando esse lugar, embora ele já ocupasse sua posição 

como carboidrato nos pratos brasileiros desde antes da chegada da família real à colônia (EL-KAREH, 

2012). 
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designa uma acção geral de que o alimento fornece a materia particular. 

(W.M. JACKSON, 1920, p. 334; sublinhas nossas) 

As posições discursivas que produzem os efeitos de sentido do verbete “Alimentação” 

se repetem aqui: EDI2 e EDI6 trabalham em paráfrase, não envolvendo o sujeito na 

produção de sentidos de práticas alimentares. Aqui também um verbo – “ser digerida” – 

aparece na voz passiva sem a explicitação do agente da passiva, e a ação exposta no 

complemento nominal “de servir para a nutrição” deixa de materializar o próximo 

complemento nominal, relativo a “nutrição”: nutrição de quem? Mais à frente, na 

definição “por ext.” (ou seja, por extensão de sentido) de “Alimento”, abrem-se os 

sentidos para a alimentação de “alguma coisa”: “Tudo que serve para fazer subsistir 

alguma coisa”, o que permite o efeito de que o sujeito pode estar incluído nesse “alguma 

coisa”. No entanto, na abonação do verbete, quem se alimenta não é o sujeito, mas as 

plantas: “A agua é o principal ALIMENTO das plantas.” –– 

A segunda parte da sequência intensifica essa discursivização fisiológica da 

alimentação: 

EDI6 [parte 2]: – ENCYCL. Physiol. Em physiologia chama-se alimento toda 

a substancia que, introduzida no apparelho digestivo, deve fornecer os 

elementos de reparação dos nossos tecidos e os materiaes do calor animal, e 

os necessarios ao crescimento do indivíduo emquanto não está completo o 

seu desenvolvimento. O caracter essencial do alimento é ser identico a um 

dos principios constituintes do sangue ou de poder ser transformado pela 

digestão em um dos seus principios. V. DIGESTÃO, ASSIMILAÇÃO. 

Segundo o seu estado physico, os alimentos pódem ser liquidos e solidos 

(...). Os alimentos de origem animal de que o homem faz maior uso, são: as 

carnes propriamente ditas, aves, peixes, crustaceos, leite, ovos, etc.; os de 

origem vegetal mais utilisados são: os cereaes, os legumes, os fructos, etc. 

Todos estes alimentos offerecem uma composição complexa. (...) Faz-se 

tambem a distincção dos alimentos em completos e incompletos ; aquelles 

comprehendem somente o leite e os ovos (...). Certas substancias 

empregadas como alimentos são pouco modificadas no seu trajecto atravez 

da economia ; parecem actuar tornando as combustões mais uteis ou mesmo 

deminuindo-as ; favorecem a transformação do calor em força e de ahi o seu 

nome de alimentos de poupança (alcool, café, chá, que é um succedaneo 

attenuado do café, o cacáo, que é egualmente um reparador, a coca, etc.) 

Uma distincção que toda a gente faz é a dos alimentos leves, que se digerem 

facilmente, e dos alimentos pesados, cuja digestão é trabalhosa e lenta. Ao 

numero dos alimentos leves pertencem os ovos meio cozidos, as aves, o leite 

de vacca, a maior parte dos peixes cozidos em agua, os espargos, etc. Os 

alimentos pesados, são: a carne de porco, as saladas, o pão molle, os 

productos de pastellaria, etc. (W.M. JACKSON, 1920, p. 334; sublinhas 

nossas) 

Na sentença “Em physiologia chama-se alimento toda a substancia que, introduzida no 

apparelho digestivo, deve fornecer os elementos de reparação dos nossos tecidos e os 

materiaes do calor animal, e os necessarios ao crescimento do indivíduo emquanto não 
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está completo o seu desenvolvimento”, adota-se uma forma de paráfrase que se sustenta 

num dizer outro, o da fisiologia, como temos visto marcantemente desde a EP, e os 

efeitos de sentido constituídos nesta primeira parte da EDI6 são os mesmos: a 

alimentação se deve à “reparação”, ao “crescimento” de um ser, de um animal, mesmo 

que esse animal seja o homem – efeito de sentido permitido pelo uso do pronome 

possessivo “nosso” na sequência. Essa inscrição na posição discursiva fisiológica, da 

FD médica, se dá também pelo funcionamento hipertextual da remissão aos verbetes 

“Digestão” e “Assimilação”. 

Na EDI6 também conseguimos compreender a fundação da divisão operacional do 

trabalho da alimentação a partir da posição discursiva da física: diz-se, na EDI, que “os 

alimentos pódem ser liquidos e solidos”. Podemos pensar em como essa classificação 

incide sobre as formações sociais ocidentais e em como afeta correntemente a 

materialidade linguística. É dito, nessas formações, que o homem come (o sólido) e 

bebe (o líquido). Essa não é, entretanto, a única maneira de compreender as práticas 

alimentícias. Não é, sobretudo, o modo como povos aborígenes do Brasil e de outras 

partes do mundo classificam discursivamente – marcando-se nos verbos, substantivos, 

adjetivos – suas práticas. Há línguas indígenas em que existe apenas um substantivo 

para aquilo que as línguas neolatinas chamam de comida e bebida.Os verbos relativos à 

alimentação na EDI vêm acompanhados de um sujeito humano. Eis aqui como a 

alimentação é significada, dessa vez de modo especificado, para o homem: “Os 

alimentos de origem animal de que o homem faz maior uso, são: as carnes propriamente 

ditas, aves, peixes, crustaceos, leite, ovos, etc.; os de origem vegetal mais utilisados são: 

os cereaes, os legumes, os fructos, etc.” Dá-se um efeito de normatização no que diz 

respeito à carne: “carnes propriamente ditas”. Por estarem separadas entre vírgulas dos 

outros termos da sequência, pode-se dizer que essas tais carnes não são nem de aves 

nem de peixes nem de crustáceos. O adjunto adnominal “propriamente ditas” trabalha 

no esforço de fixar os sentidos de “carne”, mas, com isso, mostra um enunciador que 

produz efeitos de sentido que “sente como insuficientemente sustentado pelo contexto” 

(AUTHIER-REVUZ, 1998 [1992], p. 38ss). No entanto, ao recorrer a uma glosa como 

“propriamente dita”, ele não especifica ou determina o sentido: ele abre espaço para se 

perguntar o que é esse dizer próprio sobre a carne. Assim, há deriva de sentido, 

transbordo no dirscurso: subentende-se que há carnes que não são as propriamente ditas, 

portanto, que não devem ser consumidas. 
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Para Dória (2008), a restrição ao brasileiro de outras carnes que não as conhecidas pelo 

europeu é algo recente, uma vez que no Cozinheiro nacional, escrito em algum ano 

entre 1870 e 1888, de autoria anônima, havia diversas receitas de caças, com 23 animais 

provenientes, em sua maioria, do Brasil. O Cozinheiro nacional é um livro de culinária 

que se anuncia como “das cozinhas brasileira e europeias” (segundo seu subtítulo), e, no 

final do século XIX e nas suas reedições do começo do século XX, ainda imprime 

receitas que contam com esses animais silvestres como ingredientes: 

O banimento do capítulo das caças dos nossos livros de culinária, assim 

como a eleição da carne bovina como principal carne, expressam esse 

processo pouco estudado de simplificação culinária, orientada por valores 

urbano-industriais em meio aos quais ser “civilizado” é algo medido pelo 

consumo de carne bovina, suína e galinácea acima de tudo. Em poucas 

palavras, os animais “de quintal” foram industrializados e submetidos a 

transformações genéticas, visando a maior produtividade, enquanto o Estado, 

com a outra mão, ia inviabilizando e criminalizando o consumo de outros 

animais. (DÓRIA, 2008, p. 20) 

Na EDI, esse apagamento da fauna brasileira na alimentação se dá antes até do que nos 

livros de culinária, um vez que esses animais ainda comparecem, por exemplo, em 

diversas edições de Dona Benta ao longo do século XX. Inscrição da enciclopédia num 

discurso civilizatório, que padroniza as técnicas e também os ingredientes da 

alimentação daquele que vai sendo construído discursivamente como colonizado: na 

EDI já se exclui e apaga o que não se imagina interessar, no discurso civilizatório, ao 

sujeito não escolarizado, selvagem, que não possui cultura letrada e que, sobretudo no 

caso da nossa pesquisa, se imagina não saber comer. Como efeito, significa-se quem 

não se alimenta com as carnes explicitadas na EDI6 como um sujeito não humano, 

afinal, na sequência diz-se da espécie, nem mesmo se o predicando como “civilizado”: 

“Os alimentos de origem animal de que o homem faz maior uso”. 

O discurso fisiológico sobre a alimentação preocupa-se em classificar os alimentos 

segundo um critério de completude, ou seja, de possibilidade de eles nutrirem, 

restaurarem, recuperarem o corpo integralmente. 113  Para a EDI, essa classificação 

separa os “alimentos em completos e incompletos ; aquelles comprehendem somente o 

leite e os ovos”. O destaque dado ao leite e aos ovos é mais uma vez a marca de uma 

memória europeia, especificamente portuguesa, que se torna dominante na formação 

                                                 
113 Podemos afirmar que essa prática não está completamente apagada hoje, mas mudou de nome: no 

século XXI, esses tais alimentos “completos” foram apelidados de superalimentos. 
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social brasileira, apagando ingredientes brasileiros (que nutriam os índios antes da 

chegada dos colonizadores).114 

Na mesma esteira do discurso fisiológico que se inscreve numa matriz de sentidos 

moralista se encontram alimentos, comidas, bebidas como o álcool, o café, o chá A EDI 

os designa de três modos: 

1. “Certas substancias empregadas como alimentos” 

2. “alimentos de poupança” 

3. “(alcool, café, chá, que é um succedaneo attenuado do café, o cacáo, que é 

egualmente um reparador, a coca, etc.)” 

Produz-se um efeito de indistinção, na sequência, entre aquilo que é “alimento de 

poupança” e “Certas substancias empregadas como alimentos”: é ou não é alimento? 

Apresentar “alcool, café, chá, (...) cacáo, (...) coca” como “certas substâncias”, 

qualificadas pelo adjunto adnominal “empregadas como alimentos” provoca o efeito de 

que esses produtos não são, a priori, alimentos, mas que têm suas finalidades desviadas 

para tal: são “empregadas”. Depois, se os designam, como ponto pacífico, como 

“alimentos de poupança”: provocando efeitos de sentido de que são alimentos que 

concentram, que poupam energia, atuando como catalisadores, de acordo com a EDI, na 

“transformação do calor em força”. Devemos pensar na historicidade desses “alimentos 

de poupança”: álcool, café, chá, cacau, coca. Todos já foram tomados (ou ainda são 

significados), de um modo ou de outro, como entorpecente, estimulantes ou drogas nas 

                                                 
114 A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul tem feito pesquisas, em sua escola de 

medicina, sobre o porquê a expectativa de vida dos índios de seu estado é tão baixa – no Brasil inteiro, 

segundo dados de 2005, a expectativa de vida dos índios era de 45,6 anos, uma baixa diante da 

expectativa de vida dos representantes desse mesmo grupo em 1993, que era muito maior: 48,3 anos. De 

acordo com as investigações conduzidas na PUC-RS, há algumas causas que podem, talvez, explicar essa 

morte tão precoce: entre a depressão da saída das florestas para a cidade, os pesquisadores mencionam a 

alimentação e a chegada de ingredientes urbanos às aldeias, que compromete a qualidade da comida 

indígena (http://www.youtube.com/watch?v=WiXrinEQzxk). Em 2014, algo mais preocupante ainda: 

para preservar aquilo que é chamado de “segurança alimentar” entre o povo indígena Ingarikó, de 

Roraima, o Orçamento da União do governo Dilma Roussef pretende investir 740 mil reais em aquisição 

de bois e vacas da espécie nelore – além da compra de um trator, uma carreta agrícola, arames e 

perfuradores para a instalação de cercas – direcionados a povos indígenas sob ameaça de fome. Um modo 

de continuidade de uma colonização linguística (uma vez que os manuais das máquinas adquiridas 

provavelmente não serão traduzidos para língua indígena) e de metassaberes, poderíamos afirmar. E 

também, sobretudo, de inscrição numa formação discursiva médica segundo a qual comida e alimento são 

apenas combustível. Com essa evidência, outro discurso se põe dominante, lateralmente: o de que o gado 

europeu é mais eficiente no combate à fome e na nutrição dos povos. A notícia do Congresso Nacional 

(http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/DEPUTADO-NA-VOZ-DO-BRASIL/470892-

EDIO-LOPES---BLOCO-6.html) assim se refere à decisão: “Emenda apresentada por Édio Lopes, do 

PMDB, ao Orçamento da União deste ano garante recursos para a aquisição de 400 cabeças de gado, de 

genética aprimorada, para introduzir a bovinicultura na tribo indígena de Ingarikó, em Roraima”. A 

introdução da bovinicultura não é nem mesmo contestada: é tomada como natural, como clara diante do 

problema da segurança alimentar. 

http://www.youtube.com/watch?v=WiXrinEQzxk
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/DEPUTADO-NA-VOZ-DO-BRASIL/470892-EDIO-LOPES---BLOCO-6.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/DEPUTADO-NA-VOZ-DO-BRASIL/470892-EDIO-LOPES---BLOCO-6.html
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formações sociais ocidentais. Há, na equivocação de designações – são alimentos ou 

não? – um embate de sentidos: esses alimentos de poupança, também ditos drogas em 

outras posições, não podem ser predicados apenas como alimentos, mas como alimento 

de poupança. Nesse embate jaz um conflito de posições entre o que é e o que não é 

alimento, definido a partir de uma posição discursiva moralista (da FD religiosa), que se 

encontra com a FD médica. 

Para além desse embate, esse discurso enciclopédico inscrito na posição fisiológica e 

também na moralista compara as substâncias por um critério de equivalências 

energéticas: em “chá, que é um succedaneo attenuado do café” e “o cacáo, que é 

egualmente um reparador”, as orações relativas explicativas se sustentam sobre um 

saber anterior. Nas palavras de Pêcheux, 

(…) a proposição explicativa (que, como salienta Frege, pode, entre outras 

possibilidades, ser parafraseada por uma subordinada introduzida por 

“porque”) intervém como suporte do pensamento contido em uma outra 

proposição, e isso por meio de uma relação de implicação entre duas 

propriedades, α e β, relação essa que enunciamos sob a forma “o que é α é 

β”. Daremos a essa relação o nome efeito de sustentação (…) a articulação 

de asserções, que se apóia sobre o que chamamos o “processo de 

sustentação”, constitui uma espécie de retorno do saber ao pensamento. 

(PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 110-111) 

A implicação – o efeito “o que é α é β” – de que há uma correspondência ainda que não 

integral entre o chá e o café, usando o café como parâmetro, indica como esse alimento 

atua, no retorno do sabor ao pensamento, como a bebida “reparadora” ideal: ele serve 

de modelo para dizer do chá e do cacau. Não à toa, entre os três, o café era o ingrediente 

conhecido pelos europeus há mais tempo: ele precede a época das Cruzadas e da 

expansão marítima e comercial, enquanto o cacau – das Américas – e o chá – da Ásia – 

foram adotados pelo Velho Mundo europeu somente depois da busca mais intensa de 

especiarias pelo Oriente que provocou também a chegada ao Novo Mundo. O café, já 

“domesticado” pelos europeus nos 1500, ainda no começo do século XX, na EDI, é 

parâmetro, é o saber a que se retorna para constituir outro, na forma de um sempre-já-lá. 

Algo distinto ocorre a seguir, na mesma sequência, quando uma sentença é marcada, 

logo ao início, por uma oração relativa restritiva: seu funcionamento, diferentemente da 

explicativa, pressupõe um afunilamento, uma redução, uma delimitação discursiva. No 

caso em destaque – “Uma distincção que toda a gente faz é a dos alimentos leves, que se 

digerem facilmente, e dos alimentos pesados, cuja digestão é trabalhosa e lenta” –, a 

separação entre alimento leve e alimento pesado produzida no discurso conclama 

sujeitos inúmeros (“toda a gente faz”), universalizando os sentidos sobre os alimentos. 
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Paveau (2006, p. 182ss) chama esse funcionamento de “declaração epistêmica”, quando 

“la source du savoir est un agent extérieur au locuteur”115 (ibidem) e os sujeitos verbais 

são representados por agentes coletivos indefinidos, como “todo o mundo”, “toda a 

gente”, “todos”, “independentemente de quem”. O efeito provocado por essa declaração 

epistêmica, em nosso entendimento, é de que dado conhecimento, se afirmado como 

compartilhado por todos, é global, irrestrito, a-histórico, axiomático. Dessa maneira, 

seria unânime que a classificação entre “alimentos leves” e “alimentos pesados” 

existiria praticamente a priori, naturalmente. Mais: que os “os ovos meio cozidos, as 

aves, o leite de vacca, a maior parte dos peixes cozidos em agua, os espargos” seriam 

leves, enquanto “ a carne de porco, as saladas, o pão molle, os productos de pastellaria” 

seriam pesados. Afinal, todos já sabem, todos entendem, todo o mundo diz, “toda a 

gente faz”. Uma paráfrase do que já foi visto na EP.  

 

4.2.2. “(...) a arte culinaria é destinada a favorecer o trabalho da digestão”116 e 

“estes são obrigados a alimentar aquelles”:117 do discurso culinário ao jurídico 

Na terceira e última parte da EDI6, vamos observar como os alimentos são 

discursivizados sob a rubrica “Culinária” e “Direito brasileiro”. Antes, a definição sob a 

primeira rubrica: 

EDI6 [parte 3]: – ENCYCL. Alimento (…) Cul. O indivíduo consome 

raramente os alimentos sem os submetter a um certo numero de preparações 

; a arte culinaria é destinada a favorecer o trabalho da digestão, já pella acção 

do fogo, já pelos condimentos que se lhes juntam, destinados a estimular o 

estomago e agradar ao paladar ; cozidos, assados, fritos, etc., os alimentos 

digerem-se mais facilmente. Os guisados, os preparados com molhos, são 

quasi sempre nocivos. Para estimular o appetite, usam-se tambem as 

conservas (V. CONSERVA), azeitonas, pimentos, cebolinhas, etc., e a 

mostarda de frasco, ou preparada na mesa (farinha de mostarda 

ordinariamente diluida em agua de sopa) 

Dir. bras. Os paes e ascendentes são obrigados a alimentar seus filhos e 

descendentes ; e vice-versa, estes são obrigados a alimentar aquelles, assim 

como os irmãos ao irmão e ao collateral ou collateraes que succederam ao 

avô commum que em vida estava nessa obrigação. Esta obrigação 

geralmente anda annexa ao direito de successão legitima. Subsiste, todavia, 

em relação aos filhos naturaes, habilitados com carta de perfilhação ou 

sentença. Na falta do pae incumbe esta obrigação à mãe, si esta tem bens. 

Seguem-se os avós paternos, si os netos são legitimos, maternos, si 

                                                 
115 “(...) a fonte do saber é um agente externo ao locutor” [tradução nossa]. Nossa compreensão dessa 

noção de Paveau é que a ilusão de fonte do saber não está no locutor: ele discursivamente responsabiliza 

um agente externo, uma coletividade, pelo saber, provocando o efeito de unanimidade, não só de saber 

individual. 
116 W.M. JACKSON, 1920, p. 334 
117 Ibidem. 
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illegitimos. (...) [menção à Constituição de 1890] (W.M. JACKSON, 1920, 

p. 334; sublinhas nossas) 

Observamos mais uma vez a inscrição da sequência da EDI na posição discursiva 

fisiológica da FD médica, produzindo os sentidos daquilo que chama “arte de culinária” 

a partir de uma suposta maior facilidade que ela fornece à digestão. Sob a rubrica 

“Culinária”, projeta-se um discurso sobre o processo de seu beneficiamento para 

consumo: a chamada “arte culinária”, que seria o “certo numero de preparações” a que 

os indivíduos submetem os alimentos para poderem consumi-los.118 A EDI discursiviza 

“Alimento” numa formação discursiva culinária (FD culinária),119 ou seja, produzindo 

efeitos de sentido sobre seu preparo e dizendo também de seu sabor. Contudo, essa FD 

se cruza com a FD médica, em sua posição fisiológica, privilegiando a digestão em 

detrimento do sabor – que só é mencionado, lateralmente, quando se diz do papel dos 

condimentos na preparação dos alimentos: “pelos condimentos que se lhes juntam, 

destinados a estimular o estomago e agradar ao paladar”. Essa sequência entra na cadeia 

parafrástica do que se diz sobre condimentos também na Encyclopedia popular, de 

1879: lá, só se diz de sabor no artigo sobre condimentos. No sobre alimentos, os 

predomina a FD médica. 

Evoca-se, na EDI6 acima, então, mais uma lista de alimentos fáceis de digerir – 

“cozidos, assados, fritos, etc.” –, contrariamente aos difíceis – “Os guisados, os 

preparados com molhos, são quasi sempre nocivos”. Em outras palavras, um efeito de 

que o sabor e as diferentes formas de preparo dos alimentos se devem à satisfação de 

necessidades biológicas do sistema digestivo do sujeito. 

Salientamos que, em nossas análises, é a segunda vez que os guisados comparecem. 

Para mencionar novamente e comparar, na ERG4 (1873 [1863]), eles figuram num 

material de riso em que se produzem sentidos sobre o caipiria mediante aquilo que ele 

(não) come, daquilo que ele (des)conhece como alimento: “Um caipira foi a uma cidade 

                                                 
118 Esse sentido de que os alimentos passam por um certo número de transformações para satisfaer as 

necessidades digestivas dos indivíduos não circula apenas num fisiologismo, numa matriz de sentido 

médica que pensa o homem como animal biológico. Ele também afeta as ciências humanas, em muitas de 

suas disciplinas. Como exemplo, podemos mencionar Wrangham (2010), para quem o aquecimento das 

matérias-primas da alimentação, ou seja, o ato de levar o ingrediente ao fogo, determina uma 

transformação na própria espécie humana em termos naturais e culturais. Isso a despeito de haver, em 

todos os ingredientes, povos que se alimentam ou se alimentavam de ingredientes beneficiados de outra 

maneira, que não ao fogo: é o caso de alguns embutidos crus, do gravlax sueco, dos sashimis, das 

comidas fermentadas, salgadas e deixadas à exposição do ar.  
119 No capítulo anterior, antecipamos a existência de uma posição discursiva gastronômica que ia se 

constituindo em encontro ou em oposição às FDs que produziam efeitos de sentido nas duas enciclopédias 

analisadas. Neste capítulo, vemos já funcionando a FD culinária, que acomoda, inclusive, a posição 

discursiva gastronômica, quando essa os efeitos de sentido instaurados são os de preparo de comida como 

arte. 
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de beira mar, e hospedou-se em uma das melhores casas do lugar Ao jantar, além de 

varios guisados, vio ele ostras e camarões ensopados, que não quis comer, e se pôz a 

cuspir.” Os guisados são conhecidos pelo caipira, e deles não se diz muito, pressupondo 

que são pratos presentes naquilo que se imagina como culinária caipira. Agora, na EDI6, 

os guisados são significados como da ordem daquilo que é “nocivo”. Do século XIX 

para o século XX, é possível dizer que o discurso litorâneo/da corte que identificamos 

no capítulo anterior desliza para um discurso urbano, que se sobrepõe ao discurso 

médico: melhor dizendo, um discurso médico sustenta o discurso urbano. O sintagma 

“cidade de beira-mar”, na citação acima, vai ganhando cada vez mais um contorno de 

cidade, ao mesmo tempo que algumas coisas ditas do campo vão sendo significadas 

como desrecomendadas, mas não de maneira regular: há posições diferentes nessa 

discursivização da comida do campo, rural, interiorana, caipira, como vemos ao longo 

da tese. 

Os guisados, cuja discursivização os vai constituindo como alimentos rurais, vão sendo 

expulsos daquilo que é dito nacional. Nas palavras de Medeiros e Petri (2012), 

(...) pensando nas relações que se estabelecem na língua enquanto ela está 

em processo de institucionalização no final do século XIX e início do século 

XX, observamos uma forte partição sobre a língua, indicando o que seria 

local e regional. Tais partições podem funcionar, por um lado, como 

metonímias do nacional – na medida em que é posto como parte da língua; 

por outro lado, podem ser, contraditoriamente, excluídas do nacional por 

serem muitas vezes significadas como desvio, incorreção, vício, patologia 

(MEDEIROS & PETRI, 2012, p. 45) 

Enquanto Medeiros e Petri (op. cit.) se debruçam sobre aquilo que chamam de língua 

partida, podemos dizer que há posições que discursivizam a comida de modo partido 

também, sobretudo no caso da alimentação significada como não urbana: ela vai 

ganhando, em alguns casos, sentidos de patologia, analogamente aos processos 

apontador por Medeiros e Petri (op. cit.). 

Já na rubrica “Dir. bras.” (Direito brasileiro) ––, é discursivizado aquilo que vai sendo 

posto como alimentação dos incapazes. Ressaltamos, na transcrição do verbete, o 

número de vezes que derivados do verbo “obrigar” – inclusive o substantivo 

“obrigação” –: em uma curta parte da sequência, são cinco usos de palavras 

pertencentes a esse mesmo campo lexical. Há uma posição discursiva jurídica que fala 

de “Alimento” nessa sequência, produzindo o efeito de que, para o Estado de direito, 

alimentar é um dever. Mas um dever da família, e não um dever do Estado: na 

sequência, fala-se dos pais, dos filhos, dos colaterais, dos avós. Nenhuma margem é 

deixada para que o Estado cuide da alimentação de quem não pode arcar com isso. Sob 
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a rubrica “Dir. bras.”, não há direitos – significante que não é materializado na 

sequência, mas abreviado –, mas somente deveres; e isso significa fortemente a imagem 

construída de Estado. Ele não estaria na posição de fornecer direitos, mas de cobrar 

deveres. O efeito é de que o alimento, no Brasil, é de responsabilidade privada, e não 

pública. Inscreve-se a EDI nessa posição discursiva jurídica ao reservar espaço no 

verbete “Alimento” para produzir sentidos sobre ele a partir da rubrica “Dir. bras.”. 

Consideramos essa posição discursiva como integrante da FD religiosa, visto que, ao 

dizer dos deveres da família em relação à alimentação dos dependentes – concentrando 

a responsabilidade na obrigatoriedade privada –, o faz num funcionamento e numa 

posição discursiva autoritária, recuperando o discurso bíblico das sucessões e heranças 

do Antigo Testamento, em que há a presença marcada do imperativo.120 

Na seção à frente, veremos como a EDI funda o discurso sobre a dupla “feijão com 

farinha” nas enciclopédias brasileiras. Obras de referência, as enciclopédias são capazes 

de sedimentar ––e finalmente legitimar um saber que já circula em outros discursos, 

(re)forçando-o, revestindo esses sentidos de uma forma material de fonte: fonte de 

estudos, fonte de vida, fonte de conhecimento; tudo o que as enciclopédias ensejam. O 

efeito de que a dupla feijão com farinha compõe a base da alimentação brasileira até 

então não havia sido materializado nos instrumentos linguísticos de metassaberes 

brasileiros. Com a EDI, comparece, com o selo de autoridade daquela que será, 

futuramente, chamada de primeira enciclopédia do Brasil, que o brasileiro consome 

esses ingredientes e que eles fornecem uma boa refeição, refacção, restauração: um bom 

restaurante. 

 

4.2.3. “O feijão e a farinha de mandioca, póde-se dizer que constituem a base da 

alimentação no Brasil”:121 de discursos fundadores 

Mulher, você vai fritar 

Um montão de torresmo pra acompanhar: 

Arroz branco, farofa e a malagueta; 

A laranja-bahia ou da seleta. 

                                                 
120 Transcrevemos aqui alguns recortes que mostram como o discurso religioso autoritário se produz na 

Bíblia: “E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu 

Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão” (Deuteronômio 28:53); “E comerão a 

tua sega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer; comerão as tuas ovelhas e as tuas 

vacas; comerão a tua vide e a tua figueira; as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão à 

espada” (Jeremias 5:17); “E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros” 

(Levítico: 25:19). É notório que, ao se dizer das obrigações da família de alimentar os dependentes, 

retoma-se um discurso religioso segundo o qual também é obrigação do sujeito, tendo graça divina, 

alimentar sua família. 
121 W.M. JACKSON, 1920, p. 1691. 
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Joga o paio, carne seca, 

Toucinho no caldeirão 

E vamos botar água no feijão. 

(Chico Buarque, “Feijoada completa”) 

 

Observamos, neste subcapítulo, também o verbete “Brasil”. Não havia nenhuma 

menção à nacionalidade nos verbetes que analisamos antes. Encontramos, na seção 

“Agricultura”, algumas passagens que dizem daquilo que se come no Brasil: 

EDI7: (…) O feijão e a farinha de mandioca, póde-se dizer que constituem a 

base da alimentação no Brasil. A cultura de feijão se faz em todo o Brasil, 

mas principalmente nos Estados do Centro, que exportam para os do Norte e 

os do Sul as suas sobras, sendo a produção nesses outros insufficiente para o 

próprio consumo. Das suas innumeras variedades, a mais cultivada, e 

portanto a mais geralmente consumida, é o feijão preto, que por sua vez 

apresenta muitos typos. (…) Os de vagem tenra são tambem aproveitados 

para a alimentação antes de amadurecer ; mas o que constitue a base da 

alimentação no Brasil é a semente secca, que se cozinha frequentemente com 

a carne-secca, apreciada mesmo por muita gente das classes abastadas. (…) 

(…) A mandioca é originaria da America do Sul, onde nasce 

espontaneamente. Mas essa mandioca selvagem tem raizes lenhosas, não 

servindo pois para a alimentação. A cultura é que transforma essas raizes nos 

preciosos tuberculos. Ao tempo do descobrimento do Brasil, já os indios 

Guaranys e Tupinambás faziam a cultura da mandioca, o que representa sem 

duvida um relativo adeantamento agricola, pois só depois de repetidas 

culturas é que ella deixa de ser a raiz toxica e fibrosa, tal como se apresenta 

espontaneamente. Mesmo depois de cultivada, ella não perde sempre o succo 

toxico, que só o alto calor inutilisa. Assim é que se distinguem, vulgarmente, 

duas especies de mandioca: a brava, ou venenosa, cujo tuberculo é amargoso 

e cuja rama é avermelhada ; e a mansa, de tuberculo mais ou menos dôce e 

rama verde. (…) a applicação maior da mandioca é o fabrico da farinha, que 

se mistura com quasi todo o resto da alimentação no Brasil. (W.M. 

JACKSON, 1920, p. 1691; sublinhas e realce nossos) 

Precisamos recuar um pouco antes de prosseguirmos na análise dessa sequência. O 

sintagma “todo o Brasil” se inscreve na mesma formação discursiva de fertilidade das 

terras brasileiras, uma matriz de sentidos que põe em evidência que “em se plantando 

tudo dá”, o enunciado que se equivocou historicamente na memória discursiva brasileira 

(ORLANDI, 2008b [1990]) e que instaurou um discurso dominante de que no Brasil 

qualquer espécie vegetal plantada cresce com saúde.122 O enunciado transcrito da Carta 

                                                 
122 Não é por acaso que, também na seção “Agricultura” do verbete “Brasil” da EDI, escreve-se que “A 

vida agricola no Brasil se manifesta, entretanto, altamente remuneradora em todas essas differentes 

divisões [geográficas], não obstante a escassez de braços para os trabalhos ruraes” [sublinhas nossas]. A 

imagem de fertilidade das terras brasileiras é atualizada discursivamente como oportunidade financeira, e 

também como atrativo para outros trabalhadores: fazendo-se referência à “escassez de braços para os 

trabalhos ruraes”, engendra-se uma campanha que propagandeia o pleno emprego no Brasil, isso a poucas 

(três) décadas da abolição da escravatura. Foi também época, 1921, de uma leva maciça de imigração no 

Brasil, principalmente de trabalhadores campestres. Não interpretamos esses enunciados enciclopédicos 

como casuais ou acidentais: eles também se inscrevem num discurso político de atração de recursos 

humanos – principalmente europeus – para as terras brasileiras, promovendo um branqueamento da pele 

da ex-colônia portuguesa. 
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remetida por Pero Vaz de Caminha é “Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é 

graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem”. O 

desejo simbólico pela fertilidade da terra e por significar um novo mundo de modo 

positivo é capaz de inscrever no imaginário, materializando-se discursivamente, um 

enunciado outro, que toma o linguageiro e o modifica, o materializa à imagem que é 

significada: “dar-se-á nela tudo”, uma oração no futuro do indicativo, ganha a 

perenidade de um gerúndio que nunca acaba – “em se plantando” – e o imediatismo do 

presente do indicativo – “tudo dá”. Para Orlandi, 

Um enunciado como este (…) deixa de ser uma descrição, um relatório do 

escriba da frota, e perde seus contornos precisos. Para isso funciona em sua 

imagem enunciativa: suprime a determinação (“por causa das águas que 

tem”) e se expande. Ganha corpo e presença nos caminhos de colonização, 

mas também habita outros sítios e salta para o ideário brasileiro adentrando 

vias e reverberando sentidos que lhe dão um caráter enormemente produtivo 

seja social, política ou ideologicamente. (ORLANDI, 2003, p. 14) 

O enunciado ganha “corpo e presença nos caminhos de colonização”, avançando 

também pelo discurso enciclopédico sobre comida e alimentação. Não parece ter sido 

repetido e parafraseado na memória discursiva, entretanto, o testemunho sobre a 

possível implantação da fauna europeia no Brasil, também presente na Carta: 

Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem 

ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária, que costumada seja ao 

viver dos homens. Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito, e 

dessa semente e frutos, que a terra e as árvores de si lançam. E com isto 

andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com quanto 

trigo e legumes comemos. (CAMINHA, 2013 [1500]; sublinhas nossas) 

O trecho da Carta constrói a imagem de povos nativos que vivem puramente da 

exploração do que já há na terra, seja animal ou vegetal. Diferentemente do que 

acontece com a sequência “dar-se-á nela tudo”, da Carta, nenhum outro trecho da 

missiva é reconstruído posteriormente, tampouco circula tanto quanto a paráfrase “em 

se plantando, tudo dá”, que instaura um discurso da fertilidade. 

No entanto, esses outros enunciados da Carta reverberam em seu silêncio, se 

submetendo a uma imagem de Brasil que planta, mas que não cria animais: daí 

“Pecuária” figurar como subseção de “Agricultura” na EDI, como se houvesse uma 

hierarquia entre essas duas práticas que o sujeito europeu, ao pisar nas terras sul-

americanas, não reconhece: “Eles não lavram nem criam.” Não haveria, de acordo com 

o discurso da Carta, agricultura ou pecuária no Brasil. A prática do suposto extrativismo 

vai sendo significada como inferior diante da já conhecida agricultura europeia: 

comenta-se, na Carta, que não há qualquer espécie animal “que costumada seja ao viver 
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dos homens”. Em outras palavras, produz-se um efeito de que se deve criar animais que 

“costumados sejam ao viver dos homens”. 

Vejamos, na tabela à frente, como a Carta e a EDI produzem sentidos sobre aquilo que 

se come nestas terras (ainda não Brasil em 1500):  

Descrição, pela Carta de Pero Vaz de Caminha, 

daquilo que se come nas terras recém-alcançadas 

Descrição, pela Encyclopedia e Diccionario 

Internacional, daquilo que se come no Brasil 

“[Eles, homens] Nem comem senão desse inhame, 

que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a 

terra e as árvores de si lançam.” 

“O feijão e a farinha de mandioca, póde-se dizer que 

constituem a base da alimentação no Brasil.” 

Tabela 6: Comparação das descrições daquilo que se come: Carta e EDI 

Há ruptura entre os efeitos de sentido produzidos na descrição da Carta de Pero Vaz de 

Caminha e os circulantes na descrição da EDI. Essa ruptura nos enunciados descritivos 

que apresentamos acima se dá justamente por produzirem discursivamente realidades 

distintas através da descrição de uma alimentação cujos ingredientes mantêm-se os 

mesmos. Mantêm-se os mesmos, mas são diferentes pela divisão de sentidos. A Carta 

designa as raízes consumidas pelos índios de “esse inhame”; a EDI designa uma das 

bases da alimentação brasileira de “farinha de mandioca”. Verifiquemos as diferenças 

pelas formas de materializar discursivamente os sujeitos envolvidos na alimentação e 

também dos verbos e locuções verbais: 

 CARTA (COMO COMPARECE MATERIALMENTE) EDI (COMO COMPARECE MATERIALMENTE) 

Quem come “homens”, “eles”, “homens da terra”  “no Brasil” 

Como se come “Nem comem senão” “póde-se dizer que constituem a base 

da alimentação” 

O que se materializa 

discursivamente como 

comida 

“desse inhame, que aqui há muito, e 

dessa semente e frutos, que a terra e as 

árvores de si lançam” 

“O feijão e a farinha de mandioca” 

Tabela 7: Materialização discursiva das práticas alimentícias na Carta e na EDI 

Comecemos por quem come, na Carta: a forma de designar genericamente os nativos 

das Américas é presente em todo o documento enviado para Portugal. Logo ao começo 

da missiva de Caminha, após se afirmar terem sido vistas “seis léguas de terra” das 

embarcações, narra-se que “Dali avistamos homens que andavam pela praia” (sublinha 

nossa), para depois esses sujeitos serem retomados de poucas maneiras outras, como 

“eles” ou “homens da terra”. O real clama por significação: o sujeito completamente 

desconhecido não recebeu nenhum nome mais específico que “homens” na Carta, 
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nenhum substantivo pátrio, gentílico, étnico, racial, apenas adjetivos em sua descrição: 

“A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons 

narizes, bem-feitos” (CAMINHA, 2013 [1500]). Ao longo da carta, os nativos vão 

sendo tratados majoritariamente por meio de um sujeito desinencial de terceira pessoa 

do plural: na sequência que estamos analisando, o “m” de “Comem”. Um efeito de 

determinação universal, que não significa os sujeitos individualmente, mas como uma 

massa coletiva. De modo análogo funciona a forma de a EDI materializar quem come: 

“no Brasil”, um adjunto adverbial de lugar. Trata-se de uma generalização ampla quanto 

aos efeitos de sentido de quem come: como se a alimentação “no Brasil” fosse 

homogênea. Porém, usar um adjunto adverbial de lugar para dizer de quem come não é 

o mesmo que recorrer a um sujeito ou mesmo a um agente da passiva: funções sintáticas 

que exigiriam a designação por meio de um sintagma nominal, fosse preposicionado (no 

caso da agente da passiva) ou não, assim obrigando a nomeação de quem vive nas 

terras.123 Com um adjunto adverbial, diz-se mais do lugar, do topônimo, que do sujeito 

que ocupa esse lugar, o que produz mais efeito de homogeneidade sobre a alimentação 

do que se se usasse um sintagma nominal para se referir a quem come. Para resumir, 

não se fala de “brasileiros” ao se dizer “no Brasil”, mas se abrangem todos os grupos 

étnicos que habitam o país, conferindo um efeito normativo à alimentação: no território 

brasileiro, come-se basicamente feijão e farinha de mandioca. Dessa descrição sobressai 

também uma regra: numa enciclopédia, ao dizer que certa prática é adotada, perpetua-se 

a própria prática, despojando-a de sua fluidez. 

Quanto à designação daquilo que se come, na Carta afirma-se que os homens da terra 

comem “desse inhame” e das “sementes e frutos”, e se menciona, por meio de orações 

relativas explicativas, que essas matérias-primas alimentares são dadas pela própria 

terra: “que aqui há muito” e “que a terra e as árvores de si lançam”. Em contraste, na 

EDI, não se fala do extrativismo da mandioca, mas da cultura do feijão e do manejo da 

mandioca: “A cultura de feijão se faz em todo o Brasil” e “A mandioca é originaria da 

America do Sul, onde nasce espontaneamente”. Uma ruptura, desde já, em relação à 

Carta: dizer “desse inhame” não é o mesmo que dizer de mandioca. A ilusão de 

estabilização dos sentidos do objeto discursivo no item lexical “mandioca” significa a 

resistência da memória de uma certa posição indígena, diferente da posição do 

colonizador. 

                                                 
123 Ainda que essa nomeação ocorresse como na Carta: de modo universal, designando os nativos como 

“homens”, “homens da terra”. 
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Mariani (2004), analisando relatos de viajantes dos séculos XVII-XVIII sobre a 

mandioca, que tentam explicar “origem, forma, sabor e textura dessa raiz” (idem, p. 81), 

afirma que: 

dá-se um nome, relaciona-se o alimento descrito em uma categoria maior na 

qual ele se insere e, em seguida, através de comparações [com a cenoura, por 

exemplo], são descritas as semelhanças e diferenças. O que o relato dos 

viajantes deixa entrever, no processo e adição de discursos, é a produção de 

uma normalização e da domesticação de um sentido para o alimento 

desconhecido, objeto da descrição. Assim, essa descrição também se faz 

marcada por um gesto de interpretação europeu. (MARIANI, 2004, p. 82) 

Portanto, significar as mandiocas como inhames já é uma tentativa de domesticação de 

seus sentidos desconhecidos, impossíveis, “selvagens” e “brabos”: como a EDI e outros 

instrumentos predicam as mandiocas que não prestam ao cozimento. Ao contrário, tratar 

como “mandioca”, sem a necessidade de uma predicação, de uma comparação, ou 

mesmo de designação diferente, é inscrever-se numa posição discursiva não europeia 

(indígena). 

Até o século XIX chamada de “pão da terra”, “pão do Brasil”, “pão do índio”, essa 

designação é silenciada, em preferência a termos indígenas, como a já mencionada 

“mandioca”, o “aipim” e a “macaxeira”. Uma resistência de posições discursivas 

indígenas que, embora dominadas, em processo de apagamento – sobretudo no discurso 

daquilo que se recomenda comer –, sobressaem com designações dos alimentos que são 

considerados mais brasileiros, mais consumidos no Brasil. 

Na EDI, materializa-se discursivamente que o que se come no Brasil é “do Brasil”, 

significando a alimentação como autossuficiente. Forja-se inclusive uma correlação 

entre cultivo e consumo: “Das suas innumeras variedades, a mais cultivada, e portanto a 

mais geralmente consumida, é o feijão preto”. Linguisticamente, essa correlação se 

marca na conjunção “portanto”, como se houvesse uma relação de causa e consequência 

entre a quantidade que se cultiva e a extensão com que se consome, e como se o 

consumo maior de feijão-preto se devesse à agricultura, não a uma prática que se tornou 

dominante em algumas regiões do Brasil, mas não em outras – como em São Paulo e em 

outros estados brasileiros. Ainda que fosse exatamente esse o caso no Brasil dos 1910-

1920, 124  é interessante notar que, em se tratando do feijão, materializa-se 

linguisticamente seu cultivo, enquanto que, para se falar da mandioca, aborda-se sua 

suposta origem já na dieta do indígena e estreita-se sua relação com os índios: assim, 

                                                 
124 Não conseguimos encontrar outras fontes que produzissem sentidos sobre os gêneros alimentícios mais 

cultivados na época. 
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também se apaga a historicidade da introdução do feijão na alimentação do Brasil, 

embora haja espaços para que ela signifique ainda que silenciada: 

EDI7 [extrato]: o que constitue a base da alimentação no Brasil é a semente 

secca [do feijão], que se cozinha frequentemente com a carne-secca, 

apreciada mesmo por muita gente das classes abastadas. 

O adjunto adverbial “mesmo” funciona produzindo o efeito de que a carne seca, 

principalmente se cozida com feijão, não seria ou não deveria ser apreciada pelas 

classes abastadas. El-Kareh (2012) empreende um estudo histórico sobre como a 

feijoada passou a ser considerada um dos pratos nacionais do Brasil, e desconstrói o 

mito segundo o qual a feijoada teria sido um prato inventado por escravos nas senzalas, 

que teriam se utilizado das carnes menos nobres (como orelha, rabo de porco, costela) e 

descartadas pelas casas-grandes para criar a receita: daí o apelido da feijoada, “comida 

de escravo”. Para o pesquisador, o mito é infundado historicamente por vários motivos: 

entre eles, a própria divisão do trabalho nas propriedades brasileiras dos séculos XVIII e 

XIX. Embora a maior parte do trabalho manual coubesse aos escravos, eram as donas da 

casa quem cozinhavam. Não confiavam a atividade aos africanos nem os deixavam 

manusear objetos com que podiam preparar sua comida, tampouco manipular o fogo.125 

Apesar de, consoante El-Kareh, os escravos realmente receberem as partes da carne 

menos valorizadas, isso só era feito quando essa carne sobrava ou quando o escravo 

conseguia economizar para comprar uma pequena porção de carne: no período colonial, 

“Os mais indigentes e os escravos, tanto rurais quanto urbanos, alimentavam-se com 

dois punhados de farinha de mandioca ou de milho, umedecidos na boca com algumas 

bananas ou laranjas” (EL-KAREH, 2012, p. 27). Em fazendas mais abastadas, quando o 

escravo comia feijão, os grãos eram acompanhados de um pequeno pedaço de carne 

seca – segundo os relatos dos viajantes, carne seca da mais baixa qualidade, enquanto a 

melhor era reservada aos senhores da casa – e de um pouco de farinha de mandioca. 

Velhos e crianças comiam angu de farinha de milho (EL-KAREH, 2012, p. 124-125). 

E, embora o índio seja discursivizado como personagem central na cultura da mandioca 

no Brasil, nada se diz sobre como esse grupo étnico comia a raiz, o que o significa como 

tendo certa maestria das técnicas agrícolas no que tange à mandioca, mas silencia seu 

valor no metiê do preparo do próprio gênero alimentício: 

                                                 
125 Em abril de 2013, pude visitar uma fazenda em Bananal, um município de São Paulo importante para a 

economia de exportação brasileira desde o final do século XVIII. Sob a casa principal, havia uma senzala 

recuperada que servia de museu. Não existia, entre os objetos do lugar, algum lugar onde se pudesse 

cozinhar, mas havia, isso, sim, um prato coletivo, donde os escravos catavam, sem talheres, a comida que 

lhes era jogada, logo ao lado dos vasos sanitários também coletivos. Em outras fazendas, havia 

recipientes individuais para se realizar a refeição, conforme El-Kareh (2012). 
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EDI7 [extrato]: (…) A mandioca é originaria da America do Sul, onde nasce 

espontaneamente. Mas essa mandioca selvagem tem raizes lenhosas, não 

servindo pois para a alimentação. A cultura é que transforma essas raizes nos 

preciosos tuberculos. Ao tempo do descobrimento do Brasil, já os indios 

Guaranys e Tupinambás faziam a cultura da mandioca, o que representa sem 

duvida um relativo adeantamento agricola, pois só depois de repetidas 

culturas é que ella deixa de ser a raiz toxica e fibrosa, tal como se apresenta 

espontaneamente. Mesmo depois de cultivada, ella não perde sempre o succo 

toxico, que só o alto calor inutilisa. Assim é que se distinguem, vulgarmente, 

duas especies de mandioca: a brava, ou venenosa, cujo tuberculo é amargoso 

e cuja rama é avermelhada ; e a mansa, de tuberculo mais ou menos dôce e 

rama verde. (…) a applicação maior da mandioca é o fabrico da farinha, que 

se mistura com quasi todo o resto da alimentação no Brasil. (W.M. 

JACKSON, 1920, p. 1691; sublinhas e realce nossos) 

Hue (2008, p. 62ss), em seu estudo sobre a gastronomia brasileira nos remotos tempos 

da chegada dos portugueses ao outro lado do Atlântico, afirma que os indígenas 

preparavam a mandioca de vários modos diferentes, de três tipos de farinhas a diversos 

tipos de beijus, além da raiz dita mansa cozida. Essa história é silenciada na EDI, apesar 

de se provocar o efeito de uma suposta contribuição dos indígenas para a seleção dos 

espécimes mais “mansos” da mandioca: “o que representa sem duvida um relativo 

adeantamento agricola”. Esse reconhecimento significa, para além de um elogio, 

também um encontro com uma memória de que o índio não possuía conhecimento 

agrícola algum e sobrevivia unicamente de extrativismo: uma posição discursiva que é 

reproduzida contemporaneamente, inclusive em escolas, quando se fala do índio. O uso 

do adjunto adverbial “sem duvida” realça essa posição discursiva, deixando em relevo 

que poderia haver dúvidas quanto ao adiantamento agrícola do índio. Uma posição que, 

portanto, se contraidentifica com as matrizes de sentido que dão ao índio um sentido de 

inapto agricolamente, ignorante quanto às técnicas de cultivo – porém, não se 

desidentifica, uma vez que ressalva esse adiantamento agrícola como “relativo”.126 

Os mesmos adjetivos utilizados para predicar a mandioca – “selvagem”, “brava” e 

“mansa” – são itens lexicais com que se costuma(va) qualificar os índios. A EDI, ao se 

                                                 
126 Lathrap (1975 [1970], p. 52ss) rebate que os índios brasileiros não possuíssem domínio de técnicas 

agrícolas. Muito pelo contrário: o autor conclui, através de pesquisas etnográficas, biológicas, 

agronômicas etc., que havia muitas variedades de mandioca nas aldeias indígenas, cada uma com suas 

características específicas de paladar, durabilidade, tamanho, cor, quantidade de amido etc. Um outro 

ponto debatido pelo pesquisador é sobre a classificação da mandioca em dois tipos: um ácido e outro 

supostamente beneficiado geneticamente a partir do ácido, a mandioca-doce. Segundo o autor, a discussão 

é fantasiosa: “as provas de que dispomos sugerem que a mandioca ácida, ao ser preparada, constitui um 

melhoramento da doce” (idem, p. 53). As provas mostradas pelo autor são que a variedade doce possui 

flores, reproduzindo-se com mais facilidade, enquanto a variedade amarga é de mais complexa 

multiplicação de mudas. O antropólogo ainda deduz que a mandioca amarga era culinariamente preferível 

pelos índios, por se prestar a mais receitas: “o pão e a farinha obtidos pela sua trituração conservam-se 

indefinidamente e podem ser utilizados na constituição de um grande excedente económico” (idem, p. 

54). 
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apropriar desses significantes ilusoriamente estabilizados sobre a mandioca, se inscreve 

no mesmo discurso que significa a alimentação como da ordem do domesticável, tal 

qual o índio; e domesticar, para além de significar o amansamento, é também converter, 

deslocar, traduzir para a ordem do conhecido, do aceitável: um índio selvagem não 

poderia nem se aproximar – em vários sentidos – de um europeu, e uma mandioca 

selvagem nem mesmo se compararia com algum gênero alimentício do Velho Mundo. 

Efeito de selvageria de sujeito e de comida. 

Não seria demais afirmar a relação existente entre o significante indígena “mandioca” e 

esses adjetivos portugueses. Ao se materializar o sintagma nominal “[determinante] + 

mandioca selvagem”, o núcleo do sintagma é proveniente do tupi, e o modificador 

(“selvagem”) se filia à memória da língua do colonizador: é uma forma já conhecida na 

língua portuguesa que julga a mandioca selvagem, brava e mansa, e um termo do 

próprio tupi. A posição discursiva portuguesa avalia a posição discursiva indígena. 

A mandioca dita “brava” ainda é predicada como tendo um sabor “amargoso”, e a 

“mansa”, um gosto “doce”.127 Esse gesto de qualificação reverbera: uma das metáforas 

para se predicar um sujeito considerado “bravo” é o do sabor “amargo”, e um adjetivo 

também usado para se qualificar um sujeito “manso” é o item lexical “doce”. São 

adjetivos também presentes no discurso religioso para tratar dos sujeitos submetidos e 

submissos à doutrina da igreja.128 Essa constituição concomitante entre sujeito e sabor, 

                                                 
127  Para além da EDI, hoje, como se pode ver no dicionário Houaiss eletrônico 3.0 (INSTITUTO 

ANTÔNIO HOUAISS, 2009), há uma divisão não muito clara entre as “mandiocas”, que prestariam 

apenas para farinhas, e o “aipim” e a “macaxeira”, que poderiam ser comidos de outras maneiras. No 

mesmo dicionário, podemos ver estabilizadas as designações “mandioca-brava” – colocada como 

sinônimo de “mandioca”, “maniçoba” e, o que nos causou surpresa, “favela” –, “mandioca-doce” e 

“mandioca-mansa” – essas duas últimas, tratadas como sinônimas de “mandioca” e “aipim”. 
128 Nos Sermões de padre Antônio Vieira (1655-1670), já encontramos esses predicativos ou palavras do 

mesmo campo lexical: “Porque as perfeições de Cristo, ainda em grau muito inferior, não se achavam 

nem se podiam achar juntas em um só homem; e como estavam divididas por muitos homens, por isso se 

retratou em muitas figuras. Era Cristo a mesma inocência: por isso se retratou em Abel. Era Cristo a 

mesma pureza: por isso se retratou em José. Era a mesma mansidão: por isso se retratou em Moisés” 

(VIEIRA, 2013 [1655-1670], p. 162; sublinha nossa). A inocência é relacionada a Abel, a pureza, a José, e 

a mansidão, que mais nos interessa aqui, a Moisés, uma das figuras bíblicas que mais se fia a Deus e que 

lhe é obediente até a idade de 120 anos, quando morre. 

Nos mesmos Sermões, o amargor também é suscitado, dessa ver de modo adverbial: “E se não, pergunto: 

Por que dizem os evangelistas com tão particular advertência, que chorou Pedro amargamente: Flevit 

amare? (…) Sim, e com muita razão, porque o chorar pertence aos olhos, a amargura pertence à língua, e 

como os olhos de Pedro choravam por si e mais pela língua, era bem que a amargura se passasse da língua 

aos olhos, e que não só chorasse Pedro, senão que chorasse amargamente: Flevit amare. Como à culpa 

dos olhos em ver se ajuntou com a culpa da língua em negar, ajuntou-se também o castigo da língua, que 

é a amargura, com o castigo dos olhos, que são as lágrimas, para que as lágrimas pagassem o ver, e a 

amargura pagasse o negar, e os olhos, chorando amargamente, pagassem por tudo: Flevit amare” (ibidem, 

p. 326; itálicos do original, sublinhas nossas). A questão colocada por Vieira (op. cit.) – “Por que dizem os 

evangelistas com tão particular advertência, que chorou Pedro amargamente (…)?” – é respondida se 

inscrevendo na memória de que Pedro havia renegado o nome de Cristo na noite que antecede a 
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sabor e alimento, alimento e sujeito está presente nas enciclopédias que temos 

analisado. 

O advérbio “espontaneamente”, presente na sequência, é também crucial para a 

compreensão desse funcionamento discursivo: no efeito de que, sem a cultura, sem o 

cultivo, sem a domesticação, é-se selvagem, espontâneo, ingênuo. No caso da 

mandioca, também “toxica”, “fibrosa”: 

EDI7 [extrato]: A mandioca é originaria da America do Sul, onde nasce 

espontaneamente 

(…) pois só depois de repetidas culturas é que ella deixa de ser a raiz toxica 

e fibrosa, tal como se apresenta espontaneamente 

A “espontaneidade” seria um efeito de sentido, portanto, da comida (mandioca) e do 

sujeito que a funda na prática alimentícia brasileira (o índio): sentido que é deslocado na 

posição discursiva europeia, que significa o alimento como algo cultivado. Segundo 

essa posição, o índio possuía um “relativo adeantamento agricola”, mas o mesmo não 

era válido em relação a suas outras faculdades: seria necessário destituir-lhe de sua 

espontaneidade para que ele se tornasse “manso”, “doce”. Seria necessário civilizá-lo. 

Fornecer-lhe uma certa cultura. 

A EDI7 é a primeira sequência discursiva de enciclopédia impressa no Brasil em que a 

dupla feijão e farinha de mandioca é discursivizada. E ser discursivizado em uma 

enciclopédia produz efeitos, como já dissemos, de norma. Circular num instrumento 

como esse pode significar que dado saber já é dado como dominante, que certo sentido 

já se põe como estabilizado, como naturalizado: já está na ordem do ideológico, ou seja, 

do óbvio. O encerramento da sequência é um indicativo disso: “a applicação maior da 

mandioca é o fabrico da farinha, que se mistura com quasi todo o resto da alimentação 

no Brasil”. A oração relativa explicativa que fecha a sequência remonta a uma imagem 

que já se põe como estável na formação social brasileira em 1920: a de que a farinha é 

acrescida a qualquer outro prato, de qualquer sabor, em qualquer ordem. 

Nesse sentido, a farinha de mandioca é significada como mais fundamental e presente 

na alimentação brasileira do que o próprio feijão, embora se misture a ele para compor a 

“base” na alimentação no Brasil. E apesar de o item lexical se inscrever em uma certa 

posição discursiva indígena, nada se diz, na EDI, quanto à tecnologia de transformação 

                                                                                                                                               
crucificação. A negação teria provocado culpa em Pedro, que fora punido com um choro, tido como o 

“castigo dos olhos”, mas que derramou não lágrimas quaisquer. Na interpretação fornecida por Vieira, 

essas lágrimas teriam sido intensificadas pelo sabor amargo, uma vez que a traição a Cristo se originara 

da língua: assim, colocam-se como equivalentes “castigo da língua” e “a amargura”. O sabor amargo, 

pelo menos desde o século XVII, é caracterizado não apenas como ruim, mas como penitência: do sujeito 

e da comida, e do sujeito à comida. No caso da mandioca-brava, o sabor amargo, para além de penitência, 

também se aproxima do sentido de “venenosa”. 
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da mandioca em farinha já dominada pelos índios (EL-KAREH, 2012; HUE, 2008; 

DÓRIA, 2009; SILVA, 2005) mesmo antes de os portugueses chegarem às Américas. Se 

na EDI a imagem que se produz do índio é positiva por meio de seu “relativo 

adeantamento agricola”, esse reconhecimento – esse modo de significar – ao índio que 

aparece no discurso sobre a alimentação é restrito, uma vez que silencia que o nativo, 

além de ter contribuído para o “amansamento” da mandioca, já havia desenvolvido 

diversas técnicas de prepará-la. 

Entre a Carta e a EDI, algo escapa, falha, e se marca no fio do discurso, inscrevendo a 

posição indígena no discurso sobre a alimentação nacional, principalmente na 

designação daquilo que se come: de “desse inhame”, uma palavra de origem africana já 

conhecida pelos portugueses, à incorporação da “mandioca”. Enquanto na Carta fala-se 

de um sujeito externo, desconhecido, um “homem da terra”, na EDI já se diz de uma 

nação constituída: o Brasil. Se na missiva de Caminha havia a marca de uma não 

coincidência entre as palavras e as coisas – através do uso do demonstrativo 

preposicionado “desse”, em “desse inhame” –, na enciclopédia que terminamos de 

analisar a metaenunciação não atua sobre a forma de designar a mandioca, mas sobre a 

própria prática, com a marca “póde-se dizer que” (“O feijão e a farinha de mandioca, 

póde-se dizer que constituem a base da alimentação no Brasil”), o que produz um efeito 

possível de instabilidade dos sentidos, de uma não coincidência entre as palavras e as 

coisas (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 23-24). É permitido, “póde-se”, é possível dizer 

que feijão e farinha de mandioca constituem a base da alimentação no Brasil, mas quem 

permite, quem possibilita isso? Essa indeterminação do sujeito, marcada pela partícula 

“se” na EDI7, aponta para o axiomático: pode-se dizer porque se pode dizer, como se a 

historicidade não incidisse sobre a prática de se comer feijão com farinha no Brasil. Os 

sentidos se naturalizam, e ao mesmo tempo que os produzidos na EDI põem em relevo 

o sujeito indígena ao se falar da mandioca, apagam todos os outros alimentos – dos 

diferentes grupos indígenas, dos distintos povos europeus que chegaram ao Brasil, das 

muitas etnias africanas que foram traficadas para as Américas – que poderiam 

comparecer como basilares no Brasil. Enquanto as origens da mandioca são 

relacionadas ao índio brasileiro, apaga-se também que o feijão já era consumido nestas 

terras antes da chegada dos portugueses, e com farinha. A espécie cultivada então pelos 

índios é a mesma (ou um híbrido) que uma das mais cultivadas hoje no país. No 

entanto, relacionar os dois, feijão e mandioca, às práticas indígenas pré-Brasil colônia 

poderia ser demais para uma enciclopédia como a EDI. Seria provocar o efeito de que 
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um dos grupos dominados na história do Brasil é o responsável não por um, mas pelos 

dois ingredientes tidos, na EDI, como a base da alimentação do Brasil. Seria imaginar 

que o colonizador não conseguiu domar as práticas dos colonizados. E no entanto a 

posição indígena comparece discursivamente, resistindo na farinha de mandioca – quase 

sempre associada ao índio – e inscrevendo seus sentidos no que se diz do feijão, ainda 

que no silêncio de quem pergunta “se a mandioca vem dos índios, de onde vem o 

feijão?”. Uma resistência que vira farinha e silêncio. 

Leal (2011), ao analisar o discurso jornalístico do século XXI sobre o Dia do Índio, 

chegara a conclusão parecida sobre como a comida indígena desaparece ou é significada 

como exceção, especialidade, exclusividade nos jornais: 

(...) os sentidos que remeteriam ao reconhecimento dos índios e de suas 

histórias, restam em meio a manchetes que, por inúmeras repetições e 

paráfrases, direcionam sentidos para outra direção. A “cozinha indígena” 

torna-se algo da ordem do extraordinário, pontual. Afinal, ainda permanece 

como ‘comida de um dia’, fora da alimentação brasileira cotidiana, como se 

lê na manchete: “No Dia do Índio, aprenda a fazer pratos típicos da cozinha 

indígena”. Visto desse modo, se por essa manchete poderia ser aventada uma 

direção de sentido de reconhecimento dos índios em suas diferenças, pode-se 

também pôr em movimento sentidos que reforçam o exotismo dos índios. 

(LEAL, 2011, p. 93) 

Não basta falar de índio para significá-lo como constitutivo da formação da alimentação 

no Brasil. A EDI diz do índio, tal qual a manchete de jornal transcrita por Leal, mas a 

posição discursiva em que se inscreve o enunciado projeta discursivamente o nativo das 

terras brasileiras num lugar do doador de um ingrediente, não no lugar de quem já 

cozinhava, já possuía um receituário, já contava com numerosos pratos que foram sendo 

deslocados, transformados, relidos na historicidade do Brasil e de outras nações.129  

É a W.M. Jackson, editora da EDI, que também publica, ainda na década de 1920, 

poucos anos depois da primeira empreitada no campo enciclopédico da casa editorial 

com sede no Rio de Janeiro e em Nova York, aquela que é tida como a primeira 

enciclopédia escolar do Brasil, o Thesouro da juventude. 

 

4.3. A inscrição do discurso didático, um metassaber por saber: Thesouro da 

juventude (1925) 

                                                 
129 Com o constante contato entre portugueses e africanos no tráfico negreiro, a mandioca (e receitas 

indígenas), entre outros ingredientes, foram transmitidos para o além-mar brasileiro. Hoje, receitas com 

aipim e com a folha do mesmo gênero alimentício – que os índios também consumiam no Brasil – 

compõem, analogamente, a alimentação de muitos povos africanos, sobretudo os colonizados por 

Portugal. 
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Em relação à EDI, o Thesouro da juventude – também TJ – já apresenta bastantes 

diferenças em termos de organização textual. Primeiramente, o TJ não se discursiviza 

como uma “enciclopédia” em seu título, apenas em seu subtítulo: “encyclopedia em que 

se reúnem os conhecimentos que todas as pessoas cultas necessitam possuir, 

oferecendo-os em forma adequada para o proveito e entretenimento dos meninos”. Em 

segundo lugar, no TJ, o significante “tesouro” – retomando a memória do latim 

“thesaurus”, usado também para se referir a listas de palavras, glossários – é escolhido 

como autodesignação de título, se afirmando, desde já, um achado do conhecimento. 

Em terceiro lugar, a EDI é uma enciclopédia em ordem alfabética, diferentemente do 

TJ. 

Ainda há outros aspectos que valem ser destacados aqui, para explicar o funcionamento 

do TJ: (a) enquanto não há nenhuma menção explícita a colaboradores na EDI (apenas 

um subtítulo em que se diz que a obra teria sido um esforço “organizado e redigido com 

a collaboração de distinctos homens de sciencia e de lettras brasileiros e portuguezes”), 

o TJ conta com uma “Introdução” de Clovis Bevilaqua: depois disso, não se fala de 

nenhum outro colaborador, em nenhum dos volumes; (b) o TJ possui um público-alvo 

inscrito e materializado discursivamente em seus textos de apresentação, ora dito como 

para “meninos, adolescentes e homens do povo”, “os espíritos juvenis, e para os que não 

dispõem de tempo necessario para se aprofundar nas sciencias ou nas letras”, ora para 

“todos os recantos do paiz, nas cidades, nos campos, os longinquos sertões, onde 

mourejam os rústicos agricultores, creadores, mineradores e seringueiros” e “para todos 

e especialmente para os jovens”. Ou seja: produz-se a imagem do jovem como público-

alvo ressaltada diante de tantos outros; (c) o TJ é ilustrado, diferentemente das 

enciclopédias de divulgação científica que analisamos anteriormente: EP e EDI. 

O Thesouro da juventude foi abrangentemente lido em suas épocas – a primeira edição 

data da década de 1920, mas há numerosas reedições até a década de 1960 –,130 tendo 

sido um instrumento formador de diversas gerações, o que inspirou inclusive alguns 

autores a fazer da enciclopédia um personagem ou um pano de fundo de suas histórias 

de ficção. Tal qual Monteiro Lobato fez com a Encyclopedia do riso e da galhofa, Luís 

Schwarcz (fundador da editora Companhia das Letras e autor) escreveu uma ficção 

infantojuvenil que integrava o TJ ao enredo: o livro Em busca do Thesouro da 

                                                 
130 A edição mais antiga a que tivemos acesso é de 1935. 
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Juventude (SCHWARCZ, 2003).131 Há também cronistas, como o colunista Luís Nassif, 

que relatam como as páginas do Thesouro lhes foram formadoras.132  

É na década de 1920 que a publicação de enciclopédias no Brasil se torna, mais do que 

um interesse mercadológico das grandes editoras – acompanhando um movimento que 

se inicia na França, no século XIX (MOLLIER, 1999, p. 330; 335ss), considerado, por 

Mollier (ibidem), o século dos dicionários, mas também das coleções das enciclopédias, 

livros cuja publicação era virtualmente compulsória para que as grandes editoras se 

sagrassem no mercado –, um sintoma dos deslocamentos das condições de produção das 

formações sociais: há um maior e mais rápido tráfego de informações, ou seja, há uma 

maior circulação de distintos discursos; o mundo se divide bipolarmente com a tentativa 

de fortalecimento do capitalismo e com as revoluções de esquerda que se iniciam em 

1917 com a unificação de diversos Estados na União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. A W.M. Jackson publica duas enciclopédias na época, e logo Mário de 

Andrade e Alarico Silveira começariam projetos individuais de enciclopédias 

brasileiras, nenhum deles plenamente concretizado.133 

O Brasil não contava, ao início do século XX, com um mercado editorial com tantas 

casas quanto as já germinadas na Europa desde o surgimento da prensa, então não seria 

preciso tentar comparar a circulação de enciclopédias em paisagens tão distintas 

historicamente, embora possamos dizer que, se o século XIX foi o século das 

enciclopédias na França, o século XX o foi no Brasil, e o Thesouro da juventude, mais 

do que a Encyclopedia e diccionario internacional, foi o responsável pela educação e 

pela formação de leitura de mulheres, homens e crianças ao longo de décadas: o TJ é 

também, entre essas quatro primeiras enciclopédias brasileiras que temos abordado 

desde o capítulo passado, a mais investigada recentemente em trabalhos acadêmicos 

                                                 
131 O livro saiu pelo selo Companhia das Letrinhas, voltado aos públicos infantil e juvenil. A escolha 

desse selo, para além de uma estratégia de marketing e de direcionamento de público-alvo, significa 

também a constituição da imagem de um leitor infantil e juvenil que se inscreve na mesma imagem que se 

desenha no TJ. 
132 “Aprendi a ler no “Thesouro da Juventude”, assim mesmo, com “th”, da W. M. Jackson Editores, 

edição de 1925, com prefácio de Clóvis Bevilacqua. Era de meu avô Issa. Contava os minutos para chegar 

à farmácia do meu pai, subir as escadas externas que davam no andar de cima, onde morava vovô. Corria 

para a estante, tirava um volume, abria no chão forrado por um cobertor e ficava de bruços devorando as 

páginas e as ilustrações a bico de pena” (NASSIF, 2005; sublinha nossa). Nassif inicia sua crônica 

relatando como os anos 1920, no Brasil e no restante do mundo, eram repletos de disputas, passavam por 

“transformações profundas” (ibidem), sem que os materiais didáticos e o ensino escolar pudessem dar 

conta dos acontecimentos, e prossegue no trecho que transcrevemos aqui, destacando o prefácio de Clóvis 

Bevilaqua, um modo de construir uma imagem de qualidade e legitimidade do TJ. 
133  O Ministério da Educação e Cultura, junto ao Instituto Nacional do Livro, publica, em 1958, a 

Enciclopédia brasileira de Alarico Silveira, mas a empreitada para no primeiro volume, que vai de “A” a 

“Anzol-de-tenda”. 
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(OLIVEIRA, 2008; OLIVEIRA & RUIZ, 2013; DIAS, 2013; entre outros), o que a 

demonstra um maior interesse na sua produção de sentidos. 

O Thesouro da juventude não se divide em verbetes, mas em artigos que são 

organizados em diferentes seções que aparecem nos primeiros 17 volumes (o 18o 

compõe um índice de todos os outros). Na folha de rosto do primeiro volume, diz-se das 

“PRINCIPAIS SECÇÕES EM QUE SE DIVIDE A OBRA”:134 

• O livro da Terra 

• O livro da nossa vida 

• O livro dos porquês 

• O velho mundo 

• O novo mundo 

• Animais e plantas 

• Coisas que devemos saber 

• O livro dos contos 

• O livro das belas ações 

• O livro das belas artes 

• Homens e Mulheres célebres 

• O que podemos fazer 

• Poesia 

• Livros famosos 

• Lições atraentes 

[sublinhas nossas] 

Percebe-se uma preocupação com um conhecimento geral – “os conhecimentos que 

todas as pessoas cultas necessitam possuir” –, com a criação de um mínimo saber 

geográfico (O livro da Terra), biológico (O livro da nossa vida; Animais e plantas), 

histórico-cultural (O velho mundo; O novo mundo) e artístico (O livro dos contos, O 

livro das belas artes, Poesia, Livros famosos).  

Sublinhamos, logo acima, três títulos de seção que remetem  às coisas a saber das 

enciclopédias: “O livro dos porquês”, “Coisas que devemos saber” e “O que podemos 

fazer”. Produz-se, com elas, o efeito de que a leitura dessas seções  prepararia o sujeito-

leitor para uma formação social em que não há dúvidas – uma vez que os porquês são 

esclarecidos –, em que é necessário saber de algumas coisas e em que há limites – 

restritos por aquilo que “podemos fazer”. 

O Thesouro da juventude foi uma obra traduzida e adaptada, embora não haja menção a 

isso em nenhum lugar da obra. De acordo com Oliveira e Ruiz (2013), o TJ foi a edição 

brasileira do The Book of Knowledge (W.M. JACKSON, 1910), enciclopédia 

                                                 
134 Embora nem os títulos nem as formas nem a quantidade de seções sejam coincidentes com esses que 

se mostram na folha de rosto da TJ. O discurso sobre comida e alimentação, por exemplo, figura nas 

seções “O livro dos « Porquês »”, “O Livro da Natureza”, “Coisas que devemos saber”, “O livro da nossa 

vida”: o primeiro não recebe, na folha de rosto, o substantivo “Porquês” entre aspas francesas (« »), e o 

segundo nem mesmo existe na folha de rosto, representando um acréscimo aos volumes do TJ. 
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estadunidense que ganhou versões em diversas línguas e nações, e que, ainda segundo 

Oliveira e Ruiz (op. cit.), teria sido a edição ampliada de um periódico também norte-

americano voltado ao público infantil e publicado em 1908 sob o título Children’s 

Newspaper. De acordo com Oliveira e Ruiz (op. cit.), em cada língua que a enciclopédia 

era publicada, procuravam-se fazer adaptações e contextualizações dos volumes de 

língua inglesa, e muito do saber circulante era traduzido na ilusão de reproduzir os 

sentidos circulantes no Book of Knowledge: 

É interessante notar que os conhecimentos nessas obras se apresentam como 

patrimônio de herança universal comum a todos, sem dar evidências 

explícitas às adaptações e aos ajustes realizados. A impressão transmitida ao 

leitor é de que aquilo que está lendo em “seu Tesouro” estará compartindo-o 

com todos os leitores do mundo. (OLIVEIRA & RUIZ, 2013, p. 2) 

Fournier,135 em sua pesquisa sobre instrumentos linguísticos do séculos XVI ao XVIII, 

descreve os efeitos provocados pela tradução das primeiras gramáticas latinas para o 

francês no começo da Idade Moderna. De acordo com o especialista, o uso das mesmas 

categorias do latim para dizer metalinguisticamente da língua francesa – como a análise 

sintática pelos casos nominativo, acusativo, dativo, genitivo, ablativo e vocativo – 

provoca sentidos de que é possível transladar a estrutura de uma língua para outra, de 

que a língua latina, suposta mãe, é tão completa que sua gramática possibilita a 

descrição de qualquer língua vernácula. E disso decorre também a gramatização das 

línguas indígenas no Brasil a partir de uma matriz de gramática latina, como se fosse 

possível instrumentar uma língua fluida, e como se fosse possível instrumentar essa 

língua fluida a partir de outra língua, com historicidade, (des)estruturas, sentidos 

distintos. A instrumentação das línguas repercute em línguas imaginárias, que foram 

descritas a partir da gramática latina. 

O caso das enciclopédias traduzidas é parecido. Se Horta Nunes (2006) afirma que o 

trabalho dos dicionários se dá pela repetição (um dicionário repete e reescreve as 

definições de uma suposta fonte; uma edição repete a outra, deslocando-se um pouco da 

edição anterior – ou às vezes muito), podemos dizer que o trabalho de tradução das 

enciclopédias também se dá pela repetição de discursos da mesma língua e de línguas 

diferentes, como se o trabalho de metassaberes pudesse apresentar os mesmos saberes 

em distintas condições de produção, como se “O que devemos saber”, seção do TJ, 

fosse homogêneo em qualquer lugar de publicação da enciclopédia. A gramática latina, 

                                                 
135 Essa reflexão se iniciou em uma das aulas do seminário que o professor Jean-Marie Fournier lecionou 

em colaboração com o colega Christian Puech na Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle –, durante meu 

estágio de doutorado-sanduíche na França. 
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ao ser usada como base para a gramatização do francês, necessariamente impõe uma 

posição discursiva latin(ist)a na interpretação do francês. Nosso estudo do Thesouro da 

juventude nos permite afirmar que prover as “pessoas cultas” dos conhecimentos que 

“necessitam possuir” a partir de um discurso advindo de uma matriz norte-americana é 

partir de um imaginário de que se pode, com algumas adaptações, descrever e 

apresentar tais conhecimentos no Brasil em modo de equivalência: supõe-se comer a 

mesma coisa, beber a mesma coisa, preparar a comida da mesma forma, existir os 

mesmos gêneros alimentícios. A informação da tradução, no entanto, foi apagada no TJ: 

até se chega a mencionar, em parte de um elemento pré-textual chamado “Um livro de 

cultura media geral”, a introdução da edição original em inglês – que foi escrita por um 

de seus editores, John H. Finley (“João H. Finley”, conforme traduzido no TJ)136 –, mas 

não se chega a afirmar que a versão brasileira teria sido uma tradução. A obra em inglês, 

cujo título nem mesmo comparece na edição brasileira, é predicada como “um livro 

analogo a este”, ao TJ: 

TJ5: O sr. João H. Finley, de Nova York, na Introducção de um livro analogo 

a este, dizia: « Supponde que um menino de dez annos empregava quinze 

minutos por dia (quasi a centesima parte de seu tempo) a ler estas paginas... 

Poderá acabar estes volumes em dois ou três annos, e aos treze saberá mais a 

respeito da terra e de sua vida que sabia o homem mais sabio ha umas 

poucas de gerações. » (W.M. JACKSON, 1925, p. 9-10; sublinhas nossas) 

A citação de John H. Finley (antecedido pelo pronome de tratamento “sr.” e localizado 

como “de Nova York” – uma cidade que, ao começo do século XX, se torna cada vez 

mais importante no imaginário de estratificação social –, o que o significa como sujeito 

de respeitabilidade irrestrita, não apenas no campo das ciências, mas na formação 

ideológica capitalista) inscreve-se numa formação discursiva civilizatória e 

evolucionista, que pressupõe que, de geração a geração, o homem deve saber mais: “aos 

treze saberá mais a respeito da terra e de sua vida que sabia o homem mais sabio ha 

umas poucas de gerações.” O conhecimento vai sendo significado como acúmulo, 

repertório quantitativo. Se um sujeito qualquer assimilasse o conteúdo todos os volumes 

do TJ, ele seria elevado a uma pessoa culta. Essa imagem de acúmulo – e, não podemos 

ignorar, trata-se de um acúmulo cuja base de saber é uma enciclopédia norte-americana, 

com uma perspectiva anglófona dos objetos discursivos que são significados no 

instrumento – está também presente na introdução de Clovis Bevilaqua. 

 

                                                 
136 Finley foi editor da obra em colaboração com Holland Thompson e Arthur Mee. 
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4.3.1. “E’, pois, um excellente livro de educação intellectual e moral”:137  uma 

introdução que legitima 

De certa maneira, o Thesouro da juventude se filia ao funcionamento enciclopédico da 

Encyclopedia popular (1879), a primeira de divulgação científica no Brasil, que 

analisamos no capítulo anterior. Tanto no TJ quanto na EP, há um leitor inscrito, e se o 

imagina popular. Em ambas, a inserção de ilustrações é significada como importante. 

Coloquemos lado a lado os elementos pré-textuais sob autoria, respectivamente, de 

Veiga (EP) e Bevilaqua (TJ), sublinhando, nos recortes do TJ, as paráfrases em relação 

à EP. O Thesouro da juventude, entretanto, se desloca, apresentando sentidos que vão 

além dos de sua predecessora. A sequência TJ4 – que também incluímos na tabela a 

seguir – já não é assinada por Clovis Bevilaqua, mas também faz parte dos elementos 

pré-textuais da enciclopédia, duma seção posterior à introdução que já comentamos 

aqui, chamada “Um livro de cultura media geral”: 

Encyclopedia popular (1879) Thesouro da juventude (1925) 
EP1: [A enciclopédia] destina-se ás classes 

sociaes – agricultores, negociantes, artistas, 

etc. (VEIGA, 1879, p. iss) 

TJ2: (...) será um precioso disseminador da cultura media 

do nosso tempo em todos os recantos do paiz, nas cidades, 

nos campos, os longinquos sertões, onde mourejam os 

rústicos agricultores, creadores, mineradores e 

seringueiros. § Uma pagina descreve a terra (...); adeante 

fala-se dos paizes, com os seus costumes, as suas industrias 

e os seus centros de população; alem se trata do nosso 

continente americano e do nosso paiz, que devemos 

conhecer melhor e mais completamente do que os outros 

continentes e os paizes estrangeiros (...) § Com isso 

teremos um conhecimento geral da terra, do homem e da 

sociedade (...) (CLÓVIS BEVILAQUA, na introdução do 

TJ. 1925, p. 7-8) 
EP1: (…) [classes sociais] á quem nas lides 

quotidianas de múltiplas tarefas não sobra 

tempo para manusear bibliothecas, nem 

sobejão recursos para adquiri-las (VEIGA, 

1879, p. iss) 

TJ1: Encyclopedia para meninos, adolescentes e homens do 

povo; procurando instruir, sem discussões theoricas, 

inadequadas e fastidiosas para os espíritos juvenis, e para 

os que não dispõem de tempo necessario para se 

aprofundar nas sciencias ou nas letras; não fazendo 

philosophia, não tendo preoccupações technicas, nem 

intuitos didacticos; narra os factos mais notaveis da 

historia, desenvolve o senso esthetico, ensina a moral por 

meio de exemplos, estimula o patriotismo, o amor da 

familia e o da humanidade, por meio de suggestões 

adequadas e criteriosamente escolhidas. § E’, pois, um 

excellente livro de educação intellectual e moral. (CLÓVIS 

BEVILAQUA, na introdução do TJ. 1925, p. 7) 
EP1: (...) não nos tendo sido tambem possivel 

obter gravuras que, sensibilisando as 

explicações, facilitassem a intelligencia de 

algumas theorias e demonstrações. (...) 

(VEIGA, 1879, p. iss) 

TJ4 [extrato]: Ora esta encyclopedia que tens na mão, leitor, 

é uma encyclopedia de cousas. Aqui não se discute, nem se 

polemiza, nem se trata de te imbuir qualquer philosophia; 

aqui refere-se o que, admittido por todos, constitue o 

minimo do que deve saber um homem culto. § (…) quem 

não recorda o encanto que em menino lhe produzia 

percorrer semanarios pittorescos, museus das famílias, 

                                                 
137 CLÓVIS BEVILAQUA, na introdução do TJ. 1925, p. 7 
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encyclopedias populares, isto é, colecções de noticias 

curiosas, principalmente se essas colecções eram 

acompanhadas de gravuras? Muitos são aquelles que, 

meninos e moços, e mesmo adultos, a que a gravura levou 

à legenda, e esta ao conhecimento mais prolixo do que 

aquella representava. Todo o pedagogo sabe que a gravura 

é o melhor incentivo para que o menino deseje apprender a 

ler e o adulto se interesse em inteirar-se de alguma cousa. 

Ha lá nada mais attractivo que folhear uma encyclopedia 

illustrada? (W.M. JACKSON, 1925, p. 9) 
EP1: (...) Quando mesmo nossa tentativa para 

mais não sirva, póde Ella despertar acaso no 

espírito dos competentes a ideia de dotar o 

paiz com uma obra desse mesmo genero, mas 

aperfeiçoada, primorosa, completa, como 

sôem ser as creações da sabedoria. (VEIGA, 

1879, p. iss) 

TJ4 [extrato]: Ha uma cousa que poderiamos chamar o 

bacharelato popular, ou, se se quiser, a universidade dos 

conhecimentos que hão-de constituir o minimo de saber 

d’um homem regularmente illustrado. E a isso 

correspondem os livros como este. (W.M. JACKSON, 

1925, p. 10) 
TJ3: Que livro melhor poderiam offerecer aos que, tendo 

sede de saber, dispõem de tempo limitado para se 

aprofundar nas sciencias e na litteratura universal, aos que 

desejam possuir um conhecimento geral mediano das 

cousas, convencidos que nem todos teem a organização 

cerebral d’um Aristoteles ou d’um Augusto Comte, para 

assimilar e dominar todo o saber de sua epocha, nem 

sequer a capacidade retentiva e reproductora d’um 

Saumaise ou d’um Pico de Mirandola, que sabia tudo e 

alguma coisa mais? Nenhum, certamente. (CLÓVIS 

BEVILAQUA, na introdução do TJ. 1935, p. 8) 
TJ5 [extrato]: Um livro como este, uma encyclopedia 

popular, pode e deve ser um dos melhores presentes que se 

pode fazer a uma comunidade. Está indicado para uma 

bibliotheca popular, para uma escola, e está-o para o lar. 

(W.M. JACKSON, 1925, p. 11) 
Tabela 8: Retomando o discurso enciclopédico da EP (1879) 

As passagens sublinhadas nas sequências reproduzidas nos quadros dizem respeito à 

imagem de enciclopédia que se produz, em relação de paráfrase, entre EP e TJ. 

Conforme vemos, há também deslocamentos entre uma e outra, mesmo em cada relação 

parafrástica. Vejamos aquilo que se repete e aquilo que desliza para outros sentidos 

entre as duas. 

Não obstante negar-se uma grande enciclopédia, a EP veicula a imagem de como 

deveria ser tal instrumento, enquanto o TJ se produz uma autoimagem de boa 

enciclopédia. Algo que se repete entre as duas enciclopédias é o adjetivo “popular”. Ele 

figura no título da EP e vai sendo significado em passagens como “classes sociaes – 

agricultores, negociantes, artistas, etc.”: como já trabalhamos no capítulo 3, essa é a 

imagem que a EP faz de classe social popular. Já no TJ, na sequência TJ2, fala-se, antes, 

de “rústicos agricultores, creadores, mineradores e seringueiros”, produzindo a imagem 

de que essas classes sociais são menos cultas que as populações das cidades: afinal, elas 

“mourejam” nos “longinquos sertões”, único “recanto do paiz”, nos termos do TJ, a 
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receber uma oração relativa explicativa que mostrasse o que são esses sertões, 

significados apenas como a mourada dessas populações rústicas. 

Da ERG, que já tratava os não litorâneos como “caipiras” e os significava como 

ignorantes – como vimos no capítulo anterior, produzem-se efeitos de sentidos de que 

esses sujeitos não sabem falar nem comer – para o TJ, os sertões passam a ser 

discursivizados, e produz-se o efeito de sentido de que seus habitantes fazem parte dessa 

massa de sujeitos ignorantes: “será um precioso disseminador da cultura media do 

nosso tempo em todos os recantos do paiz, nas cidades, nos campos, os longinquos 

sertões, onde mourejam os rústicos agricultores, creadores, mineradores e 

seringueiros”. E nesse recorte chegamos a outro deslocamento: enquanto na EP a 

imagem de público-alvo era composta por classes sociais, no TJ, ela é composta 

também por classes sociais, mas  analogamente por regiões do país. Esse efeito de 

construção de um sujeito possuidor de “cultura media” no país ressoa no TJ, conforme 

sublinhamos na tabela anterior: já se trata o país inclusive com pronome possessivo em 

primeira pessoa do plural no TJ – “nosso paiz” –, enquanto na EP o significante “paiz” 

[país] só se materializa na passagem “póde Ella despertar acaso no espírito dos 

competentes a ideia de dotar o paiz com uma obra desse mesmo genero”. 

O “campo”, em livros como o TJ, também é significado num discurso bucólico, onde se 

rejeita a presença do homem rural nas cidades, produzindo um conflito entre esse 

discurso bucólico e o discurso urbano: 

TJ6: (...) um livro como este substitue, e com vantagem, uma pequena 

bibliotheca, sempre muito difficil de formar e de escolher. (...) E é 

indispensável, sobretudo fóra das grandes cidades. § Uma das cousas que 

mais impede em certos paizes esse terrivel exodo da povoação dos campos 

para as cidades e o excessivo crescimento d’estas, é que a vida rural, a 

country life, se torna supportavel e até agradavel mercê d’um certo grau de 

cultura e de distracção dos livros (...). O livro supre a vida social. E para um 

retiro assim, no campo, que melhor livro do que este? (Na seção “Um livro 

de cultura media geral”. W.M. JACKSON, 1925, p. 11). 

Em “sobretudo fóra das grandes cidades”, os “campos” são colocados em lado oposto 

da cidade no que diz respeito à cultura e ao entretenimento: o mesmo se dá quando se 

diz que a “vida rural (…) se torna supportavel e até agradavel” com a cultura e a 

distração ofertadas pelos livros. Sem os livros, o campo seria insuportável e 

desagradável. O uso da preposição “esse”, em “esse terrivel exodo da povoação dos 

campos para as cidades”, não é anafórico, mas dêitico, acessando uma memória já 

constituída sobre os fluxos migratórios no Brasil: não há referência textual anterior a 

que possa se ligar, então está se construindo a imagem do êxodo rural no Brasil das 
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décadas de 1920-1930, “terrivel” conforme significado na enciclopédia. A solução 

colocada no TJ seria levar um instrumento de metassaberes eminentemente urbano – o 

TJ – para os campos, o que daria condições a esse sujeito de lá se fixar. Esse discurso 

simplifica a historicidade do próprio êxodo rural, como se ele ocorresse em função da 

falta de entretenimento ou opções de cultura. Um conflito entre as posições discursivas 

bucólica e urbana: produz-se uma imagem positiva do campo, mas apenas com o auxílio 

de uma enciclopédia, afinal, conforme lemos na TJ6, “a vida rural, a country life, se 

torna supportavel e até agradavel mercê d’um certo grau de cultura e de distracção dos 

livros”. Se é necessário esse certo grau de cultura e de distração dos livros, a imagem 

que se projeta da vida rural é aquela de um enfado, de uma insuportabilidade que só 

podem ser contornados mediantes a leitura de instrumentos inscritos na memória de 

uma urbanidade, como as enciclopédias. 

No TJ, efeitos de sentido não dominantes na EP, o de patriotismo e o de nacionalismo, 

aparecem de modo dominante: isso por meio de uma posição nacional, de integração 

nacional por meio do saber, do domínio comum de conhecimentos que seriam ofertados 

pelo TJ. Vejamos nos recortes abaixo, do TJ, como essa posição discursiva vai 

produzindo efeitos de sentido, principalmente ao fazer uso de significantes como “paiz” 

e “patriotismo”: 

• em todos os recantos do paiz, nas cidades, nos campos, os longinquos sertões 

• alem se trata do nosso continente americano e do nosso paiz, que devemos 

conhecer melhor e mais completamente do que os outros continentes e os paizes 

estrangeiros 

• desenvolve o senso esthetico, ensina a moral por meio de exemplos, estimula o 

patriotismo, o amor da familia e o da humanidade, por meio de suggestões adequadas e 

criteriosamente escolhidas. § E’, pois, um excellente livro de educação intellectual e 

moral 

Os sentidos sobre Sertão vão se estabilizando como “longinquos”, mas não são 

excluídos de um país que tem um centro: as cidades. Esse país urbano que cresce deve 

ser conhecido em todos os seus aspectos, “melhor e mais completamente do que os 

outros”, e os valores de “patriotismo” estariam em comunhão com os de “senso 

esthetico”, “moral”, “amor da familia” e “humanidade”. Ao posicionar-se dessa 

maneira, poderíamos imaginar que o TJ diria da comida e da alimentação de maneira a, 

tal quais os artistas modernistas de poucos anos antes (1922), incorporar índios, negros, 

europeus não lusitanos ao discurso sobre o Brasil. Contudo, há disputas por sentido na 

enciclopédia, e está em jogo também, além de uma posição discursiva nacional, a matriz 

norte-americana a partir da qual a enciclopédia foi traduzida. Como dizer do nacional 

tendo como base uma discursividade produzida em outra nação? 
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Veremos o que Balibar (1997 [1988]) diz sobre a forma-nação e os sentimentos de 

unidade que a cimentam: os efeitos de nacionalismo e de patriotismo: 

Quelle peut être cette forme idéologique ? On l’appelera selon les 

circonstances patriotisme ou nationalisme, on recensera les événements qui 

en favorisent la constitution ou qui en révèlent la puissance, on en rapportera 

l’origine aux méthodes politiques, combinaison de « force » et 

d’« éducation » (comme disaient Machiavel et Gramsci) qui permettent en 

quelque sorte à l’État de fabriquer de la conscience populaire. Mais cette 

fabrication n’est encore qu’un aspect extérieur. Pour saisir les raisons les 

plus profondes de son efficacité, on se tournera alors, comme l’on fait la 

philosophie politique et la sociologie depuis trois siècles, vers l’analogie de 

la religion, en faisant du nationalisme et du patriotisme une religion, si ce 

n’est la religion des Temps modernes. (BALIBAR, 1997 [1988], p. 129)138 

O nacionalismo e a própria constituição do Estado-nação prescindem de uma 

valorização dos objetos nativos “reais” de um país ou mesmo de seus sujeitos. Ela é, 

como Balibar retoma de Maquiavel e Gramsci, uma combinação de força e de educação 

que fabricam o sentimento de pertencimento. Portanto, nacionalismo e patriotismo são 

efeitos da política do Estado-nação. O Thesouro da juventude, com sua entrada no 

mundo escolar de crianças e adolescentes, inscreve-se no discurso educacional que faz 

circularem os sentidos de nação, que, segundo Balibar (ibidem), se aproximam do 

funcionamento de uma religião: apesar de o TJ ser uma obra traduzida, ela se inscreve 

nessa política do Estado-nação que determina formação de um sujeito nacional. Esse 

sujeito, por sua vez, deve se inscrever num discurso não polêmico sobre o saber, um 

discurso que funciona na ilusão de homogeneizar: “Aqui não se discute, nem se 

polemiza, nem se trata de te imbuir qualquer philosophia; aqui refere-se o que, 

admittido por todos, constitue o minimo do que deve saber um homem culto” (TJ4). O 

mínimo do que deve saber um homem culto, dessa feita, estaria inserido no que é 

dominante, no que não é polêmico, no que, para usar um termo que comparece no TJ, 

não imbui filosofia: podemos, então, pensar da autoimagem dessa enciclopédia como 

aquela que projeta o que é científico, o que é estabelecido, opondo-se àquilo que é 

filosófico, no sentido daquilo de que não se tem certeza, daquilo que está no plano das 

ideias. Naquilo que é, nas palavras da TJ, admitido por todos. Esse gesto reverbera no 

discurso sobre comida e alimentação, uma vez que o “todos” que admitem os sentidos 

                                                 
138 “Que forma ideológica poderá ser essa? Chamá-la-emos de patriotismo ou nacionalismo de acordo 

com as circunstâncias, identificaremos os acontecimentos que favorecem sua constituição ou que revelam 

sua potência, relacionaremos sua origem aos métodos políticos, numa combinação de “força” e de 

“educação” (como diziam Maquiavel e Gramsci), que permitem de alguma maneira que o Estado fabrique 

a consciência popular. Porém, essa fabricação não passa de um aspecto exterior. Para expor as razões mais 

profundas de sua efetividade, nos viramos, então, como se tem feito há três séculos na filosofia política e 

na sociologia, para uma analogia com a religião, tomando o nacionalismo e o patriotismo como religião, 

senão a religião dos Tempos modernos” (BALIBAR, 1997 [1988], p. 129; tradução nossa). 
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circulantes compreendem um efeito de completude, mas dizem a partir de algumas 

posições que se autoimaginam como unânimes. Demonstraremos isso a seguir, quando 

examinarmos as sequências recortadas sobre comida e alimentação. 

 

4.3.2. “Mas sabemos que o homem toma outros alimentos além do leite e do pão; 

todos nós os tomamos, civilizados e selvagens”: 139  o tesouro da comida e da 

alimentação 

Com exceção do artigo “O pão nosso de cada dia” todas as sequências que analisaremos 

foram extraídas de artigos indicados pelas remissivas das entradas “Alimentação”, 

“Alimentos” e “Comida”, do índice geral do TJ. Esse índice é composto por uma parte 

introduzida pelo sintagma “V. também” [Ver também], que leva o leitor a outras entradas 

do próprio índice – um processo de referenciação entre diferentes itens lexicais que vão 

se significando discursivamente em relação parafrástica –, e em seguida pelas 

remissivas, que levam o leitor a artigos específicos dos outros volumes da enciclopédia. 

Transcrevemos as três entradas à frente:140 

Alimentação. V. também Alimentos; Comida; Cozinha; Nutrição 

Remissivas «Como e quando comer»; Como depende do trabalho; e dentiçao; Fim da; Grande 

importancia da variedade na; Influencia da edade na; Influencia da raça, clima e roupa na; 

Ovos na; Peixe na; Porque é que as pessoas differentes precisam de alimentação 

differente; Porque podem alguns animaes passar muito tem sem; Será justo matar para 

comer?; Só devemos comer quando temos fome. 

Alimentos. V. também Alimentação; Cozinha 

Remissivas Agua como alimento; Albuminoides como; «Alimento (O) completo»; «Alimento (O) e os 

seus usos»; Amido como alimento; Anhydrido carbonico como alimento; Ar como 

alimento; Assucar como alimento; combustiveis; Como a sua força passa para o sangue; 

Custo (O seu) não está em proporção com o seu valor; Modificações que soffrem antes de 

assimilados; O que comeu o primeiro ser vivo?; Porque são mais caros numas occasiões 

que noutras ?; que devem ser alliviados dos impostos; que pagamos pelo paladar e não 

como alimentos; Razão por que se cozem os; Valor comparado dos; «Valor da carne como 

alimento»; Valor (O seu) não depende da sua consistencia; «Verdadeiro (O) valor dos 

alimentos» 

Comida. V. também Alimentação 

Remissivas «Arte (A) de comer»; «Bocca (A) e a comida»; «Distribuição (A) da comida»; Porque os 

seus excessos são prejudiciaes; sem mesa. 

Tabelas 9: Entradas e remissivas presentes no índice do TJ 

No Thesouro constituem-se imagens de comida e de alimentação que estão relacionadas 

entre si, bem como a “cozinha” e a “nutrição”, conforme podemos depreender da parte 

V. também posterior às entradas.Por exemplo, na entrada “Alimentação”, o TJ remete, 

                                                 
139 Thesouro da juventude, na seção “O Livro da Nossa Vida”. 1925, p. 3.113-3.114 
140  Essas remissivas são organizadas em ordem alfabética, e não por ordem de aparecimento na 

enciclopédia. O artigo “Como e quando comer”, por exemplo, só aparecerá entre as p. 3.113 e 3.118. 
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com o recurso do V[er]. também, às entradas “Alimentos”, “Comida”, “Cozinha”, 

“Nutrição”, que produz a evidência uma relação entre a FD médica e a FD culinária. 

Cinco significantes cujos efeitos de sentidos vão se tocando, se imbricando, mas 

também se separando conforme os artigos em que se marcam como entrada de índice. 

De modo geral, já pelos títulos (entre aspas francesas) e pelas chamadas dos artigos 

indicados nas, podemos dizer que há um efeito de normatização das práticas 

alimentícias. Vejamos isso a partir dos verbos, dos pronomes interrogativos e de alguns 

substantivos: 

Entrada “Alimentação” 

«Como e quando comer» 

Como depende do trabalho 

Grande importancia da variedade na 

Porque é que as pessoas differentes precisam de 

alimentação differente 

Só devemos comer quando temos fome 

Entrada “Alimentos” Razão por que se cozem os 

Entrada “Comida” Porque os seus excessos são prejudiciaes 

Tabela 10: A normatização das práticas alimentícias nas remissivas 

Já é possível identificarmos uma regularidade nesse índice do TJ: os pronomes 

interrogativos “como” e “porque” (que hoje seria grafado como “por que”) se repetem; 

verbos como “depende”, “precisam”, “devemos” são dominantes; e os substantivos 

“importancia”, “razão” e “excessos” estão presentes. Trata-se de itens lexicais que, em 

seu conjunto, fornecem o efeito de sentido de que se deve comer de dada maneira, caso 

contrário, haveria prejuízos para o sujeito que se inscreve numa prática de alimentação e 

de comida deslegitimadas por esses “como”s, esses “por que”s. Coisas a saber, efeitos 

de norma. 

Na entrada “Alimentos” (e, até certo ponto, também na “Alimentação”), nesse efeito de 

norma, há também uma descrição daquilo que é discursivizado como alimento no TJ: 

Entrada “Alimentação” 
Ovos na 

Peixe na 

Entrada “Alimentos” 

Agua como alimento 

Albuminoides como 

«Alimento (O) completo» 

«Alimento (O) e os seus usos» 

Amido como alimento 

Anhydrido carbonico como alimento 

Ar como alimento 

Assucar como alimento 

«Valor da carne como alimento» 

Tabela 11: O que é alimento no TJ, conforme significado em seu índice 
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Nessas duas entradas, podemos apreender os alimentos que são destacados no TJ: ovos, 

peixe, água, albuminoides, alimento completo,141 amido, anidrido carbônico, ar, açúcar, 

carne. Nessa lista de alimentos, ao se dizer de anidrido carbônico e de ar, os sentidos de 

“alimento” não se fixam apenas naquilo que se come, mas também em substâncias que 

circulam no corpo e participam do processo de respiração. Alimentação, nessa 

sequência, é discursivizada com efeitos de sentido produzidos na FD médica para além 

da posição da nutrologia e da dietética. Para Silva (2013), a dietética é uma formação 

discursiva que se alinha também ao discurso médico, o que converge com nossas 

análises sobre as sequências analisadas do TJ: 

Encore une fois, il s’agit d’une formation discursive qui établit des normes 

permettant de réguler le comportement alimentaire mais, cette fois-ci, pour 

des raisons autres que celles d’ordre cultuel ou rituel que l’on a exposées 

antérieurement. En effet, l’élément alimentaire intervient dans ce type de 

discours en tant que variable du rapport entre la santé des hommes et ce 

qu’ils mangent. L’enjeu de cette forme de discours particulière est comme 

chacun sait d’établir quel est le régime alimentaire approprié pour chaque 

individu, afin de le maintenir en bonne santé ou bien de la rétablir en cas de 

maladie. La diététique est donc une formation discursive issue de la pratique 

médicale. (SILVA, 2013, p. 75)142 

Podemos apreender, da citação de Silva, que, embora o discurso da (posição discursiva 

da) dietética se inscreva num universalismo, construindo a imagem de uma espécie 

humana homogênea, a heterogeneidade dos sujeitos é um desafio para a eficiência do 

discurso de saúde da dietética e, por consequência, do discurso médico como um todo. 

Assim, não é exagero afirmar que a posição discursiva dietética se inscreve na formação 

social no âmbito do aparelho ideológico da saúde, fornecendo sentidos que, na luta de 

classes, beneficiam apenas alguns grupos, em detrimento de outros. Continuaremos a 

ver isso mais à frente. No TJ, ademais, há um artigo chamado “O alimento e os seus 

usos” que, além de, no interior de seu texto, mencionar alimentos, normatiza seu uso, 

dando regras para a utilização de cada alimento. 

                                                 
141 Alimentos completos são pesquisados pelas ciências médicas desde pelo menos o início do século XX. 

Contemporaneamente, essa designação compete com outra, “superalimentos”, uma tradução da palavra 

anglófona “superfood”. Ambos os itens lexicais são utilizados provocando o efeito de que algumas frutas 

e legumes, de acordo com a posição discursiva da nutrologia, oferecem muitos dos nutrientes necessários 

para a saúde corporal de modo concentrado. 
142 “Mais uma vez, trata-se de uma formação discursiva que estabelece as normas que permitem regular o 

comportamento alimentar, mas, no caso em destaque, por razões que não de ordem cultural ou ritual, 

diferentemente do que foi exposto anteriormente. Com efeito, o elemento alimentar intervém nesse tipo 

de discurso enquanto variável da relação entre a saúde dos homens e aquilo que eles comem. O desafio 

dessa forma de discurso em particular é como cada um sabe estabelecer qual é o regime alimentar 

apropriado para cada indivíduo, a fim de manter uma boa saúde ou também de restabelecê-la em caso de 

doença. A dietética é, então, uma formação discursiva decorrente da prática médica” (SILVA, 2013, p. 75; 

tradução nossa). 
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Recortamos algumas sequências de cada uma das entradas – Alimentação, Alimentos e 

Comida –, e observaremos agora: (1) como elas vão dizendo de um sujeito universal, 

humano; (2) como elas falam de um sujeito nacional de modo a predicá-lo como 

brasileiro; (3) como, na discursivização sobre o sujeito e a comida nacionais e/ou 

continentais (da América) no TJ, há também, regularmente, uma polissemia nessa 

primeira pessoa do plural, exatamente entre sujeito universal, sujeito americano e 

sujeito nacional. Sobre essas últimas observações, vale verificar a regularidade que 

encontramos, o uso de primeira pessoa do plural, que destacamos nos extratos de 

sequências a seguir: 

Sujeito universal/humano (1) TJ7 [extrato]: Até mesmo as creanças pequeninas sabem quando teem 

fome. E’ uma sorte que as cellulas que constituem o nosso corpo tenham a 

faculdade de nos dar a conhecer as nossas necessidades. 

Sujeito nacio-

nal/continental/ brasilei-

ro/americano 

(2) TJ17: No nosso paiz pode-se dizer que podemos comer de tudo que a terra 

inteira produz. 

Sujeito universal/sujeito 

americano/sujeito 

nacional 

(3) TJ9: (…) O mesmo [desaparecimento de gado selvagem] succede na 

America, onde existiram comtudo até fins do seculo passado, principalmente 

nos pampas argentinos e no Uruguay. (...) § São tão grandes os serviços que 

o gado presta ao homem, não sómente para as fainas agricolas como para 

fornecer-lhes carne, leite e coiros, que difficilmente poderiamos passar sem 

elle. (Na seção “O Livro da Natureza”. 1935, p. 371 [sublinhas nossas]) 

Tabela 12: Constituição e efeitos de sujeito: o universal, o nacional, o continental 

Além desses usos da primeira pessoa do plural, há uma outra, muito recorrente, que (4) 

aproxima a equipe de produção da enciclopédia ao leitor: 

(4) TJ7 [extrato]: Temos respondido a muitas perguntas relativas aos 

animaes, dizendo que estes conhecem as cousas por instincto (...) 

Quatro diferentes empregos da primeira pessoa do plural, todos produzindo distintos 

efeitos de sentido. Já introduzimos nesta tese o conceito de não pessoa discursiva, 

formulado em Indursky (1997). Vamos retomá-lo agora para examinarmos o 

funcionamento da primeira pessoa do plural nos extratos de sequência acima e nos 

seguintes. Para a autora, 

(...) nós representa, para efeitos de análise, toda a série que refere a primeira 

pessoa plural, a saber, nós, nos, nosso, bem como a desinência verbal de 

primeira pessoa plural. (...) Dado que nós designa conjuntos lexicalmente 

não-nomeados, nós os entendemos como uma não-pessoa discursiva. Ou 

seja, na interlocução discursiva, a não-pessoa discursiva corresponde ao 

referente lexicalmente não-especificado ao qual eu se associa para constituir 

nós. (INDURSKY, 1997, p. 66-67; negritos da autora) 
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A não pessoa discursiva, ao mesmo tempo que funciona numa ilusão de referencialidade 

clara, homogênea, provoca também um efeito de ambiguidade, em que as interpretações 

sobre quem é o referente discursivo de “nós” – e o restante da série – se multiplicam. 

Assim, se a referência textual do “nós” muitas vezes é localizável, constituindo sentidos 

de coletividade, união, comunhão – e ao mesmo tempo de exclusão, separação, 

disparidade, dado que a primeira pessoa do plural dificilmente produz efeitos de 

completude irrestrita, sempre há alguém ou algo para além do nós –, outras vezes a 

referência discursiva se dá no equívoco: não é localizável textualmente, e não bastaria o 

dito contexto para fixar seus sentidos. Nos extratos de sequências acima, estamos diante 

de casos desse tipo, em que o “nós” pode significar um sujeito universal, um sujeito 

nacional ou um encontro entre os dois, em que o nacional – ou mesmo o continental, no 

caso da construção de um sujeito que pertença à América – seria sinônimo de humano, e 

vice-versa: a constituição das características da alimentação humana a partir de uma 

continuidade entre aquilo que é significado como da ordem da espécie humana e aquilo 

que é significado como identitário, étnico, nacional A imposição do particular – e 

regional, nacional, continental – ao genérico, ao universal. Funcionamento da ideologia. 

Remetendo à tabela anterior, ademais, podemos analisar como vão circulando sentidos 

sobre o corpo humano, sobre a espécie, sobre um sujeito universal. Podemos afirmar 

que a maior parte das sequências em que ocorre o funcionamento da não pessoa 

discursiva se refere a um sujeito universal/humano ou produzem o efeito de 

ambiguidade que já comentamos: Sujeito universal/sujeito americano/sujeito nacional. 

Vamos às sequências com a primeira dessas posições, que vão constituindo os sentidos 

sobre aquilo que é humano e circunscrevendo o que faz do homem homem, o que o 

enquadra na espécie a que pertence:143 

Sequências em que se constitui a imagem de Sujeito universal/humano 

TJ7: O que produz a sensação da fome? § Temos respondido a muitas perguntas relativas aos animaes, 

dizendo que estes conhecem as cousas por instincto, e encontramo-nos a braços com perguntas 

referentes aos seres humanos, que nos merecem egual resposta. Não é necessario que alguem nos diga 

que estamos com fome; sentimol-a perfeitamente sem necessidade d’um aviso d’outrem. Este é um dos 

poucos instinctos que o homem possue. Até mesmo as creanças pequeninas sabem quando teem fome. 

E’ uma sorte que as cellulas que constituem o nosso corpo tenham a faculdade de nos dar a conhecer as 

nossas necessidades. Assim que o alimento falta no corpo, o sangue começa a reclamar nutrição, e 

notamos uma sensação de vasio no estomago, muito nossa conhecida, que designamos com o nome de 

                                                 
143 Nunca é demais ressaltar que essas posições discursivas que apresentamos e cujo valor se materializa 

linguisticamente pela diferença do funcionamento da primeira pessoa do plural são mais interpenetráveis 

do que completamente opostas, ou seja, seus sentidos se tocam e se misturam, pertencendo a formações 

discursivas compatíveis, cujas contradições não se anulam, por se inscreverem numa mesma formação 

ideológica. 
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fome. E’ uma das poucas cousas que apprendemos sem a necessidade de estudo. (Na seção “O livro dos 

« Porquês »”. 1925, p. 297 [sublinhas nossas]) 

TJ12: Porque cozemos a maior parte das nossas comidas? § São muitas as razões que fazem com que 

se cozam determinadas especies de alimentos. No entamto a mais importante de todas é que por meio do 

cozimento as amollecemos e podemos assim mastigal-as melhor ; isto refere-se especialmente à carne. 

Outra boa razão para que se cozam os alimentos é que o cozimento mata quaesquer microbios que 

existam nelles, alguns dos quaes poderiam ser muito prejudiciaes. Precisamente por esta razão é muito 

melhor ferver o leite, a não ser que estejamos inteiramente certos da sua pureza; e notemos que uma 

grande parte dos alimentos que se consomem, sobretudo nas cidades, causariam grandes prejuizos à 

saude se não se cozessem. E alem d’isso, cozendo os alimentos, tornamol-os mais agradaveis à vista, 

principalmente tratando-se da carne que tem um aspecto desagradavel quando está crua e não quando 

cozida, pois desapparece aquella cor encarnada do sangue. (Na seção “O livro dos « Porquês »”. 1925, 

p. 423) 

TJ16: Como e quando comer? § Estudámos cuidadosamente o primeiro e o mais importante dos 

alimentos do homem, o leite. Sem elle ninguem poderia crescer e desenvolver-se para comer quaesquer 

outros alimentos; de forma que a classificação do leite como sendo de todos os alimentos o primeiro, é 

indiscutível. Já estudámos os principaes alimentos cereaes e a sua importancia para a humanidade 

inteira. Mas sabemos que o homem toma outros alimentos além do leite e do pão; todos nós os 

tomamos, civilizados e selvagens, se os podemos alcançar, e com isso beneficiamos. (…) elle [o 

homem] pode comer maior variedade de comidas, e tira d’essa variedade maior proveito do que 

qualquer outra creatura. § Não quer isto dizer que as couves sejam tão bom alimento como o leite, ou 

que não haja uma verdadeira differença entre o comer carne tres vezes ao dia ou não comel-a em 

absoluto; mas quer dizer que quando nos pedem para acreditar que nos deviamos alimentar só de pão ou 

só de qualquuer outro alimento, as pessoas que tal fazem não teem provavelmente razão. (Na seção “O 

Livro da Nossa Vida”. 1925, p. 3.113-3.114) 
TJ18: Só deveriamos comer quando temos fome e beber quando temos sêde § Não é o comer quando 

temos fome que faz mal, mas o provocar em nós mesmos a vontade de comer quando na realidade não 

temos verdadeiro appetite, mas apenas desejo de tomar cousas. (...) Primeiro temos que apprender 

cozinha. É tão grande a parte da nossa alimentação que é cozinhada, e a culinaria absorve-nos tanto 

tempo que deviamos saber para que é que ella serve. Uma das primeiras razões que temos para cozinhar 

determinadas especies de alimentos, taes como a carne, é modificar-lhes o aspecto, visto não gostarmos 

muito que ella se nos apresente demasiado vermelha e crua. Esta razão, comtudo, não é muito forte, e, 

na verdade, a carne não se torna mais facil de digerir pelo facto de ser cozinhada. Outra razão para 

cozinharmos os alimentos é tornal-os mais molles ; applica-se isto especialmente aos alimentos 

vegetaes. Ainda outra razão para cozinharmos a comida, e esta de peso, é que o cozinhál-a mata os 

microbios que contém. No caso da fervura do leite é isto muito importante. (Dentro de “Como e quando 

comer”, na seção “O Livro da Nossa Vida”. W.M. JACKSON, 1925, p. 3.117) 

Tabela 13: Como se vão constituindo, através do discurso sobre comida e alimentação, as imagens de sujeito 
universal/humano 

Sublinhamos também nas sequências acima o uso de primeira pessoa que parece 

significar a aproximação da equipe editorial da enciclopédia com os leitores, mas que se 

localiza uma sentença antes da que faz uso de um “nós” desinencial e que parece, por 

sua vez, retomar “seres humanos”, bem como antecipar outros grupos nominais como 

“instinctos que o homem possue”: “Temos respondido a muitas perguntas relativas aos 

animaes, dizendo que estes conhecem as cousas por instincto, e encontramo-nos a 

braços com perguntas referentes aos seres humanos, que nos merecem egual resposta.” 

O encaixe do uso da primeira pessoa do plural nessa divisão de imagens que 

empreendemos aqui não é absoluta, tampouco fixa: apesar de muitas ocorrências do 

“nós” serem antecedidas por elemento textual que possa trabalhar na ilusão da fixação 

dos sentidos – p. ex., o trecho da TJ7: “(...) perguntas referentes aos seres humanos, que 
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nos merecem egual resposta. Não é necessario que alguem nos diga que estamos com 

fome; sentimol-a perfeitamente sem necessidade d’um aviso d’outrem”, em que o grupo 

nominal “seres humanos” antecede certo uso da primeira pessoa do plural, como os 

verbos “estamos” e “sentimol-a” –, o efeito de que esses sentidos são inequívocos não 

passa de uma imagem produzida pela tentativa de estabilização gramatical. Não há uma 

transição entre a primeira pessoa do plural que provoca o efeito de sentido EQUIPE 

EDITORIAL + LEITOR e a primeira pessoa do plural que provoca o efeito SUJEITO SER 

HUMANO, de modo a se produzir um outro efeito: o de que as posições discursivas de 

leitor e autor (num grupo que não se determina como aberto ou fechado, ou seja, não se 

diz se há outros humanos nessa primeira pessoa do plural) nessas sequências são 

também significadas como membros de um grupo maior, o grupo da espécie humana. 

As sequências que destacamos na tabela acima funcionam de modo a unir, como 

primeira pessoa, equipe editorial, leitor e humanidade. E interessa-nos compreender os 

efeitos de sentido que são produzidos nesse discurso de que há características comuns a 

todos os seres humanos no que diz respeito a comida e a alimentação. A maior parte das 

sequências equiparam a espécie humana à de outros animais que sabem exatamente 

quando devem comer, como se o horário das refeições fosse natural, assim como aquilo 

que se come. Há aí um apagamento da historicidade. Quanto aos hábitos de 

alimentação, naturalizam-se também alguns gostos dessa suposta espécie humana, a 

quem a visão da carne crua seria algo repulsivo, a quem, independentemente de ser 

“civilizado ou selvagem”, a alimentação seria variada e a quem haveria momentos 

certos para se comer, “quando temos fome”. Vejamos isso em recortes das sequências 

que trouxemos acima: 

TJ12: (…) por meio do cozimento as amollecemos e podemos assim 

mastigal-as melhor ; isto refere-se especialmente à carne. 

TJ16: Como e quando comer? § Estudámos cuidadosamente o primeiro e o 

mais importante dos alimentos do homem, o leite. Sem elle ninguem poderia 

crescer e desenvolver-se para comer quaesquer outros alimentos; de forma 

que a classificação do leite como sendo de todos os alimentos o primeiro, é 

indiscutível.Mas sabemos que o homem toma outros alimentos além do leite 

e do pão; todos nós os tomamos, civilizados e selvagens, se os podemos 

alcançar, e com isso beneficiamos. 

TJ18 Não é o comer quando temos fome que faz mal, mas o provocar em nós 

mesmos a vontade de comer quando na realidade não temos verdadeiro 

appetite, mas apenas desejo de tomar cousas. 
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A partir do uso da primeira pessoa, vai-se forjando uma imagem daquilo que o ser 

humano, como espécie – e o leitor, como representante dessa espécie –, come, deseja 

comer, pratica no gesto de alimentação. Seria natural do homem, dessa maneira, 

(1) cozinhar (sobretudo a carne) para amolecê-la e poder mastigá-la melhor; 

(2) tomar alimentos para além do leite e do pão, independentemente de ser 

“civilizado” ou “selvagem” (voltaremos a isso) e 

(3) dever comer e beber apenas quando há, respectivamente, fome e sede, ou seja, 

não é positivo, para a alimentação, se deixar levar pelo “desejo de tomar cousas”, nas 

palavras da TJ18. 

Voltando à TJ16, em que se diz de “civilizados e selvagens”, podemos perceber que se 

significa como indiscutível, na totalidade dos sujeitos predicados como humanos, que o 

leite – mais uma vez o leite! – é “o primeiro e o mais importantes dos alimentos do 

homem”. Sem ele, como mostra a sequência, “ninguem poderia crescer e desenvolver-se 

para comer quaesquer outros alimentos”, e enfatizamos aqui o ninguém, pronome 

indefinido que determina que o conjunto de pessoas que poderia “crescer e desenvolver-

se (…) sem o leite” é um conjunto vazio, opondo-se ao pronome indefinido “todos”. 

Isso é reforçado mais à frente, quando se fala dos selvagens e dos civilizados, 

englobando esses dois referentes discursivos, polarizados, no grupo de consumidores de 

leite. Ao fazer isso, o TJ se inscreve na mesma posição discursiva que já produzia 

sentidos sobre o leite em 1879, na Encyclopedia popular. Ao mesmo tempo, ao eleger 

falar de civilizados e de selvagens (como um aposto do sujeito “nós” do verbo 

“tomamos”), o TJ reúne os dois na imagem que faz dos sujeitos humanos. Essa reunião 

a partir de um critério supostamente natural – o consumo de leite e de pão – representa 

também um afastamento que não é natural, mas corroborado por uma posição discursiva 

civilizatória. Esse discurso também diz da comida e da alimentação: em certo aspecto, 

elas seriam, para o homem, algo natural, da própria espécie, instintivo. E se o leite e o 

pão são víveres que participariam das práticas de alimentação natural do ser humano, o 

que, para o TJ, é “indiscutível”, seriam outras práticas que separariam o civilizado do 

selvagem.  

Precisamos agora entendermos como a imagem do leite como alimento universal vai se 

construindo (1) antes com o apagamento do índio, que havia tido sua saúde prejudicada 

com a inserção do leite em sua dieta e (2) com a inscrição imaginária do “selvagem” no 

grupo de humanos a quem a ingestão de leite é indispensável (salientando que o 

significante “selvagem”, nos anos 1920, como ainda hoje, remontava a uma memória de 
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sujeito afastado das práticas urbanas e, principalmente, europeias). A intensificação do 

discurso dominante sobre o leite como alimento principal é tão importante que a história 

se escreve apagando indigestões, mal-estares, doenças, mortes, em nome da filiação a 

uma posição discursiva que é projeção da memória europeia, donde são trazidas as 

práticas alimentares com leite e laticínios, de modo geral. Um discurso que apaga 

memórias e justifica aquilo que poderia ter sido um genocídio culinário – em vários 

sentidos. 

A expressão “apprender cozinha”, presente na sequência TJ18 transcrita acima, mais 

uma vez nos leva a uma reflexão sobre a produção e a fixação de coisas a saber entre 

sujeitos imaginados civilizados e sujeitos imaginados selvagens. Ela nos aponta para 

uma possibilidade de diferença entre o civilizado e o selvagem que se tenta domar, ou 

seja, a quem se tenta inscrever no sistema da propriedade, da organização familiar, das 

práticas alimentares, da CASA. 144  Na sequência, diz-se que “Primeiro temos que 

apprender cozinha. É tão grande a parte da nossa alimentação que é cozinhada, e a 

culinaria absorve-nos tanto tempo que deviamos saber para que é que ella serve”. O 

predicado“aprender cozinha”, em contraste com o uso “aprender a cozinhar”, não é uma 

locução verbal, mas um verbo com seu complemento verbal em forma de substantivo: 

“cozinha”. Pensando interdiscursivamente, a produção de efeitos de sentido ao se dizer 

“aprender a cozinhar” ou “aprender cozinha” é bem diferente em cada caso. “Aprender 

a cozinhar” não produz os efeitos, necessariamente, de o sujeito precisar se inscrever 

nas práticas de toda a cozinha, como cômodo da casa, mas a aprender as técnicas 

utilizadas para preparar a comida. Já “aprender cozinha” é discursivizado em outra 

posição discursiva: trata-se não apenas de aprender as técnicas utilizadas para preparar a 

comida, mas de passar a saber a própria circulação na cozinha como cômodo da casa. 

Nesse aspecto, embora os “selvagens” – e os índios, que, nesse discurso, estão em 

relação parafrástica – saibam cozinhar, eles não sabem cozinha. Seria importante, então, 

para se alçar à condição de civilizado, que se aprendesse “cozinha” e, além disso, que se 

adquirisse a prática de cozinhar os alimentos. 

Entre as sequências TJ12 e TJ18, há duas posições discursivas contraditórias, mas 

inscritas numa mesma formação discursiva, uma vez que seus efeitos de sentido 

                                                 
144 Adicionando que um dos possíveis sentidos para “domar” é exatamente “dar casa”: a versão do 

significante em latim, domus (nominativo), podia significar “casa”. Domar, dominar e domesticar, 

portanto, são por nós interpretados não apenas como subjugar, tratar como mestre (sentidos também 

possíveis), mas também como inscrever na formação social em que a imagem da propriedade, da casa, é 

capital, interpela o sujeito a desejar ser da casa e vir a conhecer suas práticas, seus saberes, seus rituais 

mais íntimos. Domar, dominar, domesticar é integrar à casa. 
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normatizam a prática do cozimento da carne: enquanto na primeira diz-se, 

especificamente, da importância do cozimento da carne, na segunda essa importância – 

pelo menos no que concerne à digestão – é desmentida. Chamamos, como antes, essa 

formação discursiva de FD culinária, e numeramos as posições discursivas como pd 

culinária 1 e pd culinária 2, distintas da posição discursiva gastronômica, observada 

mais atrás. 

TJ12: (…) por meio do cozimento as amollecemos e podemos assim 

mastigal-as melhor ; isto refere-se especialmente à carne. 

TJ18: (…) Uma das primeiras razões que temos para cozinhar determinadas 

especies de alimentos, taes como a carne, é modificar-lhes o aspecto, visto 

não gostarmos muito que ella se nos apresente demasiado vermelha e crua. 

Esta razão, comtudo, não é muito forte, e, na verdade, a carne não se torna 

mais facil de digerir pelo facto de ser cozinhada. Outra razão para 

cozinharmos os alimentos é tornal-os mais molles ; applica-se isto 

especialmente aos alimentos vegetaes. (Dentro de “Como e quando comer”, 

na seção “O Livro da Nossa Vida”. W.M. JACKSON, 1925, p. 3.117) 

Dá-se duas razões desiguais para o cozimento da carne. Se na TJ12, atravessada pela pd 

culinária 1, ele é significado como importante, não podemos dizer o mesmo na TJ18, 

atravessada pela pd culinária 2, a não ser por um motivo estético: “não gostarmos muito 

que ella se nos apresente demasiado vermelha e crua”. O uso da primeira pessoa 

também é importante: vai-se constituindo a imagem de um gosto natural pelo cozimento 

da carne, que não pode ser “demasiado vermelha e crua”. A contradição entre as duas 

sequências indica um conflito – político –, uma disputa de sentidos pelo cozimento da 

carne e pelos argumentos que justificam tal. Cozinhá-la facilitaria a digestão ou seria tão 

somente uma forma de esconder a natureza animal da comida – suavizando o vermelho 

do sangue? Na TJ12, cozinha-se “especialmente à carne” para a amolecer, na TJ18, 

“applica-se isto especialmente aos alimentos vegetaes”: até mesmo os exemplos usados 

diferem no que diz respeito ao cozimento, mas o adjunto adverbial utilizado, 

“especialmente”, é o mesmo, dando caráter de prioridade ora ao cozimento da carne, ora 

ao cozimento dos vegetais. Ainda que haja disputa por sentidos na FD culinária, o efeito 

de sentido dominante é o de que o cozimento é obrigatório. 

Na tabela a seguir, podemos observar a primeira pessoa do plural funcionando como um 

discurso de agregação identitária, seja numa união continental, 145  seja numa união 

                                                 
145 Mais acima, já vimos que, na introdução do TJ, já há um esforço para promover a constituição de um 

sentimento de identidade continental, defendendo o conhecimento sobre “o nosso continente americano e 

do nosso paiz, que devemos conhecer melhor e mais completamente do que os outros continentes e os 

paizes estrangeiros” 
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nacional, inscrevendo-se também nessa não pessoa discursiva um sujeito humano, 

biológico, com vontades (de comer) naturais: 

Sequências em que se constitui a imagem de Sujeito nacional/continental/brasileiro/americano e, 

ao mesmo tempo, Sujeito humano, biológico, natural 

TJ8: O que nos ensina este capitulo § A maior parte dos animaes são-nos de utilidade d’uma ou d’outra 

forma, como não tardaremos a ver; mas alguns, especialmente, prestam-nos tão relevantes serviços que 

difficilmente viveriamos sem elles. O leite e a carne com que nos alimentamos, e a maior parte do fato 

que usamos, são-nos dados pelos animaes; de maneira que é realmente um facto que elles nos alimentam 

e nos vestem. Neste capitulo trataremos das ovelhas e vaccas que pastam nos prados, dos porcos que 

chafurdam nos lameiros, das cabras que saltam pelos montes, dos veados que percorrem as [r]elvas e 

dos coelhos que pullulam nas suas tocas. Entre esses animaes são uns mais uteis do que outros; mas 

todos vivem e trabalham em proveito do homem, que não pode prescindir d’elles sem soffrer graves 

prejuizos. Nunca devemos esquecer que estes animaes foram creados para a nossa commodidade e 

proveito, e que lhes está reservada no mundo uma importante missão. (Na seção “O Livro da Natureza”. 

1925, p. 371 [sublinhas nossas]) 

TJ9: Presentemente desappareceram os rebanhos selvagens de gado vaccum em toda a Europa, 

conservando-se apenas alguns, por mera curiosidade, em certos pontos da Gran-Bretanha. O mesmo 

succede na America, onde existiram comtudo até fins do seculo passado, principalmente nos pampas 

argentinos e no Uruguay. (...) § São tão grandes os serviços que o gado presta ao homem, não sómente 

para as fainas agricolas como para fornecer-lhes carne, leite e coiros, que difficilmente poderiamos 

passar sem elle. (Na seção “O Livro da Natureza”. 1925, p. 371 [sublinhas nossas]) 

TJ10: Emprega-se o leite para misturar com o café e outras bebidas, e para varios usos culinarios. Sem o 

leite não teriamos a manteiga e o queijo. (Na seção “O Livro da Natureza”. 1925, p. 371 [sublinhas 

nossas]) 

TJ17: No nosso paiz pode-se dizer que podemos comer de tudo que a terra inteira produz. Cultivamos, ou 

a terra nos dá, fructa e carne, queijo e arroz e tudo mais. Mas a humanidade adapta-se tão bem, que, se 

preferir, como algumas pessoas preferem, viver só de carne crua e agua quente, ou só de nozes e queijo, 

ou só de leite e pão e cousas parecidas, pode fazel-o. A principio, se de repente mudarmos de regime, 

poderemos soffrer, mas depois de algum tempo adaptamo-nos à nova qualidade de alimento, voltando 

novamente a passar bem. (Dentro de “Como e quando comer”, na seção “O Livro da Nossa Vida”. W.M. 

JACKSON, 1925, p. 3.115) 

Tabela 14: Como se vão constituindo, através do discurso sobre comida e alimentação, as imagens sobre sujeito 
nacional, entrelaçadas a outros sentidos sobre sujeito 

Há novamente nas sequências dessa tabela uma polissemia no uso da primeira pessoa do 

plural que também se coaduna ao funcionamento do “nós” como pronome de 

aproximação entre a equipe editorial e o leitor: “Neste capitulo trataremos das ovelhas e 

vaccas que pastam nos prados”. Na tabela acima, entretanto, esse “nós” que se 

multiplica no Thesouro da juventude provoca um efeito de identificação e de unidade, 

que vai, ao mesmo tempo, moldando um sujeito nacional/continental e um sujeito que 

possui características de humanidade a partir de sua alimentação. 

O uso de primeira pessoa do plural como na sequência TJ8 provoca o efeito de que o 

que se come em alguns lugares é da ordem do humano da ordem da humanidade. O 

discurso geopolítico vai legitimando o discurso médico de uma alimentação que seria 

natural do homem: 

TJ8 [extrato]: A maior parte dos animaes são-nos de utilidade d’uma ou 

d’outra forma (…) alguns, especialmente, prestam-nos tão relevantes 
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serviços que difficilmente viveriamos sem elles. O leite e a carne com que 

nos alimentamos, e a maior parte do fato que usamos, são-nos dados pelos 

animaes; de maneira que é realmente um facto que elles nos alimentam e nos 

vestem. (…) trataremos das ovelhas e vaccas que pastam nos prados, dos 

porcos que chafurdam nos lameiros, das cabras que saltam pelos montes, dos 

veados que percorrem as [r]elvas e dos coelhos que pullulam nas suas tocas. 

Entre esses animaes são uns mais uteis do que outros; mas todos vivem e 

trabalham em proveito do homem, que não pode prescindir d’elles sem 

soffrer graves prejuizos. Nunca devemos esquecer que estes animaes foram 

creados para a nossa commodidade e proveito, e que lhes está reservada no 

mundo uma importante missão. 

No trabalho de forjar uma identidade a partir do uso de primeira pessoa do plural, 

mencionam-se animais sem os quais “difficilmente viveriamos” (um “nós” desinencial 

sem antecedente que possa funcionar numa suposta fixação de sentidos da vida do 

sujeito universal, visto que se trata de uma sequência ao início do artigo) e que vivem 

em ambientes específicos: “ovelhas e vaccas que pastam nos prados”, “porcos que 

chafurdam nos lameiros”, “cabras que saltam pelos montes”, “veados que percorrem as 

[r]elvas” e “coelhos que pullulam nas suas tocas”. Um imaginário europeu de animais 

voltados à pecuária. Não se fala de espécies latino-americanas, e até mesmo a vegetação 

(prados e relvas) remete a uma posição europeia: translada-se a paisagem europeia – 

com sua fauna, sua flora, suas práticas alimentares envolvendo carnes de animais 

nativos – para qualquer outro lugar do mundo, universalizando-a e fabricando um 

sentimento de pertença com o uso de primeira pessoa do plural. O discurso religioso 

também incide aqui, ao se dizer, na voz passiva (e sem agente), sobre a criação dos 

animais em prol do “nossa commodidade e proveito” (sejam eles do sujeito humano ou 

do sujeito nacional, continental etc.): “Nunca devemos esquecer que estes animaes 

foram creados para a nossa commodidade e proveito, e que lhes está reservada no 

mundo uma importante missão”. Significa-se a morte dos animais como justificativa 

para sua missão em prol de um “nós”. 

As TJ8, TJ9 e TJ10 se inscrevem numa cadeia parafrástica que vai dando sentidos de 

indispensabilidade aos animais, e também ao leite: 

TJ8 [extrato]: A maior parte dos animaes são-nos de utilidade d’uma ou 

d’outra forma, como não tardaremos a ver; mas alguns, especialmente, 

prestam-nos tão relevantes serviços que difficilmente viveriamos sem elles 

TJ9 [extrato]: São tão grandes os serviços que o gado presta ao homem, não 

sómente para as fainas agricolas como para fornecer-lhes carne, leite e 

coiros, que difficilmente poderiamos passar sem elle. 

TJ10 [extrato]: Sem o leite não teriamos a manteiga e o queijo [sublinhas 

nossas] 
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Os adjuntos adverbiais introduzidos pela preposição “sem”, modificadores (junto com 

os adjuntos adverbiais de modo ou negação “difficilmente”, “difficilmente” e “não”) 

dos verbos em primeira pessoa do plural “viveriamos”, “poderiamos” e “teriamos” 

constroem esse efeito de sentido de indispensabilidade da carne bovina. As três 

sequências acima funcionam numa gradação dos motivos pelos quais o gado e, mais à 

frente, seu leite são importantes: “utilidade d’uma ou d’outra forma”, “para fornecer-

lhes carne, leite e coiros”, “a manteiga e o queijo”. Indispensável pela carne, pelo leite, 

pelos couros, pela manteiga e pelo queijo, direta ou indiretamente, o gado é significado 

como o principal animal voltado para a alimentação no Brasil. Embora sem uso de 

primeira pessoa do plural, a TJ11, à frente, faz referência ao gado da América do Sul, e 

vai reconhecendo nele, sem qualquer risco de coincidência, semelhanças com o gado 

português e com o gado espanhol: 

TJ11: O gado vaccum creoulo da América do Sul parece-se com o gado 

portuguez e com o hespanhol. Em certas regiões retrocedeu quasi ao estado 

selvagem. (Na seção “O Livro da Natureza”, página com fotos de “Alguns 

typos de gado vaccum”. 1925, p. 372) 

O que significa ter retrocedido quase ao estado selvagem, nesse caso? É se adaptar; é, 

embora sendo crioulo, se comportar como espécie natural do lugar; é se continentalizar, 

se nacionalizar. Discursiviza-se o gado como uma fauna, se não natural, naturalizada da 

América do Sul, e com fortes vínculos, em aparência, com seus supostos originários, as 

espécies portuguesa e espanhola. A sequência também se inscreve na posição discursiva 

segundo a qual “em se plantando, tudo dá” no Brasil, mas nesse caso com um 

deslocamento metafórico: não se trata de plantação, mas de integração do gado europeu 

na América do Sul. A TJ17, a seguir, se inscreve nessa cadeia parafrástica de imagem de 

fertilidade brasileira: 

TJ17: No nosso paiz pode-se dizer que podemos comer de tudo que a terra 

inteira produz. Cultivamos, ou a terra nos dá, fructa e carne, queijo e arroz e 

tudo mais. Mas a humanidade adapta-se tão bem, que, se preferir, como 

algumas pessoas preferem, viver só de carne crua e agua quente, ou só de 

nozes e queijo, ou só de leite e pão e cousas parecidas, pode fazel-o. A 

principio, se de repente mudarmos de regime, poderemos soffrer, mas depois 

de algum tempo adaptamo-nos à nova qualidade de alimento, voltando 

novamente a passar bem. (Dentro de “Como e quando comer”, na seção “O 

Livro da Nossa Vida”. W.M. JACKSON, 1925, p. 3.115) 

Na sequência, os usos da primeira pessoa do plural se misturam, ora para falar do 

“nosso paiz” ora para falar que “adaptamo-nos [humanidade] à nova qualidade de 

alimento”. O parágrafo provoca efeitos de sentido: 
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(1) da fertilidade e da enorme variedade dos gêneros alimentícios gerados pela terra 

brasileira (“podemos comer de tudo que a terra inteira produz. Cultivamos, ou a terra 

nos dá, fructa e carne, queijo e arroz e tudo mais”), como se fosse possível produzir de 

tudo no Brasil, um país tão produtivo e proveitoso que é viável comer a completude 

daquilo que a terra tem a dar: fruta, carne, queijo, arroz. Aqui reproduz-se a imagem de 

boa terra para se plantar, para se criar, para se consumir. 

(2) da capacidade de adaptação alimentar da humanidade (“depois de algum tempo 

adaptamo-nos à nova qualidade de alimento”), produzindo sentidos de que tudo serve de 

alimento ao homem. Na sequência, diz-se que é possível se alimentar apenas de uma 

curta variedade de alimentos (“carne crua e agua quente”, “nozes e queijo”, “leite e pão 

e cousas parecidas”), apesar do sofrimento inicial que isso causaria. Tal efeito de 

evidência da adaptabilidade alimentar da espécie humana pode, em alguma escala, 

justificar a fome e a carência de alimentos para algumas parcelas da formação social – 

em geral associadas a classe e/ou a região geográfica, como o sertão do Nordeste 

brasileiro. 

Essas duas posições discursivas, cada uma determinadora dos sentidos dominantes dos 

usos da primeira pessoa do plural nas sequências acima, se inscrevem numa mesma 

formação discursiva geopolítica, que, atravessada por um discurso médico, produz o 

efeito de divisão de um suposto sujeito universal, genérico, humano, natural, espécie 

biológica, em categorias como sujeito continental, nacional, regional, regendo aquilo 

que pode e deve ser dito sobre a alimentação de um suposto ser humano e também 

descrevendo as pretensas características alimentares de diferentes povos, países, grupos 

étnicos. Pode e deve ser dito que o sujeito nacional se submete às regras de alimentação 

do sujeito universal – portanto, que ele é adaptável –; que o sujeito universal deve 

consumir principalmente alguns gêneros alimentícios, como leite e pão; que o sujeito 

universal cozinha a carne ou para amaciá-la, ajudando a mastigação, ou para que ela 

perca seu aspecto vermelho e sangrento de crueza, segundo o discurso no TJ, uma 

aparência não apreciada por “nós”; que há formas de comer, hora de comer, lugar para 

comer e gêneros adequados para se comer, inscrevendo os sentidos do TJ também no 

discurso médico. Começa-se a dizer não de uma comida nacional, mas de um sujeito 

nacional que come algo que é produzido no país de ampla fertilidade, como o Brasil era 

significado. 
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As últimas sequências que recortamos para este capítulo fazem parte do artigo chamado 

“O pão nosso de cada dia”, seção “Cousas que devemos saber”. 146  A injunção a 

conhecer o pão – “devemos saber” dele, segundo impõe o título da seção, como 

condição indispensável para ser considerado sujeito (universal, como espécie, e também 

nacional) – evoca a dúvida: que pão é esse? Como vimos, a EDI privilegia a designação 

indígena “mandioca”, e silencia a designação portuguesa “pão da terra” e mesmo a da 

carta de Caminha (“esse inhame”): naquela enciclopédia, circula o saber que se tornou 

dominante, silenciando a disputa pela designação da raiz do Novo Mundo. Observamos 

lá, então, o conflito de sentidos e de designações pela mandioca já com seu vencedor: 

embora a posição-sujeito indígena tenha sido subalternizada no discurso enciclopédico 

da EDI, a designação – lusitanizada, estabilizada, gramatizada, enfim, por uma escrita e 

uma fonação atravessadas pela língua portuguesa – marca uma resistência diante do 

discurso dominante. É a vez, no TJ, de vermos também qual “pão” passa a circular na 

enciclopédia: o pão europeu ou o pão da terra/pão do Brasil, designação europeia diante 

do real inapreensível pela língua portuguesa. 

O TJ possibilita que os efeitos de sentido de Estado-nação circulem, impondo uma 

posição discursiva europeia, que apaga os alimentos do Brasil consumidos pelos 

sujeitos brasileiros anteriores à chegada dos portugueses às Américas: os índios. No 

artigo “O pão nosso de cada dia”, temos um funcionamento discursivo que (1) se 

inscreve no discurso religioso cristão – fazendo uso de um dos versos da oração “padre-

nosso” –, o que apaga a existência de outras religiões em preferência ao cristianismo e 

(2) faz uso mais uma vez de uma primeira pessoa do plural que coloca em evidência um 

efeito de sujeito humano, brasileiro, americano, cristão. O artigo se inicia provocando 

efeitos de normatização, dizendo da necessidade de se comer pão; mais 

especificamente, “em geral”, o pão de trigo:  

TJ13: Todo o mundo civilizado necessita de comer pão, que é o alimento 

comum, o mais barato, e do qual não podem prescindir, ricos e pobres. 

Chegamo-nos a enfastiar de tudo quanto comemos, excepto do pão e da 

manteiga. Pela continuação enfastiamo-nos dos pasteis, dos biscoitos e 

outras massas doces; mas nunca do pão. § Fabrica-se pão de muitas cousas e 

de muitas maneiras: mas o melhor de todos costuma ser aquelle que é 

fabricado em casas do campo, longe das padarias. O fabrico do pão parece 

muito facil e simples ; comtudo não deixa de ser uma cousa complicada e até 

certo ponto scientifica, embora as mulheres do campo que o fazem não 

tenham a menor ideia do que a sciencia é. § A primeira cousa precisa é a 

farinha. A farinha é, em geral, feita de trigo, o qual se moe em moinhos. 

(W.M. JACKSON, 1925, p. 505; sublinhas nossas) 

                                                 
146 Trata-se do volume 2 da enciclopédia. 
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Normatiza-se o consumo do pão a “ricos e pobres” de “Todo o mundo civilizado”. E 

uma enciclopédia volta-se a esse público: àquele que já se imagina civilizado ou àquele 

que se autoimagina na posição de ser civilizado. E o pão é um passo necessário nesse 

sentido. 

Guilhamou e Maldidier (1994 [1986]) analisam a regularidade da coordenação do tipo 

“Pão e X” (como em “Pão e a liberdade” e “Pão e ferro”) no âmbito da Revolução 

Francesa. A questão que se põe é como as relações sociais, representadas pelo 

significante “pão”, tomam um sentido também político ao se coordenarem 

linguisticamente com significantes como “a liberdade” – ora como horizonte, ora como 

pré-construído, segundo os autores – e “ferro” – ora como exigência de prisão da 

aristocracia, ora com o sentido de armas para o povo. O item lexical “pão”, para os 

autores, é significante – materialmente – das condições básicas de existência do povo 

francês, deslizando metaforicamente para outras áreas da vida cotidiana, mas também 

da própria alimentação. Não é casual que numa enciclopédia como o Thesouro da 

juventude se diga que o pão é “o alimento comum, o mais barato”: imagem europeia, 

que vai se calcificando desde o final do século XVIII. 

O pão também passa a ser significado como algo que se pode comer em todas as 

refeições, de que nunca se cansa de comer – “ nunca do pão” se enfastia –, 

acompanhado de uma imagem que avalia a qualidade do pão conforme sua origem: o 

campestre é melhor do que o das padarias. No caso do pão, o TJ parece fazer circular 

um discurso, portanto, que é contrário ao discurso de padronização urbana da produção 

de alimentos em privilégio a uma posição discursiva bucólica, presente desde os 

elementos pré-textuais da enciclopédia. Se há uma dialética de legitimação entre o 

discurso urbano e o discurso médico, podemos dizer que o discurso bucólico legitima o 

discurso religioso no caso da TJ13. 

A posição discursiva científica vai significando também os sujeitos mulheres a partir de 

uma divisão social do trabalho de preparo de alimentos e de uma negação de saber e de : 

“O fabrico do pão parece muito facil e simples ; comtudo não deixa de ser uma cousa 

complicada e até certo ponto scientifica, embora as mulheres do campo que o fazem não 

tenham a menor ideia do que a sciencia é”. Duas posições discursivas aqui dizem da 

mulher: uma proveniente da FD culinária produz o efeito de que os pães campestres, 

mais gostosos que os da padaria, são produzidos pelas mulheres; a outra, duma FD 

científica, significa o preparo dos pães como uma prática até certo ponto científica, 

apesar da ignorância feminina em relação àquilo que seja ciência. Se por um lado os 
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sujeitos mulheres vão sendo significados como aqueles que sabem fazer os pães, por 

outro, são também discursivizados como aqueles que desconhecem a ciência. 

Em “parece muito facil e simples”, há o cruzamento de um pré-construído – de que o 

preparo do pão é fácil e simples – com sua negação, proporcionada pelo verbo “parece” 

e pela conjunção coordenativa adversativa “comtudo”: é a própria ideia de ciência 

circulante na enciclopédia que vai começando a dizer também do preparo da comida, e 

não apenas da alimentação (com suas dietas, ordens de digestibilidade, recomendações). 

Isso explica por que, dentro do artigo “A arte de comer” – no índice, uma remissiva da 

entrada “Comida” –, apesar de esperarmos, particularmente, uma série de 

recomendações sobre a apresentação à mesa e mesmo sobre gastronomia, nos 

deparemos com descrições pormenorizadas sobre o aparelho digestivo. O discurso das 

ciências biológicas vão significando, também, um discurso sobre a arte. 

E finalmente chegamos à substância de que, conforme o TJ, se faz o pão: o trigo. “A 

primeira cousa precisa é a farinha. A farinha é, em geral, feita de trigo, o qual se moe em 

moinhos”. O adjunto adverbial “em geral” apresenta a regra, embora conceda também, 

implicitamente, exceções. Mas, se estas não são materializadas, servem apenas como 

modo de a enciclopédia atestar sua responsabilidade diante daquilo que, embora não 

seja unânime, também existe.147 Num país em que, antes da plantação do trigo, só foi 

possível dizer de pães, historicamente, para se referir à mandioca e a seus produtos 

(como o beiju), com o início da lavoura de trigo, o conflito por sentidos na designação 

dos pães se desembaraça: o pão, “em geral”, como posto na TJ, é produzido com farinha 

de trigo. Silenciamento dos pães da terra. Silenciamento dos pães do Brasil: que voltam 

à sua designação indígena: mandioca, aipim, beiju.  

E logo à frente a enciclopédia se ocupa de abordar onde se pode achar trigo no “nosso 

paiz”: 

TJ14: No nosso paiz o trigo é especialmente cultivado nos Estados do Sul, 

principalmente no Rio Grande do Sul, sendo a producção d’este Estado 

avaliada em 20 milhões de kilogrammas. E’ nas colonias de Ijuhy, Guarany e 

Erechim que esta planta é principalmente cultivada. O trigo ainda se cultiva 

em Piauhy, mas em pequena escala. Nos outros Estados cultiva-se 

principalmente o milho. (W.M. JACKSON, 1925, p. 506) 

Dessa vez, a imagem produzida de Brasil não é nem mesmo a de fertilidade, mas a de 

um país (“nosso”, numa construção identitária de nacionalidade) que se circunscreve no 

conjunto do mundo civilizado que come pão: Sul e Norte do Brasil – de colônias no Rio 

                                                 
147 Relendo um extrato da sequência discursiva TJ4 que já apresentamos atrás, “Aqui não se discute, nem 

se polemiza”. Não é polêmico falar da farinha de trigo como principal ingrediente do pão, mas pode ser 

tarefa mais dificultosa discutir-se a menção a uma farinha que não a de trigo. 
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Grande do Sul ao Piauí, “mas em pequena escala” – produzem trigo, embora nos outros 

estados o milho seja “principalmente” cultivado. Como a sequência se inscreve no 

artigo sobre pães e, mais acima, como já analisado, observamos o adjunto adverbial “em 

geral” para se descrever com quem farinha se fabrica o pão, abre-se a possibilidade de 

outro gênero alimentício ser a matéria-prima do pão. Sem dizer do pão, a TJ14 menciona 

que “Nos outros Estados cultiva-se principalmente o milho”: significado como não 

exatamente o cereal mais apropriado para se produzir o pão, o milho também pode ser 

aproveitado para tal. Assim, são mencionados dois estados brasileiros (RS e PI) como 

lavradores de trigo, enquanto todos os restantes cultivam o milho. 

O milho, um cereal originário das Américas, possuía diversas espécies quando da 

chegada dos europeus ao Novo Mundo no século XVI. Apenas algumas (principalmente 

as que rendem como produto o milho de cor amarela) se tornaram comerciais, e mesmo 

assim foram perdendo espaço nos centros urbanos brasileiros. Há mitos sobre o milho 

na América Central, assim como mitos sobre o trigo na mitologia greco-romava: 

Chaque céréale poussée dans un champ, promesse de nourriture et porteuse 

de vitalité, doit être reçue puis offerte comme une bénédiction. C’est le 

présent, réitéré depuis le commencement des temps, de dieux bienveillants, 

le plus souvent de déesses : Déméter (ou Cérès) donna l’orge et le blé aux 

Gréco-Latins ; Chicomecoatl le maïs aux Aztèques. (TOUSSAINT-SAMAT, 

2013, p. 137)148 

Com sentidos deslizantes das formações sociais pré-cristãs (como as greco-latinas), o 

pão de trigo continua, no cristianismo, sendo símbolo de um deus benevolente: ele é dos 

sujeitos a seu deus, e também oferta divina, oferta de bênção do deus. Para os astecas, o 

milho significava a bondade dos deuses. As Américas pré-colombianas são um espaço 

heterogêneo e, embora para os astecas o milho seja a base da alimentação, para os 

índios brasileiros do litoral, de acordo com Cascudo (2004 [1968], p. 107ss), embora 

consumissem o milho, o milho não representava alimento matricial como a mandioca e 

a macaxeira, embora gostassem dele como “gulodice e passatempo mastigador” (idem, 

p. 108). Conforme Toussant-Samat (2013, p. 139), há um intercâmbio imperialista de 

trigo e de milho já na década de 1520: o milho chega à Europa e o trigo às Américas. 

Em 1531, agora consoante Cascudo (2004 [1968], p. 110), já havia milharais em 

Portugal, e o milho se tornaria alimento comum entre a “gente vulgar” (ibidem). Se 

dizemos, com frequência, que as posições discursivas europeias incidem 

                                                 
148 “Cada cereal maduro num campo, promessa de comida e portador de vitalidade, deve ser recebido 

como uma oferta de bênção. É o presente, reiterado desde o começo dos tempos, de deuses benevolentes, 

e mais frequentemente de deusas. Demetra (ou Ceres) fornecera a cevada e o trigo aos greco-latinos, 

Chicomecóatl, o milho aos astecas” (TOUSSAINT-SAMAT, 2013, p. 137, tradução nossa). 
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dominantemente sobre o discurso sobre a alimentação no Brasil, desta vez podemos 

dizer que as metrópoles também são ressignificadas com os discursos, os sujeitos, os 

alimentos e ingredientes das colônias. Algumas comidas passam mesmo a 

discursivamente serem associadas às metrópoles ou a outras nações europeias.149 E as 

metrópoles também transmitem espécies entre suas colônias: os espaços africanos 

colonizados por Portugal recebem plantações de mandioca. O Brasil mesmo recebe a 

cana de açúcar. O colonialismo incide sobre as técnicas, os ingredientes e como eles são 

significados. A recepção desses alimentos também vem acompanhada das imagens que 

as metrópoles projetam sobre eles: como vimos em Cascudo (op. cit.), os milhos passam 

a ser consumidos pela “gente vulgar”. Já em alguns lugares da Europa, o milho só é 

consumido na pecuária. Com a constituição da formação social brasileira pós-

colonização, trigo e milho são utilizados nas cozinhas em pães e bolos. Mas 

discursivamente produz-se o efeito de que o trigo é o principal cereal. 

O “em geral” da TJ13 (“A farinha é, em geral, feita de trigo”) calca-se num critério além 

do meramente quantitativo: não se trata de que a maioria numérica dos pães seria obtida 

a partir da farinha de trigo ou que os pães de farinha de trigo seriam de maior qualidade. 

Trata-se de uma padronização do trigo como cereal principal para o assamento de pães, 

subalternizando outras sementes e substâncias, como o milho e a mandioca. Além disso, 

passa-se a associar o pão de trigo a um consumo majoritário nacional e o pão de milho a 

pratos mais regionais. Ferreira (2014), por exemplo, analisa o caso dos pastéis de milho 

como uma “especialidade culinária do Sul de Minas”, havendo uma disputa pelas 

histórias originais de seu surgimento e tradição em duas cidades: Itajubá e Pouso 

Alegre. 

(…) essas versões incluem uma história do pastel, que teria começado antes 

da própria constituição da cidade, como modo de justificar essa história em 

relação ao espaço administrativo da cidade. Assim, os limites do espaço 

administrativo de ambas as cidades reconhecem uma história que ultrapassa 

esses limites, mas acabam por circunscrever/limitar a história do pastel a 

esse espaço. (FERREIRA, 2014, p. 137-138) 

O uso do milho para um alimento, uma receita, uma comida, um prato que comparece 

como um dos sentidos para consolidação de uma identificação do sujeito com 

determinada região, no Brasil, não ocorre de modo a identificar o sujeito com o Brasil, 

mas com uma região específica. Como diz Ferreira (2014), a história do pastel de milho 

é circunscrita e limitada ao espaço administrativo das cidades de Itajubá e Pouso Alegre, 

não do espaço administrativo nacional. Articulando nossas análises com as de Ferreira 

                                                 
149 Como é o caso daquilo que foi sendo designado como “batata-inglesa”, cuja espécie vem dos Andes. 
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(2014), podemos afirmar que o milho, na formação social brasileira e ao longo de pelo 

menos um século (do TJ às sequências que a autora analisou, provenientes de 

publicações on-line), diz de algo que pertence ao nacional, mas que não o representa e 

não identifica seus sujeitos. 

Descoberta por biólogos no século XVIII na Itália e logo valorizada gastronomicamente 

em toda a Europa,150 a substância chamada glúten, de que a farinha de trigo é rica, é 

significada como responsável pela cocção de um pão que tenha volume e crocância, 

mais casca que miolo, algo também importante a partir do final do século XVIII, desde 

a França para o restante da Europa: 

C’est le gluten (sous ses deux formes de glutenine et de gliadine) qui permet 

à la pâte, après pétrissage, fermentation et cuisson, d’avoir une structure em 

alvéoles, c’est-à-dire d’augmenter en volume et de devenir 

proportionnellement plus légere. Parmentier pense que la quantité de gluten 

est un des indicateurs principaux de la qualité d’une farine et il recommande 

même à la ménagère de pratiquer l’extraction pour en mesurer la quantité. 

(JACOBSOHN, 2005, p. 156)151 

Se a quantidade de glúten é indicadora da qualidade de uma farinha desde o final do 

século XVIII e a farinha de milho não possui glúten, embora conte também com uma 

outra proteína assemelhada que permite a aglutinação e a aeração da massa, ela não 

poderia ser significada como uma boa farinha. Ainda que as propriedades físico-

químico-organolépticas sejam assemelhadas, milho não é trigo: a historicidade os 

separa. Mas o produto obtido a partir do milho ainda pode ser chamado de pão. Já o 

produto produzido a partir da mandioca dificilmente é chamado, nas enciclopédias, de 

pão: ela nem mesmo é mencionada no artigo que analisamos do TJ. Com a 

intensificação da imigração francesa para o Brasil, o conflito de designação do pão 

também foi reforçado: os franceses diziam que o pão da terra, de mandioca, não era pão, 

visto que suas propriedades não condiziam com as de um pão europeu (este que 

também, conforme podemos ler em Jacobsohn (2005), mudou ao longo dos séculos, 

ganhando mais ou menos a aparência, o sabor e as demais características que possui 

hoje ao final do século XVII). Mais do que as propriedades, está em jogo a posição 

donde se diz da legitimidade de um pão: o pão legítimo seria o significado pelo francês, 

tido como o verdadeiro douto sobre a matéria. Milho não é trigo e, como vimos no 

                                                 
150  A divulgação da substância se intensificou graças ao pesquisador Parmentier, na França 

(JACOBSOHN, 2005). 
151  “É o glúten (sob suas duas formas: glutenina e gliadina) que permite que a massa, após sua 

amassadura, fermente, cozinhe e se estruture em alvéolos, ou seja, que aumente em volume e que se torne 

proporcionalmente mais leve. Parmentier pensa que a quantidade de glúten é um dos principais 

indicadores da qualidade de uma farinha, e recomenda até mesmo à dona de casa que ela proceda a 

extração para mensurar sua quantidade” (JACOBSOHN, 2005, p. 156). 
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subcapítulo em que analisamos a EDI, milho também não é arroz: ele é relegado à 

segunda instância no discurso sobre a alimentação no Brasil. 

E a esse pão se acrescentaria um laticínio, a “tão saborosa manteiga” – como a predica o 

TJ – , que não poderia faltar na combinação: 

TJ15: [a “tão saborosa manteiga”]: Entre nós é talvez o Estado de Minas 

Geraes aquelle em que a producção da manteiga tem maior importância. 

Nesse Estado há 150 fabricas de manteiga, produzindo mais de 2 milhões de 

kilos por anno. Em Santa Catharina tambem há zonas agricolas em que se 

fabrica muita manteiga, como nas de Blumenau, Brusque, Nova Trento etc. 

(W.M. JACKSON, 1925, p. 507; sublinhas nossas) 

Os estados também vão se significando por suas potencialidades agrícolas e pecuaristas, 

e sem muitas certezas (o “talvez” não diz muito em termos científicos, mas faz circular 

um saber que, mesmo duvidoso, reverbera), mas com potencial de estabelecer os 

sentidos, reforçando aqueles que já estão como pré-construído: o de que Minas Gerais 

possuía, já em 1920, uma grande indústria manteigueira. O importante é dotar de 

sentido a possibilidade de se fabricar manteiga no Brasil, assim como o trigo e tantos 

outros gêneros: mostra-se que, num país como o “nosso”, qualquer tipo de comida, 

mesmo a europeia, é viável, e isso inscreve a nação no mundo civilizado, visto de uma 

posição discursiva europeia. 

 

4.4. Dizer de comida e de alimentação nacionais a partir de enciclopédias 

internacionais 

Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe (...) 

Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo 

(Chico Buarque, “Construção”) 

 

No título deste capítulo, explicitamos três sintagmas preposicionados cujo núcleo verbal 

era o mesmo: “sobre o saber, a saber, por saber”. Já refletimos, no subcapítulo 2.1.1, 

sobre o que chamamos de metassaberes, a divulgação de um saber por meio de um 

instrumento linguístico de saber: a enciclopédia. No entanto, preferimos deixar para a 

conclusão deste capítulo a explicação daquilo que preferimos designar “a saber” e “por 

saber”. Como demonstramos, tanto a Encyclopedia e diccionario internacional quanto o 

Thesouro da juventude se inscrevem em formações discursivas científica e civilizatória, 

em que a quantificação de informações sobre como viver no mundo civilizado, no 

continente americano, no país brasileiro é o que mais interessa: um discurso “a saber”, 

em que, para além de se descreverem e apresentarem os conhecimentos, há uma 

injunção a sabê-los. O TJ, por ser uma enciclopédia mais voltada aos públicos infantil e 
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juvenil, projeta um futuro “por saber”, no produzindo informações que, no efeito de 

uma norma, deviam ser dominadas para que os jovens da época pudessem evoluir diante 

das gerações anteriores. Esse projeto se materializa tanto nos elementos pré-textuais 

quanto em seus artigos, que estabelecem sentidos sobre a vida em sociedade. 

Os funcionamentos distintos entre as duas enciclopédias se dão para além do modo 

como se organizam, seja por ordem alfabética seja por progressão de artigos 

organizados em blocos temáticos. O TJ, em sua imagem de conhecimento, se fia num 

sujeito-leitor que ainda há de viver num porvir, dotado, então, de um por saber. Como 

lemos na TJ5, 

TJ5: O sr. João H. Finley, de Nova York, na Introducção de um livro analogo 

a este, dizia: « Supponde que um menino de dez annos empregava quinze 

minutos por dia (quasi a centesima parte de seu tempo) a ler estas paginas... 

Poderá acabar estes volumes em dois ou três annos, e aos treze saberá mais a 

respeito da terra e de sua vida que sabia o homem mais sabio ha umas 

poucas de gerações. » (W.M. JACKSON, 1925, p. 9-10; sublinhas nossas) 

Finley, o organizador da edição norte-americana, dita original, do Thesouro da 

juventude (The Book of Knowledge), comparece na introdução também da versão 

brasileira da enciclopédia cumprindo a materialização do plano da obra, da imagem de 

conhecimento que acompanha, necessariamente, a imagem de leitor do instrumento 

linguístico de metassaberes. “em dois ou três annos” o leitor terminaria de ler os 

volumes da enciclopédia e já seria mais sábio que os homens mais sábios das gerações 

que o antecedem.  

Vão circulando na EDI e no TJ, na década de 1920 brasileira, sentidos sobre (a) uma 

comida brasileira, (b) uma comida que se consome no Brasil, (c) uma norma alimentar 

própria ao sujeito brasileiro, significado como subtipo duma suposta espécie humana e, 

ao mesmo tempo, (d) um sujeito brasileiro a partir daquilo que se diz da alimentação do 

Brasil. Como temos visto, o saber culinário indígena resiste discursivamente no léxico – 

mandioca, aipim –, embora seja silenciado no discurso sobre o preparo da comida 

(ainda que algumas das técnicas que se materializam linguisticamente sejam indígenas): 

o resultado é que ainda hoje, quando se diz da resistência das línguas indígenas na 

língua brasileira, se concentre naquilo que o índio legou como nome de comida e 

alimento, além de comparecer também em topônimos e antropônimos.152 

Os saberes culinários africanos, no entanto, são apagados nessas duas enciclopédias, o 

que reverbera na historiografia sobre comida e alimentação no Brasil. Há posições, 

                                                 
152 E também na toponímia. 



235 

 

 

como a de Dória (2009), segundo as quais os negros que chegavam ao Brasil para serem 

escravos não contavam com muita autonomia para preparar seus alimentos. Mas o 

discurso histórico se contradiz: na posição em que se inscreve El-Kareh (2012), também 

se afirma essa falta de autonomia dos escravos em relação ao preparo da comida, como 

já mencionamos na análise da EDI, porém, no mesmo autor diz-se que havia vendas de 

comida de rua preparadas por negras no espaço do Rio de Janeiro ao longo do século 

XIX, o que significa a participação dos africanos nas práticas alimentares no Brasil 

oitocentista. Isso sem falarmos das numerosas ilustrações do século XIX de negros 

preparando comida. Mas eles continuam a ser apagados no discurso sobre comida e 

alimentação das enciclopédias. As únicas menções a eles que encontramos nos recortes 

que estamos analisando foram feitas na ERG (1873 [1863]), onde são significados na 

cozinha ou como ignorantes ou como malandros. Ri-se do negro na cozinha. Nas 

demais enciclopédias, não se significa a comida (nem a consumida no Brasil nem aquilo 

que se significa como alimentação universal da espécie humana; embora às vezes haja, 

como há no TJ, parágrafos que se refiram à alimentação na África, como se nada tivesse 

transladado desse continente para o Brasil com o tráfico negreiro nem nada tivesse sido 

levado do Brasil para a África no processo) em sua relação com os negros: sejam 

brasileiros, sejam africanos. 

Neste capítulo, vimos como as enciclopédias brasileiras vão funcionar ao longo do 

século XX: ora organizadas alfabeticamente como a EDI, ora em artigos, como o TJ. 

Fomos verificando como, no discurso sobre comida e alimentação dessas enciclopédias, 

as posições e formações discursivas vão significando, por exemplo, pães, café, feijão, 

mandioca, e como esses ingredientes, essas matérias-primas alimentares, vão sendo 

postos nas práticas alimentares, em suas formas de fazer, de comer, de nutrir, de 

restaurar energias. E, enquanto as enciclopédias do século XIX construíam a imagem de 

um sujeito universal, biológico a partir daquilo que se dizia do que ele comia, esta 

imagem vai cada vez mais se deslocando também para um sujeito nacional brasileiro, e 

vai projetando também imagens dominantes do próprio Brasil, como fértil, passível de 

adaptação, assim como se vão também significando as diferentes regiões do Brasil por 

meio daquilo que elas comem, enfatizando determinados ingredientes — como o trigo e 

o leite — detrimento relação a outros. Esse efeito de descrição daquilo que se come 

promove, ao mesmo tempo, um efeito de normatização em relação àquilo que deve ser 

comido. Como no capítulo anterior, mostramos à frente o mapa de FDs e de suas 

regionalizações em posições discursivas que produziram os efeitos de sentido 
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analisados neste capítulo, recapitulando nossas análises. Reparemos que a FD 

geopolítica, do final do século XIX para o começo do século XX, se divide em mais 

posições, o que indicou, neste capítulo, um fortalecimento dessa FD e o surgimento de 

uma posição discursiva nacional, que convive com uma posição discursiva europeia, 

assim como o aparecimento de uma FD culinária, que se autonomiza da posição 

discursiva gastronômica que compareceu em nossas análises do capítulo anterior como 

circulante em diversas FDs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulamos, no mapa acima, a teia de relações que identificamos entre as FDs e suas 

respectivas posições discursivas, seja em disputa, seja em processo de legitimação 

mútua. As setas indicam um atravessamento de uma FD por outra, seja em disputa, seja 

em encontro. Verificamos, além dos efeitos de sentido já comentados no parágrafo 

anterior, que a pd rural observada no capítulo anterior translada para uma pd bucólica 

(que incluímos agora no mapa), construindo imagens de um campo, de uma zona rural 

agora valorizada, e que disputa sentidos com a pd urbana de sua mesma FD geopolítica. 

O que se diz sobre campo e sobre cidade também vai dizendo do nacional. 

Num efeito de transmissoras imparciais do saber e inscritas dominantemente no 

discurso médico (que não deixa de funcionar com o apagamento da EP como primeira 

enciclopédia brasileira de divulgação científica), as enciclopédias entram no século XX 

do Brasil dizendo de comida e de alimentação. A publicação desses instrumentos cessa 

por algum tempo, entre os anos 1930 (com reedições da EDI) e o final dos anos 1950, 

quando sua produção é retomada com a Enciclopédia brasileira Alarico Silveira, de 

1958. O que veremos no nosso recorte das demais enciclopédias do século XX à frente. 

Mapa 2: Das FDs e pds (Formações e posições discursivas) que produzem efeitos de sentido neste capítulo 

FD médica 
pd fisiológica 

pd dietética/da 

nutrologia 

FD religiosa 
pd moralista 

pd autoritária 

pd jurídica 

FD geopolítica 
pd urbana 

pd bucólica 

pd europeia 

pd indígena 

pd nacional 

pd norte-americana 

FD ciência 

exata 
pd física 

FD culinária 
pd culinária 1 
pd culinária 2 

FD 

civilizatória e 

evolucionista 
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5. A estabilização imaginária dos sentidos de comida e alimentação brasileiras 

 

A gente não quer só comida 

[Só comida?] 

(Titãs – nossa resposta ao verso) 

 

Levando em conta que, nas enciclopédias analisadas dos anos 1920, começa a se 

discursivizar aquilo que vai sendo dito como comida e alimentação no Brasil, do Brasil, 

brasileiras, neste capítulo, em que tomaremos enciclopédias publicadas no Brasil de 

1958 a 1973, procuramos investigar: (a) se as formações e posições discursivas que 

vimos circular nos capítulos anteriores sofrem permanecem nas enciclopédias 

analisadas neste capítulo, e (b) quais as relações entre comida, alimentação e sujeito 

nessa fase da publicação de instrumentos linguísticos de metassaberes (1958-1973), em 

que as enciclopédias se multiplicam e se popularizam no sistema editorial brasileiro. 

Com essa expansão da publicação das enciclopédias, as obras de referência passam a 

circular e ocupar um lugar ainda mais importante na produção de efeitos de sentido 

sobre aquilo que vai sendo dito brasileiro.153 

Nesta tese, temos trabalhado com três períodos específicos: anos 1860-1870 (com ERG 

e EP), primeiros decênios do século XX (com EDI e TJ) e anos 1958-1970. Neste 

capítulo, fizemos um recorte de três enciclopédias dessa última fase: 

 de 1958, a Enciclopédia brasileira de Alarico Silveira, lançada pelo Instituto 

Nacional do Livro, a primeira enciclopédia publicada no Brasil a ser 

acompanhada, em seu título, do gentílico “brasileira”; 

 de 1964, a Enciclopédia Barsa, que passa a ser a enciclopédia mais vendida no 

Brasil, chega às livrarias; 

 de 1973, a Enciclopédia da mulher, primeira enciclopédia da editora Abril e 

primeira enciclopédia brasileira não especializada em comida e alimentação a 

incluir receitas em suas páginas. 

No período de 1958 aos anos 1970, há uma dominância de um discurso que diz do 

nacional e do brasileiro, presente inclusive nos títulos dos instrumentos: 

                                                 
153 Como já informamos, é a partir da década de 1960 que o número de enciclopédias publicadas no Brasil 

deslancha. As polícias de alfabetização também são motivo para uma expansão do mercado editorial. De 

acordo com dados do IBGE (http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=CD101&t=taxa-

analfabetismo-pessoas-15-anos-mais), entre sujeitos de 15 a 19 anos, a taxa de analfabetismo era de 

24,3%, enquanto que entre sujeitos de 50 anos ou mais a taxa chegava ao dobro, 48,4%. A publicação de 

enciclopédias se inscreve nessas condições de produção sócio-históricas: com um público leitor em 

expansão, já é possível que se lancem mais títulos. 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=CD101&t=taxa-analfabetismo-pessoas-15-anos-mais
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=CD101&t=taxa-analfabetismo-pessoas-15-anos-mais
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A Enciclopédia Brasileira Mérito, publicada em 1959 pela editora Mérito 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, é a primeira 

enciclopédia concluída a se apresentar como brasileira. Retomando a 

combinação de dicionário e enciclopédia (na filiação ao Larousse Universal, 

1865-76) e as partes dedicadas à geografia e à fauna e flora, a enciclopédia 

traz definições concisas. Vemos aí não mais a memória colonialista mas a 

unidade nacional e a relação com outras tradições enciclopédias acionadas 

para a constituição da enciclopédia brasileira. (NUNES, 2012, p. 2) 

O projeto de Enciclopédia brasileira de Mário de Andrade nunca chega a ser concluído 

tal qual planejado pelo antigo servidor do Instituto Nacional do Livro, mas a 

enciclopédia que leva o nome do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal de Getúlio 

Vargas, Alarico Silveira,154 começa, em 1958, a ser publicada pelo menos instituto, 

nunca saindo do primeiro volume.155 Um ano depois, como podemos ler na citação 

anterior de Nunes (2012), também é publicada uma outra enciclopédia que leva o 

gentílico “brasileiro” em seu título: a Enciclopédia brasileira Mérito,156 produzida pela 

editora homônima em três regiões brasileiras, Sul, Sudeste e Nordeste. 

Se nunca antes no Brasil uma enciclopédia havia incluído o adjetivo pátrio em seu 

título, é sintomático da construção de uma imagem de Brasil e de brasileiro que, em 

apenas dois anos, dois instrumentos o tenham feito: mesmo apesar de apenas um deles 

ter sido concluído. É também interessante que as iniciativas tenham partido uma do 

âmbito público (EBAS) e uma do privado (EBM). Podemos afirmar que o final dos anos 

1950, durante a Guerra Fria e o governo Juscelino Kubitschek, é momento de afirmação 

e legitimação da condição brasileira, da brasilidade, do elencar das coisas, histórias, 

ciências, técnicas do Brasil. Essa publicação praticamente concomitante de duas 

enciclopédias brasileiras acarreta uma disputa de sentidos não apenas de como designar 

o sujeito, mas também do que dizer sobre o brasileiro: o que, no Brasil, vale entrar 

numa enciclopédia, como deve ser dito, o que deve ser recenseado ou censurado? 

Sentidos em embate. Neste capítulo, a partir das sequências recortadas de três 

enciclopédias publicadas a partir de 1958, veremos como os sentidos sobre comida e 

                                                 
154 Doravante EBAS. 
155 Na “Introdução” da publicação em livro do projeto de Mário de Andrade, a organizadora retoma a 

visita do escritor à casa de Alarico Silveira, que já planejava a escrita de uma enciclopédia brasileira, 

contemporaneamente, quando vivo: “Como se sabe, este projeto do Instituto Nacional do Livro não 

progrediu da forma esperada. Talvez iniciando a execução do plano, ou simplesmente por causa da 

recomendação de Augusto Meyer, Mário de Andrade vai, e companhia de José Bento de Faria Ferraz, seu 

secretário em São Paulo, à casa de Alarico Silveira, que já colecionava material para uma edição do 

gênero. De fato, o tomo I da Enciclopédia Brasileira de Alarico Silveira sai em 1958 mas, em nada se 

assemelha ao modelo proposto ao INL” (TONI, 1993, p. XXII). 
156 Daqui para a frente, EBM. 
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alimentação vão se produzindo nas enciclopédias. No subcapítulo a seguir, analisaremos 

os elementos pré-textuais das enciclopédias que selecionamos. 

 

5.1. Uma nação que se constrói em prefácios, introduções, prólogos 

Primeira enciclopédia já editada por um órgão do governo federal do Brasil, a 

Enciclopédia brasileira de Alarico Silveira é dita como a continuidade do projeto de 

Alarico Silveira, através de suas fichas colecionadas ao longo de décadas, com 

impressões sobre as coisas do Brasil: 

EBAS7: Quis a Fundação Edmundo Bittencourt patrocinar a publicação de 

uma obra significativa da nossa cultura. A Enciclopédia Brasileira de 

Alarico Silveira pareceu a mais indicada. Não foi sòmente a categoria do 

trabalho que determinou a preferência, mas o próprio objeto da obra, fruto 

de um incansável esfôrço por um melhor conhecimento do Brasil, esfôrço 

que estaria provàvelmente perdido como um dos mais tristes episódios da 

nossa história cultural, não fora a corajosa e patriótica iniciativa da 

Fundação. (...) A assombrosa deficiência dos glossários e enciclopédias em 

relação às nossas coisas mais vulgares fazia com que o trabalho se 

avolumasse impressionantemente. Quando viemos a travar conhecimento 

com o autor, a obra já constituía uma construção majestosa. (Américo 

Jacobina Lacombe, INL, 1958 [1951], p. XII; itálicos e negritos do original; 

sublinhas nossas) 

Filiando-se a um imaginário de constituição de povo, região e sentimento nacionais, 

essa enciclopédia possui marcas gramaticais que vão se repetindo ao longo dos verbetes, 

desde a apresentação de Américo Jacobina Lacombe – então diretor da Casa de Rui 

Barbosa. Trata-se da primeira pessoa do plural, na figura de pronomes pessoais ou 

possessivos, como foi o caso nessa última sequência, com “nossa história” e “nossas 

coisas”.  

Desde o prefácio, a não pessoa discursiva (INDURSKY, 1997), na forma do possessivo 

nossas, é um elemento anafórico que retoma Brasil, mas não apenas isso: o nossa 

provoca um efeito de identificação, apontando para os objetos discursivos dão 

consistência ao laço social. Alguns desses objetos são os alimentos, as comidas, os 

ingredientes, as plantas. No caso da enciclopédia que começa a ser projetada nas fichas 

de Alarico Silveira, há uma presença marcante do recurso à legitimidade dos discursos 

da história natural (por meio de citações, por exemplo, de Pio Correia) e da filologia, 

atestada pelo expediente da obra. A maioria dos profissionais que colabora com os 

textos da enciclopédia é composta de filólogos e gramáticos, conforme podemos notar 

na Figura 10 (Anexos). Na EP (1879), na EDI (1920-1930) e no TJ (1925), não havia 

nem mesmo expediente com a relação da equipe de produção. Nesta última, apenas a 
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assinatura de Clovis Bevilacqua no prólogo. Sendo a EBAS uma enciclopédia do final 

da década de 1950, indicar um expediente funciona discursivamente como uma forma 

de não apenas prestigiar os colaboradores da obra, mas de legitimar os discursos 

produzidos por meio de nomes imaginados respeitáveis no meio da produção 

intelectual.  

Na página de créditos (Figura 10) constam como organizador o historiador Américo 

Jacobina Lacombe, como editor de texto o filólogo Celso Ferreira da Cunha, como 

colaboradores o também filólogo recém-formado Adriano da Gama Kury, Ayla Martins, 

o mineralogista e então diretor do colégio Pedro II Carlos Potsch, o literato Hélcio 

Martins, o botânico Leonam de Azevedo Pena, Maria Matta Machado, o linguista 

Nelson Rossi, o jornalista Newton de Almeida Rodrigues, o geógrafo Orlando Valverde 

e Zulmira Faria. 157  O filólogo, escritor, tradutor Antônio Houaiss comparece como 

assistente especial. O expediente aparece logo ao começo do livro, e não acima do 

colofão, como dominante em muitas publicações da época e atuais. A equipe de 

produção ganha uma página exclusiva como elemento pré-textual, logo após a folha de 

rosto: produzindo um efeito de discurso legitimador. 

Já nesse expediente da enciclopédia, pode-se reconhecer o efeito de peso e de valor que 

as abordagens linguísticas tinham na produção de tal instrumento: a EBAS diz da 

posição discursiva da filologia. O efeito de legitimação do conhecimento das coisas do 

mundo passa não apenas pelas ciências exatas e biológicas, mas também pelas letras. 

Era pré-requisito, para o aprendizado, uma prática enciclopédica dotada de 

conhecimento metalinguístico, e ainda da história natural (assim entendemos a 

participação de mineralogistas e de botânicos no expediente) e, principalmente, 

estudiosos da língua/linguagem, num momento em que as posições discursivas filólogo, 

gramático, linguista, teórico da literatura se encontravam em um mesmo lugar social, o 

de bacharel e licenciado em letras – ou em outros cursos de humanidades.158 

                                                 
157 Não conseguimos identificar, em nossa pesquisa via internet, as formações acadêmicas e/ou atividades 

profissionais de Ayla Martins, Maria Matta Machado e Zulmira Faria, não coincidentemente, as únicas 

três mulheres que comparecem no expediente de produção da Enciclopédia brasileira de Alarico Silveira. 

Esse apagamento diz muito do imaginário de mulher na formação ideológica capitalista, no Brasil, nos 

anos 1950, às portas dos anos 1960: ainda que presentes em uma das publicações epistemologicamente 

mais importantes das últimas décadas (por ter sido a primeira enciclopédia com o gentílico “brasileira” no 

título), os nomes desses sujeitos mulheres não ressoam historicamente. Os efeitos de sentido sobre elas 

não circulam, são apagados. 
158  Vemos isso ressoando em substantivos como Adriano de Gama Kury, Celso Ferreira da Cunha, 

Antônio Houaiss: nomes próprios, nomes de autor, que concentram posições de autoridade de saber diante 

da filologia, da gramática, da linguística, da teoria da literatura. 
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Conforme já adiantamos, não se consegue encontrar um verbete relativo a “comida” ou 

a “alimentação” na Enciclopédia brasileira de Alarico Silveira, que parte da letra A e 

chega ao verbete Anzol-de-tenda. Como ela não passou do primeiro volume, nossa 

pesquisa se restringiu a esse número, que não apresenta nem o verbete “comida” (por 

um impedimento da própria organização alfabética: como o volume só chegou a 

“Anzol-de-tenda”, era impossível chegar a verbetes iniciados pela letra C) nem 

“alimentação”, embora este pudesse estar expresso entre os verbetes englobados pelo 

limite alfabético alcançado no volume 1.159 Apesar desse silenciamento, a EBAS funda a 

discursividade das enciclopédias ditas, em seus títulos, brasileiras, e publicadas no 

Brasil, mas não da comida e da alimentação brasileiras. Depois dela, podemos 

recapitular a Mérito (1959), no Brasil; e, em Portugal, a Enciclopédia luso-brasileira de 

cultura (1974). Instaura-se um discurso enciclopédico que se assume brasileiro desde o 

título, e essa fundação de discursividade dirá muito também de como os discursos sobre 

comida, sujeito e nacionalidade vão se construindo em constante contato a partir da 

década de 1960. 

Seis anos depois da publicação da EBAS, é publicada a Enciclopédia Barsa, cujo título 

remete à união de duas famílias em casamento: Dorita Barrett de Sá e Alfredo Almeida 

de Sá. A empresa familiar é responsável por distribuir os produtos da Encyclopaedia 

Britannica no Brasil e, ao final da década de 1950, resolve verter o instrumento europeu 

para o público brasileiro, mas acabou sendo decidido que a edição brasileira não seria 

uma tradução ou adaptação da inglesa: a redação da Enciclopédia Barsa (doravante EB) 

é completamente feita por “brasileiros ou por pessoas intimamente vinculadas ao 

Brasil”, conforme lemos no prólogo de Antônio Callado (CALLADO, 1964, Prólogo, p. 

1), convidado a chefiar a redação da obra em 1960, lá ficando empregado até 1963, logo 

antes de sua publicação. O efeito provocado por um expediente discursivizado desse 

modo – uma enciclopédia dita feita por “brasileiros ou por pessoas intinamente 

                                                 
159 Até um momento anterior da análise – a banca de qualificação de doutorado –, ainda assim tentávamos 

entender como os sentidos sobre comida e alimentação circulavam no instrumento linguístico, tomando 

como recorte verbetes sobre gêneros alimentícios que íamos reconhecendo na leitura. Concluímos 

posteriormente que esse procedimento, entretanto, era falho: se o que buscamos são as regularidades e as 

rupturas no discurso sobre comida e alimentação e se nosso critério desde o início da pesquisa era 

justamente buscar verbetes que, de uma maneira ou de outra, se relacionassem textualmente a esses 

substantivos, utilizar como material de análise, por exemplo, os verbetes “abacate”, “alho” e “alfavaca”, 

sem mesmo que eles tivessem sido indicados num índice remissivo, de modo hipertextual, não seria uma 

maneira precisa de trabalhar. Esse procedimento poderia levar a uma análise inacurada, além de tudo, por 

eu, sujeito pesquisador, sem perceber pular algum verbete que eu nem mesmo desconfiasse evocar 

sentidos sobre comida e alimentação. 
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vinculadas ao Brasil” – é o de que o instrumento assume uma perspectiva nacional, 

endógena, sobre as coisas, a história, das técnicas do Brasil. Segundo Nunes, 

Também a Enciclopédia Britannica produziu obras no Brasil a partir dos 

anos 60. A Enciclopédia Barsa, publicada no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

em 1964, foi escrita por brasileiros ou especialistas no país (quase 200 

colaboradores), sob a supervisão dos editores da Enciclopédia Britannica, 

sendo William Benton o editor. O Prólogo é assinado por Antonio Callado, 

redator-chefe. Foi solicitado a autores renomados, como Gilberto Freire, 

Sérgio B. de Holanda, Raquel de Queiroz e outros que escrevessem sobre 

cada Estado. Em 1965, no contexto da Guera Fria, foi publicada uma “edição 

especial da ‘Aliança para o Progresso’”, em uma colaboração desse 

Programa americano anti-comunista com o Ministério da Educação do 

Brasil. (NUNES, 2012, p. 2) 

Segundo Nunes (ibidem), existiu, na edição da Barsa, a “supervisão dos editores da 

Enciclopédia Britannica”. Entretanto, a inclusão dos nomes de Antônio Callado, Sérgio 

Buarque de Holanda, Raquel de Queiroz (entre outros) como colaboradores da obra se 

inscreve no mesmo funcionamento discursivo que encontramos na página de 

créditos/expediente da EBAS, de 1958: vai-se produzindo uma imagem de importância 

do intelectual brasileiro para falar não apenas das coisas do Brasil, mas também para se 

construir a imagem de uma perspectiva brasileira diante daquilo que é significado nas 

enciclopédias. Com projeto concebido anos antes mesmo de se começar a falar em 

ditadura militar no Brasil – mas lançada no mesmo ano do golpe militar –, a EB é 

afetada pelo cenário político de recém-intensificada aproximação com o bloco 

capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos da América.160  

Diferentemente da EBAS, que leva o adjetivo “brasileira” no título e recorre 

intensamente à primeira pessoal do plural, instaurando uma imagem de pertencimento 

por meio de um “nós” identificável como sujeito nacional, a EB vai produzindo o efeito 

de identificação nacional por meio da repetição dos campos lexicais – famílias de 

palavras morfologicamente assemelhadas em étimo – de “Brasil” e de “nação”, desde 

sua dedicatória até o prólogo de Antônio Callado: 

EB0: Ao povo brasileiro, empenhado no esplêndido esfôrço de desenvolver 

ao máximo suas potencialidades de grande nação moderna, ao mesmo 

                                                 
160 O lançamento, em 1965, da “edição especial da ‘Aliança para o Progresso’” comentado por Nunes 

(2012) é relativamente paradoxal com a chefia de redação da primeira edição por parte de Antônio 

Callado: enquanto o intelectual de opunha ao regime militar (chegou a ser preso durante a ditadura), o 

Ministério da Educação do governo militar faz uso do espaço da enciclopédia inscrevendo-se num 

discurso panamericano, anticomunista e tolerante com o militarismo. Nossa pesquisa se restringe, 

contudo, à primeira edição da Barsa: deixamos como tarefa futura verificar como os sentidos sobre e do 

regime militar vão se materializando (ou não) no instrumento, bem como os relativos ao 

(anti)comunismo. 
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tempo que volta para o mundo e para si mesmo um olhar de apaixonada 

curiosidade, dedica esta obra a Encyclopædia Britannica. (Dedicatória, 

1964, v. 1; negritos nossos) 

EB1: Transparece em tôda a obra aquilo a que poderíamos chamar o ponto de 

vista brasileiro. As artes e as ciências são universais, mas o temperamento e 

o modo de ser de cada povo marcam até mesmo sua interpretação de 

problemas objetivos. Escrita por brasileiros ou por pessoas intimamente 

vinculadas ao Brasil, a Enciclopédia Barsa, natural e inetitàvelmente, reflete 

essa feição pessoal. Ela não é uma tradução ou adaptação da Encyclopaedia 

Britannica. Beneficiou-se, isto sim, para seu planejamento e organização, da 

Britânica, fundada em 1768. (…) Os que acolhêrem no lar esta Enciclopédia 

como um companheiro, terão uma visão ao mesmo tempo minuciosa e larga 

do Brasil e da Federação brasileira. (CALLADO, 1964, Prólogo, p. 1; 

negritos nossos) 

Podemos dizer que, se a EBAS provoca o efeito de construção de sentidos do nacional 

em seu título, a EB o faz no corpo da enciclopédia. Produz-se, com a ausência de 

primeira pessoa do plural, um distanciamento entre a posição-leitor, a posição-

enciclopedista e o instrumento linguístico de metassaberes, provavelmente demarcando 

uma diferença entre o lado que sabe e o lado que deseja saber. Além disso, materializa-

se, pela repetição dos campos lexicais de “nação” e de “Brasil”, a necessidade de se 

demarcar a posição discursiva brasileira na Barsa: “Escrita por brasileiros ou por 

pessoas intimamente vinculadas ao Brasil, a Enciclopédia Barsa, natural e 

inetitàvelmente, reflete essa feição pessoal.” 

Em 1973, é lançada a Enciclopédia da mulher (daqui em frente, EM, de 1973) pela 

editora Abril Cultural, da família Civita – proprietária também das revistas Veja e 

Cláudia –, a primeira enciclopédia não específica sobre comida, gastronomia, culinária 

e alimentação publicada no Brasil a reservar uma seção específica chamada “cozinha”, 

lá publicando receitas, e também a primeira enciclopédia brasileira publicada pela Abril. 

Essa obra, a cuja segunda edição, de 1976, tivemos acesso, foi publicada no Brasil, e 

não é traduzida ou adaptada de outros volumes editados no estrangeiro, diferentemente 

da Enciclopédia da mulher e da família, de 1971.161 Em cada volume da enciclopédia 

há seções que se repetem tematicamente, junto a subtemas. Na apresentação à segunda 

edição da EM, assinada por Victor Civita, lê-se, também constituindo uma imagem de 

brasileiro através do campo lexical de “Brasil”, embora se faça uso de primeira pessoa 

do plural (que vai construindo a imagem da equipe editorial da EM): 

EM1: Leitora amiga: 

                                                 
161 Sobre a qual já comentamos antes nesta tese: uma enciclopédia traduzida do francês, da editora Delta, 

cujo primeiro volume discursiviza sobre comida brasileira numa receita de “Coisas do mar do Brasil”. 
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Em outubro de 1961, a ABRIL lançou o primeiro número de uma revista 

dedicada ao público feminino. Seu nome: CLAUDIA. Na ocasião, dissemos 

que ela havia sido criada para tornar-se a melhor amiga de todas as 

brasileiras modernas e inteligentes. O tempo e nossas leitoras incumbiram-se 

de mostrar que tínhamos razão. Hoje, CLAUDIA é a mais importante revista 

feminina do país. 

Aproveitando a grande experiência de CLAUDIA e atendendo ao crescente 

desejo de atualização das brasileiras, estamos relançando esta 

ENCICLOPÉDIA DA MULHER. A coleção propõe-se oferecer às leitoras 

tudo o que elas precisam conhecer sobre o seu papel na sociedade e o seu 

pequeno-grande mundo: o lar. Vamos ajudá-las na educação e na saúde da 

família; torna-las mais belas e elegantes; atualizá-las com o tempo em que 

vivemos; ensiná-las a economizar; resolver dúvidas quanto a seus direitos na 

sociedade; sugerir soluções para problemas de decoração e construção. 

Enfim, enriquecer seu mundo com informações atuais e abundantes. 

Estamos certos de que a ENCICLOPÉDIA DA MULHER irá tornar-se 

permanente fonte de consultas e nos alegramos sabendo que, com isso, 

atingimos plenamente nosso objetivo: ajudar a mulher brasileira a viver 

melhor. 

Cordialmente, 

Victor Civita. (ABRIL CULTURAL, 1976 [1973], p. 4; sublinhas nossas) 

Adjetivar e/ou designar por meio de gentílicos, assim como repetir itens lexicais como 

“nacional”, “nação”, “país”, “Brasil”, é constituir um espaço de que se discursiviza, 

para quem se discursiviza e sobre o qual se discursiviza. No caso da EM, trata-se de 

uma enciclopédia que produz como leitor inscrito imaginário “todas as brasileiras 

modernas e inteligentes”, com o efeito de sentido de enriquecer e fazer saber tudo que 

elas precisam sobre seu “pequeno-grande mundo: o lar”. A imagem de objetivo nela 

produzida é “ajudar a mulher brasileira a viver melhor”. Esse efeito de completude e 

totalidade do universo da mulher – “oferecer às leitoras tudo o que elas precisam 

conhecer sobre o seu papel na sociedade e o seu pequeno-grande mundo” – faz parte do 

próprio funcionamento das enciclopédias. No que tange a uma enciclopédia cujo 

público-alvo é inscrito numa formação imaginária que significa as mulheres como 

donas de casa, as temáticas serão todas voltadas ao aprendizado das coisas do Brasil que 

elas imaginariamente precisam saber. Um outro ponto a ser lembrado é que não existe 

uma Enciclopédia do homem, nem antes nem depois da publicação da Abril, mas, como 

já antecipamos, na mesma década de 1970, é publicada a Enciclopédia da mulher e da 

família (1971). Duas enciclopédias com a locução adjetiva “da mulher” no título, com 

uma diferença de dois anos entre suas respectivas publicações. Uma injunção a separar 

os conhecimentos entre homem e mulher, mas que produz também outros efeitos: uma 
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Enciclopédia da mulher se oporia a uma Enciclopédia do homem. Não existindo essa 

última, nossa hipótese é a de que, ao se autopredicar “da mulher”, a enciclopédia se 

opõe a enciclopédias sem adjuntos adnominais relativos a sexo: todas as outras 

enciclopédias seriam produzidas como do homem, visto que os saberes lá circulantes 

são significados como dele, e não da mulher. 162  Não é necessário dizer para ser 

significado. O silêncio significa, visto que extrai os sentidos da memória discursiva, 

passando, no caso em análise, por uma formação discursiva sexista. Intensifica-se, pelo 

discurso circulante na EM já a partir de seu título, um efeito de dualismo presente na 

constituição dos sentidos sobre comida e alimentação: a de que o espaço da cozinha é 

exclusivo da mulher, e que a entrada de um homem lá é algo como uma invasão, uma 

incursão que precisa de autorização no discurso, materializada pela menção de que dada 

presença na cozinha é masculina, uma excepcionalidade diante da obrigatoriedade de a 

mulher ocupar esse espaço. No outro polo do efeito de dualismo produz-se a imagem de 

sujeito masculino como lugar social em que se produz, circula e a quem se oferta o 

conhecimento: a entrada da mulher no campo do conhecimento é também 

discursivizada como uma excepcionalidade, daí um título como Enciclopédia da 

mulher. Quando o público-alvo imaginário, o leitor inscrito, precisa comparecer no 

título, isso pode ser interpretado como da ordem da necessidade do fazer sentido. 

É inscrito nessa formação imaginária que o índice do primeiro volume da enciclopédia é 

dividido da seguinte maneira: animais, beleza, casa, cozinha, decoração, dieta, direito – 

em que figuram, nesse volume, os subtemas regimes de casamento/herança, testamento 

e inventário –, economia doméstica, educação sexual, escola, etiqueta, ginástica, 

gravidez, jardinagem, lazer, moda, psicologia, saúde, trabalhos manuais. 

Diferentemente de outras enciclopédias que analisamos antes, não há seções específicas 

para se falar de economia – que não doméstica –, de política – nem mesmo para a 

educação cívica em voga durante o regime militar no Brasil –, de história – do Velho ou 

do Novo Mundo, brasileira ou internacional –, de artes. O efeito produzido é de que o 

                                                 
162  E embora não haja nem antes nem depois da Enciclopédia da mulher uma “do homem”, mais 

recentemente, no século XXI, vemos a propagação de alguns títulos de obras de referência – como livros 

de culinária – e programas de cozinha materializando o substantivo “homem” em seu título: dois 

exemplos que podemos dar são o livro Senhor prendado: um homem que se diverte na cozinha 

(AGUIAR, 2011) e o programa de TV Homens na cozinha / Homens gourmet (do canal Bem Simples/Fox 

Life, que trocou, de 2013 para 2014, o nome do programa, mas que, nas chamadas comerciais, ainda o 

anuncia pelo nome original). É produtivo pensar que, em contraste, assim como não há uma Enciclopédia 

do homem, também não há um livro chamado Senhora prendada – nunca houve nem mesmo um livro já 

publicado no Brasil com o adjetivo “prendada” em seu título –, fazendo referência, no subtítulo, à 

diversão feminina na cozinha, ou um programa de TV designado Mulheres gourmet.  
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sujeito mulher, tendo ciência de cada um dos temas dos índices – e ignorando tantos 

outros –, estaria preparado para viver em seu “pequeno-grande mundo: o lar”. 

Temos visto, desde o início desta tese, que as enciclopédias vão constituindo sua 

imagem como veiculadoras de um saber científico. A polissemia do item lexical ciência 

nos permite interpretar que o instrumento linguístico publicado pela Abril Cultural 

veicula um discurso de que a mulher deve ter ciência, ela deve saber, ela deve se 

apropriar de conhecimentos de um mundo imaginado como seu, o lar, a casa, em sua 

separação do mundo masculino. 

Na EM1, enumera-se uma sequência de ações que se esperam cumprir com a leitura da 

enciclopédia, cruzando-se com o discurso didático de um ementário de curso escolar. 

São seis os verbos que compõem tempo composto junto ao auxiliar “vamos”: “ajudar”, 

“tornar”, “atualizar”, “ensinar”, “resolver”, “sugerir”. Todos verbos que provocam 

efeitos de que a mulher precisa mudar, se desenvolver, progredir, aprender: os sujeitos 

mulheres são significados negativamente em relação a outros lugares sociais. Citando os 

complementos verbais da apresentação da EM, observamos que se provoca o efeito de 

que as mulheres precisam conhecer a “educação” e a “saúde da família” – mas não as 

suas próprias –, ficar “mais belas e elegantes”, se atualizar para “o tempo em que 

vivemos”, “economizar” – desonerando os maridos –, conscientizar-se de “seus direitos 

na sociedade” –como vemos no primeiro volume, esses direitos se restringem ao 

conhecimento sobre regimes de casamento/herança, testamento e inventário – e resolver 

“problemas de decoração e construção”. Vejamos o ementário de aprendizado da mulher 

que reconstruímos, numerado, a partir da EM: 

1) “Vamos ajudá-las na educação e na saúde da família”; 

2) “torna-las mais belas e elegantes”; 

3) “atualizá-las com o tempo em que vivemos”; 

4) “ensiná-las a economizar”; 

5) “resolver dúvidas quanto a seus direitos na sociedade”; 

6) “sugerir soluções para problemas de decoração e construção” 

Como já dissemos, esses sintagmas verbais provocam o efeito de um sujeito mulher 

negativa, que não sabe o suficiente, cuja mudança, avanço, progresso urgem. Na década 

de 1970, o Brasil e várias partes do mundo se veem imersos em numerosos movimentos 

sociais (alguns deles reivindicando um espaço mais aberto para a mulher na sociedade), 

e a EM, da Abril Cultural, se inscreve num discurso contrário aos reivindicatórios: 
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produz e faz circularem sentidos sobre uma mulher submissa, cujo “pequeno-grande 

mundo: o lar” a separa de outros mundos possíveis. 

As imagens de leitor, do conhecimento e mesmo de Brasil, embora se toquem, são 

distintas na Enciclopédia Barsa (1964) e na Enciclopédia da mulher (1973): na 

primeira, empreende-se uma construção de um leitor brasileiro, e não se discursiviza 

sobre seu gênero (embora, como já afirmamos, o silêncio, nesse caso, pode significar 

justamente que o leitor inscrito é o sujeito homem). Na segunda, fala-se da brasileira, e 

o gesto de leitura sobre a mulher demarca uma interpretação sobre a comida e a 

alimentação que não são as mesmas: na EB, diz-se da comida num discurso que, 

diferentemente do que se produz na EM, se projeta sem receitas, sem recomendações. 

Dois processos discursivos distintos na produção de sentidos. 

Nos próximos subcapítulos, apresentaremos as análises das sequências discursivas sobre 

comida e alimentação de ambas as enciclopédias. Na EB, procedemos ao recorte do 

verbete “Alimento” – não havia verbete “Comida” no instrumento –, mostrando comoa 

enciclopédia define os alimentos. 

A EB apresenta como subverbetes (intertítulos) de “Alimentos”: “Alimentos Protéicos”, 

“Hidratos de Carbono”, “Gorduras”, “Sais Minerais”, “Vitaminas”, “Água”, “Valôres de 

Certos Alimentos”, “Conservação de alimentos”, “Regime que Satisfaz as Necessidades 

do Organismo”, “Geografia da Alimentação”, “Áreas Alimentares”, “A Alimentação no 

Brasil”, “Adulteração de Alimentos”. Excluímos alguns desses para nos concentrarmos 

em nosso objeto, as relações entre discurso sobre a alimentação e a constituição do 

sujeito (brasileiro). 

Já na EM, que não é dividida em verbetes, mas em artigos e seções mapeados em 

sumários e índices ao início ou ao final dos volumes, recorremos a estes últimos e, 

quando neles, fomos à seção “Cozinha”. Selecionamos os artigos cujos títulos dissessem 

de uma relação entre comida, alimentação, Brasil, brasileiro. Ao começo de nossa 

leitura da EM, chegamos às seguintes entradas nos índices e sumários dos sete volumes 

da enciclopédia: feijão, aguardente, miúdos e vísceras, castanhas, coco, linguiças, 

maracujá, tangerina e frutas do Norte e Nordeste. Predicam-se alguns como “bem 

brasileiros” ou “brasileiríssimos”, outros como “tipicamente brasileiros”, mas também 

recolhemos artigos, como o sobre tangerinas, que afirma que a planta é “cultivada 

praticamente em todo o Brasil”. Esse procedimento analítico nos auxiliou a perceber 

que o espaço (do sujeito) brasileiro vai sendo significado ora como lugar de consumo e 

apreciação de produtos ditos brasileiros, ora como um tópos de cultivo e exploração 



248 

 

 

agropecuária. Ademais, é relevante dizer que praticamente todos os volumes da EM 

incluem algum artigo, na seção “Cozinha”, falando sobre gêneros brasileiros, do Brasil, 

cultivados no Brasil: é um ritual de discursivização sobre o nacional que se destaca 

diante das outras enciclopédias que temos visto. 

 

5.2. O efeito de padronização de corpos, dietas e regimes pelo discurso médico 

Tanto EB quanto EM significam o alimento e a comida, em alguns subverbetes e artigos, 

inscrevendo-se na Formação Discursiva médica. Já no início do verbete “Alimento”, da 

EB, isso pode ser conferido: 

EB4: ALIMENTO. Tôdas as formas de vida, tanto vegetais quanto animais, 

necessitam de alimentos em certas quantidades e proporções mínimas para 

assegurar sua vida e reprodução. Apesar da grande diversidade das coisas 

vivas, pode-se dizer que têm, cada uma, duas necessidades alimentares 

essenciais: (1) compostos que são fontes de energia e (2) substâncias cuja 

finalidade principal é preencher necessidades estruturais ou funcionais. 

Muitos alimentos atendem a ambas as necessidades e, em muitos casos, o 

que é necessidade dietética para uma espécie, nenhuma utilidade tem para 

outra, capaz de sintetizar o mesmo alimento de fonte material diversa. (1964, 

p. 269; sublinhas nossas) 

Fala-se dos alimentos englobando todas as espécies, polarizando-as em animais e 

vegetais de maneira a separá-las e voltando a reuni-las sob o rótulo de “coisas vivas”. 

Produz-se o efeito de que as “necessidades alimentares essenciais” poderiam ser 

divididas em dois grupos, introduzidos por dois nomes que se inscrevem na posição 

discursiva da bioquímica: “compostos” e “substâncias”. Uma ou outra, na sequência 

acima, provocam o efeito de completarem o organismo com algo que lhe falta, seja uma 

carência de energia, seja estrutural ou funcional. Essas necessidades são qualificadas 

com o adjetivo “dietética”: “o que é necessidade dietética para uma espécie, nenhuma 

utilidade tem para outra”. Significa-se, portanto, certa variedade, entre as espécies, de 

necessidades alimentares. No entanto, o mesmo não é dito para uma mesma espécie, 

como a humana. Ao utilizar os sintagmas nominais “necessidade dietética” e “utilidade” 

em relação anafórica, a EB4 significa a dietética também segundo um discurso médico 

utilitário. Biologização da alimentação – humana e de outras espécies. 

Mais à frente, no mesmo verbete, diz-se da alimentação das “formas mais complexas de 

vida”, em que se disserta sobre os “homens”: 

EB5: ALIMENTO. (…) A alimentação das formas mais complexas de vida, 

animais superiores e homens, difere da das plantas e microrganismos em 

aspectos importantes. Primeiro, homens e animais superiores precisam de 

uma série de compostos orgânicos, sem os quais não sobrevivem. Segundo, 
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precisam atender não apenas as necessidades das diversas células, como a de 

tecidos complicados. Terceiro, dependem das plantas e microrganismos para 

satisfazer suas dietas. Quarto, necessitam mais calorias, a fim de suprir a 

energia gasta pela atividade muscular. (1964, p. 270) 

A alimentação do homem é dita como semelhante à de “animais superiores”, sem 

especificidades. No recorte “homens e animais superiores precisam de uma série de 

compostos orgânicos, sem os quais não sobrevivem”, pudemos perceber que há uma 

regularidade presente nas sequências que temos analisado e que se inscrevem no 

discurso médico: itens lexicais como “necessitar”, “precisar” e semelhantes se repetem 

quando se diz da alimentação, e às vezes acompanhados provocando o efeito de que a 

vida humana depende disso – “(...) sem os quais não sobrevivem”. São dominantes os 

sentidos de uma biologização da comida e da alimentação, como necessidades de 

sobrevivência, vitais.  

A inscrição dos efeitos de sentido sobre alimento nas posições discursivas da dietética e 

da nutrologia – que se colam no interior do discurso médico – significa conforme um 

“discurso que centra a conservação da boa saúde e a cura das enfermidades em torno da 

obediência de uma “dieta” que, etimologicamente, constitui todo um estilo de vida, todo 

um modo de relacionar-se com o cosmos” (ORY, 2009 [2006], p. 162). Essas posições 

funcionam em continuidade às posições higienista e fisiológica que vimos nas 

enciclopédias do século XIX e também nas do início do século XX. As posições da 

nutrologia e da dietética moderna interpretam e produzem sentidos em contato, 

concordância e praticamente sem conflitos com a fisiologia e com a higiene. Uma das 

diferenças é que essas posições mais dominantes no século XIX produziam efeitos de 

coletividade. A dietética nascida no século XX, diferentemente, é um discurso que se 

projeta ao indivíduo: medicina individual, não social: 

Nasce então a dietética moderna no seio do sistema estabelecido, a partir de 

um discurso novo sobre as “vitaminas” (na Suíça, em torno do Doutor 

Bircher-Brenner). O movimento já se acha bem individualizado em terreno 

anglo-saxão no período entre-guerras, em uma perspectiva de racionalidade 

nutricional. (...) o movimento ganhou ainda maiores dimensões nos países 

ocidentais, dado que havia a esta altura surgido uma nova profissão, a de 

dieteticista – ou melhor, de médica dieteticista, dado que a profissão foi 

inicialmente de maioria feminina, e assim continuou sendo. (...) Na geração 

seguinte, a competência dietética vai penetrar ainda um pouco mais no 

coração das práticas sociais, suscitando duas estratégias de implantação, a 

dos médicos formados nessa nova especialidade “nutricionistas”, e a das 

primeiras dieteticistas como profissionais liberais. (ORY, 2009 [2006], p. 

162-163) 
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Ory recupera a história das médicas dieteticistas como maioria entre profissionais que 

seguiam nessa área. Essa divisão de gêneros reverbera também na imagem projetada de 

quem são os sujeitos que frequentam e/ou precisam de especialistas em dietas e, 

discursivamente, no suposto público leitor de um discurso inscrito na posição dietética. 

A relação é dialética: efeito de que a dietética se supõe um lugar ocupado 

predominantemente por sujeitos mulheres e de que os sujeitos mulheres supõem 

precisar da dietética. Circula o efeito de sentido de que a alimentação de acordo com 

uma dieta específica é acorde com a ciência, é razoável e melhor para o ser humano e, 

mais especificamente, para a mulher. Esse discurso regula também aquilo que é boa ou 

má alimentação. Na EB12, diz-se: 

EB12 [extrato]: Josué de Castro, em sua Geografia da Fome, considerou a 

Amazônia e largos trechos do litoral setentrional e oriental como áreas de 

fome endêmica; o sertão semi-árido, como área de epidemias de fome; e o 

restante do país, como áreas de subnutrição, por adotar regimes alimentares 

inadequados.” (1964, p. 274-275) 

Projetam-se, sobre o objeto discursivo região geográfica, efeitos de sentido orgânicos: 

por meio de um discurso legitimador da FD médica, materializado no nome do médico 

Josué de Castro e de uma de suas obras mais famosas, publicada em 1946, a Geografia 

da fome, as regiões brasileiras vão sendo significadas como mais ou menos saudáveis. 

Josué de Castro também ocupava outros lugares sociais no Brasil da primeira metade do 

século XX, como o de geógrafo e de nutrólogo. Essa incursão e entrecruzamento por 

posições discursivas afetadas por distintas disciplinas (a nutrologia, a medicina, a 

geografia, a geopolítica) produz um efeito de legitimidade: fala-se de geografia, de 

medicina, de nutrição, de fome ao mesmo tempo, recobertos por um discurso científico 

que legitima as posições. Circulam sentidos de que no Brasil a fome se dá em todas as 

regiões, com características e motivos vários.  

Nessa sequência só há a presença de uma oração subordinada adverbial causal reduzida 

de infinitivo que explica a fome no “restante do país” – que não a “Amazônia e largos 

trechos do litoral setentrional e oriental” e o “sertão semi-árido”. Essa oração é “por 

adotar regimes alimentares inadequados”. Ao mesmo tempo que se produz o efeito, na 

EB, de que uma suposta má escolha de alimentos, em todo o Brasil não amazônico, não 

litorâneo e não sertanejo, provoca a subnutrição, silencia-se a causa da fome nas outras 

regiões. A fome é significada como efeito de patologia biológica, sem relação alguma 

com a desigualdade social. No caso da Amazônia, endemia; do sertão semiárido, 

epidemia; do restante do Brasil, uma desnutrição provocada pela adoção de “regimes 
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alimentares inadequados”. O efeito produzido é que o brasileiro não tem conhecimentos 

suficientes para escolher seus alimentos. Mais uma vez, o atravessamento de uma 

ideologia do déficit. É muito relevante que a única oração subordinada adverbial causal 

que indique motivos para a fome no Brasil responsabilize o brasileiro por uma formação 

de ementário alimentar débil.  

Já na EM, nas sequências que recortamos, o item “regime” é recorrente ao longo dos 

artigos sobre alimentos, comidas e receitas que se relacionam à imagem que se 

materializa discursivamente de Brasil. E o substantivo, que poderia vir acompanhado de 

qualificativos em expressões como “regime de saúde”, “regime de qualidade de vida”, 

“regime de engorda”, repete-se, todas as quatro vezes em que ocorre, da locução 

adjetiva “de emagrecimento”, tanto para alimentos recomendáveis quando para 

condenáveis: 

EM7 [extrato]: Fígado – (…) Pobre em gordura, é indicado nos regimes de 

emagrecimento. Fácil de ser digerido, pode ser dado a crianças e pessoas de 

aparelho digestivo delicado. Graças ao seu elevado teor de ferro, recomenda-

se nos casos de anemias, para convalescentes, gestantes e lactantes. 
EM12 [extrato]: A LINGÜIÇA (…) Devido ao seu alto teor de gordura, a 

lingüiça é desaconselhável para pessoas que estão fazendo regime de 

emagrecimento; para reduzir a quantidade de gordura, ela pode ser cozida 

em grelhas. 
EM19 [extrato]: (…) Abacaxi – É rico em vitamina C, contém pouco açúcar 

e tem baixo teor de calorias (cerca de 29 em cada 100g). Ao natural, é 

recomendado para quem está em regime de emagrecimento. (...) 
Pinha – Sob o ponto de vista nutritivo oferece alto teor de açúcares de fácil 

assimilação pelo organismo. Esses açúcares enquadram a pinha (ao lado da 

banana, do caqui e da ameixa) entre as frutas pouco recomendadas aos que 

fazem regime de emagrecimento. [sublinhas nossas] 

Conforme significados na EM, fígado e abacaxi são alimentos indicados/recomendados 

para quem está em “regime de emagrecimento”, enquanto linguiça e pinha são 

desaconselháveis/pouco recomendados. O efeito de sentido produzido é de que o o 

aconselhamento ou não dessas comidas para a mulher se dão por sua quantidade de 

gordura e de açúcar, o que se pode ver pelas justificativas da enciclopédia: “pobre em 

gordura” significa positivamente para o corpo; “Devido ao seu alto teor de gordura”, 

negativamente; “contém pouco açúcar e tem baixo teor de calorias”, positivamente; 

“oferece alto teor de açúcar”, negativamente. Ao se fornecer sentidos dos atributos 

nutricionais dos alimentos dessa maneira, também se significam as práticas de 

alimentação da mulher e seu corpo: embora nas sequências não se especifique o gênero 

do sujeito de quem está em regime de emagrecimento – “indicado nos regimes de 

emagrecimento”, “pessoas que estão fazendo”, “quem está em” e “aos que fazem” –, o 
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leitor inscrito na enciclopédia é a mulher, e é a ela que se dirige quando se produzem 

esses efeitos de sentido de que certas comidas atrapalham o emagrecimento. No entanto, 

apesar de desrecomendadas por seu alto teor de gordura, as linguiças, para a EM, não 

escapam àquilo que o sujeito mulher deve saber cozinhar: 

EM12 [extrato]: São muitas as formas de preparo, sendo a mais comum a 

lingüiça cozida em água. Mas ela também pode ser grelhada, frita ou assada. 

Para fritar, coloca-se numa panela ou frigideira com pouco óleo e fogo 

baixo, sem espetá-la: dessa maneira, ela fica mais suculenta e gordurosa. 

Para fazê-la mais seca, coloca-se numa panela sem óleo e espeta-se para que 

a lingüiça frite em sua própria gordura. [sublinha nossa] 

A enumeração de algumas maneiras de preparar a linguiça, entre elas a frita, com 

acréscimo de óleo além daquele já incluído no embutido, está presente na EM. Mesmo 

desrecomendando a linguiça para regimes de emagrecimento, a enciclopédia ensina 

esses preparos. Pressupõe-se que é necessário que se saiba preparar linguiças, mesmo 

que isso ameace o desejável corpo magro: a posição discursiva da dietética se põe em 

confronto com a posição discursiva da culinária, disputando sentidos pela linguiça, cujo 

tipo “caipira” é considerado “bem brasileiro”.  

Na EB6, já na Barsa, abaixo, inscrevem-se os sentidos sobre o corpo da mulher 

novamente numa FD médica afetada por uma FD sexista: repete-se que a mulher precisa 

comer menos do que o homem, ingerindo menos calorias, gorduras e açúcares por dia. 

Na EM, corpo do sujeito homem é significado no silêncio, e a imagem do corpo do 

sujeito mulher é dito na pressuposição de quem deve se submeter aos regimes de 

emagrecimento. Abaixo, podemos observar como se produzem sentidos de 

padronização sobre corpos de homens e de mulheres: 

EB6: ALIMENTO. (…) Calcula-se que um homem de 25 anos de idade, 

pêso e estatura médios, precisa de 3.200 cal. por dia e uma mulher, nas 

mesmas condições, de 2.300 cal., dependendo de seu trabalho e do clima em 

que vivem. (1964, p. 270; sublinhas nossas) 

Entra em jogo aqui a memória discursiva de que homens são maiores do que mulheres, 

de que precisam ingerir mais calorias, de que seus dias envolvem mais trabalhos 

braçais: justificativas postas como naturais e culturais ao maior consumo calórico pelos 

homens e legitimadas por um discurso pautado no biologismo da posição discursiva da 

dietética e na ilusão de estabilidade e exatidão dos números da posição discursiva 

matemática, da FD ciências exatas: “25 anos de idade, pêso e estatura médios (…) 3.200 

cal. (…) nas mesmas condições (…) 2.300 cal.”163 A opção lexical por termos como 

                                                 
163 Não sendo foco de nossa análise, ainda assim é notória a grande mudança desse padrão de ingestão 

calórica da década de 1970 para os anos 2000 e 2010. Se antes homens com essas características 

apontadas na sequência deviam consumir 3.200 calorias e mulheres 2.300, contemporaneamente o 
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“médios” e “nas mesmas condições” apaga o valor numérico que preencheria o peso e a 

estatura desses sujeitos e (o)briga o leitor a um conhecimento prévio e um 

reconhecimento da normalidade dos corpos de homem e de mulher, sem espaço para 

variação. Algo deve ser já sabido para a produção de sentidos. 

A única relativização de ingestão calórica seria a variação de “trabalho e do clima em 

que vivem” esses homens e mulheres: e essa relativização produz imagens de trabalho e 

de clima normais, que contribuam para um consumo normal de calorias. Na FD médica, 

posição dietética, é possível, e sempre mandatório, que se diga de uma mulher 

idealmente magra e de um homem que possa comer (e beber) mais do que ela. Tudo 

sendo significado na ordem do óbvio e da evidência de que mulheres devem consumir 

menos calorias. 

A EM também promove efeitos de sentido de que a mulher deve conhecer os detalhes 

nutricionais e dietéticos dos alimentos, e inclui numerosas informações sobre a 

quantidade de nutrientes dos gêneros alimentícios discursivizados. 

A posição discursiva dietética engloba algumas das definições de “alimento” na EB: 

EB7: ALIMENTO. (…) As substâncias alimentícias são classificadas, 

quanto à composição química, em proteínas (substâncias plásticas 

formadoras), hidrocarbonatos e gorduras (substâncias energéticas), sais 

minerais e vitaminas (substâncias protetoras). (1964, p. 270) 

EB8: ALIMENTO. (…) Gorduras. (…) Entre elas figuram os azeites, 

gorduras neutras, as substâncias lipóides encontradas, p. ex., na nata batida, 

na gordura de porco, de vaca e de outros animais. (1964, p. 270; sublinhas 

nossas) 

A terminologia adotada pelo discursos médico é reproduzida na EB, enquanto que na 

EM a posição dietética também significa e impõem como os artigos podem e devem ser 

escritos, mas através de um discurso de controle da alimentação a fim de um corpo mais 

magro, como temos visto. Dois modos de determinação discursiva pela FD médica, em 

sua posição dietética e da nutrologia.  

Termos da biologia também surgem na EM, principalmente sob o intertítulo “Valor 

nutritivo” presente em alguns artigos, mas numa ordem invertida em relação à 

encontrada na EB: notemos que, na EB8, diz-se das “Gorduras” para depois se falar dos 

exemplos em que essas substâncias são encontradas – com exemplos de gêneros 

alimentícios europeus naturalizados pelo discurso enciclopédico, como a nata batida, a 

                                                                                                                                               
recomendado por médicos e nutricionistas é que sujeitos homens consumam 2.500 calorias e que sujeitos 

mulheres consumam 2.000. Ambos os números diminuíram, mas para os homens a proporção de 

diminuição foi maior. 
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gordura de porco e a gordura de vaca. Já na EM, diz-se dos alimentos para depois se 

descreverem suas características nutricionais: 

EM3 [extrato]: FEIJÃO, UMA COMIDA BEM BRASILEIRA (…) Ele 

contém proteínas, sais minerais e vitaminas do complexo B. 

EM7 [extrato]: A IMPORTÂNCIA DOS MIÚDOS E DAS VÍSCERAS (…) 

Cada 100g de miúdos ou vísceras oferecem, em média, 20g de proteínas, o 

que é muito significativo, especialmente levando-se em consideração que um 

adulto de 70kg necessita mais ou menos de 70g de proteínas diárias. 

EM11 [extrato]: O COCO REALÇA O SABOR DOS ALIMENTOS (…) 

VALOR NUTRITIVO § O valor nutritivo do coco varia conforme seu 

estado de maturação. Mas, de uma maneira geral, pode-se dizer que 

apresenta um teor relativamente bom de sais minerais, proteínas, potássio, 

sódio, cloro e glicose, fáceis de serem assimilados pelo organismo. 

EM12 [extrato]: A LINGÜIÇA (…) VALOR NUTRITIVO § Além de 

proteínas, a lingüiça contém ainda vitamina A, B1, B2, niacina e sais 

minerais como cálcio, fósforo e ferro. 

EM14 [extrato]: MARACUJÁ, UMA FRUTA BEM BRASILEIRA § Essa 

fruta contém carboidratos de fácil assimilação, fornece cerca de 90 calorias 

por 100g e pequenas quantidades de sais minerais – cálcio, fósforo e ferro, 

além de vitaminas A e do complexo B. [sublinhas nossas] 

Os processos discursivos que funcionam na EB e na EM se inscrevem em posições 

discursivas que se tocam, mas a forma como eles se materializam é marcadamente 

atravessada pela imagem que se faz de seus sujeitos leitores. No entanto, ambas se 

inscrevem na posição discursiva dietética, que, nas duas enciclopédias, vai fornecendo à 

comida – em continuidade à posição fisiológica que significa a alimentação desde a 

Encyclopedia popular (1879) – contornos de substância bioquímica que deve ser 

incorporada por um sujeito significado como biológico. Além disso, essa posição diz de 

uma divisão dos indivíduos em gêneros. 

Na EB também se apresenta um programa de alimentação diário, onde se recomenda 

uma sequência de alimentos que “satisfaz as necessidades do organismo”: 

EB10: ALIMENTO. (…) Regime que Satisfaz as Necessidades do 

Organismo. As necessidades do organismo de um jovem em período de 

crescimento e atividade podem ser satisfeitas com um regime de alimentos 

variados, como o seguinte: leite – de meio a um litro diário; hortaliças – três 

ou quatro rações diárias, que incluam batata, tomate, verduras cozidas e 

verduras cruas; frutas – duas ou mais por dia; ovos, carne ou peixe – um ou 

dois ovos por dia e uma porção de carne ou de peixe; pão e cereais – em 

cada refeição, pão de farinha de trigo integral; cereais – uma vez por dia. 

(1964, p. 272; sublinhas nossas) 

Para além dos itens lexicais extraídos da posição dietética, a Barsa enumera exemplos 

daquilo que deveria ser comido ao longo do dia para um regime que supra as 

“necessidades do organismo de um jovem em período de crescimento e atividade”. Do 

ementário de alimentos constam batata, tomate, verduras, ovos, carne, peixe, pão e 
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cereais. Alimentos que são discursivizados como de consumo universal, apagando as 

especificidades históricas, culturais, ideológicas de formações sociais específicas. 

O incentivo ao consumo de leite é mais uma vez acentuado na enciclopédia: “de meio a 

um litro diário”. Nas enciclopédias brasileiras, nenhum alimento é discursivizado de 

maneira tão unânime quanto o leite – e os laticínios –, respondendo como uma 

substância autônoma: enquanto frutas, e hortaliças, por exemplo, funcionam como 

hiperônimos para gêneros em particular, o leite parece dizer por si mesmo, e é sempre 

significado como indispensável, vital ao organismo. Apaga-se não apenas o já 

adoecimento dos indígenas ao consumirem leite, como também as diferentes espécies de 

mamíferos que podem produzir leite. O silêncio quanto a isso provoca o efeito de que 

são as vacas os animais que fornecem o alimento. 

Desde a ERG, de 1863, em que, na narrativa, “quatro moças” não se contêm e devoram, 

no apagar das luzes, pastéis de nata – um laticínio – até a EM, 110 anos depois, nenhum 

exemplo de alimento é significado de maneira mais forte do que o leite. Por 

consequência, nenhum lugar social é tão apagado no discurso enciclopédico sobre 

comida e alimentação do que o do índio. Isso é repetido mais uma vez na EB9: 

EB9: ALIMENTO. (…) Valôres de Certos Alimentos. O leite é um dos 

alimentos mais perfeitos. Pela elevada proporção de cálcio e fósforo que 

encerra, é superior a qualquer outro alimentos na formação dos ossos e do 

tecido dentário. (...) A fruta crua é uma das melhores fontes de vitamina C, 

encontrada em proporção considerável na laranja, limão e outras frutas do 

gênero Citrus. Entre as hortaliças, as que contêm maiores quantidades de 

vitamina C são o agrião, a couve-flor, o aspargo, o espinafre, o nabo e o 

tomate. (...) § A carne de boi, as aves, o pescado ou produtos animais, tais 

como ovos e queijos, contêm proteínas. Os ovos constituem bom alimento, 

porque encerram substâncias lipóides, ferro e enxôfre, além de vitaminas. 

Como já ficou dito, as substâncias protéicas vegetais (ervilhas, feijão, soja, 

amendoim, lentilhas, grão-de-bico) não possuem tanto valor como as de 

origem animal, mas podem substituir a carne se o regime fôr complementado 

com leite ou com ovos. Apesar de sua riqueza em proteína, o regime à base 

de carne não deve ser exclusivo. O melhor é um regime misto de carne, leite, 

legumes, verduras e frutas. § Os cereais, tais como o trigo, o milho, a aveia e 

o arroz, contêm amido ou fécula que proporcionam energia e algumas 

proteínas. O grão e sua casca contêm minerais e vitaminas. Por isso, o pão 

feito de farinha de trigo integral ou os cereais complementados com ferro e 

outros sais e vitaminas são excelentes alimentos. Os doces, como o açúcar, o 

mel, as geléias e compotas são também alimentos energéticos, mas não 

devem ser administrados com exclusividade ou em proporções excessivas. 

(1964, p. 272; sublinhas nossas) 

Junto ao leite como alimento positivo para o sujeito – que recebe o predicativo “um dos 

alimentos mais perfeitos” –, comparecem os ovos. É dito que, unidos a grãos como 

“ervilhas, feijão, soja, amendoim, lentilhas, grão-de-bico”, leite e ovos possibilitam a 
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substituição da carne no regime. Pelos exemplos dados na EB9, subverbete “Valôres de 

Certos Alimentos”, concluímos que a EB se inscreve, além de tudo, num discurso 

internacionalista generalizante que, ao dizer da alimentação, apaga as especificidades do 

saber local: e acaba, num espaço restrito em que se trata de alimentos que são exemplos 

do nutrientes importantes na alimentação humana, evocando os aspargos, até hoje 

encontrados debilmente no território brasileiro, e a preços altos: o Cozinheiro nacional 

(COZINHEIRO, 2008 [circa 1870]) já dizia da dificuldade de se encontrarem aspargos 

no Brasil, e se adianta, propondo substituí-lo por “brotos de samambaia, grelos de 

abóbora, palmito” (COZINHEIRO, 2008, p. 35 [circa 1870]), assim como estimula o 

cozinheiro brasileiro a trocar nabos por “jerumbeba, quiabos, ora-pro-nóbis, lobolobo” 

(ibidem). Mais de um século depois da publicação do Cozinheiro nacional, o gesto de 

exemplificar alimentos ditos úteis no dia a dia é dominado por um discurso eurocêntrico 

em que leite, ovos e pão de farinha de trigo são algumas das comidas mais valorizadas. 

Retoma-se na EB9 também o já-dito em outras enciclopédias anteriores ao se considerar 

que “O melhor é um regime misto de carne, leite, legumes, verduras e frutas”: um efeito 

de norma que não deixa espaço para aqueles que optam ou não podem tomar leite e para 

aqueles que preferem não ingerir carne, inscrevendo-se numa refeição recomendada no 

discurso europeu. Na EB9, acumulam-se expressões que produzem efeitos de uma 

alimentação baseada na quantificação: “elevada proporção”, “proporção considerável”, 

“maiores quantidades”, “tanto valor como”, “proporcionam energia”, “proporções 

excessivas”. Algumas espécies nativas das Américas resistem nesse discurso da EB, 

como o feijão, o amendoim e o milho – o que demonstra haver uma transmissão de 

saberes dominados, subalternos, no discurso dominante, uma resistência do colonizado. 

 

5.3. O efeito de contribuições à comida e à alimentação brasileiras 

As enciclopédias se apropriam e se inscrevem nos discursos sobre comida e alimentação 

em circulação – da historiografia, da antropologia, da etnografia, da sociologia, da 

medicina, da geografia – para falar, entre outras coisas, de quais foram as origens 

étnicas daquilo que se come no Brasil, de como as regiões do país possuem hábitos 

desencontrados, onde se consomem em maior quantidade algumas comidas e alimentos. 

Além disso, são atravessadas pela posição discursiva familiar e pela FD culinária para 

falar do preparo de determinados pratos que se dizem “bem brasileiros”. 

Selecionamentos, da EB, dois recortes de seu subverte “A Alimentação no Brasil”, no 

âmbito do verbete “Alimento”. Da EM, tomamos as entradas que diziam de Brasil nos 
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índices, quando internas à editoria “Cozinha”. Dividimos o subvertete “A Alimentação 

no Brasil”, da EB, em duas sequências discursivas: EB11, que representa o início do 

subverbete, materializa uma suposta geo-história da alimentação brasileira, 

significando-a em relação à sua “herança legada pelos colonos portuguêses” e às 

“naturais adaptações ao meio físico” com “a contribuição trazida pelo indígena e pelo 

negro africano”; e EB12, em que se vai o Brasil de acordo com supostas culinárias 

regionais. A seguir, a EB11: 

EB11: ALIMENTO. (…) A Alimentação no Brasil. No Brasil, a herança 

legada pelos colonos portuguêses sofreu as naturais adaptações ao meio 

físico e recebeu a contribuição trazida pelo indígena e pelo negro africano. 

Ao ameríndio brasileiro deve-se o uso da farinha de mandioca, do milho, do 

guaraná e do mate, da mesma forma que alguns pratos (mingaus, pipoca, 

beiju, etc.). Ao negro deve-se a introdução do leite de côco e do azeite-de-

dendê, como de variada série de pratos (vatapá, caruru, mungunzá, acarajé, 

cuscuz, angu, pamonha, curau, etc.). A partir do séc. XIX, registrou-se a 

contribuição dos imigrantes, particularmente os italianos (massas, pizza, 

polenta, vinhos, etc.), os alemães (doces, folhados, cerveja), sírio-libaneses 

(quibe, “esfilha”) e os japonêses (soja, saqué), restrita às áreas em que 

predominavam, mas hoje, muitas vêzes presente no regime alimentar da 

população em geral, em particular de São Paulo para o Sul. § A influência do 

meio físico é mais sensível na Amazônia, onde a alimentação procede dos 

rios e da floresta; mas não deixa de sê-lo, também, no S. do país, através do 

uso generalizado do mate como bebida. Também os gêneros de vida 

representam papel de destaque: nas áreas agrícolas, o arroz, o feijão e a 

farinha de mandioca constituem a base do regime alimentar; nas áreas 

pastoris (Nordeste, Centro-Sul) é a carne o prato mais forte. (1964, p. 273-

274) 

Já da EM, neste início de subcapítulo apresentamos apenas a forma de entrada em nosso 

corpus, na identificação de alguma referência discursiva a nacional, nacionalista, 

brasileiro, do Brasil, no Brasil notada nos índices e sumários da enciclopédia. Como 

podemos ver, todos os volumes – a EM é dividida em tomos – possuem alguma forma 

de discurso que diz do Brasil: 

EM2: FEIJÃO – Como simples acompanhamento, uma gostosa salada ou 

uma brasileiríssima feijoada, o feijão enriquece com seu sabor e suas 

propriedades nutritivas até as mais simples refeições (p. II, v. 1) 

EM4: AGUARDENTE – Com dezenas de nomes diferentes em todo o país, a 

cachaça é bebida tipicamente brasileira, ótima para se tomar antes das 

refeições (p. I, v. 2) 

EM5: MIÚDOS E VÍSCERAS – Embora sejam mais baratos que a carne e 

ofereçam valor nutritivo superior, são pouco consumidos no Brasil (p. II, v. 

2) 

EM8: CASTANHAS – Substituindo perfeitamente a amêndoa em alguns 

pratos, as castanhas-do-pará e de caju são muito nutritivas (p. II, v. 3) 
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EM9: COCO – Utilizado na culinária desde a época do Brasil colonial, o 

coco substitui, com vantagem, nozes e amêndoas dos diferentes tipos de 

receita (p. II, v. 4) 

EM10: LINGÜIÇAS – Do tipo “caipira”, bem brasileiro, ao bratwurst, 

alemão, a linguiça é muito versátil, podendo ser servida simples ou como 

ingrediente. (p. II, v. 4) 

EM13: MARACUJÁ – Há dezenas de espécies dessa fruta, que pode ser 

encontrada de norte a sul do Brasil, sendo largamente apreciada (p. II, v. 5) 

EM15: TANGERINA – É cultivada praticamente em todo o Brasil e sua safra 

vai de abril a outubro, época em que se encontram os frutos melhores (p. II, 

v. 6) 

EM19: FRUTAS DO NORTE E NORDESTE (v. 7) 

Voltaremos, ainda neste capítulo, a como vai-se construindo a imagem de alguns 

alimentos aqui em relação ao Brasil, e vice-versa: como os sentidos de Brasil vão sendo 

produzidos em função do discurso sobre esses alimentos. Adiantamos, no entanto, que 

também identificamos sentidos de nacionalidade em EM8 – “castanha-do-pará” – e 

EM19 – “FRUTAS DO NORTE E NORDESTE”, que produzem efeitos sobre o Brasil, 

deixando o gentílico “brasileiros” em modo elíptico.164 Justificamos a inclusão dessas 

sequências em nosso recorte baseados na noção de elipse de Haroche (1981). De acordo 

com a autora, 

L’ellipse pose de façon cruciale le problème d’une théorie de l’articulation 

de la grammaire avec son dehors. Énoncé formallement incomplet, mais 

dont la linguistique présuppose le caractère complet du point de vue du sens, 

l’ellipse est le lieu où se rencontrent inévitablement linguistique et 

extralinguistique, formalisme et idéologie, langue et histoire. (HAROCHE, 

1981, p. 150)165 

A elipse trabalha nesse encontro da gramática com a ideologia. Do dito com a memória 

que não pode ou não deve ser dita. Em “FRUTAS DO NORTE E NORDESTE”, deixa 

de ser necessário a inclusão da locução adjetiva “do Brasil”, uma vez que a enciclopédia 

produz o efeito de sentido de que é óbvio que se trata do Brasil: não é nem mesmo 

necessário dizê-lo. É o encontro, como vimos em Haroche, entre língua e historicidade. 

Essa elipse, além de tudo, vai produzindo um efeito de que Norte e Nordeste são 

metonímia do nacional, dizem do Brasil sem precisarem dizer “Brasil”. 

                                                 
164 Algo como “FRUTAS DO NORTE E NORDESTE [BRASILEIROS]”. 
165 “A elipse coloca de modo crucial o problema de uma teoria da articulação da gramática com seu 

exterior. Enunciado formalmente incompleto, mas onde a linguística pressupõe o caráter completo do 

ponto de vista do sentido, a elipse é o lugar em que se encontram, inevitavelmente, linguístico e 

extralinguístico, formalismo e ideologia, língua e história” (HAROCHE, 1981, p. 150; tradução nossa). 
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Guiaremo-nos, à frente, pela ordem textual apresentada na EB11, para depois irmos 

buscando co-textos (GUILHAUMOU, MALDIDIER, 1994 [1986], p. 168) da EM que 

tornem apreensível a produção de sentidos sobre a comida e a alimentação brasileiras 

nas duas enciclopédias. 

 

5.3.1. “Herança legada pelos colonos”:166 a discursivização de um Brasil filho de 

Portugal 

A tabela que apresentamos à frente recorta, nas sequências, aquilo que se diz de comida 

e de alimentação em relação à imagem que se produz do sujeito português. 

Discursiviza-se a alimentação brasileira como proveniente duma raiz portuguesa, ou 

duma participação ativa do português nas técnicas e práticas. 

Imagem 

sobre o 

sujeito 
Enciclopédia Barsa Enciclopédia da mulher 

português 

EB11 [extrato]: No 

Brasil, a herança 

legada pelos colonos 

portuguêses sofreu as 

naturais adaptações 

ao meio físico (…) 

EM6 [extrato]: A cachaça foi uma consequência da 

industrialização da cana-de-açúcar, iniciada pelos portugueses no 

Brasil em 1540. (…) Como os portugueses só bebiam vinho, a 

cachaça tornou-se uma bebida do negro e do povo mais simples 

EM19 [extrato]: Colonizadores portugueses levaram o caju para a 

África e Índia, onde a fruta encontrou solo propício e cuidados 

suficientes, tornando-se essas regiões grandes produtoras e 

exportadoras. 

Já dissemos que EB e EM são enciclopédias com públicos-alvos imaginários não 

equivalentes, mas há recorrência em suas formações e posições discursivas. Ambas são 

atravessadas pela posição discursiva dietética/da nutrologia e também por uma posição 

discursiva culinária. Há, quanto às posiões discursivas da FD geopolítica (que 

comporta, entre outras, as posições discursivas europeia, africana, brasileira e indígena), 

diferenças. Vamos ao quadro acima. Enquanto na EB, por meio de um agente da passiva 

– “pelos portugueses” – e de sintagma nominal – “herança legada” –, o português é 

significado como um lugar social matricial da alimentação no Brasil; na EM, as comidas 

não são significadas como originadas do contato do Brasil com os portugueses. Para a 

Barsa a alimentação no Brasil é herdeira direita da portuguesa, apenas com, conforme 

vemos na EB11, “adaptações” e, na continuação da sequência, “contribuições”. O grande 

proprietário – que deixa sua herança, portanto – é o europeu. 

Pelo contrário, na EM, o português é identificado como o motivador da popularização 

de algumas bebidas, em decorrência de ocupar um lugar social de quem podia escolher 

o que comer na formação social brasileira. Na EM6, como vemos acima, fala-se da 

                                                 
166 Enciclopédia Barsa, 1964, p. 273-274. 
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cachaça, e ainda que se trate seu surgimento como decorrente da “industrialização da 

cana-de-açúcar, iniciada pelos portugueses no Brasil em 1540”, significa-se o negro 

como sujeito de criação da bebida. Delineia-se igualmente o mito de que cachaça é 

bebida de negro e pobre, “Como os portugueses só bebiam vinho”. É um discurso que 

se toca com o circulante sobre a feijoada, dita correntemente “comida de escravo”. Se a 

feijoada é “comida de escravo”, a cachaça é “bebida de escravo”: os sentidos 

circulantes, nesse caso também na EM, indicam que o líquido sobraria, seria um 

subproduto desprezado pelos ibéricos, já que apenas o vinho lhes era aprazível. A 

imagem produzida pelos portugueses é que eles podem escolher o que bebem. Aos 

negros caberia consumir aquilo que não era apreciado por seus senhores. 

Ao mesmo tempo, contudo, que não se significa o português como criador da cachaça, 

não se diz da violência da própria colonização, e como isso marcou a historicidade do 

sujeito negro: essa violência que se materializa na formação social brasileira é 

significada discursivamente como uma mera oposição entre a única bebida consumida 

pelo português – o vinho – e aquela que se torna do negro e do “povo mais simples”. 

Não se pode apagar completamente a violência da escravidão – como se fosse de fato 

facultado pacificamente, sem conflitos, ao negro o consumo da cachaça –, ela resiste no 

discurso sobre comida e alimentação apagando a violência, que não pode ser dita. 

Imagem de escravidão comum entre EB e EM. 

Algo que importa dizer sobre esse extrato da EB11 é que, embora a alimentação no 

Brasil seja tratada como uma herança legada aos portugueses, não se exemplificam 

pratos portugueses que tenham sido adotados ou desenvolvidos por portugueses no 

Brasil: mas se diz de ingredientes e pratos africanos e indígenas na alimentação 

brasileira, ainda que os lugares sociais do índio e do africano sejam significados na 

culinária nacional como “contribuições”. A resistência das posições discursivas africana 

e indígena se inscreve no discurso dominante em forma do silêncio dos exemplos das 

comidas vindas de Portugal. 

A EM19 produz também a imagem de que foi o português o responsável pela 

disseminação do caju para a África e para a Índia. Dizer é também apagar. Ao se 

produzir essa imagem, no entanto, deixa-se de dizer sobre as espécies africanas e 

indianas que foram substituídas ou subaproveitadas pela implantação do caju, tal qual, 

ao se dizer sobre o consumo da carne bovina no Brasil, deixa-se de dizer sobre as outras 

espécies animais cujo consumo foi sendo marginalizado. Na EM, esse transladar de 
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espécies é significado como positivo, apagando seus efeitos históricos inclusive em 

relação à economia local. 

 

5.3.2. “Contribuição trazida (…) pelo negro africano”: 167  produção da 

espontaneidade e apagamento da violência 

Na tabela anterior, sobre a dita herança dos colonos portugueses à alimentação no 

Brasil, já víamos como os sentidos sobre alimentação brasileira na EB são inscritos num 

discurso europeu que elege e eleva o português à figura de proprietário de um saber 

alimentar primeiro que é legado a um Brasil herdeiro. Essa propriedade da herança que 

é legada ao Brasil só é modalizada discursivamente com predicados: a herança “sofreu 

as naturais adaptações ao meio físico”, e “recebeu a contribuição trazida [pelo indígena] 

e pelo negro africano”. Na próxima tabela, vemos como se discursiviza essa 

contribuição do negro africano: 

Imagem sobre 

o sujeito 
Enciclopédia Barsa Enciclopédia da mulher 

Negro 

EB11 [extrato]: (…) [a herança legada 

pelos colonos portuguêses]  recebeu 

a contribuição trazida (...) pelo negro 

africano. (...) Ao negro deve-se a 

introdução do leite de côco e do 

azeite-de-dendê, como de variada 

série de pratos (vatapá, caruru, 

mungunzá, acarajé, cuscuz, angu, 

pamonha, curau, etc.). 

EM6 [extrato]: Nos engenhos, o líquido que 

sobrava da produção do açúcar era destinado aos 

animais e aos escravos negros. Muitos desses 

escravos passaram a guardar o líquido até que 

azedasse: achavam que era a melhor maneira de 

bebê-lo, pois alegrava as pessoas. Como os 

portugueses só bebiam vinho, a cachaça tornou-se 

uma bebida do negro e do povo mais simples 

Ao modalizar a herança portuguesa na alimentação brasileira por meio de duas orações 

coordenativas, a EB provoca o efeito de que os pesos das duas foram os mesmos: o 

efeito é que teria havido uma determinação de ordem natural – as adaptações ao meio 

físico –, e outra de ordem étnica – a recepção das contribuições dos negros, indígenas e 

imigrantes. A participação do negro na alimentação brasileira, para a EB, teria vindo na 

forma do acréscimo de pratos e ingredientes à lista de possíveis cardápios já 

previamente desenvolvidos pelos portugueses: “Ao negro deve-se a introdução do leite 

de côco e do azeite-de-dendê, como de variada série de pratos (vatapá, caruru, 

mungunzá, acarajé, cuscuz, angu, pamonha, curau, etc.).” Não se vinculam ao negro 

técnicas de cozimento, de manipulação de ingredientes, de conservação de alimentos, 

embora a menção desses pratos já signifique a introdução de algo inédito nas 

enciclopédias brasileiras: até então não havíamos identificado nenhum desses pratos em 

nossos recortes, e mal se dizia do lugar social do negro na constituição da cozinha do 

                                                 
167 Enciclopédia Barsa, 1964, p. 273-274. 
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Brasil. Também se apaga a disseminação, por parte do negro, das vendas de comida de 

rua, feitas já no século XIX pelos primeiros negros libertos. 

Na EM, já se significa alguma participação dos negros nas técnicas culinárias: “Muitos 

desses escravos passaram a guardar o líquido [que sobrava da produção do açúcar] até 

que azedasse”. O que se silencia aqui é que esse azedamento do líquido da produção do 

açúcar não é algo espontâneo – como pode parecer, pelo verbo “azedar” –, é um 

processo de fermentação que culmina numa bebida cujo processo de manufatura é tão 

complexo quanto o de outros destilados. Um processo que envolve técnicas, saberes, 

ciência. Nesse sentido, nessas duas enciclopédias, quando e se a participação do negro 

na constituição da alimentação, da culinária e da cozinha brasileiras é discursivizada, é 

deixando-a na ordem da espontaneidade, do acidente, do grosseiro: dizendo-se da 

cachaça, significa-se, ao mesmo tempo, o “negro” e o “povo mais simples”, sem 

acréscimo de complemento nominal ou adjunto adverbial ao adjetivo “simples”. Ou 

seja: um efeito de que é simples nos trajes, na quantidade de dinheiro, mas também, 

possivelmente, na língua, nos modos, no intelecto, nos hábitos culinários. Apaga-se o 

lugar do negro, notadamente quando da formação social imperial e escravocrata no 

Brasil, como principal mão de obra em diversos setores da divisão social do trabalho. 

Dividindo o espaço da cozinha com senhores e senhoras, além de frequentar seu próprio 

espaço de preparo de alimentos (quando permitido pelos senhores, uma vez que o 

manuseio dos instrumentos de cozinha era significado, pelos sujeitos escravocratas, 

como perigoso para a segurança dos senhores), os negros introduziram suas técnicas, 

seus sabores, seus ingredientes naquilo que se comia. 

Um exemplo dessa importância da posição discursiva africana nas práticas alimentares 

brasileiras é a variação, nos estados do Nordeste brasileiro, entre as designações cará e 

inhame para o tubérculo que já era utilizado pelos indígenas. O item lexical cará é 

proveniente de língua indígena, enquanto o item inhame se origina de língua africana. 

Com a ocupação do Nordeste pelos africanos chegados da África, há estados, como a 

Bahia, em que a forma dominante de designação é inhame, em vez da palavra utilizada 

pelos indígenas. Apenas uma instância da presença marcante da posição discursiva 

africana nas práticas alimentares do Brasil. 

 

5.3.3. “Contribuição trazida pelo indígena”:168 o paradoxo da endogenia trazida 

                                                 
168 Enciclopédia Barsa, 1964, p. 273-274. 
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No próximo quadro, recortamos sequências das enciclopédias que constituíssem 

imagens sobre a presença do índio nas práticas alimentares do Brasil: 

Imagem 

sobre o 

sujeito 
Enciclopédia Barsa Enciclopédia da mulher 

Índio 

EB11 [extrato]: [a herança 

legada pelos colonos 

portuguêses] e recebeu a 

contribuição trazida pelo 

indígena (…). Ao ameríndio 

brasileiro deve-se o uso da 

farinha de mandioca, do milho, 

do guaraná e do mate, da 

mesma forma que alguns pratos 

(mingaus, pipoca, beiju, etc.). 

EM3 [extrato]: (…) Nativo das Américas, o feijão foi 

amplamente utilizado pelos índios que viviam aqui. Eles 

o apreciavam não só por seu sabor como por ser de fácil 

cultivo, dando-se muito bem até em solos bastante 

pobres. 

EM19 [extrato]: Caju – Apesar de seu cultivo racional 

ser relativamente recente, o caju é o fruto tropical de 

maior importância na economia do nordeste. É uma 

fruta de origem brasileira, usada pelos índios como 

alimento e remédio. 

Na imagem que se faz dessa presumida “contribuição” do indígena a escolha do verbo 

utilizado indica um paradoxo, da ordem da equivocidade. Dizer de “contribuição” de 

índios e de negros provoca efeitos de marginalização desses grupos na constituição 

daquilo que se diz sobre a cozinha, a comida e a alimentação brasileiras. Mas, para além 

disso, o verbo “trazer” aponta para esse paradoxo que comentaremos. Em cotejo, três 

possíveis formas de dizer da “contribuição” indígena à alimentação brasileira: 

Contribuição indígena 

Contribuição do indígena 

Contribuição trazida pelo indígena 

A forma optada na EB11 é a terceira, ou seja, a que sinaliza e significa a contribuição do 

indígena à herança portuguesa como exógena: como se “o uso da farinha de mandioca, 

do milho, do guaraná e do mate, da mesma forma que alguns pratos (mingaus, pipoca, 

beiju, etc.)” tivesse vindo de fora para dentro. Uma participação, portanto, que, para 

além de ser tomada como marginal, é de fora, estrangeira. A própria expressão “trazida 

pelo indígena” poderia ser interpretada como contraditória e paradoxal: o indígena, se 

interpretado como autóctone, não deveria trazer, mas receber. Numa posição discursiva 

que signifique o índio como primeiro habitante das terras brasileiras, ou pelo menos 

habitante anterior, sua natividade geográfica permite que ele trafegue, que ele oferte, 

que ele transmita, mas não que “traga”, uma vez que já está lá. No entanto, noutra 

posição discursiva, que forneça sentidos de exoticidade ao indígena, ele passa a ser o 

contribuinte externo de uma cozinha já herdada pelo português. Consequentemente, em 

“contribuição trazida pelo indígena”, há duas posições discursivas contraditórias em 

encontro, gerando, nas palavras de Pêcheux, objetos, “simultaneamente, idênticos 

consigo mesmos e se comportam antagonicamente consigo mesmos” (PÊCHEUX, 
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2011b [1982], p. 115). Uma contribuição que é autóctone e alóctone ao mesmo tempo, 

nativa e alheia, presença e ausência: discurso do colonizador e do colonizado. E também 

em relação ao indígena, como quanto ao negro, não se relega nenhuma importância no 

campo das técnicas... Relevante é notar que, na EB, em relação ao imigrante, o verbo 

escolhido para expor sua contribuição é o “registrar-se”, seguindo-se uma série de 

nacionalidades com exemplos de pratos importados pelo Brasil: 

Imagem sobre 

o sujeito 
Enciclopédia Barsa 

Imigrante 

EB11 [extrato]: A partir do séc. XIX, registrou-se a contribuição dos imigrantes, 

particularmente os italianos (massas, pizza, polenta, vinhos, etc.), os alemães (doces, 

folhados, cerveja), sírio-libaneses (quibe, “esfilha” [sic]) e os japonêses (soja, saqué), 

restrita às áreas em que predominavam, mas hoje, muitas vêzes presente no regime 

alimentar da população em geral, em particular de São Paulo para o Sul. 

O funcionamento da Barsa em relação à culinária que não portuguesa é simplesmente 

mencionar exemplos de pratos e ingredientes que aparentemente chegam ao Brasil tais 

quais eram feitos em suas nações de origem, sem deslocamento,  paráfrase e ruptura. 

Além do uso do verbo “registrar-se” para significar a contribuição dos imigrantes, é 

notório que, no caso deles, mencionam-se nacionalidades e etnias: “italianos”, “sírio-

libaneses”, “japonêses”. Em relação a índios e a africanos, não se os discursiviza pelas 

suas etnias e divisões geopolíticas: é como se todos fossem parte de um mesmo grupo, 

indivisível e homogêneo. 

A EM3, com outro funcionamento gramatical, também evoca uma presença que é 

ausência: “o feijão foi amplamente utilizado pelos índios que viviam aqui” [sublinha 

nossa]. Ocorre nesse recorte o fenômeno da dêixis discursiva: “O que chamamos dêixis 

discursiva possui a mesma função [da dêixis linguística], mas manifesta-se em um 

nível diferente: o do universo de sentido que uma formação discursiva constrói através 

de sua enunciação” (MAINGUENEAU, 1989, p. 41), na constituição, entre outros 

elementos cenográficos da FD, de uma topografia discursiva, um lugar donde pressupõe 

se falar. Na EM3, há um “aqui” que ao mesmo tempo diz de uma primeira pessoa 

discursiva – o “aqui” donde se fala, ao mesmo tempo o “aqui” com que se identifica – e 

de uma cena legitimadora – o “aqui” construído em relação estanque de um “alhures”: 

Se existe dêixis discursiva é porque uma formação discursiva não enuncia a 

partir de um sujeito, de uma conjuntura histórica e de um espaço 

objetivamente determináveis do exterior, mas por atribuir- se à cena que sua 

enunciação ao mesmo tempo produz e pressupõe para se legitimar. (ibidem) 

A cena produzida pelo “aqui” pressupõe a existência de um lugar compartilhado pelos 

leitores brasileiros – dado o título do subverbete, “A Alimentação no Brasil” – e pela 
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enciclopédia, afastando aqueles que a) não pertencem a esse “aqui” e aqueles que b) já 

pertenceram, mas contemporaneamente ao discurso do instrumento não pertencem mais. 

Pelo tempo verbal utilizado na sequência, pretérito imperfeito – “índios que viviam 

aqui. Eles o [o feijão] apreciavam” –, provoca-se o efeito de que esses índios não 

pertencem mais a esse “aqui”, mas pertenciam. Um apagamento que é dominantes nos 

instrumentos que analisamos. 

Nas sequências, materializa-se o discurso da falta de domínio indígena sobre a 

agricultura: 

EM3 [extrato]: Eles [os índios] o apreciavam não só por seu sabor como por 

ser de fácil cultivo [sublinhas nossas] 

EM19 [extrato]: Caju – Apesar de seu cultivo racional ser relativamente 

recente (...). É uma fruta de origem brasileira, usada pelos índios como 

alimento e remédio. [sublinhas nossas] 

Na EM3 circula o efeito de sentido de que o sabor do feijão não bastava para que o 

indígena o apreciasse: seu fácil cultivo também era uma vantagem, para um lugar social 

imaginado como rudimentar em técnicas de cultivo. Esse sentido se repete na EM19, ao 

se escolher o adjetivo “racional” para figurar como modificador de “cultivo” e se incluir 

um predicativo do sujeito como “relativamente recente”, que, na cena de enunciação 

(MAINGUENEAU, 1989), opõe-se ao indígena, assim como o “aqui” anterior. O 

cultivo do caju, portanto, é significado como irracional em tempos mais longínquos, 

como o da pertença indígena ao Brasil. Uma irracionalidade que se encontra com a 

imagem de índio selvagem. 

 

5.3.4. “A influência do meio físico é mais sensível na Amazônia”:169 resistência com 

apagamento do sujeito 

Assim como no discurso sobre a contribuição dos índios, ao se dizer da alimentação na 

Amazônia, as determinações geográficas nas práticas de comida são significadas como 

externas a esse Brasil que vai sendo significado pela sua alimentação: 

 Enciclopédia Barsa 
Enciclopédia 

da mulher 

A determinação 

física 

EB11 [extrato]: A influência do meio físico é mais sensível na 

Amazônia, onde a alimentação procede dos rios e da floresta; mas 

não deixa de sê-lo, também, no S. do país, através do uso 

generalizado do mate como bebida. [sublinha nossa] 

- 

                                                 
169 Enciclopédia Barsa, 1964, p. 273-274. 
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A escolha do item lexical “influência”, analogamente à eleição do verbo “trazer” – no 

caso das supostas contribuições dos indígenas –, provoca o efeito de um movimento de 

fora para dentro, de transformação de uma alimentação estável: reproduz-se o discurso 

de uma alimentação portuguesa em plena e concreta atividade no Brasil, mas que se vê 

com (in)fluência de elementos de alteridade, numa possível entrada de externidades. É 

como se, antes da “influência do meio físico”, houvesse algo mais, algo diferente, que 

tivesse modificado o curso da alimentação na Amazônia e no S.(ul) do país. 

Historicamente, podemos responder que a suposta influência representa, marcadamente, 

um marco de resistência das culturas autóctones já presentes nessas regiões antes da 

chegada lusitana. A alimentação proceder dos rios e da floresta e o mate ter uso 

generalizado como bebida significam práticas culturais dominadas que ameaçam e/ou 

confrontam as dominantes. Concomitantemente, ao se legar ao “meio físico” as 

influências na Amazônia e no Sul do Brasil, apaga-se o índio como sujeito dessa 

resistência: é como se a natureza se impusesse. Dessubjetiva-se a resistência. 

No que é dito, silenciado e eleito na EB e na EM vai-se fortalecendo um discurso de 

contribuições para a constituição da alimentação brasileira, centralizando-se a imagem 

do português e tornando laterais e externas as figuras do indígena, do negro e do 

imigrante. Em prol da produção dos sentidos de uma alimentação brasileira una, diz-se 

de influências, contribuições externas: e a despeito disso tudo resistem no discurso os 

nomes, as práticas, o silêncio do confronto entre distintas posições discursivas. No 

próximo subcapítulo, pretendemos averiguar como cada região, além da Amazônia e do 

Sul do país, vai sendo significada, no Brasil dos anos 1960 e 1970, a partir desse 

discurso, e como amiúde a imagem de nação completa (Brasil) se sobrepõe a sua 

divisão geopolítica. 

 

5.4. O regionalismo alimentar e o integracionismo culinário 

O fogo faz nesse tempo o seu officio; e o caldo bota fora a 

primeira escuma, a que chamão caxaça; e esta por ser 

immundicia vai pelas bordas das caldeiras bem ladrilhadas fora 

da casa, por hum canno bem enterrado, que a recebe por huma 

bica de pão, medida dentro do ladrilho, que está ao redor da 

caldeira, e vae cahindo pelo dicto canno, em hum grande cocho 

de pão, e serve para as bestas, cabras ovelhas, e porcos; e em 

algumas partes também os bois a lambem; porque tudo he doce, 

e ainda que immundo, deleita. (ANTONIL, André João, Cultura 

e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711, p. 67. 

Apud CAVALCANTE, 2011, p. 36) 
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Detectamos pelo menos dois efeitos de identificação do brasileiro com a alimentação, a 

comida e a cozinha na EB e na EM: um que o identifica por meio de um efeito de 

divisão regional de hábitos alimentares; outro que o identifica por meio de uma 

integração a um ilusório todo social de alimentação. Na tabela abaixo, mostramos 

sequências desse funcionamento: 

 Enciclopédia Barsa Enciclopédia da mulher 

Divisão 

geográfica 1 

EB11 [extrato]: 

Também os gêneros 

de vida representam 

papel de destaque: 

nas áreas agrícolas, 

o arroz, o feijão e a 

farinha de 

mandioca 

constituem a base 

do regime 

alimentar; nas áreas 

pastoris (Nordeste, 

Centro-Sul) é a 

carne o prato mais 

forte. 

EM6 [extrato]: O ESTIMULANTE E FORTE SABOR DA 

CACHAÇA § Com dezenas de nomes diferentes em todo o país, 

a cachaça é bebida tipicamente brasileira, ótima para se tomar 

antes das refeições. (…) Aos poucos, a bebida tornou-se 

conhecida em todo o país e passou a ser em algumas ocasiões – 

como na revolução de 1817 em Pernambuco – o símbolo de 

protesto contra o governo português. 

EM14 [extrato]: Fruto de planta trepadeira brasileira, o maracujá 

é muito conhecido e apreciado em todo o país. 

EM16 [extrato]: TANGERINA, UMA FRUTA MUITO 

SAUDÁVEL § É cultivada em praticamente todo o Brasil e sua 

safra vai de abril a outubro, época em que se encontram frutos 

da melhor qualidade. 

EM19 [extrato]: (…) Bacuri –O bacurizeiro pode ser 

encontrado, praticamente, em todo o país, mas é no Pará que se 

situam as maiores concentrações dessa árvore. 

Nesse último extrato que transcrevemos da EB11, a enciclopédia materializa uma divisão 

geoalimentar do Brasil: significa-se a existência de (1) “áreas agrícolas”, em que “o 

arroz, o feijão e a farinha de mandioca” forneceriam os “gêneros de vida”; e de (2) 

“áreas pastoris”, ligadas ao Nordeste e ao Centro-Sul, providas pela “carne”. Essa 

divisão da alimentação foi feita segundo uma FD geopolítica, separando a agricultura da 

pecuária e determinando que os sujeitos identificados com essas áreas vivam à base 

daquilo que se determina como gênero de vida correspondente à região em que mora. O 

efeito de sentido engendrado é de quea alimentação no Brasil se resume em quatro 

gêneros – arroz, feijão, farinha de mandioca e carne –, relacionando-os àquilo que a 

terra pode dar, ora como vegetal, ora como animal. O sintagma nominal “gêneros de 

vida” sintetiza os alimentos sem os quais não se pode viver, e são retomados como 

“base do regime alimentar” e “prato mais forte”. Inscreve-se a EB num discurso que já 

vimos sendo inaugurado, nas enciclopédias, quando da publicação da EDI (1920), em 

que se inaugura o discurso sobre o feijão e a farinha de mandioca como itens básicos da 

dieta do brasileiro, e agora sem modalização autonímica (AUTHIER-REVUZ, 1998): se 

antes se dizia “O feijão e a farinha de mandioca, póde-se dizer que constituem a base da 

alimentação no Brasil”, com esse “póde-se dizer”, indicativo de um confronto entre 

distintas posições discursivas, agora se diz “nas áreas agrícolas, o arroz, o feijão e a 

farinha de mandioca constituem a base do regime alimentar”. Uma paráfrase 
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ligeiramente deslocada, agora com a presença do arroz, dita de duas FDs, a geopolítica e 

a culinária: vai-se dizendo da alimentação de modo a se construir a imagem de sujeito 

brasileiro como aquele que come feijão, arroz e farinha de mandioca. Já se constitui a 

imagem também de um prato brasileiro. Feijão e farinha, aliados agora ao arroz, 

tornam-se o gênero de vida que alimenta o brasileiro. Recuperemos a sequência da EDI 

de 1920, analisada antes: 

EDI7 [extrato]: (…) O feijão e a farinha de mandioca, póde-se dizer que 

constituem a base da alimentação no Brasil. A cultura de feijão se faz em 

todo o Brasil, mas principalmente nos Estados do Centro, que exportam para 

os do Norte e os do Sul as suas sobras, sendo a produção nesses outros 

insufficiente para o próprio consumo. [sublinhas nossas] 

Verifiquemos como os itens lexicais vão se repetindo: na EB diz-se do feijão e da 

farinha de mandioca, na EM diz-se “em todo o Brasil” para significar as formas como a 

cachaça é designada no país: ambas num movimento parafrástico em relação à EDI, 

conforme marcamos na sequência acima. Dois funcionamentos que promovem um 

efeito eficaz de integração nacional, numa posição discursiva brasileira. 

Nas EM6, 14, 16, 19, na tabela anterior, verificamos a regularidade do uso do sintagma 

preposicionado introduzido pelo pronome indefinido todo, “em [praticamente] todo o 

país/Brasil”, às vezes retomando, às vezes antecedendo a informação de que o país é o 

Brasil. Tais sequências fornecem sentido a alguns alimentos como a cachaça, o 

maracujá, a tangerina e o bacuri: dos dois primeiros se os diz conhecidos (e apreciados, 

em relação ao primeiro) em todo o país, dos dois últimos se os afirma 

cultivados/encontrados em todo o país. A EB vai além em sua divisão geográfica, dando 

detalhes do que cada região consome: 

 Enciclopédia Barsa 

Divisão 

geográfica 2 

EB12: ALIMENTO. (…) A Alimentação no Brasil. (…) Podemos reconhecer pelo 

menos cinco áreas alimentares no território brasileiro: (1) a Amazônia, cuja população 

consome diversos peixes (o pirarucu sêco constitui o piraém, semelhante ao bacalhau), o 

peixe-boi ou manati (cuja carne, em conserva, é chamada mixita), a tartaruga (que 

fornece carne, manteiga feita de seus ovos e alguns pratos, como o paxicá e o sarapatel), 

plantas silvestres (guaraná, mangaba, açaí, cupuaçu, bacuri, bacaba, etc.) e a mandioca 

(sob a forma de chibé e do tucupi); (2) o Nordeste, onde se distinguem a Zona da Mata 

(consumidora de peixes, doces e frutas) e o Sertão (onde predominam a carne-de-sol, o 

arroz, o feijão e a farinha de mandioca e farinha-d’água); (3) o Recôncavo baiano, a 

menor, embora seja a mais típica, graças ao predomínio da cozinha de influência 

africana; (4) o Planalto Centro-Oriental, em que dominam o arroz, o feijão, o fubá, a 

carne (de porco e bovina), o café, etc.; (5) a Região Sul, onde predominam a carne 

(churrasco), o mate (chimarrão) e pratos introduzidos pelos diferentes tipos de 

imigrantes. (A. de A.) (1964, p. 274-275) 

Nessa sequência, há um efeito de contradição em relação às sequências anteriores: se no 

Brasil, somando áreas pastoris e agrícolas, a base da alimentação consiste em feijão, 

arroz, farinha de mandioca e carne, como há tantos ingredientes e pratos outros nessas 
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cinco áreas alimentares discursivizadas na EB12? E, se a alimentação brasileira é 

herdeira da de Portugal, recebendo apenas contribuições da indígena, da negra e da 

imigrante, como a “mais típica” área alimentar é a do Recôncavo baiano, com o 

“predomínio da cozinha de influência africana”? Repare-se que não se diz “cozinha 

herdeira da africana”, mesmo que na EB11 mencione-se que “Ao negro deve-se a 

introdução do leite de côco e do azeite-de-dendê, como de variada série de pratos 

(vatapá, caruru, mungunzá, acarajé, cuscuz, angu, pamonha, curau, etc.)”, o que 

constitui aquilo que se vai constituindo discursivamente como comida baiana. Nas 

sequências EB11 e EB12 não se diz, em momento algum, que determinado prato ou 

ingrediente é português ou de origem portuguesa, e ainda assim a alimentação no Brasil 

é significada como “herança legada pelos colonos portuguêses”. Ao contrário, quando 

toda uma cozinha é decorrente de um contato com os povos africanos – o que é 

produzido como efeito no recorte “predomínio da cozinha de influência africana” –, isso 

é significado como “influência”, não como herança. Como temos visto, o discurso da 

constituição da alimentação brasileira é conflituoso, contraditório, paradoxal, e produz 

sentidos em disputa, instáveis: e que ainda assim possuem um com-dominante, o 

europeu, apesar da resistência de outros. A posição discursiva europeia funciona de 

modo a tentar apagar outras posições e outras memórias, mas, na disputa por sentidos, 

as posições discursivas indígena e africana resistem, deixando marcas naquilo que se diz 

comer, naquilo que se diz comida e alimentação brasileira. 

Na EM, ao contrário de na EB, não se discursiviza a cozinha por regiões ou por 

“influências, “contribuições”, “heranças”, mas se circunstanciam os alimentos com 

adjetivos – “brasileiro”, “brasileiríssimo” – e preposições – “do Brasil”, “no Brasil”. 

Leiamos os títulos dos artigos no índice, já apresentados antes nesta tese: 

 Enciclopédia da mulher 

Os alimentos 

EM2: FEIJÃO – Como simples acompanhamento, uma gostosa salada ou uma 

brasileiríssima feijoada, o feijão enriquece com seu sabor e suas propriedades nutritivas 

até as mais simples refeições 
EM4: AGUARDENTE – Com dezenas de nomes diferentes em todo o país, a cachaça é 

bebida tipicamente brasileira, ótima para se tomar antes das refeições 
EM5: MIÚDOS E VÍSCERAS – Embora sejam mais baratos que a carne e ofereçam 

valor nutritivo superior, são pouco consumidos no Brasil 
EM8: CASTANHAS – Substituindo perfeitamente a amêndoa em alguns pratos, as 

castanhas-do-pará e de caju são muito nutritivas 
EM9: COCO – Utilizado na culinária desde a época do Brasil colonial, o coco substitui, 

com vantagem, nozes e amêndoas dos diferentes tipos de receita 
EM10: LINGÜIÇAS – Do tipo “caipira”, bem brasileiro, ao bratwurst, alemão, a linguiça 

é muito versátil, podendo ser servida simples ou como ingrediente. 
EM13: MARACUJÁ – Há dezenas de espécies dessa fruta, que pode ser encontrada de 

norte a sul do Brasil, sendo largamente apreciada 
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EM15: TANGERINA – É cultivada praticamente em todo o Brasil e sua safra vai de abril 

a outubro, época em que se encontram os frutos melhores 
EM19: FRUTAS DO NORTE E NORDESTE 

Dois efeitos de sentidos em encontro nessas entradas do índice: o de que uma comida é, 

conforme as palavras que sublinhamos no quadro anterior, “do Brasil”, “brasileira”, 

“brasileiríssima”, “tipicamente brasileira” e o de que ela está presente, é cultivada, pode 

ser encontrada, é utilizada no Brasil. Nesse primeiro efeito de sentido, a comida já é 

significada com o vínculo de pertencimento ao Brasil, como algo que a identifica com o 

sujeito brasileiro e que serve como critério para reconhecimento das coisas da nação. No 

segundo, diz-se de comidas que pertencem àquilo que deve ser sabido pelo sujeito 

brasileiro, mas que não fariam parte tradicional de suas práticas alimentares. 

Com isso, a feijoada é caracterizada como “brasileiríssima”, a aguardente é 

“tipicamente brasileira”, os miúdos e vísceras são “pouco consumidos no Brasil” (a 

produção dos sentidos de comida nacional também vai se dando por aquilo que se diz 

não ou pouco comer), o coco é “utilizado na culinária desde a época do Brasil colonial”, 

a linguiça caipira é de tipo “bem brasileiro”, a fruta maracujá “pode ser encontrada de 

norte a sul do Brasil” e a tangerina é “cultivada praticamente em todo o Brasil”. Vai-se 

dizendo a comida duma posição que, para além de ser nacional, passa a ser brasileira, 

uma vez que os alimentos passam a ser predicados com esse gentílico. 

Detenhamo-nos no que se diz sobre as linguiças caipiras. Conforme vimos com nossas 

análises, o adjetivo “caipira” produz efeitos, pelo menos na ERG (1863 [1873]), de uma 

inferioridade linguística e também de uma ignorância de um saber-comer. Associa-se ao 

sujeito caipira uma falta que o separa de um sujeito urbano, litorâneo. Na EM, em 

contraste, uma outra posição discursiva comparece quanto a uma comida caipira. E não 

é apenas a linguiça caipira que é brasileira. É o “tipo” caipira de linguiça que é 

significado como “bem brasileiro”. Um deslocamento crucial no que diz respeito à 

discursivização sobre esse objeto de discurso que é a predicação às coisas “caipiras”. 

Podemos afirmar que há, talvez numa mesma formação discursiva geopolítica, duas 

posições em choque: uma que significa o sujeito caipira como uma nulidade em termos 

de saber (que identificamos como a pd urbana), outra segundo a qual o saber caipira 

representa uma certa brasilidade, cruzada com uma posição discursiva bucólica que já 

vimos circular em outros instrumentos. O caipira passa a ser significado por um 

exotismo positivo, que confere valor àquilo que é assim predicado. Sintoma, talvez, de 

uma mudança na própria organização demográfica do Brasil: no século XIX, morar em 

cidade era privilégio. Nos anos 1970, desfrutar de uma casa no campo (com direito a 
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seus produtos, os gêneros alimentícios lá manufaturados) é que significa um privilégio, 

diante do modo urbano de viver. Assim, o tipo “caipira” como “bem brasileiro” pode ser 

sintoma da reorganização da formação social, ainda que, em outras posições, o sujeito 

caipira continue a ser significado como ignorante. 

Para concluirmos a análise sobre a sequência EM10, podemos tratar de suas aspas. É nos 

limites do adjetivo caipira que a pontuação se encontra: “Do tipo “caipira”, bem 

brasileiro, ao bratwurst, alemão”. As aspas, como já vimos, se inscrevem no 

funcionamento da heterogeneidade mostrada e marcada, significando a inscrição de uma 

marca de alteridade numa sequência textual que se quer indivisível. Mesmo ao lado de 

uma palavra alemã, “bratwurst”, a marcação é feita em “caipira”: a palavra representa 

uma falha na linearidade da sequência maior do que o item lexical estrangeiro. Temos 

visto, desde a ERG (1863), que o adjetivo/substantivo “caipira” provoca efeitos de 

sentido pejorativos. Cento e dez anos depois é a linguiça caipira a eleita a ser 

qualificada como “bem brasileira”. Mas não qualquer caipira. Uma caipira entre aspas. 

Uma caipira diferente. Uma caipira que cujas aspas provocam o efeito de que ela se 

distancia do sentido imaginário dessa palavra: negativo, simplório, prosaico. Uma 

caipira que se eleva à condição de representante nacional não é acidental, casual. É 

especial, no sentido de que, mesmo dita caipira, ela possui uma qualidade que não pode 

ser resumida nesse adjetivo. Se é inevitável que a predicação caipira venha a adjetivar 

também um produto significado como bem brasileiro – o que marca um espaço de 

resistência na culinária –, que o adjetivo pelo menos seja marcado com aspas.. 

Uma diferença fundamental também pode ser traçada entre a feijoada, dita 

“brasileiríssima”, e a tangerina, dita “cultivada praticamente em todo o Brasil”. A 

primeira é marca de brasilidade, a outra aponta para a fertilidade do solo brasileiro: toda 

a extensão de seu terreno seria adequada ao cultivo de uma espécie estrangeira, e que 

carrega o exotismo na própria designação, evocando Tânger, no Marrocos. Há ainda as 

“castanhas-do-Pará” e as “FRUTAS DO NORTE E DO NORDESTE”, cuja marca de 

nacionalidade está expressa, como já dissemos antes, na elipse de algum adjunto 

adnominal que dissesse da exata localização geográfica das coordenadas Pará, Norte e 

Nordeste. Falta “do Brasil”: Pará do Brasil, Norte e Nordeste do Brasil. Mas a locução 

adjetiva se inscreve nesse encontro entre língua e ideologia que é a elipse. E notemos 

que dizer de Norte e Nordeste, ao mesmo tempo que produz efeitos de pertencimento ao 

Brasil (num efeito de metonímia, como afirmam Medeiros & Petri, 2012), também vai 

significando que essas frutas são especificamente dessas regiões, em vez de brasileiras 
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(como seria o feijão, por exemplo). Concomitantemente ao efeito de que Norte e 

Nordeste pertencem ao Brasil, circulam efeitos de sentido de que as frutas de lá não são 

propriamente brasileiras, mas circunscritas. Alguns ingredientes vão sendo 

marginalizados em preferência a outros. 

Notemos, na sequência EM4, sobre as aguardentes (ditas cachaças), que, ao se dizer da 

bebida, remete-se a outras maneiras de designá-la: 

EM4: AGUARDENTE – Com dezenas de nomes diferentes em todo o país, a 

cachaça é bebida tipicamente brasileira, ótima para se tomar antes das 

refeições 

A passagem “Com dezenas de nomes diferentes em todo o país”, sublinhada, pode ser 

analisada como uma resposta metaenunciativa à impossibilidade de se produzir a 

imagem da aguardente apenas a designando como aguardente. Materializa-se, dessa 

maneira, a heterogeneidade linguística no Brasil, mas apagando a heterogeneidade de 

produtos com outros nomes que são abarcados em dois significantes: aguardente e 

cachaça. Essa dupla possibilidade de designação, entre as várias outras mencionadas na 

sequência, se produz num equívoco logo entre o título da entrada – “AGUARDENTE”, 

em caixa-alta – e a sua retomada, mais à frente, como “cachaça”. Circula o efeito de que 

a bebida pode ser chamada de nomes diferentes, e mesmo na entrada do índice não se 

chega a uma designação unânime, permitindo uma sinonímia entre aguardente e 

cachaça.170 Ao mesmo tempo se produzem sentidos de que a aguardente (brasileira) é 

uma só, é una: quase como na máxima gramatical da unidade na variedade, existiria 

uma unidade da cachaça na variedade das formas como se as chamam. Efeito de 

apagamento dos distintos modos de produção da bebida, dos dinstintos sabores, dos 

nomes que a significam, no Brasil, em outras posições discursivas, como “aguardente 

do país” (VASCONCELOS, 2011, p. 46), designação circulante no século XVII, quando 

o país ainda era colônia de Portugal, e “jerebita” (ibidem), de 1689, no Brasil: 

designação que desliza do significante “geribita”, que circula em 1688 na Angola: item 

                                                 
170 Apenas em 2003 foi publicada regulamentação legal que distingue cachaça de aguardente de cana. As 

cachaças legalmente devem ter graduação alcoólica entre 38 e 48% em volume a 20ºC. Além disso, os 

esforços na direção de uma padronização internacional das cachaças brasileiras só se concretizaram 

recentemente, em 2012, com uma decisão multilateral entre Brasil e Estados Unidos da América, de que 

passaria legalmente a se chamar cachaça apenas o produto brasileiro que passasse por uma série de pré-

requisitos de fabricação e de propriedades químicas. Nenhuma outra nação teria direito a incorporar esse 

nome a sua bebida destilada a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Essa decisão é também um modo de 

(re)forçar, para a comunidade de produtores brasileiros, que a unidade do nome e também de 

características seria vantajosa para o mercado internacional. 
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lexical que se inscreve numa memória africana em deslocamento para o Brasil, que 

entra em disputa com outras formas de designar a bebida de cana de açúcar. 

Neste capítulo, pudemos observar que, apesar da ilusória aparência de estabilidade do 

discurso sobre comida e alimentação no Brasil, mesmo o discurso que se autoprojeta 

como homogêneo e unânime – como o discurso repetido de que a base da alimentação 

seria a combinação de feijão, arroz e farinha de mandioca e de que a cachaça seria uma 

bebida legada pelos portugueses aos escravos – produz seus efeitos de sentido na tensão 

da disputa entre as posições discursivas que funcionam no processo de constituição 

daquilo que se diz nas enciclopédias. Essa instabilidade pode ser vista nas disputas por 

sentidos nas FDs. Montamos um mapa, a seguir, para visualizarmos o processo de 

disputa e de encontro na porosidade das FDs e de suas posições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme pudemos observar, as FDs médica e geopolítica foram as dominantes no 

processo discursivo de produção de sentidos sobre comida e alimentação das 

enciclopédias analisadas neste capítulo. É interessante notar que a posição discursiva 

nacional, de que falamos no capítulo passado, aqui desliza para a posição discursiva 

brasileira, uma vez que os objetos discursivos por ela produzidos passam a ser 

chamados de “brasileiros”. A nacionalidade brasileira vai ganhando, na designação, um 

espaço imaginariamente estável. E é através do atravessamento entre essas FDs que a 

comida e a alimentação vão sendo ditas cada vez mais como brasileiras. E, para dizer do 

brasileiro, as posições discursivas europeia, indígena e africana estão em constante 

confronto. 

Mapa 3: Relações entre FDs e pds observadas neste capítulo 

FD médica 
pd fisiológica 

pd dietética/da 

nutrologia 

FD ciência 

exata 
pd matemática 

FD geopolítica 
pd brasileira 

pd urbana 

pd bucólica 

pd europeia 

pd indígena 

pd africana 

FD sexista 
pd familiar 

FD culinária 
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Ao mesmo tempo, pudemos notar que a formação discursiva médica produzem efeitos 

de sentido de que existiria uma alimentação brasileira geral, mas também que a divisão 

geográfica brasileira favoreceria um ou outro tipo de alimentação, a depender das ditas 

“influências do meio físico” (EB). As regiões geopolíticas possuiriam, cada uma, 

diferentes hábitos alimentares supostamente naturais. 

Consideramos também que a discussão que empreendemos sobre o discurso da 

constituição de uma alimentação brasileira como herdeira dos colonizadores 

portugueses é fundamental. Foi nela que pudemos identificar a maior disputa de 

sentidos, principalmente ao se materializar discursivamente aquilo que tem sido 

chamado de “contribuição” do indígena e do negro àquilo de que se alimenta no Brasil. 

A constituição daquilo que vai sendo produzido como sujeito brasileiro passa por aquilo 

que vai sendo dito como comida e alimentação brasileira: o sujeito brasileiro seria 

aquele cuja alimentação é herdeira da de Portugal, apesar de seus pratos significados 

como mais típicos, conforme pudemos ver nas análises deste capítulo, serem 

imaginados como tributários das “influências” e “contribuições” dos não portugueses, 

dos índios e negros. Essa identificação como brasileiro vai se dando na contradição, no 

paradoxo de uma formação supostamente homogênea, numa cultura imaginária. No 

próximo capítulo, essa discussão continua, depois de nossa reflexão sobre uma possível 

inscrição da noção de cultura na AD. 
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6. Cultura: nos sabores e nas compatibilidades das comidas e dos alimentos 

 

Você precisa 

Saber da piscina 

Da margarina 

Da Carolina 

Da gasolina 

(…) 

Você precisa 

Tomar um sorvete 

Na lanchonete 

Andar com a gente 

Me ver de perto 

(“Baby”, Caetano Veloso) 

 

Precisar saber. Precisar tomar. Precisar. Margarina e sorvete, na música de Caetano, 

são escolhas orientadas pela possibilidade de rima com “Carolina (…), gasolina” e 

“gente”. Mas não apenas. “Precisar saber”, como põe a canção de um dos compositores 

brasileiros mais aclamados, é uma injunção ao conhecimento, à obrigatoriedade de 

conhecer para viver: à evidência de que um saber, um conhecimento, é necessário, é 

indispensável. E, enquanto “margarina” e “sorvete” rimam com as palavras finais de 

outros versos, são também itens lexicais que significam alimentos que devem ser 

sabidos: seriam outros ingredientes e elementos caso esses sentidos fossem outros na 

posição discursiva de quem compõe, canta, escreve, diz. Sorvete e margarina são 

conhecidos e precisam continuar sendo: é inconcebível não o fazer. É trabalho do 

analista do discurso desconstruir evidências, mostrando a historicidade de sua 

constituição como tal e outras possibilidades de sentido. Inclusive da necessidade de 

saber da margarina e de tomar o sorvete, sem qualquer explicação, ou com alguma 

explicação axiomática. 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma discussão sobre a noção de cultura, que 

compreendemos relevante para nossa pesquisa. Nosso projeto abrange 110 anos de 

publicação de enciclopédias no Brasil, e nelas vimos funcionando predominantemente 

dois discursos, conforme análises mostradas anteriormente: um representado pela FD 

médica, outro representado pela FD geopolítica. O primeiro discursiviza a comida e a 

alimentação como práticas naturais, biológicas, indispensáveis para um funcionamento 

dito normal, fisiológico, dos corpos dos sujeitos. O segundo se caracteriza por dividir o 

mundo, os continentes, as nações, as regiões em distintas áreas alimentares que teriam, 

cada uma, uma base alimentar típica, representada por uma quantidade limitada de 
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ingredientes. Vai-se produzindo um imaginário daquilo que é a cultura de um povo 

(circunscrito em distintas proporções, de continentes a regiões, conforme analisamos) 

dizendo daquilo que ele supostamente come, produzindo efeitos de que é brasileiro 

aquele que come X e bebe Y. Essas duas FDs, em seus encontros e em suas disputas por 

sentido, vão produzindo discursivamente uma dicotomia entre aquilo que, na 

alimentação, é natural e aquilo que não é. 

Epistemologicamente,171 quando as ciências humanas dizem da oposição àquilo que 

seria natural, elas produzem conhecimento sobre aquilo que é dito cultural. E um dos 

objetos discursivos que também epistemologicamente (CONTRERAS & GRACIA, 

2011) se associam ao cultural é a alimentação. No sentido de entendermos melhor de 

que modo isso que se vai chamando cultura vai funcionando no discurso, escrevemos 

este capítulo, em que buscamos, numa revisão bibliográfica, contribuições de outras 

disciplinas, como a antropologia, na direção de uma melhor compreensão do que pode 

ser cultura no aparato teórico-analítico da AD. 

Num primeiro momento do capítulo, procederemos a uma revisão de noções de cultura 

que nos interessam. Depois, como forma de fechar nossas análises, veremos como se dá 

o discurso culinário que vai produzindo seus efeitos de sentido na Enciclopédia da 

mulher (1976 [1973]). A EM recomenda que determinados alimentos sejam preparados 

com outros, rege quais são os sabores (que podem e devem ser) sentidos, e a análise 

dessa materialidade nos permite entender como as culturas vão sendo formuladas, 

descritas, instrumentalizadas.  

Já temos visto as enciclopédias como instrumentos linguísticos de metassaberes em que 

vão se produzindo descrições e instrumentações de saberes circulantes nas formações 

sociais. Em seus distintos funcionamentos – seja por meio do humor, do didatismo, da 

divulgação científica –, elas produzem o efeito de narrar, explicar e argumentar sobre 

                                                 
171 Nas palavras de Castro (2011), em artigo que trata das disputas das noções (entre elas a de cultura) no 

campo da antropologia, 

“Sociedade” e “cultura” vieram ainda a dividir o campo estruturado pela oposição 

jusnaturalista entre “(estado de) natureza” e “sociedade (civil)”, com a diferenciação 

das duas antinomias centrais das ciências humanas: natureza / cultura e 

indivíduo/sociedade. Ambas conotam o mesmo dilema teórico, o de decidir se as 

relações entre os termos opostos são de continuidade (solução reducionista) ou de 

descontinuidade (solução autonomista ou emergente). (CASTRO, 2011, p. 302) 

Cultura e natureza, portanto, vão sendo diametrizadas, opostas, nas antropologia, apesar de os estudiosos 

também refletirem sobre o possível caráter de continuidade entre ambas. Castro (2011) prossegue em seu 

olhar sobre como a noção de cultura foi pouco a pouco ganhando terreno na antropologia, tornando a 

noção de sociedade secundária, ou pelo menos definida a partir da de cultura, pela oposição da noção à de 

natureza. 
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como viver, como sentir. Reconhecemos aí seu caráter de produção de imagens sobre as 

culturas. 

Já observamos, por exemplo, na Enciclopédia Barsa (1964), que, contemporaneamente, 

algumas explicações para a interdição judaico-cristã-muçulmana do consumo de carne 

de porco 172  deslizem do discurso religioso para o científico-higiênico. Tanto a FD 

médica quanto a FD religiosa produzem o efeito de que o consumo de carne de porco é 

prejudicial. Se o discurso religioso considera os porcos animais “imundos” ou 

“impuros” – adjetivo usado nas traduções do Pentateuco e no Alcorão, ou seja, livros 

sagrados para três religiões –, assim como alguns outros bichos (“Porém estes não 

comereis, dos que somente ruminam, ou que têm a unha fendida: o camelo, e a lebre, e 

o coelho, porque ruminam mas não têm a unha fendida; imundos vos serão”, 

DEUTERONÔMIO, 14:17), e essa explicação da imundície/impureza era suficiente, a 

FD médica, em sua posição higienista, hoje visa explicar a proibição do consumo das 

carnes desses animais significando as práticas de criação dos porcos como sujas. A 

pecuária suína da Antiguidade é considerada inadequada por aqueles que tentam 

explicar a rejeição dos porcos por cristãos, judeus e muçulmanos. No entanto, pouco se 

diz sobre o porquê da proibição de camelos, lebres, e coelhos – a primeira espécie era 

considerada vital para o transporte no deserto e as duas últimas comem as próprias fezes 

–, mas não de galinhas, que também comem suas próprias fezes. Produz-se, portanto, 

um mesmo efeito de verdade que é interpretado por dois discursos distintos, e em que 

algo falta, em que a contradição está inscrita, em que religião e ciência se atravessam, 

sem se anularem. 

Neste capítulo, pensando em como o discurso sobre comida e alimentação vai 

produzindo uma separação entre o que é natural e o que é cultural, e como o que se diz 

cultural vai sendo significado pelo que se diz sobre a alimentação de uma formação 

social, propomos as noções de cultura fluida e de cultura imaginária. Num primeiro 

momento, nossa discussão residirá em como a AD tem trabalhado com a(s) noção(ões) 

de cultura ao longo de seu percurso como disciplina. Em outro subcapítulo, 

pretendemos examinar, numa revisão bibliográfica, como o termo cultura é conceituado 

na antropologia (LÉVI-STRAUSS (2010 [1964]; 2011 [1971]; 1985; 1983; 2007 

                                                 
172 “Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina; imundo vos será; não comereis da carne 

destes, e não tocareis nos seus cadáveres” (DEUTERONÔMIO, 14:8); “Também o porco, porque tem 

unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina; este vos será imundo. Das suas 

carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres; estes vos serão imundos” (LEVÍTICO, 11:7-8); 

“São-vos proibidos para a alimentação: a carne putrefacta, o sangue, a carne de porco” (ALCORÃO 2, 

168). 
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[1952]); CASTRO (2011); DESCOLA (2001)), disciplina que tem eleito, ao longo de 

sua história, cultura e sociedade como objetos – em oposição a natureza e indivíduo. 

Orlandi (2009) já comentara sobre como Lévi-Strauss fora importante para a 

constituição da Análise do Discurso, por sua análise de mitos já ter sido considerada 

positivamente por Pêcheux em 1969.173 Dando continuidade à leitura não apenas do 

fundador da antropologia estrutural, mas também de outros antropólogos, após esses 

dois primeiros passos, definiremos, por meio das contradições e tensões reconhecidas 

nas teorias reterritorializadas, como a cultura pode ser trabalhada em AD e 

concluiremos este capítulo com nossas análises sobre como a EM (1973) receita, 

recomenda, põe ingredientes lado a lado. 

 

6.1. O significante cultura na Análise do Discurso 

Nature is a language – can’t you read? 

Nature is a language – can’t you read? 

(“Ask”, The Smiths, 1986) 

 

Como nosso objetivo é entender como a noção de cultura pode ser trabalhada na Análise 

do discurso, desenvolvemos este subcapítulo com uma exposição do que é dito nas 

pesquisas da disciplina em que nos inscrevemos e também nos servindo de áreas 

conexas que possam dialogar com as pesquisas sobre cultura em AD. 

 

6.1.1. “(...) uma só língua/várias culturas”:174 cultura em Pêcheux 

Iniciamos este subcapítulo observando como o significante cultura figura em algumas 

obras de Pêcheux, e nesta exposição não seguiremos uma ordem cronológica. O livro 

Discurso: estrutura ou acontecimento (PÊCHEUX, 2006 [1983]) é a transcrição de um 

texto apresentado por Michel Pêcheux na conferência Marxismo e Interpretação da 

Cultura: Limites, Fronteiras, Restrições, na Universidade de Illinois Urbana-

Champaign, de 8 a 12 de julho de 1983. O título da conferência já é sugestivo, propondo 

um diálogo entre o marxismo e os estudos de interpretação da cultura. Ementa que não 

se encerra em apenas uma disciplina, mas que pode aglomerar bastantes modos de 

eleger os objetos científicos: do evento acadêmico, que ocorreu durante o verão daquele 

ano, participaram diversos pensadores, entre Terry Eagleton, Stuart Hall, Henri 

                                                 
173 Em conversa com Didier Eribon, Claude Lévi-Strauss define, em 1988 (ERIBON & LÉVI-STRAUSS, 

1990 [1988]), os mitos como o momento em que a comunicação entre os não humanos e os humanos era 

possível. Teria o sujeito humano involuído e perdido a capacidade de significar e entre os não humanos. 
174 PÊCHEUX, 2011c [1971], p. 128. 
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Lefebvre, Étienne Balibar, Gayatri Chakravorty Spivak, Fredric Jameson e Michel 

Pêcheux. Pesquisadores com filiações teóricas diversas, entre eles, alguns dos 

althusserianos e derridianos mais celebrados à época. Na conferência, que discutia 

desafios para o marxismo contemporâneo, políticas científicas, tecnologia, ética, 

resistência, dominação e, finalmente, cultura, Pêcheux faz algumas menções a este 

último significante (também na forma adjetiva: cultural ou culturais), sem defini-lo 

como uma noção da AD, mas em alguns momentos provocando o efeito de que cultura é 

um termo que funciona em paralelo a político e ideológico. Algumas dessas ocorrências 

estão transcritas abaixo, e sublinhamos os significantes: 

O efeito subversivo da trilogia Marx-Freud-Saussure foi um desafio 

intelectual engajando a promessa de uma revolução cultural, que coloca em 

causa as evidências da ordem humana como estritamente bio-social. 

(PÊCHEUX, 2006 [1983], p. 45) 

(…) a revolução cultural estruturalista não deixou de fazer pesar uma 

suspeita absolutamente explícita sobre o registro do psicológico (…) ao 

mesmo tempo, esse movimento anti-narcísico (cujos efeitos políticos e 

culturais não estão, visivelmente, esgotados) balançava em uma nova forma 

de narcisismo teórico (op. cit., p. 46) 

Encarada seriamente (isto é, de outro modo que apenas uma simples “troca 

cultural”) essa aproximação engaja concretamente maneiras de trabalhar 

sobre as materialidades discursivas, implicadas em rituais ideológicos, nos 

discursos filosóficos, em enunciados políticos, nas formas culturais e 

estéticas, através de suas relações com o cotidiano, com o ordinário do 

sentido. (op. cit., p. 49) 

O neo-marxismo anglo-americano é amplamente, nos seus desenvolvimentos 

atuais, um efeito universitário (ligado em grande parte às recaídas do 

estruturalismo político europeu), isto é, um marxismo sem “órgãos”... que 

não sejam intelectuais. O que não quer, aliás, dizer que, com a ajuda do 

espírito “pragmático” da cultura anglo-americana, este efeito não tenha 

repercussões sobre o campo cultural, ideológico e político, e que ele não 

reserve alguma surpresa aos que celebram “o fim do marxismo”! (op. cit., p. 

64) [Sublinhas minhas] 

Considerando que em 1983 a AD formulada por Pêcheux já havia se mostrado uma 

disciplina de interpretação que se inseria nas contradições do materialismo histórico, da 

linguística, de uma teoria do discurso (e atravessada por uma abordagem não subjetiva 

do sujeito de base psicanalítica), podemos concluir que os dois primeiros usos de 

“cultural” – ambas no sintagma “revolução cultural” – se ligam diretamente a um olhar 

do status das ciências humanas pré-estruturalistas e ainda não afetadas pela “trilogia 

Marx-Freud-Saussure” (não coincidentemente três dos autores-base para o surgimento 

da AD). Ou seja, dizer de “revolução cultural” pode significar, em Pêcheux, o 
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deslocamento e a transformação dos pressupostos e dos sentidos supostamente estáveis 

no campo das ciências humanas, colocando em xeque as certezas de uma divisão 

humana baseada no (bio)(psicos)(social): um sujeito autocentrado que se elevaria da 

natureza por seu escolhido vínculo com a sociedade. O estruturalismo teria provocado 

uma rearrumação, uma revolução cultural, dos saberes das ciências humanas, rompendo 

com suas metodologias, seus objetos, as formas de separação entre aquilo que se 

entende como realidade e os fenômenos que podem ser estudados. 

Já da ocorrência seguinte – “esse movimento anti-narcísico (cujos efeitos políticos e 

culturais não estão, visivelmente, esgotados)” [negritos meus] –, interessa-nos a divisão 

que Pêcheux realiza entre efeitos “políticos” e “culturais”, em duas ordens diferentes, 

mas tratadas com pesos equivalentes (visto que há paralelismo na textualidade), como 

mais em outros usos à frente: “em rituais ideológicos, nos discursos filosóficos, em 

enunciados políticos, nas formas culturais e estéticas” e “campo cultural, ideológico e 

político”. Nessas citações, vai-se significando, em Pêcheux, cultura em paralelo a 

política, ideologia, filosofia, estética. Os interlocutores de Pêcheux, no evento ocorrido 

nos Estados Unidos, como já afirmamos, são alguns dos mais influentes marxistas da 

época, e na conferência esses significantes todos foram sendo significados. Um dos 

efeitos produzidos na fala de Pêcheux é de que cultura poderia ocupar, na teoria, um 

lugar diferente de ideologia e política, embora a esses esteja relacionada. Mariani 

(2009) parte também desses recortes do texto de Pêcheux para chegar a sentidos de 

cultura que dizem das formas históricas das práticas com que o sujeito (se) materializa 

em sociedade: 

Partindo dessas pequenas pistas formuladas por Pêcheux, entendo cultura – 

de uma maneira bastante ampla – como resultante de práticas dos sujeitos e 

entre sujeitos que remetem para um estado de coisas num determinado 

momento e em um determinado lugar em uma formação histórica; práticas 

vinculadas a maneiras de se relacionar em sociedade. Ao mesmo tempo, são 

práticas não dissociadas dos modos sócio-históricos de produção, 

reprodução, resistência e transformação dos sentidos. Práticas expostas 

também à errância e à não-totalidade dos processos de significação. 

(MARIANI, 2009, p. 45) 

Entender cultura dessa maneira é se inscrever no reconhecimento – teorizado pela AD – 

da porosidade das formações ideológicas e discursivas. É dar um estatuto de porosidade, 

heterogeneidade, não completude e equivocidade também à cultura, em suas práticas 

inseridas necessariamente nos processos históricos de reprodução, resistência e 
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transformação. É tratá-la de modo próximo com o que faz Eagleton (2011 [2000]), ao 

retomar Žižek: 

Como o terreno bruto da própria linguagem, as culturas “funcionam” 

exatamente porque são porosas, de margens imprecisas, intrinsecamente 

inconsistentes, nunca inteiramente idênticas a si mesmas, seus limites 

transformando-se continuamente em horizontes. É certo que elas são por 

vezes mutuamente opacas; todavia, quando conseguem ser mutuamente 

inteligíveis não é em virtude de alguma metalinguagem compartilhada na 

qual ambas podem ser traduzidas (…). Se o “outro” encontra-se além da 

minha compreensão, não é por causa da diferença cultural mas porque ele é, 

afinal de contas, ininteligível para si também. (…) O que torna possível a 

comunicação entre diferentes culturas, conforme argumenta Žižek, é o fato 

de que o limite que impede nosso pleno acesso ao Outro é ontológico, não 

meramente epistemológico. (EAGLETON, 2011 [2000], p. 139) 

Nesse sentido, cultura e língua(gem) se encontrariam em suas “margens imprecisas”, 

que (se) confundem (com) os sujeitos na emergência dos sentidos, mas que também 

permitem uma ilusão de compreensão e reconhecimento naquilo que é outro, que é da 

ordem do heterogêneo, e não centramento em si mesmo. Inscrevemo-nos nas reflexões 

de Eagleton quando ele defende que, se não há possibilidade de intercompreensão 

subjetiva, isso não se dá por alguma diferença linguística e/ou cultural, mas por a 

heterogeneidade constituir as próprias língua e cultura que se praticam, que se 

materializam. Se se pode falar de alguma ontologia, é que a ordem do discurso é 

ontologicamente – e não apenas epistemológica e fenomenologicamente – deslizante e 

repleta de furos, falhas e faltas: em outras palavras, o equívoco não se trata de ruído, 

falta de (re)conhecimento ou defeito de percepção. Ele é próprio do Real da língua. E 

poderíamos dizer, também, que é constitutivo da cultura. 

Não apenas em seus últimos meses de vida, em 1983, Pêcheux deixara em aberto uma 

possível noção de cultura para a AD. Analogamente, mais de uma década antes, em 

1971, Pêcheux já falava de cultura ao traçar qual poderia ser o lugar de uma teoria do 

discurso no materialismo dialético. Citaremo-lo procurando, agora, refletir sobre qual 

poderia ser o lugar da cultura na teoria do discurso: 

Na realidade, é mais conveniente conceber a língua (objeto da linguística) 

como a base sobre a qual processos se constroem; a base linguística 

caracteriza, nesta perspectiva, o funcionamento da língua em relação a si 

própria, enquanto realidade relativamente autônoma; e é preciso, por 

conseguinte, reservar a expressão processo discursivo (processo de produção 

do discurso) ao funcionamento da base linguística em relação a 

representações (...) postas em jogo nas relações sociais. Isto permite 

compreender por que formações ideológicas muito diversas podem se 

constituir sobre uma única base (resposta ao problema: uma só língua/várias 

culturas). (PÊCHEUX, 2011c [1971], p. 128; sublinha nossa) 
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O referido texto, no recorte apresentado, pontua como a língua, ainda que possuindo 

uma ordem própria e relativamente autônoma, está materialmente sujeita às 

determinações do discurso. Portanto, o parágrafo acima trata de definir a língua como 

base material dos processos discursivos. No entanto, ao fazê-lo, deixa o significante 

cultura indefinido. Ele aparece na resposta à questão “por que formações ideológicas 

muito diversas podem se constituir sobre uma única base”. A hipótese levantada por 

Pêcheux, de que a resposta à possibilidade da existência de diferentes e divergentes 

formações ideológicas em uma mesma base linguística se encontrava na circulação de 

culturas diversas numa mesma língua, nos faz ir além. No trecho, Pêcheux delineia um 

desenho para o aparato teórico: a ideologia está para a língua, mas também para a 

cultura, não sendo sinônima desta última, mas também materializada por ela, em suas 

práticas, em sua constituição de sentidos. Ainda que não tenha respondido o que é 

cultura e como ela pode funcionar na Análise do Discurso, Pêcheux já dava início a uma 

discussão, e separava três ordens distintas: a linguística, a ideológica e a cultural. As 

três, de um modo ou de outro, relacionadas aos processos discursivos que ocorrem na 

base da língua. 

Mas ainda voltamos: é marcante lermos que, em 1971, a existência de distintas 

formações ideológicas numa mesma base (linguística) é vista como um “problema”, na 

passage “resposta ao problema”, segundo Pêcheux. Um problema teórico, sem dúvidas, 

visto que a língua é conceituada como a base dos processos discursivos; e o discurso, 

por sua vez, base dos processos ideológicos. Mas também um problema para uma 

disciplina que, como a AD, se fundou de modo militante, inscrevendo-se com uma 

proposta revolucionária: teórica e politicamente. Como pensar, levando em conta o 

conjunto de noções da AD e também seus objetivos como disciplina de interpretação da 

dominação nas relações sociais, uma mesma língua e várias ideologias, se é nas línguas 

que se reconhece a materialização ideológica? E a resposta de Pêcheux reside 

precisamente na cultura. 

Assim, não podemos tratar língua, discurso, ideologia e cultura nem como 

independentes nem como não possuindo uma ordem própria: haveria, sim, uma relação 

de codependência, já adiantada por Pêcheux. À frente, veremos outra maneira como a 

AD trabalhou a noção de cultura, dessa vez relacionando-a à formação dos Estados 

nacionais. 
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6.1.2. “(...) automanifestação da personalidade nacional”:175 efeito-cultura 

Há efeitos-brasilidade (modalidades de um efeito-cultura sobre a imagem dos sujeitos 

inscritos nos Estados Nacionais), através daquilo que se diz sentimento, emoção, 

sentidos – em todos os sentidos –, decorrentes dos discursos sobre o Brasil. 

Escolhemos, por exemplo, trabalhar nesta tese com os discursos daquilo que se diz de 

que se alimenta no país, que se diz ser comida brasileira, que se diz que nasce aqui, que 

se diz acerca do sabor como suposta marca identitária do brasileiro: e identificamos 

marcas dessa nacionalidade e desse nacionalismo sobre a comida no discurso 

enciclopédico brasileiro a partir da década de 1930, com o Thesouro da Juventude. Na 

maioria dos estudos em Análise do Discurso que abordam a problemática da cultura, há 

uma predominância daquilo que chamamos aqui de efeito-cultura, numa saturação 

discursiva de sentidos que poderiam ser outros, mas que ilusoriamente se apresentam 

como mono (uma unidade divisível, como temos visto ao longo da tese, que permite que 

uma cultura se signifique como unitária, sólida, mas ainda assim divisível 

geopoliticamente em outras subculturas tambémunitárias e sólidas). 

Tem sido escasso, no entanto, nas pesquisas em Análise do Discurso, o foco na noção de 

cultura. Há vários motivos para isso. Entre eles, a dificuldade em se definir o termo 

cultura (conforme vemos com BALZAN & DE NARDI, 2010), mas também, e de 

modo justificável, em se levantar criticamente contribuições relevantes provindas dos 

campos que tradicionalmente frequentamos e também de outros, como a antropologia. 

Mormente, a cultura tem sido uma noção que apaga a ordem do político e sujeito, que 

silencia os conflitos, que funciona na ilusão de homogeneizar formações sociais e que 

acaba disputando com o significante sociedade o próprio de objeto das ciências 

humanas.  

A disputa entre cultura e sociedade pode ser um dos motivos pelos quais a AD se recusa, 

muitas vezes, a falar e produzir trabalhos que tenham como noção central a cultura: o 

apagamento do político, do ideológico e do social com o uso dessa noção são 

recorrentes, e não apenas na antropologia, mas até mesmo nos campos da comunicação 

social, da linguística, da sociologia. Entretanto, há outras noções da antropologia, como 

o mito, que já foram avaliados de possível contribuição para a Análise do Discurso e 

cuja disciplina responsável – a antropologia – foi julgada como possível beneficiária da 

                                                 
175 BALIBAR, 1991, p. 86; tradução nossa. 
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AD. Como exemplo, Orlandi (2008b [1990]) nos ensina que há uma contrapartida da 

Análise do Discurso no que diz respeito à análise discursiva dos mitos: 

Acreditamos que os resultados de uma análise discursiva do mito podem ser 

teoricamente produtivos para a antropologia, na medida em que: 

a) como a análise do discurso explicita os mecanismos de produção dos 

sentidos, ela traz indicações fecundas para a sua interpretação, e os 

resultados da análise fazem, assim, parte do material etnológico; 

b) tornando visível o processo de produção de sentidos pela remissão a 

fatores histórico-socioculturais do funcionamento do texto mítico, a análise 

do discurso faz aparecer elementos contextuais muito significativos para o 

conhecimento da cultura indígena. 

A análise do discurso pode (...) constituir em sua relação com a antropologia 

um campo de reflexões comuns (...) produzindo um conhecimento bem 

delimitado (...). (ORLANDI, 2008b [1990], p. 196) 

Orlandi (2008b [1990]), nesse texto, trata de uma possível contribuição da AD à 

antropologia, e ainda propõe, em suas palavas, um “campo de reflexões comuns” entre 

essas duas disciplinas. O objetivo seria provocar ambas as disciplinas em nome de 

motivações comuns: uma desnaturalização mesma daquilo que é predicado lexicalmente 

como natural, quando em oposição ao cultural. Um exame da formação social através de 

seus mitos – mas também de suas lendas, de suas narrativas, de suas ciências: tudo 

aquilo que fornece explicações sobre as coisas a saber – não necessariamente 

originários, mas que estejam presentes na constituição da memória discursiva, que 

permitam que a formação social vá produzindo um efeito de que sua organização é 

coesa, mesmo em suas diferenças.176 

Conforme Orlandi, “A ciência, a política social e a religião se apresentam como três 

modos de domesticar a diferença: a primeira pelo conhecimento, a segunda pela 

mediação e a terceira pela salvação (catequese)” (ORLANDI, 2008b [1990], p. 67). 

Diríamos ainda mais, pensando a cultura como prática e também como laço de 

identificação: o próprio imaginário de cultura – aquela que passa por um processo 

ilusório de apagamento da heterogeneidade de sentidos, sentimentos, formas através da 

pasteurização da unidade do Estado Nacional e que necessariamente se marca pela 

presença da língua, ou seja, também se desenha discursivamente – se apresenta como 

                                                 
176 Ou exatamente por causa dessas diferenças: cada formação social estabelece como seu processo de 

pertencimento deve funcionar discursivamente, tomando, não raro, a diversidade como um traço estável. 

Nosso colega de doutorado, Diego Barbosa da Silva, escreve tese que versa justamente sobre o 

multiculturalismo como acontecimento discursivo. Os sentidos de multiculturalismo, de acordo com 

Silva, vão ganhando contorno no Canadá, uma nação que nos parece tornar a diversidade como traço de 

identificação estável. 
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um modo de domesticar a diferença. Modos de identificação que estão, como temos 

visto ao longo desta tese, relacionados também ao discurso sobre comida... e não apenas 

quanto a como se cozinha – ou se prepara ou se planta –, mas também quanto a como se 

sabe sobre o que (deveria ser) um gosto, como se sabe sobre o que (deveria ser) papel 

social de quem no preparo dos alimentos, como se sabe sobre o que (deveria ser) 

saudável ou não.177 

Rodríguez-Alcalá (2004) observa como se pode falar de cultura para analisar o 

surgimento e o funcionamento dos Estados nacionais: 

O que deve ser levado em conta, porém, é que essa unidade comum [que 

sustenta o funcionamento dos Estados nacionais] não é natural mas sim 

histórica, produzida num trabalho político de homogeneização social sempre 

tenso e contraditório. É esse um pressuposto fundamental para definir os 

sentidos de cultura hoje e para situar a questão crucial da língua nacional: é 

na injunção ao cumprimento da lei (já que seu desconhecimento, na 

ideologia jurídica atual, não exime os cidadãos de tal responsabilidade) que 

encontramos uma explicação dessa relevância. As políticas da língua, os 

esforços de normatização e de escolarização incidem por isso nos processos 

de identificação e na relação dos sujeitos com o aparelho de Estado. 

(RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2004, p. 8; colchete nosso) 

Assim, a autora, após uma análise de como a religião é substituída pela cultura como 

laço de identificação do sujeito junto à coletividade que buscava um ideal de sentimento 

e de comunhão quando do surgimento dos Estados Nacionais, pontua uma posição 

dominante sobre cultura na formação social capitalista. Os Estados absolutistas se 

baseavam, de acordo com Rodríguez-Alcalá, na legitimação, promovida pela Igreja, do 

“poder do Estado sobre os sujeitos e sobre seu território” (2004, p. 1), que vai se 

consolidar com as revoluções burguesas, em sua tentativa de padronização também da 

cultura: é o um sobre o todos. Conforme Orlandi, 

A característica das revoluções burguesas é, pois, absorver as diferenças para 

universalizar as relações jurídicas, no momento em que se universalizam a 

circulação do dinheiro, das mercadorias e dos trabalhadores “livres”. E para 

se tornarem cidadãos (e urbanos) os sujeitos têm de se livrar dos 

particularismos históricos que os entravam: seus costumes Iocais, suas 

concepções ancestrais, seus preconceitos e sua língua materna. (ORLANDI, 

1996, p. 206) 

                                                 
177 Um caso particular que deixa isso em relevo é o da nação de Granada, do Caribe. O principal gênero 

da economia do país, a noz-moscada, está representada em sua bandeira, e há um lema repetido das ruas 

às instituições públicas de lá: “Respect the nutmeg”, “Respeite a noz-moscada”. 
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Após as revoluções burguesas, a crescente necessidade de ser cidadão – contra ser 

interiorano, rural, periférico, suburbano – 178  exige que o sujeito passe a ter novas 

relações identitárias que silenciam as culturas postas como insuficientes a um suposto 

vínculo entre cidadão e Estado. Podemos concluir que o surgimento da nação, o 

sentimento nacionalista – em sua forma mais ufanista, o patriotismo, também – e a 

aceleração urbana concomitante a uma marginalização (ou mesmo apagamento) do rural 

são fenômenos todos decorrentes da constituição de uma ilusão de identidade que é 

desenvolvida como sendo a melhor possível. De acordo com Rodríguez-Alcalá (2004), 

resultam duas supostas identidades daí, a nacional e a cultural: “A ‘identidade nacional’ 

e a ‘identidade cultural’ emergem como pontos associados e muito sensíveis na 

discussão sobre a subjetividade, sobre a ‘identidade’ dos indivíduos nessas sociedades” 

(RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2004). Tal identidade pressuporia uma ontologia do sujeito 

em sua forma cidadão do Estado nacional: ele teria vontades, destinos, gostos, hábitos, 

tradições próprias, como se elas sempre tivessem estado lá. 

Conforme discute Balibar (1991), o Estado nacional, desde seu surgimento, é visto 

como o progresso evolutivo natural do desenvolvimento do mundo: 

A história das nações (...) nos é sempre-já apresentada na forma de uma 

narrativa que atribui a essas entidades a continuidade de um sujeito. Assim, a 

formação da nação surge como o cumprimento de um “projeto” que se 

estende ao longo de séculos, em que (...) se pensa alcançar um 

autoconhecimento, que os preconceitos dos vários historiadores vão elencar 

como mais ou menos decisivos (...), mas que, em todo caso, se enquadram 

todos num mesmo perfil: o perfil da automanifestação da personalidade 

nacional. Tal representação constitui, claramente, uma ilusão passada, mas 

também expressa realidades institucionais constrangedoras. É uma ilusão 

bifurcada. Consiste em acreditar que as gerações que se sucederam (...) num 

território relativamente estável, sob um gentílico relativamente unívoco, 

transmitiram uma à outra uma substância invariável. E consiste em acreditar 

que o processo de desenvolvimento do qual selecionamos aspectos de modo 

retrospecto – para que possamos nos ver como o ápice desse processo – foi o 

único possível, ou seja, ele representava nosso destino. (BALIBAR, 1991, p. 

86; tradução e sublinhas nossas) 

Tal ilusão de que os sujeitos de uma nação representam o ápice do processo de 

desenvolvimento leva em conta também a tradição histórica heroica dos desbravadores, 

constituidores, unificadores das nações. São os pais, mães, padrinhos e madrinhas de 

cada Estado, que ilustram as cenas imaginárias fundadoras das nações, as fantasias e 

mitos que atormentam as felicidades, anseios e histórias da forma-sujeito capitalista e 

                                                 
178 Algo que temos visto desde a ERG, de 1873 [1863], quando a imagem que se faz do caipira e do não 

urbano é da ordem do inferior, daquele que não sabe falar tampouco comer. 
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nacional: e não se trata da admiração de uma impossível narrativa exata de sua história, 

mas o próprio gesto toponímico de denominar ruas, praças, localidades com nome 

daqueles que são imaginados heróis, muitas vezes saturando a toponímia com o discurso 

histórico, e outras num apagamento do próprio discurso histórico.179 A automanifestação 

da personalidade nacional é a própria ilusão de que o sujeito não apenas possui o laço 

com sua nação, mas mesmo escolhe possuir esses laços e não os trocaria por nada. 

Podemos articular essa ilusão à noção de identificação. Segundo Pêcheux (2009 

[1975]), a modalidade de identificação do bom sujeito – aquele que se identifica no 

limite do pleno com a forma-sujeito dominante numa dada formação discursiva – 

funciona por meio de uma “tomada de posição” em que o sujeito “realiza seu 

assujeitamento sob a forma do “livre consentimento”” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 

215), ou seja, os gestos de interpretação o significam como se ele mesmo optasse por se 

identificar com uma determinada forma, espontaneamente. Tudo ocorre em nome do 

ideal de ser um na coletividade e de a coletividade ser um em sua dispersão. Balibar 

prossegue em sua discussão sobre a formação dos Estados nacionais: 

(...) nenhuma nação moderna, por mais “igualitária” que seja, corresponde à 

extinção dos conflitos de classe. O problema fundamental, então, é produzir 

o povo. Mais exatamente, fazer o povo se produzir continuamente como uma 

comunidade nacional. Ou mais, produzir o efeito de unidade por meio do 

qual o povo e as pessoas vão parecer, aos olhos de todos, “ser um povo”, ou 

seja, a base e a origem do poder político. (BALIBAR, 1991, p. 93-94; 

tradução nossa) 

Necessariamente com o conflito de classes, se produz um discurso de pertencimento 

nacional e cultural (identidades, retomando Rodríguez-Alcalá (2004)), de forja da 

nação: essa pertença dilui os conflitos de classe em nome de uma origem e/ou de um 

destino comuns. Daí o efeito-cultura nessa formação ilusória das identidades nacionais. 

Mas não é porque, de acordo com Rodríguez-Alcalá (2004), aquilo que se diz cultura 

sobressai como laço de identificação do sujeito em relação ao Estado nacional apenas 

com seu surgimento que ela não funciona já antes dessa forma de Estado e de 

organização social. O que ocorre é um silenciamento de outros laços de pertencimento, 

                                                 
179 Pode-se inclusive contestar, ao contrário do que a crítica literária contemporânea tem discutido, o fato 

de que não há valorização histórica no Brasil. Recentemente, livros como 1808 e 1822, de Laurentino 

Gomes – ou mesmo o Guia politicamente incorreto da história do Brasil,de Leandro Narloch, cujos 

sentidos se constituem a partir de uma formação discursiva direitista –, têm fornecido um novo vigor à 

divulgação da chamada “história oficial” do Brasil; não obstante, não se trata de não se prestigiar essa 

história oficial por causa de um ensino precário, mas de se entender que história(s) te(ê)m sido contadas 

não só na escola, mas no âmbito familiar, profissional. É a discursivização dessa história oficial e de 

outras histórias que está em jogo quando se critica a suposta falta de incentivo ao aprendizado de história 

e um sempre lamentado esquecimento do brasileiro diante dos ditos “fatos históricos”. 
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de outras formas de sentir apenas constituídos pelo discurso. Sériot (2001) discute os 

fundamentos da construção discursiva da identidade coletiva relacionada à constituição 

dos Estados Nacionais, para isso analisando mais especificamente os casos da França e 

da Alemanha. O autor vai pontuando diferenças no que toca o modelo de formação de 

ambos os Estados. Podemos resumi-los assim: 

a) Na França, há um projeto político que surgiu das lutas políticas e sociais, em que o 

Estado precede a Nação: “a idéia francesa de “civilização” está antes ligada à cidade e a 

valores “burgueses”, que devem ser estendidos ao território nacional inteiro, em 

detrimento da cultura camponesa (os dialetos locais, modos de vida tradicionais etc.)” 

(SÉRIOT, 2001, p. 13-14). Nesse sentido, dever-se-ia eleger uma língua comum que seja 

imposta a todo o Estado; 

b) Na Alemanha, diferentemente do caso dos vizinhos franceses, já figura uma ilusão de 

identidade nas obras literárias, artísticas e intelectuais românticas, o que faz desses 

germânicos uma comunidade de língua e de cultura. Lá, a Nação precede o Estado: “O 

“Volk” (...) é uma unidade por essência, construída sobre uma comunidade de 

linguagem e de cultura (...) a idéia alemã de “Kultur” esteja ligada à das práticas 

culturais tradicionais, mesmo camponesas” (SÉRIOT, 2001, p. 13). Já existe uma língua 

do povo – Volk – alemão. 

Assim, mostram-se dois processos políticos que explicam o funcionamento da 

constituição dos Estados: um em que se cerca um grupo já bem-delimitado – 

imaginariamente – linguisticamente e culturalmente e dele se institui um Estado 

(Alemanha) e outro em que se cerca um grupo maldelimitado linguística, social, 

culturalmente – ou seja, um grupo em que as heterogeneidades estão na ordem do 

discurso, patentes em seus conflitos – e dele se faz um Estado que, nos moldes dessa 

formação social, precisa de unidade. 180  Sériot condensará essas duas formas nos 

substantivos ethnos e demos: 

Penso que esta diferença de abordagem pode ser resumida em termos de 

“ethnos” e “demos”, isto é, na oposição entre o sentido romântico da palavra 

“povo” de um lado, e de outro seu sentido social. A definição jacobina 

francesa de nação é um “jus soli” (direito do solo), a definição romântica 

alemã é um “jus sanguis” (direito de sangue) (...) Uma nação não é um 

objeto natural. Uma nação é uma categoria que existe antes de tudo no nome 

que uma comunidade se dá a ela própria. (SÉRIOT, 2001, p. 14-15) 

                                                 
180 Gramsci (2007 [1926-1937]) já afirma que, antes da unificação dos Estados nacionais, as culturas 

circulam de maneira dispersa. Para o autor, é apenas com os Estados-nação que as culturas passam a 

receber seu aspecto de unidade. Nossa interpretação é de que, com a unificação dos Estados, passa-se a 

produzir sentidos de que as culturas circulantes no espaço geopolítico diferenciam um Estado de outro. 
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O Estado Nacional foi o modelo de sociedade dominante que elevou a cultura a um laço 

imaginário entre sujeito e os limites de sua nação. Tanto no caso de ethnos, em que já 

existe uma homogeneidade imaginária de língua e de cultura, quanto no caso de demos, 

em que essa homogeneidade precisa ser implementada por meio de práticas e políticas 

linguísticas – e culturais –, a nação institui, como critério e laço constitutivo, a cultura. 

Não é, entretanto, com o surgimento dos Estados Nacionais que o que chamam cultura 

surge. Em sociedades como as pré-industriais, ou agrárias, os aparelhos e instituições 

não funcionavam de modo a homogeneizar ilusoriamente a cultura; até pelo contrário: 

as diferenças eram estimuladas, de modo a haver um apartar social entre clero, 

aristocracia, servidão. Segundo Gellner, 

As diferenças culturais definem posições na sociedade, muito mais do que 

definem os limites da sociedade como um todo. Só na transição da sociedade 

agrária para a industrial a cultura deixa de ser o recurso que define as 

posições sociais específicas. Os indivíduos se tornam os ocupantes de tais 

posições. A cultura passa a demarcar a fronteira de uma unidade social ampla 

e internamente móvel, dentro da qual os indivíduos não têm uma posição 

fixa e passam por uma rotatividade baseada nos requisitos da produção. (...) 

Uma sociedade desse tipo está constantemente propensa a, por assim dizer, 

secretar, engendrar, elaborar diferenciações culturais em seu interior. 

Constitui um sistema de postos e posições diferenciados, e estes precisam ser 

reconhecidos, destacados, tornados visíveis. Nisso consiste a cultura. 

(GELLNER, 2000 [1996], p. 112) 

Gellner, antropólogo social, tratará a nação como um mito, por reconhecer que não há 

unidade cultural em seu interior, mas uma abertura a, confirme vimos acima, 

“diferenciações culturais” no interior de uma “unidade social ampla e internamente 

móvel”. E a constituição mítica das nações possui uma eficiência material no que diz 

respeito ao imaginário da cultura: diz-se de um brasileiro, de um francês, de um 

alemão, de um indiano, de um estadunidense, de um moçambicano. Os estereótipos 

nacionais vão-se moldando no discurso, a despeito da heterogeneidade: e desse modo 

vai-se produzindo um efeito-cultura, às vezes significado de modo dependente aos 

sentidos de civilização. Na perspectiva da semântica do acontecimento, Guimarães 

(2004) reflete sobre como os sentidos de civilização determinam o de cultura na 

produção do conhecimento linguístico brasileiro ao longo do século XX: 

(…) consideramos que o DSD [domínio semântico de determinação] de 

civilização determina o de cultura, ou seja, não são as características sociais, 

históricas de um povo que determinam, que predicam sua civilização, mas é 

a civilização como valor que predica uma cultura. E podemos dizer que 

cultura é de um DSD específico que se inclui no DSD de civilização quando 

determinado por esta. E assim há cultura exótica, primitiva, de um lado e 

cultura civilizada de outro. (GUIMARÃES, 2004a, p. 143) 
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Guimarães prossegue, afirmando que, para ser significado como possuidor de 

progresso, é preciso estar inserido no domínio da civilização. Nesse sentido, é civilizada 

uma sociedade cujas culturas – o plural, de acordo com Guimarães, marca a 

particularização dos elementos culturais – se mostrem avançadas, afetadas pelo 

progresso. Não há, portanto, características próprias a uma dada sociedade para que ela 

seja significada como culta ou civilizada: são os efeitos de sentido produzidos pelo 

discurso que provocarão esses efeitos. Em nosso entendimento, esses efeitos de sentido 

produzem um laço que identifica. 

Ferreira (2011, p. 55-64), quando afirma uma urgência de reflexão sobre os termos 

formação cultural, ordem da cultura e real da cultura, também se inscreve no grupo de 

analistas do discurso que se propõem a pensar na cultura no dispositivo teórico. 

Interessa-nos refletir sobre uma noção pós-dualista de cultura, desvinculando-a da 

dominante oposição entre cultura e natureza. Ferreira afirma que 

poderíamos entender a produção de sentidos como produção de 

subjetividades. E a cultura seria um laço essencial nessa atividade. (...) A 

língua seria, justamente, a torção da linguagem que se dá numa cultura 

determinada e por aí torna-se reveladora dos sujeitos. (...) esse ritual de 

assujeitamento da cultura também deixaria brechas por onde emergiriam 

com força as singularidades. § Teríamos, então, as formas de manifestação 

de um corpo cultural, amparadas numa figuração triangular: (1) a língua 

(como torção da linguagem) (2) o sujeito (como posição na formação social) 

e (3) a cultura (como suporte) (2011, p. 63) 

Pensar, assim, em cultura como laço e, ao mesmo tempo, como suporte, que efetua a 

produção de subjetividades e sentidos nos ajuda a seguir em frente refletindo sobre o 

caráter assujeitador da cultura. O corpo do sujeito seria constituído por cultura, um 

suporte que, de acordo com Ferreira (2011), se relaciona à posição social (e discursiva) 

que se materializa linguisticamente. 

Para a AD, não são os ditos fatos históricos e culturais – aquilo que compõe um 

imaginário de realidade – que dão sentido a uma formação social, mas exatamente as 

materialidades que vão ocupando um lugar simbólico no discurso: lendas, mitos, piadas, 

ciências, receitas. Orlandi (2003) aborda esse processo discursivo da passagem do 

“sem-sentido” para o sentido: 

(…) nessa passagem do sem-sentido para o sentido, produzida nesses lugares 

[Brasil e outros países da América Latina], não estamos pensando a história 

dos fatos, e sim o processo simbólico, no qual, em grande medida, nem 

sempre é a razão que conta: inconsciente e ideologia aí significam. Não é a 

cultura ou a história factuais, mas a de lendas, dos mitos, da relação com a 

linguagem e com os sentidos. É a memória histórica que não se faz pelo 
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recurso à reflexão e às intenções, mas pela “filiação” (não aprendizagem). 

Aquela na qual, ao significar, nos significamos. Assim, nessa perspectiva, 

são outros os sentidos do histórico, do cultural, do social. (ORLANDI, 2003, 

p. 13) 

O discursivo, o ideológico, o histórico, o cultural, o social são tomados pela AD em sua 

porosidade, heterogeneidade e dialética contraditória. Orlandi afirma, acima, que o que 

interessa ao analista do discurso na cultura são suas lendas, seus mitos, suas relações 

com o discurso. Daí também a necessidade de vermos, no próximo capítulo, aquilo que 

entendemos como mito. Para prosseguir, no entanto, devemos retomar as noções de 

língua fluida e língua imaginária para tratarmos das noções de cultura fluida e cultura 

imaginária que estamos propondo: 

A língua imaginária é aquela que os analistas fixam com suas 

sistematizações e a língua fluida é aquela que não se deixa imobilizar nas 

redes dos sistemas e das fórmulas. (...) De seu lado [da língua fluida], os 

modelos de sistematização, fundados nos estudos lingüísticos (gramaticais), 

produzem suas obras, objetos-ficção não-contextualizados, que chamamos 

línguas imaginárias: línguas-sistemas, normas, coerções, línguas-instituições, 

a- históricas. No entanto, há vários modos de produção da língua imaginária, 

e seus produtos são bastante diferentes: a língua-mãe (o indo-europeu), a 

língua ideal (a lógica), a língua universal (o esperanto), a língua-de-base 

(basic english), assim como, em nosso caso, o tupi jesuítico e a língua 

nacional (o português standard). (ORLANDI, 2008b [1990], p. 86-87) 

Podemos falar de efeito-cultura e, analogamente, de cultura imaginária, em oposição a 

cultura fluida: cultura imaginária seria aquela normatizada e imposta, que não deixa 

espaço para a falha e para o equívoco, também impossibilitadora de deslizamentos e 

com ilusão de homogeneidade/estabilidade. A cultura imaginária está presente, entre 

outras materialidades, em enciclopédias, livros de receita, revistas. E vai se produzindo 

também nesses espaços. Entre outros instrumentos, é nas enciclopédias, que temos 

analisado, que se produz esse efeito de cultura homogênea, necessário à constituição de 

um sujeito que é dito pertencente a um continente, a uma nação, a uma região. Em 

oposição a esse efeito imaginário, há uma cultura fluida que foge à regulamentação, que 

é sujeita ao equívoco e que também (se) equivoca, que possibilita que uma prática 

cultural possa ser outra: que permite que se diga, por exemplo, que o índio traz 

contribuições para a alimentação no Brasil, como vimos anteriormente, num 

apagamento da já-presença do indígena no país quando da chegada dos europeus ao 

continente. Cultura que (se) equivoca, ao mesmo tempo expondo a contradição. Cultura 

como prática, como laço, como suporte de identificação. 
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No nosso entendimento, portanto, a cultura seria uma prática que possibilita o laço nas 

formações sociais, laço que produz efeitos de identificação (na noção de Pêcheux (2009 

[1975]), já introduzida no capítulo 1), de sentimento, de (se) sentir parte.  

 

6.2. Pensando a cultura numa perspectiva pós-dualista 

Beben y beben 

Y vuelven a beber 

Los peces en el agua 

Por ver a dio nacer 

(“Los peces”, Lhasa de Sela, 1997) 

 

Pajarillo, tú me despertaste 

Enseñame a vivir 

(“El pájaro”, Lhasa de Sela, 1997) 

 

Para teorizarmos sobre como vem a funcionar a cultura nos processos de produção de 

sentido, precisamos ponderar sobre como se produz epistemologicamente a oposição 

entre natureza e cultura. Existe um risco em se afirmar essa oposição, ou a entre 

biológico e social, conforme já expusemos mais atrás, como se o sujeito tivesse duas 

faces, a animal e a racional, e uma fosse capaz de dominar a outra dependendo da 

situação e do contexto. Esse perigo comparece como evidência da formação ideológica 

capitalista e, especificamente, no discurso religioso: o sujeito seria seu responsável, o 

controlador de seus instintos, aquele que consegue parar quando preciso e avançar se 

necessário. Aquele que, entre outras coisas, é dono de sua boca – no sentido de boca 

para dizer e boca para comer – e, portanto, é capaz de se domar, quando não de domar o 

outro. Separar no sujeito essas esferas ilusórias é também dar margem a interpretações 

que querem fazer da espécie humana ou salvadora ou exterminadora, é mais uma vez 

congelar e aprisionar uma suposta essência humana. Os perigos são eminentes, e as 

linhas que separam a oposição natural e cultural e sua possível continuidade são muito 

tênues. 

Em Gramsci, a separação entre cultura e natureza se encerra nas contradições e nas 

relações sociais, em constante mutação: 

o conjunto das relações sociais, que determina uma consciência 

historicamente definida; só esta consciência pode indicar o que é “natural” 

ou “contra a natureza”. Além disso: o conjunto das relações sociais é 

contraditório a cada momento e está em contínuo desenvolvimento, de modo 

que a “natureza” do homem não é algo homogêneo para todos os homens em 

todos os tempos. (GRAMSCI, 2007 [1926-1937], p, 51) 
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Em Gramsci, autor inscrito numa posição marxista para a qual “consciente” não deve 

ser significado em seus sentidos psicanalíticos, o termo “consciência” deve ser tomado 

como conjunto de mentalidades, como sentidos convencionais: tal qual vemos em Marx. 

A determinação do que poderia significar “natural”, para o autor, é histórica. São as 

relações sociais, os embates, a disputa pelos sentidos que vão pautar aquilo que dada 

formação social predicará como “segunda” natureza, ou seja, como sendo a natureza do 

homem na sociedade.181 

Dizemos mais: é esse mesmo funcionamento discursivo que determina o que seria a 

segunda natureza dos sujeitos que também produz sentidos sobre o que seria a primeira 

natureza do homem e sua cultura. Ainda segundo Gramsci, “Muitas vezes se ouve dizer 

que um certo hábito se tornou uma ‘segunda natureza’; mas a ‘primeira natureza’ terá 

sido exatamente a ‘primeira’?” (ibidem), e é nesse jogo entre primeira, segunda, terceira 

(ad infinitum) naturezas que o sujeito é instruído a aceitar como ordinários hábitos, 

costumes, atitudes, comportamentos como rituais, tradicionais, imemoriáveis – mas que 

foram sendo constituídos historicamente. Além disso, a busca pelo pertencimento 

(nacional, por exemplo) leva a uma repetição desses hábitos e tradições explicados nos 

mitos, nas lendas, na história, nas ciências. 

Vejamos, à frente, como a oposição entre natureza e cultura é teorizada por certas 

teorias antropológicas, e como se pode defender, discursivamente, uma posição pós-

dualista, ou seja, não dicotômica, nesse aspecto. 

 

6.2.1. “Uma cultura consiste numa multiplicidade de traços”: 182  cultura na 

antropologia 

Em diversas posições e campos do conhecimento, a oposição natureza versus cultura é 

significada. Muitos estudiosos (podemos mencionar, Bauman (2012 [1999]), Eagleton 

(2011 [2000]) e Chauí (2006)) empreendem um esforço na direção de encontrar sentidos 

cultura que a relacionem a uma oposição à natureza ou ao estado natural, seja por meio 

                                                 
181 Lembramos que Engels, no artigo “O papel do trabalho na transformação do macaco em homem” 

(ENGELS, 1876), diz não de uma saída do homem da natureza, mas de uma evolução do macaco em 

homem por meio das vitórias e do domínio do homem sobre a natureza, o que não deveria ser confundido 

com uma vitória do homem sobre outro homem: “Assim, a cada passo, os fatos recordam que nosso 

domínio sobre a natureza não se parece em nada com o domínio de um conquistador sobre o povo 

conquistado, que não é o domínio de alguém situado fora da natureza, mas que nós, por nossa carne, 

nosso sangue e nosso cérebro, pertencemos à natureza, encontramo-nos em seu seio, e todo o nosso 

domínio sobre ela consiste em que, diferentemente dos demais seres, somos capazes de conhecer suas leis 

e aplicá-las de maneira adequada.” 
182 LÉVI-STRAUSS, 1983, p. 39-40. 
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dos modos de produção agrícolas, seja por meio das imposições dos fenômenos 

naturais:  

(...) na segunda metade do século XVIII, a ideia de cultura foi cunhada para 

distinguir as realizações humanas dos fatos “duros” da natureza. “Cultura” 

significava aquilo que os seres humanos podem fazer; “natureza” aquilo a 

que devem obedecer. (BAUMAN, 2012 [1999], p. 12) 

Se cultura originalmente significa lavoura, cultivo agrícola, ela sugere tanto 

regulação como crescimento espontâneo. O cultural é o que podemos mudar, 

mas o material a ser alterado tem sua própria existência autônoma. 

(EAGLETON, 2011 [2000], p. 13) 

Vinda do verbo latino colere, cultura é o cultivo e o cuidado com as plantas e 

os animais para que possam bem desenvolver-se; donde, agricultura. Por 

extensão, é empregada no cuidado com as crianças e sua educação, 

desenvolvendo suas qualidades e faculdades naturais, donde puericultura. 

(CHAUÍ, 2006, p. 11) 

Apesar das distintas posições epistemológicas entre os três autores, é-lhes importante, 

em seus estudos, iniciar suas investigações sobre cultura com a distinção entre essa 

noção e a de natureza, a de estado natural, a de necessidade natural. Cada um dos três 

autores acima, fazendo uso da etimologia ou se apoiando em textos de filósofos 

iluministas, significa essa oposição, ainda que para se contraidentificarem com ela. Isso 

também é válido na antropologia: ainda que para se chegar a uma posição não opositiva 

entre natureza e cultura, deve-se passar pela distinção. 

Inicialmente, interessam-nos na antropologia as ponderações sobre a disputa de sentidos 

entre as culturas, sobre o contato entre mitos afastados por quilômetros de distância 

(mas cuja estrutura semântica, segundo Lévi-Strauss, é análoga), sobre seus 

deslocamentos históricos: 

Essas relações de oposição entre mitos, raramente captáveis em sua gênese e 

ao vivo, emergem com força da análise comparativa. (…) Cada uma de suas 

transformações resulta de uma oposição dialética a outra transformação, e 

sua essência reside no fato irredutível da tradução pela e para a oposição. 

(LÉVI-STRAUSS, 2011 [1971], p. 622) 

Interpretamos que as transformações dos mitos se dão como deslocamentos na malha 

das culturas de uma formação social, e tomamos emprestada de Lévi-Strauss a 

afirmação de que ela “resulta de uma oposição dialética a outra transformação” 

acrescentando que também pode resultar de uma oposição dialética à repetição: sempre 

há sentidos em confronto e em encontro, concorrendo pela dominância numa dada 

formação e, no caso das enciclopédias e de outros instrumentos, produzindo culturas 

imaginárias. Práticas, memórias, sentidos, hábitos que disputam por um lugar 
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dominante em sua formação. E que às vezes, pelo contato ou repulsão, fundam outra. 

No caso dos mitos, Lévi-Strauss afirma que: 

(…) todo mito é, por natureza, tradução. Origina-se de outro mito, 

proveniente de uma população vizinha mas estrangeira, ou de um mito 

anterior da mesma população, ou ainda contemporâneo, mas pertencente a 

outra subdivisão social (…) (LÉVI-STRAUSS, 2011 [1971], p. 621) 

Mito como tradução: reprodução e/ou deslocamento discursivo ao mesmo tempo. Ao 

defender tal posição, Lévi-Strauss expõe, em sua tetralogia Mitológicas,183 como pode 

ter eleito como corpus de seu trabalho mitos traduzidos. O mito se inscreve nos 

processos históricos em que as relações sociais se revelam e se relevam.  

Tendo sido escrito parcialmente antes do surgimento da AD na França, as Mitológicas 

(1964-1971) já usavam o termo “discurso”,184 e estamos atentos a que há diferenças 

entre aquilo que é discurso em Lévi-Strauss e aquilo que é discurso em Pêcheux. No 

entanto, uma aparente coincidência é que, assim como Lévi-Strauss deixa o termo 

discurso indefinido, Pêcheux mantém o termo cultura indefinida. É nessa contradição 

de fazer uso de uma noção de outro campo que estamos nos inserindo. 

Recorremos à antropologia, em três autores diferentes, para responder à polêmica 

separação entre natural e cultural, recorrente na disciplina – e em outras –, e 

inteiramente inscrita num discurso dualista, dicotômico, que divide os objetos em duas 

categorias.185 Viveiros de Castro faz duas provocações sobre a compreensão do status 

                                                 
183 Iniciada em 1964 com O cru e o cozido, passando por Do mel às cinzas (1967) e por A origem dos 

modos à mesa (1968) para chegar a O homem nu (1971). Na série, Lévi-Strauss toma como mito de 

referência (termo do autor) uma narrativa sul-americana, da tribo brasileira bororo, e pretende chegar a 

estruturas parecidas de mitos de indígenas da América do Norte, assim mostrando uma certa 

universalidade no que diz respeito a esse modo de materialização das culturas. Afastamo-nos do caráter 

direcionador dessa universalidade, entendendo que, por mais que os mitos possuam a mesma estrutura, as 

condições de produção, as culturas em que estão inscritos, os processos de subjetivação renderão 

acontecimentos que, no encontro de memórias, reestabelecerão as redes de sentidos. No entanto, 

reconhecemos, com a leitura das Mitológicas, que há, sim, laços que ligam essas sociedades indígenas 

que povoa(ra)m as Américas. 
184 “(…) pobre é a crítica daqueles que buscam me colocar em contradição comigo mesmo, dizendo que 

eu teria afirmado ao mesmo tempo que a análise mítica não tem fim e que os próprios mitos são in-

termináveis (CC: 24) e que (passim) o conjunto dos mitos que constituem o objeto de meu estudo consiste 

num sistema fechado. Só pode raciocinar assim quem desconhece a diferença entre o discurso mítico de 

cada sociedade que, como todo discurso, permanece aberto – pode ser dada uma continuação para cada 

mito, novas variantes podem surgir, novos mitos podem nascer – e a linguagem com que esse discurso 

opera, a qual, em cada momento dado, constitui um sistema” (LÉVI-STRAUSS, 2011 [1971], p. 610; 

sublinha nossa). 
185 Devemos essa contribuição à nossa orientadora da Université Paris 13 (Sorbonne Paris Cité), Marie-

Anne Paveau (que tem se esforçado cada vez mais para desenvolver seus trabalhos em AD numa 

perspectiva pós-dualista), e também a Helena Franco Martins, que participou de nossa banca de 

qualificação e sugeriu a leitura de Eduardo Viveiros de Castro. 
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da “cultura” ora como extensão da natureza humana, ora como condição acima do 

caráter biológico da espécie: 

A cultura é um prolongamento da natureza humana, exaustivamente 

analisável em termos da biologia da espécie, ou ela é uma ordem 

suprabiológica que ultrapassa dialeticamente seu substrato genético? A 

sociedade é a soma das interações e representações dos indivíduos que a 

compõem, ou ela é sua condição supraindividual, e como tal um “nível” 

específico da realidade? (CASTRO, 2011, p. 302) 

Epistemologicamente, essa disputa por sentidos entre o que é cultural e o que é natural 

recorre. Na citação, Castro (op. cit.) também aborda como o termo “sociedade” é 

significado ora como processo da passagem do individual para o coletivo, na soma dos 

indivíduos em interação; ora como uma entidade superior em relação ao indivíduo, uma 

grandeza humana à parte. Ambas as questões (sobre cultura e sociedade), de acordo com 

o antropólogo, há décadas dominam as discussões na antropologia. De sua parte, Castro 

(ibidem) busca desconstruir as fronteiras fixas entre natureza e cultura, observando as 

noções como um continuum que engendra distintos mundos naquilo que chama de 

perspectivismo ameríndio. Em artigo que em que procura refletir sobre a tradução numa 

abordagem perspectivista, Martins (2012) defende que: 

Aprendemos com Castro que não encontra lugar na vida ameríndia aquela 

pressuposição mais persistente de nosso multiculturalismo: enquanto 

assumimos a unidade da natureza em contraste com a multiplicidade das 

culturas, muitos dos povos do continente americano pressuporiam, ao 

contrário, a universalidade da cultura em contraste com a multiplicidade e a 

particularidade da natureza. Nosso multiculturalismo ainda suporia a 

coexistência de diversas representações de um único mundo – se aferraria 

ainda à ideia de mundo natural, externo, unificado, totalizado, “indiferente à 

representação”. (MARTINS, 2012, p. 141) 

Martins (op.cit.), com isso, coloca em discussão a suposta unidade da natureza em 

oposição à multiplicidade de culturas, presente em diversas correntes de pensamento, 

inclusive na antropologia dualista. Aqui, interessa-nos justamente mostrar que essa 

unidade de natureza e essa multiplicidade de culturas vão sendo significadas nos 

discursos das formações sociais. 

Philippe Descola, que ocupa hoje a cadeira antes reservada a Lévi-Strauss no Collège de 

France e trabalha numa disciplina designada antropologia da natureza (disciplina cujo 

nome, por si só, segundo o autor, pode ser entendido como um paradoxo), um dos 

maiores comentadores na França do trabalho de Viveiros de Castro, também se dedica a 

desconstruir essa imagem dicotômica e dualista entre natureza e cultura: 
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L’anthropologie, on le voit, n’a cessé de se confronter au problème des 

rapports de continuité et de discontinuité entre la nature et la culture, un 

problème dont on a souvent dit qu’il constituait le terrain d’élection de cette 

forme originale de connaissance. (…) En apparence, en effet, l’anthropologie 

de la nature est une sorte d’oxymore puisque, depuis plusieurs siècles en 

Occident, la nature se caractérise par l’absence de l’homme, et l’homme par 

ce qu’il a su surmonter de naturel en lui. (…) La nature n’existe pas comme 

une sphère de réalités autonomes pour tous les peuples, et ce doit être la 

tâche de l’anthropologie que de comprendre pourquoi et comment tant de 

gens rangent dans l’humanité bien des êtres que nous appelons naturels, mais 

aussi pourquoi et comment il nous a paru nécessaire à nous d’exclure ces 

entités de notre destinée commune. (DESCOLA, 2001)186 

A natureza, portanto, não possuiria um status ontológico e de funcionamento per se. 

Aquilo que se diz ser natural é dito: significado no e pelo discurso. E foi Lévi-Strauss 

quem já denunciava isso em 1964: 

Verifica-se assim que os mitos jê de origem do fogo, assim como os mitos 

tupi-guarani sobre o mesmo tema, operam por meio de ma dupla oposição: 

entre cru e cozido de um lado, entre fresco e podre do outro. O eixo que une 

o cru e o cozido é característico da cultura, o que une o fresco e o podre, da 

natureza, já que o cozimento realiza a transformação cultural do cru, assim 

como a putrefação é sua transformação natural. (…) para o pensamento tupi-

guarani, a oposição pertinente é entre o cozimento (cujo segredo estava nas 

mãos dos urubus) e a putrefação (que atualmente define sua dieta alimentar); 

ao passo que, para os Jê, a oposição é entre o cozimento dos alimentos e sua 

ingestão no estado cru, como faz desde então o jaguar. (…) a fronteira entre 

natureza e cultura fica de qualquer modo deslocada, dependendo do grupo a 

ser considerado: Jê ou Tupi. (LÉVI-STRAUSS, 2010 [1964], p. 172-173) 

Refletindo sobre como o cozimento e o apodrecimento dos alimentos podem ser 

considerados ora como transformações culturais, ora como transformações naturais, 

Claude Lévi-Strauss já relativizava as fronteiras entre aquilo que é significado como 

cultural e aquilo que é significado como natural nas práticas alimentares. O 

reconhecimento daquilo que é natural em relação ao que é cultural já é da ordem do 

discurso: jês e tupis, mencionados por Lévi-Strauss acima, significam o que é natureza e 

o que é cultura de maneiras distintas. Seus hábitos alimentares são definidos por 

critérios distintos de cozimento e apodrecimento. Nessa disputa por sentidos entre o que 

                                                 
186 “A antropologia, como se pode ver, não deixou de se confrontar com o problema das relações de 

continuidade e descontinuidade entre a natureza e a cultura, um problema que temos frequentemente 

tratado como constitutivo do campo de escolha dessa forma original de conhecimento. (…) 

Aparentemente, com efeito, a antropologia da natureza é uma forma de oxímoro, dado que, há muitos 

séculos no Ocidente, a natureza se caracteriza pela ausência do homem, e o homem mesmo se caracteriza 

como aquele que soube superar o que há de natural em si. (…) A natureza não existe como uma esfera de 

realidades autônomas para todos os povos, e não devia haver outra tarefa para a antropologia senão 

compreender por que e como tanta gente classifica seres que chamamos naturais dentro da humanidade, 

mas também por que e como nos parece necessário excluir essas entidades de nosso destino comum” 

(DESCOLA, 2001; tradução nossa). 
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é cultural e o que é natural, se o produto do apodrecimento faz parte das práticas 

alimentares de uma cultura, ele não pode ser significado como natural, mas cultural. Ao 

contrário, se todo alimento podre é descartado pois não é aceito nas práticas alimentares 

doutra cultura, esse apodrecimento é significado como natural: não previsto pela 

cultura, de ingestão inexplicável/inaceitável. 

Castro concluiu, acerca da posição lévi-straussiana sobre a relação natureza/cultura, que 

A posição de Lévi-Strauss mudou bastante sobre esse ponto. Vemos na sua 

obra como a oposição entre natureza e cultura passa de uma universalidade 

objetiva, ou ontológica, poderíamos dizer, a uma universalidade subjetiva, 

ou antropológica. Ela cessa de ser uma oposição real para se tornar uma 

antinomia inerente à reflexão da humanidade sobre sua própria condição. 

(CASTRO, 2009) 

Esse deslocamento na obra de Lévi-Strauss, que parte de uma divisão natureza-cultura a 

priori e chega a um deslizamento a posteriori entre uma e outra, é acompanhado 

também, gradativamente, de uma ruptura da antropologia com perspectivas mais 

estruturalizantes e de um retorno ao sujeito: 

Se é possível definir uma orientação predominante na antropologia 

contemporânea (Ortner, 1984), esta consiste no abandono das concepções 

estruturais de sociedade em favor de pragmáticas da agência social capazes 

de “promover uma recuperação do sujeito sem cair no subjetivismo” 

(Giddens, 1979: 44) (…) Em suma: crise da “estrutura”, retorno do “sujeito”. 

(CASTRO, 2011, p. 313) 

É numa noção de cultura que permita um trabalho com a constituição de subjetividades, 

com a produção de sentidos no discurso e com as imagens que os sujeitos fazem de suas 

práticas, de seus sentimentos, de seus hábitos que pretendemos nos concentrar. 

No caso das enciclopédias que analisamos, podemos concebê-las como meios em que as 

culturas vão sendo significadas e imaginadas pelos sujeitos, e também como meios em 

que aquilo que é discursivizado como cultural vai sendo separado daquilo que é 

discursivizado como natural. Temos observado isso em nossas análises quando ora se 

produzem efeitos de sentido sobre uma alimentação supostamente natural, humana, 

universal para o sujeito – com inscrição na FD médica –, ora se produzem efeitos de 

sentido sobre uma alimentação continental, nacional, regional e, em certo aspecto, 

individual – com inscrição, entre outras, nas FDs geopolítica, europeia, nacional. 

Escobar publica, em 1979, “Da categoria de cultura: Do Aparelho Cultural do Estado” 

(1979), em direta retomada da terminologia althusseriana “Aparelho Ideológico de 

Estado”. O autor trata propriamente da cultura em sua relação com as ideologias e com 

as formas de poder numa formação social. Haveria, consoante Escobar, um aparelho 
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cultural responsável pela manutenção da propriedade dos bens culturais em dadas 

classes sociais. Cultura, assim, seria regida e administrada pelos aparelhos culturais. 

O autor expõe um certo encontro entre língua e cultura: não é porque uma classe como a 

burguesa domina os ditos “bens culturais” que a forma como essa classe produz efeitos 

de sentido sobre os objetos discursivos prescinde de palavras, expressões, sentenças, 

provérbios que remetem a uma memória de culturas dominadas, ou melhor, que são 

identificadas de forma mais patente no intradiscurso produzido em formações 

discursivas não dominantes: 

Esta forma cerrada e excludente – “racista” – do nosso aparelho cultural 

frente aos “bens culturais” disponíveis não exclui para o futuro ideológico da 

burguesia o “uso” de expressões populares portuguesas, negro-africanas, 

indígenas etc. O que é importante notar por referência a estas “incursões” em 

nosso aparelho cultural (por estes intelectuais) é sua forma imobilista, fixa, 

não dialética, sobretudo porque encara a “cultura” como algo natural ou 

espontaneamente dado, sem agilizá-la na luta de classe e nas políticas 

ideológicas do Estado burguês. Esta preocupação da cultura como “terra” 

não está distante da preocupação de uma cultura brasileira ou nacional, 

mesmo se muito destas últimas formulações procuram tomar uma forma de 

política cultural mais do que de natureza. (ESCOBAR, 1979, p. 199) 

Escobar também critica a forma como os intelectuais consideram a cultura como uma 

suposta segunda natureza que nasceria com aquilo que vai sendo chamado de brasileiro, 

desconsiderando a luta de classes e, dizemos, na AD, também a disputa por sentidos. 

Como se houvesse, baseada num critério biológico, uma raça à qual o homem e a 

mulher do Brasil pertenceriam, ainda que disfarçada de política cultural. Em nossas 

reflexões, os aparelhos culturais seriam destinados a assegurar a inscrição dos sujeitos 

nas culturas imaginárias. As enciclopédias funcionariam como um desses aparelhos 

culturais de Estado – que funcionariam num complexo –, que cuidariam da circulação 

da cultura dominante numa dada formação social. Como vimos no capítulo 1, para 

definir formações ideológicas (FIs), Pêcheux faz referência ao conceito de aparelhos 

ideológicos de Estado de Althusser, estando as FIs, em seu processo de reprodução e 

transformação, relacionadas aos conjuntos complexos de aparelhos ideológicos de 

Estado. É viável também pensar nos aparelhos culturais de Estado em sua dialética com 

as formações sociais, assegurando-se da repetição e da ilusão de estabilidade da 

cultura. 187  Nisso, podemos afirmar que há políticas ideológicas e repressivas de 

regulação de cultura nos Estados nacionais, numa imposição de dominância e 

hegemonia culturais, mas que não dão conta da heterogeneidade da/na cultura.  

                                                 
187 Que podemos pensar, em trabalhos futuros, como formação cultural. 
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6.2.2. “Acompanhamentos indispensáveis a uma boa feijoada: couve refogada, 

molho apimentado, farinha de mandioca torrada e laranja”: 188  analisando 

sequências da EM 

Pensar na produção discursiva dos sentires e das sensações sem excluir sua 

historicidade é perceber que o político, no confronto de sentidos e na disputa pela 

hegemonia, está em tudo que se refere ao sujeito, inclusive na cultura. Na abertura de O 

cru e o cozido (2010 [1964], p. 19), Lévi-Strauss comenta sobre como categorias como 

cru, cozido, fresco e podre podem contribuir, como “ferramentas conceituais”, para 

“isolar noções abstratas e encadeá-las em proposições”. Em termos discursivos, analisar 

o que se diz sobre comida e alimentação é, além de desnaturalizar a produção de 

sentidos desses objetos importantíssimos do saber cotidiano, entender como se dão 

outros processos discursivos. 

Se as formações ideológicas circunscrevem formações discursivas, determinando que 

práticas são possíveis e que evidências devem ser produzidas nelas, a forma como a 

cultura imaginária de materializa – em enciclopédias, mitos, lendas, contos, piadas, 

ciências, tradições – fornece os modos de significar do discurso: modalizando e 

modelando a ideologia. A cultura funciona de modo a provocar a ilusão de eternidade, 

de que as coisas sempre foram assim e devem continuar sendo: práticas tradicionais que 

significam um feixe de memórias como de início imemoriável e destino não efêmero, 

não datado. Essa ilusão se constrói em narrativas que, como temos dito, circulam em 

mitos, mas também em outras materialidades análogas, como na ciência e em receitas.  

Vamos dar início agora ao trabalho analítico fazendo uso das noções de cultura fluida e 

cultura imaginária com dois recortes da Enciclopédia da mulher, que temos anunciado 

como de inscrição dominante nas FDs culinária e geopolítica (em sua posição 

brasileira). Os recortes são parte do artigo sobre feijão e parte do artigo sobre cachaça. 

Vejamos abaixo, num extrato da EM3, como o discurso científico funciona como mito, 

em explicações sobre as práticas culturais que são/devem continuar a ser colocadas em 

exercício, produzindo também a imagem de um sujeito natural: 

EM3 [extrato]: As qualidades nutritivas variam de acordo com o tipo de 

feijão. Ele contém proteínas, sais minerais e vitaminas do complexo B. O 

mais rico em proteínas é o feijão-fradinho, alimento vegetal que oferece 

proteínas quase tão completas como as de origem animal. Entre os minerais 

encontrados no feijão, o ferro é de grande importância, pois constitui um 

                                                 
188 Enciclopédia da mulher, 1976 [1973], (p. 243-244). 
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elemento indispensável à formação do sangue. Segundo pesquisas, 250 

gramas de feijão cozido podem fornecer, a um adulto normal, a metade do 

ferro que seu organismo necessita receber em um dia, suprindo também 20% 

de suas necessidades protéicas. Por tudo isso, o feijão é recomendado 

também às crianças em idade escolar. 

A composição nutricional do alimento, tal qual os mitos discursivizam os deuses – 

sempre estiveram lá, e o que é mais supostamente eterno do que uma composição 

nutricional? –, significa o feijão como um alimento extremamente vantajoso para a 

alimentação, “recomendado também às crianças em idade escolar”. A última frase do 

extrato de sequência inicia-se com um “Por tudo isso”, procedimento de anáfora textual 

que apela para a generalidade do pronome demonstrativo “isso” antecipado por um 

pronome indefinido “tudo”. Itens lexicais que, ao apontarem para a memória 

materializada no texto com um demonstrativo, também retomam um não dito que 

confere sentidos de obviedade para a recomendação do feijão “também” a essa crianças 

em idade escolar: trata-se do indefinido “tudo”, que confere sentido superlativo ao 

feijão. Instaura-se um efeito de real através desse processo de referenciação 

(LECOMTE, LÉON, MARANDIN, 1990 [1984], p. 304-305). Explica-se uma prática 

culinária como positiva através de um discurso científico que provoca o efeito de uma 

imemoriabilidade, apagando a historicidade do feijão. Como se ele devesse ser comido 

por causa de seus nutrientes. Com a entrada intradiscursiva do discurso científico, 

apaga-se a posição discursiva indígena. 

Também parte da EM3 é um intertítulo do artigo sobre feijão, chamado “NA ÁGUA, O 

SEGREDO DO PREPARO”. O que mais interessa nessa frase nominal é, para além do 

sentido de que a água pode ser o diferencial no cozimento de algum alimento, o item 

“segredo”, que se inscreve numa matriz de sentidos segundo a qual há algo de 

misterioso no preparo de algum alimento. Algo cuja memória está apagada ou velada, 

portanto secretada. Um mito da FD culinária. Mais à frente, da mesma sequência, sob 

outro intertítulo – “Aqui, algumas sugestões de como aproveitar melhor o feijão e 

deixá-lo ainda mais gostoso” –, recortamos algumas das sugestões que são responsáveis 

pela constituição de efeitos de sentido sobre os sabores que os sujeitos devem sentir (e 

devem sentir como sujeitos brasileiros, uma vez que o feijão é predicado dessa 

maneira). Notemos, antes, o intensificador “ainda mais”, precedendo o adjetivo 

“gostoso”, também retomando uma memória de que o feijão já é gostoso mesmo sem os 

aditivos, outros ingredientes, que serão aconselhados à frente: 
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EM3 [extratos]: Cebola e pimentão picados, ervas ou carnes acrescentadas 

durante o cozimento dão ao feijão um sabor especial. 

Sopa de feijão fica bem mais gostosa se for temperada com um pouco de 

vinagre ou molho de soja. 

Salsinha cortada, cebola picada ou arroz misturado à sopa de feijão-preto 

acentuam o seu sabor. 

Pouco antes de servir, uma ótima maneira de valorizar a sopa de feijão-preto 

é juntar a ela um pouco de vinho madeira ou xerez. 

[sublinhas nossas] 

Lembremos que, ainda em EM3, em seu início, a sequência desenvolve um histórico do 

consumo de feijão no Brasil, significando-o como já tendo sido consumido pelos índios 

que “viviam” (no pretérito imperfeito) no país. Uma hipótese que podemos estabelecer 

aqui é que o intensificador “ainda mais” – que produz o efeito de que, mesmo sem os 

acréscimos sugeridos, o feijão já é gostoso – se liga a um embate entre posições 

discursivas antagônicas: uma que liga o consumo de um feijão sem muitos ingredientes 

além dele mesmo às práticas indígenas (posição discursiva indígena); outra que liga o 

preparo do feijão em conjunto com outros ingredientes, especiarias, condimentos ao 

“ainda mais”, a um paladar melhorado, a um paladar europeu (posição discursiva 

europeia, deslizando para a brasileira). 

Sublinhamos nos extratos como a EM vai dizendo de uma possível melhoria do sabor 

do feijão: “dão ao feijão um sabor especial”, “fica bem mais gostosa”, “acentuam o seu 

sabor”, “uma ótima maneira de valorizar a sopa de feijão-preto”. A enciclopédia 

encadeia uma sequência de sugestões que produzem efeitos de sentido de que, embora o 

feijão já seja bom, pode ser apreciado ainda mais, ganhando sabor especial, ficando 

mais gostoso, tendo seu sabor acentuado e sendo valorizado com o acréscimo de 

ingredientes, em sua maioria desconhecidos pelos índios brasileiros quando de seu 

consumo cuja memória é silenciada nas enciclopédias. Todos esses acréscimos, que 

constituem discursivamente o sujeito que vai sendo posto como mulher brasileira, 

produzem efeito de sentido de que ela é ignorante à combinação de tais ingredientes 

com o feijão e também entram numa rede parafrástica do mito de constituição do povo 

brasileiro a partir das heranças, influências e contribuições. Vejamos como esse mito 

desliza metonimicamente para os ingredientes cuja adição ao feijão/caldo de feijão 

surtiriam um efeito de melhor aproveitamento ou melhor sabor: “Cebola e pimentão 

picados, ervas ou carnes”, “vinagre ou molho de soja”, “Salsinha cortada, cebola picada 

ou arroz”, “vinho madeira ou xerez”. Se no breve histórico do feijão introduzido ao 
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início da EM3 o tempo usado é o pretérito imperfeito e os sujeitos são os índios, aqui os 

sujeitos sintáticos são variados (ora o feijão, ora os ingredientes), mas as posições 

discursivas inscritas ao se dizer desses ingredientes se inscrevem num discurso 

culinário, na posição discursiva da gastronomia internacional, que supostamente 

agradaria a todos, segundo a qual, como vimos, o “gosto especial” proporcionado pelo 

molho de soja ou pelo xerez é apreciado. E no presente do indicativo. O índio é 

significado no passado imemoriável, apenas inventariado por um pretérito imperfeito 

que o significa como desaparecido. Já a FD culinária, no feijão, figura no presente do 

indicativo e constitui o nacional por esse mito de contribuições e heranças incessantes, 

passando por ingredientes ligados a uma gastronomia internacional. É assim que vão se 

produzindo efeitos de sentido sobre as sensações de gosto e sabor e também se 

constituindo a imagem de um brasileiro, de uma cultura brasileira que não apenas 

apreciaria o feijão, mas o feijão temperado com ingredientes provenientes de diversos 

outros lugares do mundo.189 

Numa nota sobre acompanhamentos para uma boa feijoada, diferentemente, vemos uma 

quantidade de ingredientes que remetem a uma posição indígena, como a farinha de 

mandioca e o molho apimentado: 

EM3 [extrato]: Acompanhamentos indispensáveis a uma boa feijoada: couve 

refogada, molho apimentado, farinha de mandioca torrada e laranja, que 

auxilia a digestão. 

Conforme já vimos mais atrás, Pêcheux (2009 [1975]) trata as orações relativas como 

instauradoras de um efeito de sustentação. No caso das orações relativas explicativas, 

como “que auxilia a digestão”, no extrato de sequência acima, o filósofo comenta que 

há um retorno do saber ao pensamento, uma maneira de materializar aquilo que já 

deveria ser sabido. Em nossa análise desse recorte, diríamos mais: materializa-se aquilo 

que já deveria ser sabido, mas desconfia-se de que não se sabe e de que há algum 

motivo para que se pense de maneira contrária. É coisa a saber, mas não 

necessariamente coisa sabida. Pensamos aqui no efeito de interdição de se misturarem 

ingredientes doces a salgados. Guiando-se por esse efeito (efeito de mito), o sujeito 

leitor deveria ter justificada a inclusão de um alimento como a laranja em 

                                                 
189 É também interessante pensar no triângulo alimentar de Lévi-Strauss (cru, cozido, podre) nesse caso. 

Adicionar vinho ao feijão já cozido, mas fora do processo de cozimento, é algo que pode fermentar quase 

imediatamente os grãos. Biologicamente, é um processo de apodrecimento, mas que, conforme discursi-

vizado na EM, pode “valorizar a sopa de feijão-preto”. Portanto, não é todo podre que é significado como 

impróprio para consumo nessa formação discursiva. Não é todo pobre que é mesmo significado como 

podre e como processo de decomposição natural. 
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“Acompanhamento[s] indispensável[is] a uma boa feijoada”. E, como vemos em 

Pêcheux, o efeito de sustentação pode ser parafraseado também de modo sintaticamente 

circunstancial, adverbial: causal. Que e porque estão em funcionamento parafrástico 

nessa sequência: “(...) e laranja, porque auxilia a digestão.” Justifica-se a entrada da 

laranja na feijoada por imaginá-la como estranha e estrangeira àquilo que é doméstico. 

Ademais, nessa sequência a feijoada é o único prato que ganha um parágrafo apenas 

para si, entre tantas outras comidas e receitas que podem ser preparadas com feijão. 

Retomando novamente Lévi-Strauss, “(…) todo mito é a um tempo primitivo em 

relação a si mesmo e derivado em relação a outros mitos; não se situa em uma língua e 

em uma cultura ou subcultura, mas no ponto de articulação destas com outras línguas e 

outras culturas” (LÉVI-STRAUSS, 2011 [1971], p. 622), e ao mostrarmos, por 

exemplo, que alguns mitos se materializam discursivamente de modo a produzir efeitos 

de sabor, de gostos específicos, assim como uma restrição à ingestão de doces com 

salgados, também podemos dizer que esses mitos são um modo de descrever o 

funcionamento de culturas, produzindo culturas imaginárias. 

E se os discursos repercutem na constituição das culturas, a relação é dialética: a 

materialidade cultural, na forma de mitos, ciências, receitas – como temos observado –, 

significa o discurso e produzem gestos de interpretação determinados. Nas palavras de 

Barthes (1961),190 sobre o açúcar, 

Le sucre n’est pas seulement un aliment, même étendu; c’est, si l’on veut, 

une « attitude »; il est lié à des usages, à des « protocoles », qui ne sont plus 

seulement alimentaires ; sucrer un condiment, boire un coca-cola à table, ces 

faits restent, après tout, intérieurs à l’alimentation ; mais recourir d’une 

façon régulière aux « diary bars », où l’absence d’alcool coïncide avec une 

surabondance de boissons sucrées, ce n’est pas seulement consommer du 

sucre, c’est aussi, à travers le sucre, vivre la journée, le repos, le voyage, 

l’oisiveté, d’une certaine façon, qui engage sans doute beaucoup de l’homme 

américain. Qui pourrait prétendre qu’en France, le vin, ce n’est que du vin ? 

(BARTHES, 1961, p. 978)191 

O alimento não é só um alimento: é uma atitude. Pensando discursivamente, um gesto. 

Dizer de certos alimentos no Brasil é necessariamente evocar uma série de práticas e 

gestos de interpretação, assim como dizer de Coca-Cola nos Estados Unidos e de vinho 

                                                 
190 Agradeço à professora Mónica Zoppi-Fontana, que indicou textos a partir dos quais cheguei a Barthes. 
191 “O açúcar não é mesmo somente um alimento; é, por assim dizer, uma “atitude”; ele está ligado aos 

usos, aos “protocolos”, que não são mais somente alimentares; adoçar um condimento, beber uma coca-

cola à mesa, esses fatos residem, antes de qualquer coisa, na alimentação; mas recorrer de modo regular 

aos “diary bars”, onde a ausência de álcool coincide com uma superabundância de bebidas açucaradas, 

não é somente consumir açúcar, é também, através do açúcar, viver o cotidiano, o descanso, a viagem, o 

ócio, duma certa maneira, sem dúvidas bastante enquadrada no homem americano. Quem poderia alegar 

que, na França o vinho é apenas o vinho?” (BARTHES, 1961, p. 978; tradução nossa). 
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na França. Dizer de cachaça, no discurso enciclopédico da EM, é constituir a imagem de 

um ritual de bebida do destilado: 

EM6 [extrato]: COMO RECONHECER A BOA CACHAÇA 

Atualmente, a cachaça é largamente consumida, tendo-se transformado em 

um importante ingrediente no preparo de coquetéis, pratos doces e salgados, 

além de ser deliciosa tomada antes das refeições, ou mesmo para “esquentar” 

o corpo nas noites de frio muito intenso. [sublinhas nossas] 

A partir do intertítulo “Como reconhecer a boa cachaça”, diz-se duas vezes da qualidade 

da bebida: primeiramente, no próprio intertítulo, com o adjetivo “boa”. Em seguida, em 

“deliciosa”. O destilado é significado como se houvesse “a boa”, de modo determinado, 

o que promove um efeito de que há cachaças ruins, bastando que se afastem dos pré-

requisitos determinados sob o intertítulo. Instaura-se, na sequência, uma narrativa ritual 

em que, antes as refeições ou em noites de frio muito intenso, a cachaça é deliciosa. 

Essa relação entre o sabor, a ocasião e a finalidade corporal em que a bebida é tomada 

funciona de modo a tornar evidente que o gosto da cachaça se dá no sujeito em dados 

momentos e com alguns objetivos, mas talvez não em outros. Os efeitos natural e 

cultural se confundem aqui. O sabor “delicioso” da cachaça é significado, na sequência, 

também em função de ela fornecer calor nas noites mais frias. A cachaça, significada 

dessa maneira, pode não ser dita deliciosa por si, mas pelo ritual cujo consumo 

engendra: seja o de esquentar, seja o de uns goles antes das refeições. 

À frente, os “cuidados na hora da escolha” da cachaça: 

EM6 [extrato]: Mas para que se possa dispor de uma cachaça de boa 

qualidade, deve-se tomar alguns cuidados na hora da escolha: 

1. De maneira geral, o teor alcoólico pode variar entre 16 a 70o GL (impresso 

no rótulo da garrafa), apesar de a maioria das cachaças ter entre 49 a 54o GL. 

2. A cor ou a limpidez do líquido ajudam a identificar sua boa qualidade. 

Assim, o tom levemente marrom ou dourado mostram envelhecimento em 

tonéis de madeira e, consequentemente, qualidade superior. 

3. Fazer um teste esfregando-a no braço: a cachaça deve cheirar a mel ou 

barro. Se o odor do álcool for muito forte é porque a bebida não é de boa 

qualidade. 

4. A agitação da garrafa é uma forma de conhecer a boa cachaça: um colar de 

bolhas, formado no gargalo da garrafa, indica uma bebida mais forte e pura. 

[sublinhas minhas] 

Engendra-se o efeito de que “a boa cachaça” é escolhida com muito cuidado. Entre os 

bons atributos que lhe confeririam “qualidade superior”, “boa qualidade”, força e pureza 

estariam o “tom levemente marrom ou dourado”, o cheio de “mel ou barro”, o “colar de 
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bolhas, formado no gargalo da garrafa” e a “marca do fabricante da bebida”. O 

envelhecimento em tonéis de madeira é significado como evidentemente importante 

para a produção de uma cachaça de boa qualidade: “mostram envelhecimento em tonéis 

de madeira e, consequentemente, qualidade superior”. A prática do envelhecimento 

mostra-se como um processo sem início nem fim historicamente, uma tradição 

indispensável, mítica. E a valorização de uma cachaça com “tom levemente marrom ou 

dourado” também produz o efeito de desvalorização de outro tipo de cachaça, apagada 

na enciclopédia, conhecida como “branquinha”. E embora se afirme que “um colar de 

bolhas, formado no gargalo da garrafa, indica uma bebida mais forte e pura”, essa força 

e essa pureza não são determinadas, ou seja, não se diz em relação ao que a cachaça é 

pura ou forte. Se uma boa cachaça envelhece em tonéis de madeira, ela deixa de ser 

pura? Mas a boa cachaça é a pura... Nesse sentido, a pureza da cachaça não está 

relacionada ao isolamento de seus ingredientes-base, como a cana-de-açúcar, em relação 

a outros ingredientes, como a madeira dos tonéis. 

Estão em disputa aqui os sentidos de pureza – que se materializa inclusive em outra 

forma de designar a cachaça, “purinha” – e também da cor da cachaça quanto à sua 

qualidade: uma posição discursiva (europeia) que significa a boa cachaça como 

envelhecida, outra posição (brasileira) que o faz com a cachaça que não passa por tonel 

de madeira. Outra característica vinculada ao envelhecimento em tonéis de madeira é o 

aroma de mel ou de barro na bebida, analogamente bem-avaliado na EM, 

contrariamente ao “odor do álcool (…) muito forte”. A ideologia apaga seus vestígios na 

formação dessa cultura imaginária, e o saldo é o sentido ilusoriamente inequívoco, 

explicado axiomaticamente, de modo a quase se passar por natural. No trabalho de 

autoapagamento de sua existência, a ideologia deixa para o sujeito o sentido de que suas 

sensações, sua arte, seu pertencimento ao Estado nacional, seus sabores, a qualidade de 

seu feijão e de sua cachaça representam uma segunda natureza. Podemos concluir que a 

cultura imaginária, portanto, vai concretizando o laço de identificação do sujeito a 

predicações como nacional e regional. 

Assim como no artigo sobre o feijão, o sobre cachaça oferece uma série de “truques” 

sobre a bebida: 

EM6 [extrato]: ALGUNS TRUQUES (…) 

1) Cachaças de boa qualidade devem ser tomadas puras para se sentir todo o 

seu sabor. 
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2) Frutas de sabor mais delicado (maçã, pêssego e pêra) não combinam bem 

com o gosto forte da cachaça e não servem, por isso, para batidas. Limão, 

caju, maracujá, laranja, abacaxi, carambola, tangerina e uvas são, por sua 

vez, uma boa sugestão para batidas. (…) 

5) A quantidade de cachaça utilizada no tempero de carnes gordas nunca 

deve ultrapassar 5 colheres (de sopa) para cada quilo de carne (para flambar) 

ou 3 colheres (para macerar), pois o sabor forte da bebida pode prejudicar o 

gosto da carne. (…) 

8) Uma boa quantidade de suco de limão, ingerido lentamente, elimina da 

boca quase todo o cheiro da cachaça. 

9) Salgadinhos e alimentos bem picantes (picles, azeitonas, etc.) atenuam o 

efeito alcoólico da cachaça, ao mesmo tempo que “protegem” o estômago do 

excesso de álcool. 

10) Caldo de carne é um dos melhores remédios quando se abusou da 

cachaça. 

No truque 1, novamente é evocado o efeito de sentido de pureza, relacionado também à 

possibilidade de fruição de um sabor integral do alimento – “todo o seu sabor”. Só 

seriam dignas de ser tomadas puras as tais “Cachaças de boa qualidade”. Ao mesmo 

tempo, quando se recomenda a mistura da cachaça com frutas, resultante na “batida” – 

truque 2 –, restringe-se o coquetel a uma combinação com frutas menos delicadas – em 

oposição às tidas como “mais delicadas (maçã, pêssego e pêra)”. Aqui podemos dizer 

que uma FD culinária produz-se como mito, em encontro com a FD econômica, 

estabelecendo os efeitos de sentido inclusive de delicadeza ou não das frutas. 

Retomando as condições de produção do discurso econômico sobre as frutas, 

averiguamos que maçãs, peras e pêssegos são frutas cujo cultivo no Brasil é mais 

recente do que todas as outras relacionadas como menos delicadas e aconselháveis para 

mistura à cachaça. Uma busca por artigos, notícias e estatísticas no portal do EMBRAPA 

rende resultados que nos levam a concluir que, se as frutas menos delicadas são 

endógenas ou de cultivo já secular no Brasil, as tidas como mais delicadas são assim 

ditas justamente por a agricultura brasileira estar se interessando apenas mais 

recentemente (no caso das maçãs, por exemplo, a partir apenas da década de 1970, 

mesma da publicação da EM) por elas.192 Uma interpretação possível quanto ao discurso 

                                                 
192  Conferir o artigo intitulado “Produção integrada de maçãs no Brasil”, em. 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Maca/ProducaoIntegradaMaca/. Já no artigo 

“Produção e mercado da pera de 2001 a 2010: panorama nacional e mundial” (in: 

http://www.cnpuv.embrapa.br/publica/comunicado/cot133.pdf), incentiva-se o crescimento da produtivi-

dade de peras no Brasil por conta da alta de preços no mercado internacional e por um aumento do con-

sumo da fruta no mercado interno. 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Maca/ProducaoIntegradaMaca/
http://www.cnpuv.embrapa.br/publica/comunicado/cot133.pdf
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produzido na EM sobre essas frutas que se combinam com a cachaça é que circulam aí 

sentidos de uma posição discursiva nacionalista, que explica mesmo o sabor das frutas 

(delicado, na sequência) por ocasião da possibilidade de seu cultivo no Brasil. 

Novamente retoma-se o mito de fertilidade do solo brasileiro: efeito de que se uma fruta 

não é/não pode ser plantada no país, é porque ela é delicada. Não poderia nem mesmo 

se harmonizar ao “gosto forte da cachaça”. Outra possível interpretação é da ordem do 

discurso econômico incidindo sobre o culinário: uma fruta mais cara – como maçãs, 

peras e pêssegos, à época da redação da EM – e cuja produção é dificultosa no Brasil 

não seria uma boa opção para misturar a uma bebida dita mais rústica e forte, como a 

cachaça. 

Essa imagem que se produz de que a cachaça é uma bebida forte também é atestada no 

truque 5 da sequência transcrita, quando se diz da quantidade máxima de colheres de 

cachaça a serem adicionadas a carnes, seja para macerá-las, seja para flambá-las. No 

truque, além disso, produz-se um efeito de sentido de que o sabor dos alimentos é mais 

importante do que o sabor das bebidas. E, conforme vemos nas outras dicas, mesmo o 

excesso de alimentos ainda é preferível ao excesso de bebidas alcoólicas. Jaz um sentido 

dominante, um enunciado de base, segundo o qual os excessos da cachaça são 

extremamente nocivos e devem ser evitados –; quando não possível, disfarçados. 

Esses truques – 8, 9 e 10 – discursivizam um ritual em que (8) se disfarça o cheiro da 

cachaça, (9) se atenuam seus efeitos, (10) se remediam seus abusos. Se há a necessidade 

de se disfarçar o cheiro da cachaça, de se atenuar seus efeitos e de se remediar seus 

abusos é porque seu consumo é significado como da ordem da vergonha, daquilo que 

deve ser escondido. Circula aqui uma posição discursiva moralista (inscrita na FD 

religiosa), na necessidade de se eliminar o cheiro da cachaça do corpo: o odor estaria 

relacionado a uma imagem de que sujeito? Qual é a imagem de quem bebe a cachaça? 

Se retomarmos o início da sequência – trabalhada no capítulo anterior –, podemos ler 

novamente que seu consumo passou a ser relacionada aos negros – como se refere aos 

ex-escravos – e ao povo mais simples. Nessa posição, ser reconhecido como negro e 

como povo mais simples por meio do cheiro da cachaça não é algo desejado, não é um 

saber que deve ser ensinado à mulher brasileira, leitora inscrita da EM. Pelo contrário: o 

saber recomendado é de como se evitar essa identificação com o negro e com o povo 

mais simples. Parafraseando Barthes (1961), quando fala sobre a Coca-Cola nos Estados 

Unidos e do vinho na França, quem poderia alegar que, no Brasil, a cachaça é apenas 

cachaça?  
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O julgamento dos excessos é significado pelo discurso religioso e pelo médico, para os 

quais os excessos devem ser combatidos, ainda que com outros excessos (salgadinhos e 

alimentos bem picantes). Nesse sentido, é significado como mais vantajoso comer do 

que beber em demasia. Silva (2013) recupera a memória bíblica, presente no Levítico 

(que já citamos mais atrás nesta tese) e no livro de Juízes, quanto à proibição/interdição 

do consumo de bebidas alcoólicas por sacerdotes ou não; 

Même s’il est vrai que le vin n’est pas un aliment expressément considéré 

comme étant impur par le code alimentaire judaïque, il existe dans de 

nombreuses allusions à la consommation du vin, passibles d’être employées 

pour établir son impureté. Les sacerdoces ont l’interdiction d’entrer dans un 

lieu de culte et s’adonner à tout acte cultuel en état d’ivresse (Lv 10, 9), ce 

que l’on associe souvent à l’interdit mentionné plus bas par le verset 4, 43 du 

Coran. D’autres passages de la Bible peuvent suggérer que cet interdit peut 

s’étendre à des non sacerdoces, comme c’est le cas de la femme de Manoa 

de Sora à qui un ange interdit de boire du vin ou d’autres boissons 

alcooliques et des aliments impurs pendant qu’elle est enceinte de Samson 

(Jg 13, 4 et 14). (SILVA, 2013, p. 70)193 

O discurso religioso incide sobre o discurso médico e sobre o discurso culinário. A 

moral judaico-cristã-muçulmana afeta como o discurso culinário na EM dá “truques” ao 

sujeito leitor. Uma moral que se imprime no que se diz sobre comida e alimentação 

como mito, constituindo os efeitos de sensações e também produzindo novos mitos, 

além de se atualizar a imagem que se faz de sujeito brasileiro. A consolidação de uma 

cultura imaginária. 

Neste capítulo, pudemos notar a presença muito mais dominante do discurso culinário 

do que do médico. A FD geopolítica, no entanto, continuou a incidir com força no que 

se diz sobre comida e alimentação, mas dessa vez afetada também pela FD econômica. 

Tomemos o mapa abaixo: 

 

 

                                                 
193 “Mesmo se for verdade que o vinho não é um alimento expressamente considerado como impuro pelo 

código alimentar judaico, há numerosas alusões ao consumo do vinho passíveis de serem empregadas 

para estabelecer sua impureza. Os sacerdotes são proibidos de entrar num lugar de culto e de se entrega-

rem a todo ato ritual em estado de embriaguez (Levítico 10, 9), o que se associa frequentemente à proibi-

ção mencionada mais à frente no versículo 4, 43 do Corão. Outras passagens da Bíblia podem sugerir que 

essa interdição pode se estender aos não sacerdotes, como é o caso da mulher de Manoá de Zorá, a quem 

um anjo proibiu de beber vinho ou outras bebidas alcoólicas e alimentos impuros enquanto estava grávida 

esperando Sansão (Juízes 13, 4 e 14)” (SILVA, 2013, p. 70; tradução nossa). Os versículos bíblicos men-

cionados por Silva podem ser consultados à frente: “Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem 

teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais; estatuto perpétuo 

será isso entre as vossas gerações” (LEVÍTICO 10:9-10); “Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem 

outra bebida fermentada, e não coma nada impuro” (JUÍZES 13:4-5); “Ela não poderá comer nenhum 

produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro” (JUÍZES 13:14). 
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Um dado apreensível por meio desse mapa é que, na FD culinária, nas sequências 

observadas passam a atuar as pds gastronomia internacional e gastronomia nacional. 

Pelo discurso mítico da constituição do povo brasileiro (sujeito e cultura) como um 

eterno misto doutros povos, talvez não haja disputa tão forte por sentidos entre as duas 

posições, mas um atravessamento mútuo. 

Podemos dizer que a captura, a identificação do sujeito pelas/com as práticas subjetivas 

e os efeitos de sentido que dizem respeito a seus gostos e seus paladares que o 

significam como brasileiro se dão a partir da cultura, mais especificamente, de sua 

inscrição naquilo que designamos culturas imaginárias. Nesse sentido, produz-se o 

efeito de que é brasileiro (identifica-se como brasileiro) aquele que não apenas come 

feijão e bebe cachaça, mas que, nessas práticas alimentares, se inscreve nos discursos 

míticos de que o feijão fica melhor se consumido de tal maneira e de que a cachaça é 

boa com tais características. É possível também falarmos de contraidentificação com 

essa cultura imaginária: aquele sujeito que não necessariamente se inscreve nas práticas 

ditas como boas na alimentação significada brasileira, não necessariamente aprecia o 

feijão e a cachaça. No entanto, mesmo esse sujeito contraidentificado, para se 

contraidentificar, passa pela negação da cultura imaginária: ela é coisa a saber. Em 

resposta à nossa segunda questão, defendemos que o(s) discurso(s) sobre comida e a 

alimentação se inscrevem naquilo que a antropologia chama de mito (LÉVI-STRAUSS, 

2010 [1964], 2011 [1971]), por meio de discursos de um instrumento linguístico de 

metassaberes que reproduz os discursos míticos e que, ao mesmo tempo, pode ser 

considerado um aparelho cultural de Estado, assegurando que o sujeito coma, prefira 

determinados alimentos, desfrute de algumas comidas. 

Ganha um lugar de destaque entre as receitas o feijão: seu sabor é significado como 

apreciado, e sua importância para uma suposta cultura imaginária brasileira é 

Mapa 4: Dominância da FD culinária diante de outras analisadas na EM 

FD científica 

FD religiosa 
pd moralista 

(judaico-cristã-

muçulmana) 

FD geopolítica 
pd brasileira 

pd nacionalista 

pd europeia 
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FD médica 

FD culinária 
pd gastronomia 

internacional 

pd culinária 
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valorizada.194 No caso das cachaças, pela repetição, produz-se o sentido dominante de 

que seu sabor é forte e de que não é recomendado seu consumo com frutas ditas mais 

delicadas. Vemos que tanto ao se dizer dos feijões quanto das cachaças, constrói-se uma 

cena de ritual, uma tradição, que soa como sempre já lá. 

Por outro lado, também pudemos observar, e isso ao longo de toda a tese, de modo 

reforçado pela nossa revisão bibliográfica de textos da antropologia, que a divisão, 

oposição e continuidade natureza versus cultura é uma construção discursiva 

relativizável à FD em que essas distinções epistemológicas são formuladas. Propomos 

que a cultura fluida está em relação dialética com o discurso, ambas como materialidade 

das formações ideológicas, e se interafetando. Se um mito ou uma ciência constituem os 

sentidos de um discurso – e também são discurso –, o discurso afeta os o modo como o 

efeito-cultura vai sendo constituído.195 

Nossa proposta neste capítulo encontrou eco em como Žižek toma a identificação de um 

sujeito a uma comunidade, através de sua inscrição simbólica naquilo que pode parecer 

esquecido e apagado, mas que continua significando na historicidade, no discurso, nas 

tradições inventadas e seguidas como imortais: 

Quando uma pessoa se torna pleno membro de uma comunidade, isso não se 

dá simplesmente pela sua identificação com a tradição simbólica, mas só se 

efetiva quando ela assume a dimensão espectral que sustenta essa tradição, 

os fantasmas morto-vivos que assombram os vivos, a história secreta das 

fantasias traumáticas transmitidas “nas entrelinhas”, através das faltas e 

distorções da tradição simbólica explícita. (ŽIŽEK, inédito) 

No caso da alimentação brasileira na Enciclopédia da mulher (1973), a ideologia 

constitui discursos sobre comidas e bebidas que se dizem brasileiras, mais do que 

outras, e que, ao constituírem seus sabores, evocam rituais de alimentação na disputa 

por sentidos e, portanto, na disputa de posições. Algumas posições dominadas ocupam o 

lugar de “fantasmas morto-vivos que assombram os vivos”, na resistência, no silêncio, 

                                                 
194 Um dos clássicos dos livros de culinária brasileiros, chamado A arte de comer bem (Rosa Maria, ano 

de edição original desconhecido, mas provavelmente começo do século XX), possui um formato interes-

sante, entremeando receitas com cartas de uma mãe para uma filha, simulando um diálogo num suposto 

caderno de receitas legado como herança. Numa das cartas para a filha, a mãe afirma que poucas são as 

comidas nacionais, com exceção das feijoadas, dos vatapás e dos carurus. Por isso, recomenda que a 

filha faça uso de receitas regionais, que poderiam ser muito apreciadas por estrangeiros em jantares dire-

cionados a ele. Além de podermos nos perguntar, futuramente, quais seriam os sentidos de “nacionais” aí, 

cabe questionar como, no discurso veiculado pelo livro, alguns pratos chegam a ser nacionais, e outros, 

regionais. 
195 Em trabalhos futuros, pretendemos verificar como a possível noção de formação cultural – cultura 

pensada duma posição epistemológica materialista – pode ser pensada como prática que acomoda as 

ideologias, ajustando sua produção de evidências e, como diz Lévi-Strauss, traduzindo-as em seus mitos. 

Uma possibilidade é a de que as formações culturais, por sua conta, dão forma à ideologia, significando-

as em contato com as formações discursivas. 
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na inevitável disputa de sentidos que se dá numa nação colonizada como o Brasil. 

Negros, índios, imigrantes, trabalhadores braçais, portugueses: as posições discursivas 

desses lugares sociais se materializam nas enciclopédias que vimos, produzindo uma 

cultura imaginária que ainda deixa furos em sua constituição, rastros da tentativa de 

apagamento de sua fluidez com os efeitos de descrição e normatização enciclopédica.  
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A conta, nada em conta, por conta 

 

Se o comunismo é necessário, é porque nós somos incapazes de 

sentir, saborear, cheirar e tocar tão plenamente como 

poderíamos. (EAGLETON, 1993 [1990], p. 150) 

 

Há impossibilidades. Sentir, saborear, cheirar e tocar plenamente é uma delas. Sempre 

há uma determinação que produz efeitos de sentido que constituem nossas sensações, 

nossos sabores, nossos cheiros e perfumes. Mas entregar-se ao determinismo é resposta 

inócua. Há espaço para resistência, para revolta, para revolução: para a transformação 

na contradição. E há espaço para a crítica. Nesta tese, tentamos nos inscrever nesse 

espaço para uma crítica da naturalização dos sentidos sobre comida e alimentação no 

Brasil. Embora não seja possível sentir, saborear, cheirar e tocar plenamente, é da ordem 

do possível – e da responsabilidade do pesquisador – apontar para como as 

determinações foram dando forma àquilo que sentimos, saboreamos, cheiramos e 

tocamos. Determinações que tratam de universalizar aquilo que é particular e apagar 

aquilo que é significado como pertencente a uma alteridade incompatível. E aquilo é 

não pertence é impertinente, deve sair, deve ser excluído. Não partilha do laço de 

identificação. 

Nesta nossa investigação, que percorreu 110 anos de enciclopédias brasileiras (1863-

1873), pudemos analisar como os sentidos sobre comida e alimentação foram sendo 

produzidos e como os sujeitos (que se constituem continentais, nacionais, brasileiros, 

universais ao longo da historicidade das enciclopédias) vão sendo ditos a partir daquilo 

que se diz que eles comem ou daquilo que se recomenda que eles comam, num processo 

discursivo que envolve efeitos de descrição, interpretação e normatização. 

Examinamos como diversas formações discursivas vão se regionalizando em posições 

discursivas e fornecendo sentidos àquilo que as enciclopédias definem como 

alimentação, como alimento, como comida. Assim, fomos notando como a formação 

discursiva médica (em suas posições discursivas fisiológica, higienista, da nutrologia, 

dietética) significa aquilo que se come como sustento corporal, como substância 

necessária para a restauração das energias. Ao mesmo tempo, produz o efeito de 

legitimação para que alguns ingredientes sejam elevados a alimentos ditos completos e 

bem-digeríveis, como o leite, e também como restringe alimentos a apenas algumas 

regiões geográficas, como as pimentas, que, de acordo com a FD médica ao final do 

século XIX, só deve ser consumida em regiões tropicais. Além disso, o discurso médico 
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provoca o efeito de reprovação à antropofagia, em modo de piada, e vai se aliando a 

uma FD geopolítica para legitimar que algumas parcelas do mundo (dividido ora em 

continentes, ora em nações, ora em regiões) se alimentem de modo X ou Y. 

Começa-se a dizer de comida e alimentação nas enciclopédias brasileiras já em sua 

primeira enciclopédia, apagada da historiografia sobre esses instrumentos, a 

Encyclopedia do riso e da galhofa em prosa e verso, de 1863. Alguns dos apagamentos 

e das posições discursivas que lá se inscrevem se reproduzem, de modo deslocado, em 

todas as outras enciclopédias que analisamos. A posição do negro, por exemplo, é 

subalternizada de então até a Enciclopédia da mulher, de 1973: o sujeito negro é 

significado, em algumas sequências, como aquele de quem se ri, aquele que se atrapalha 

ao cozinhar, aquele que bebe toda a bebida da casa. Também é relacionado às pessoas 

mais simples, aquelas que, como ele, bebem cachaça em vez de vinho. Em outras 

sequências, é apagado do discurso sobre a formação da alimentação no Brasil. Além 

disso, as ditas influências e contribuições do negro são marginalizadas em relação 

àquilo que é significado como a herança do português. Mas algo insiste em resistir: na 

primeira edição da Enciclopédia Barsa, de 1964 (99 anos depois da publicação da 

primeira enciclopédia brasileira), diz-se que a contribuição do negro à alimentação se dá 

de modo mais patente na Bahia, para logo depois se afirmar que a cozinha mais típica 

do Brasil é a do Recôncavo Baiano. 

De maneira análoga, a posição do índio também é apagada, ao se silenciarem, por 

exemplo, os problemas de saúde provocados nas etnias indígenas brasileiras por conta 

da tentativa de incorporação de leite a seu cardápio. Apesar de sua dita contribuição e 

influência ter sido analogamente minorizada diante da suposta herança portuguesa, a 

partir de 1920, com a Encyclopedia e diccionario internacional, a dupla feijão com 

farinha de mandioca já vai sendo significada como a base da alimentação do Brasil e do 

brasileiro. Feijão e farinha que já eram consumidos, juntos, antes da chegada dos 

portugueses em 1500. Em tom um tanto pessoal, podemos dizer que, no Brasil, somos, 

então, todos índios,196 entre outros sentidos, pela resistência do feijão e da farinha, 

apesar das frequentes tentativas de genocídio em vários flancos, em várias posições, em 

vários discursos. E isso apesar dos tantos outros ingredientes, pratos, comidas indígenas 

que foram sendo apagados ou que não comparecem no discurso enciclopédico 

analisado. Mesmo apesar de o sujeito indígena ser significado como um estrangeiro 

                                                 
196 Parafraseando o título de um artigo do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2006), chamado “No 

Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é”. 
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quando se passa a dizer de Brasil e de sujeito brasileiro nas enciclopédias. Se, por 

exemplo, se faz chacota, na posição discursiva urbana, dos sujeitos ditos caipiras e eles 

são, com isso, incorporados àquilo que se diz do nacional e do brasileiro; os sujeitos 

indígenas são significados como de fora, como externos, e não apenas à cultura e à 

forma de se identificar como brasileiro, mas propriamente do espaço do Brasil, como 

vimos em nossas análises. É da FD geopolítica que se diz de um índio que teria trazido 

contribuições à herança portuguesa da alimentação do Brasil. 

Historicamente a eleição da dupla feijão com farinha de mandioca (e, posteriormente, de 

arroz também) como base da alimentação brasileira é algo recente, e não apenas nas 

enciclopédias que analisamos. Poder-se-ia afirmar que isso ocorre pelo atraso, também, 

de lançamento de enciclopédias brasileiras, que só se dá, como dissemos, em 1863. No 

entanto, expusemos em nossas análises que, por volta de 1870, com o lançamento do 

primeiro livro de receitas do Brasil, o Cozinheiro nacional, já havia receitas de feijão, 

mas nenhuma que o discursivizasse como parte de uma refeição ou de um banquete 

brasileiro. É apenas décadas depois da Proclamação da República, na década de 1920 

(mesma do movimento modernista), que vai-se produzir o efeito de que a dupla feijão 

com farinha constitui a base da alimentação do Brasil. 

A FD geopolítica, que constitui os sentidos sobre comida e alimentação pertencente a 

algum lugar especificamente, foi se tornando mais e mais dominante, de 1863 até a 

última enciclopédia que analisamos, de 1973. Outra FD foi extremamente presente 

também: a FD médica. Ao iniciarmos nossas análises, tínhamos uma hipótese inicial: de 

que chegaríamos a efeitos de sentido de sabor, de paladar, de gosto desde as primeiras 

enciclopédias, inscrevendo comida e alimentação numa FD culinária. No entanto, tal 

formação discursiva não surgiu de imediato, e, mesmo ao começar a produzir efeitos de 

sentido, era secundária em relação à FD médica. Concluímos que essa dominância do 

discurso médico (em diversas posições, da higienista à dietética) se dá por termos 

investigado enciclopédias, como dissemos, instrumentos linguísticos de metassaberes 

que permitem a circulação e a referendação de sentidos dominantes do discurso 

histórico e, principalmente, do discurso científico. Em outros instrumentos, como em 

livros de culinária, talvez tivéssemos chegado a conclusões diferentes.197  

                                                 
197 Mesmo apesar de, em nosso percurso de pesquisa, termos recorrido diversas vezes a alguns desses 

livros, como o best-seller Dona Benta: comer bem, e termos notado que, quão mais recente fosse a 

edição, maior a inscrição de um discurso médico. Numa das últimas, por exemplo, as receitas que nas 

primeiras edições levavam banha de porco tiveram esse ingrediente trocado por outros, como margarina 
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Entretanto, em enciclopédias, saber sobre comida e alimentação é, dominantemente, 

saber sobre composição nutricional, sobre supostos alimentos que devem ser servidos a 

qualquer sujeito sem prejudicar sua saúde ou se chocar com a historicidade da formação 

social. É também saber que alguns alimentos devem ser evitados por eles fazerem mal à 

saúde. É saber em que estado se comem alguns alimentos, produzindo também efeitos 

de que alguns modos de preparo (como o corte de carne para sua ingestão crua) não são 

aceitáveis. Tudo se passa como se houvesse um sujeito universal que pudesse se 

alimentar de alimentos também universais: um apagamento de tantas outras 

possibilidades de alimentação, assim como um processo discursivo de normatização 

duma alimentação geral. Universalização da particularidade da alimentação de 

determinadas formações sociais, como as europeias, materializada em práticas 

ideológicas e normatizada por meio de formações discursivas. Assim, a FD médica se 

toca com a FD geopolítica em sua posição europeia, uma matriz de sentidos que 

determina aquilo que pode e deve ser comido. Essa posição europeia incide 

dominantemente na posição discursiva brasileira sobre a comida, disputando sentidos 

com posições dominadas que resistem e que se põem materialmente em contradição 

com os sentidos produzidos na FD médica: percorremos algumas listas de 

digestibilidade de alimentos, e em nenhuma delas compareciam feijão, mandioca, 

milho, cana etc. E ainda assim são esses os ingredientes que se dizem comer no Brasil. 

As memórias africana e indígena retumbam no discurso sobre comida na mesma 

proporção da violência com que se tentou silenciá-las e apagá-las. Violência que passou 

por morte e sacrifício corporal, na obrigação de dizer, de cultuar, de cultivar, de comer, 

e que foi combatida com recusas a dizer, recusas a cultuar, recusas a cultivar, recusas a 

comer. 

Também são apagadas posições sociais que compuseram as levas de imigrantes, 

trabalhadores, subalternos chegadas ao Brasil em momentos variados. Praticamente não 

se diz das práticas, das técnicas, dos sabores que instauraram no Brasil. Ainda assim, 

nos deslocamentos entre uma enciclopédia e outra, fomos notando que, por exemplo, 

práticas alimentícias de alguns lugares do planeta são discursivizadas, como as dos 

sírios-libaneses, dos italianos, dos japoneses, ainda que o que se diz possa ser 

significado como exótico. 

                                                                                                                                               
ou gordura vegetal hidrogenada, com o intuito, segundo a enciclopédia, de incentivar uma alimentação 

mais saudável. 
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Nas enciclopédias, nenhum alimento é mais dito do que o leite, como voltado a um 

sujeito universal e também aos sujeitos particulares, como os nacionais. Mas o adjetivo 

“brasileiro” – e flexões – é silenciado em relação a esse alimento, que comparece como 

uma bebida universal, dita como tomada por todos os povos e sugerida a qualquer 

sujeito. É o leite que, com exceção do discurso culinário e nacional da EM, comparece 

em todas as enciclopédias analisadas como um alimento completo, como o mais 

recomendável dos alimentos, como o alimento que repara o corpo e recupera as 

energias. A cultura, funcionando como laço, conforme a tratamos no capítulo anterior, 

não permite que o leite e os laticínios sejam identificados como nacionais e como 

brasileiros, apesar do consumo diário, provavelmente maior do que o do feijão, da 

farinha de mandioca e do arroz (que, embora ditos também como bases da alimentação 

nacional, não são consumidos no Brasil inteiro de modo tão regular quanto é posto nas 

enciclopédias). Em sua fluidez, a cultura deixa emergir a contradição, a 

heterogeneidade, o devir dos sentidos. Assim, apesar de ser o alimento mais dito, o leite 

não está no mito de constituição da alimentação brasileira. E, apesar de ele ir sendo 

incluído na cultura imaginária que as enciclopédias impressas vão descrevendo e 

deixando circular em suas páginas, ele não consegue se firmar como alimento brasileiro. 

No mesmo sentido, podemos falar do pão: apesar de ter sido dito também como “O pão 

nosso de cada dia”, esse alimento está fora do discurso mítico de contribuições da 

constituição da comida brasileira. O pronome possessivo “nosso” marca o desejo de 

pertencimento e de identificação num artigo da enciclopédia Thesouro da juventude, 

traduzida e adaptada do inglês, de 1925. No entanto, esse pronome, como indicamos nas 

análises, produz efeito de sentido diversos: o pão de cada dia é de todo o mundo? Do 

norte-americano? Do brasileiro? Do cristão? Ainda que os pães sejam consumidos por 

brasileiros, não se produz imagem ilusoriamente estável de que eles são comida 

brasileira. 

O discurso religioso incide naquilo que se diz comer na forma de títulos como “O pão 

nosso de cada dia” e também na posição discursiva moralista, que produz efeitos de 

tabu, como o relativo à antropologia, e vai estabelecendo sentidos como o de que beber 

demais é algo condenável, assim como comer demais. Além de tudo, vai produzindo 

sentidos sobre o que é esse demais, o que pode significar excesso quando se trata de 

alimentação. Tocando-se com a formação discursiva sexista, formula sentidos sobre 

como o corpo da mulher deve ser, e torna os excessos mais condenáveis aos sujeitos 
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mulheres que aos sujeitos homens. Uma forma de dizer autoritariamente sobre que, o 

que e como se come, além de quem prepara a comida. Divisão do trabalho. 

Nesses 110 anos de enciclopédias brasileiras analisadas, foi possível também se 

observar como o discurso sobre o urbano vai se constituindo, quanto à comida e à 

alimentação, relacionando-as ao que é litorâneo no Brasil. Assim, frutos do mar são 

comidas que devem ser conhecidas por todos, embora os alimentos interioranos não 

precisam sê-lo. Os alimentos urbanos vão sendo também ditos nacionais e brasileiros. 

Esse discurso urbano vai se reproduzindo quando se diz, por exemplo, na Enciclopédia 

da mulher (1973), das “Frutas do Norte e do Nordeste”: tais regiões do Brasil vão sendo 

ditas como eminentemente rurais, então essas frutas são significadas como exóticas 

mesmo ao brasileiro, embora sejam do Brasil. Em contraste, uma posição discursiva 

bucólica valoriza o rural como lugar apreciado, com alimentos representativos do 

Brasil: é o caso das linguiças ditas caipiras. 

Enfim, é possível concluirmos, nesta tese, que a conta, a estabilização ilusória dos 

sentidos sobre comida e alimentação no Brasil não se dá (e não se paga), apesar do 

esforço nas enciclopédias. Tendo sido recente a discursivização do feijão e da farinha de 

mandioca como base da alimentação nacional, é possível que o discurso culinário 

deslize e que as memórias dos discursos que vão constituindo esse espaço heterogêneo 

que chamamos Brasil se rearticulem, dando a possibilidade de elevação doutras comidas 

que respondam a uma necessidade urgente de recuperação da história de violência 

contra as posições sociais oprimidas. Nada em conta: nada é gratuito nesses discursos 

sobre comida e alimentação que dão laço, que promovem identificações e que (se) 

deslocam (com os) sujeitos. E fica por conta, a fazermos, um estudo mais vasto, em 

outras materialidades, sobre a relação entre os movimentos de resistência política 

brasileira e aquilo que se diz de sua alimentação. 
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Figura 1: Jornal A Provincia de Minas, edição de 10 de julho de 1880. Imagem digital do 
acervo da Biblioteca Nacional. In: 
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=222747&pagfis=2611 
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Figura 2: Folha de rosto da segunda edição da Encyclopedia do riso e da galhofa 
(1873 [1863]). ABL 
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Figura 3: Artigo 445 (“O Padre e as pimentas”) da Encyclopedia do riso e da galhofa 
(1873 [1863]), em que se pode observar o efeito narrativo de início, meio e fim. ABL 
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Figura 4: Abertura do artigo “587. Um caldo fará quebrar jejum?”, da Encyclopedia do riso e da galhofa 
(1873 [1863]). ABL 
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Figura 5: À esquerda, destaque do intertítulo 
“Regimen” – cujo formato lembra, na EP 
(1879), um verbete – pertencente à seção 
“Hygiene”. FBN 

Figura 6: Abaixo, a abertura da seção 
“Physiologia” da Encyclopedia popular (1879). 
FBN 



341 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Em cima, a seção “Agricultura”, presente no verbete “Brasil”. Embaixo, a subseção 
“PECUARIA”, dentro da seção “Agricultura”. Notar os títulos da seção e da subseção 
destacados. Encyclopedia e diccionario internacional (1920), p. 1691-1692. Créditos e 
agradecimentos a Roberta Luiza Pereira, na FBN. 
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Figura 8, partes 1 e 2: Folha de 
rosto e página que antecede a 
“Introdução” do Thesouro da 
juventude (na p. 6, sob a foto de 
Clovis Bevilacqua, há a inscrição 
“Distincto escriptor philosophico 
brasileiro, que foi um dos 
grandes propagandistas da 
Republica, e ao qual devemos a 
Introducção do Thesouro da 
Juventude” (W.M. JACKSON, 
1935, p. 6)). ABL 
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Figura 9: Parte do índice do Thesouro da juventude, 
mostrando a remissiva “Comida” (1925). ABL 

Figura 11: Folha de rosto da Enciclopédia brasileira de 
Alarico Silveira (1958). FBN 

Figura 10: Página de créditos/expediente da Enciclopédia 
brasileira de Alarico Silveira (1958). FBN 


