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Resumo 

 

O presente artigo pretende conhecer de que modo a influência do chef Alex Atala 

amplia o interesse e o consumo de um prato identitário de uma culinária ―brasileira de 

raiz‖. Premiado no país e no exterior e com forte presença nas redes sociais e na mídia 

como promotor de insumos populares e tradicionais, Atala pesquisa e atua em unidades 

rurais da cadeia produtiva de ingredientes nativos. Nosso objetivo é entender como a 

militância e o prestígio do chef ajudaram a ressignificar a comensalidade em seu 

restaurante e na Virada Cultural e o consumo da galinhada, prato típico do Centro-

Oeste, pela elite e classe média que compõem sua clientela. E ainda como a imitação 

prestigiosa e a ideia de capital (cultural, social, simbólico) funcionam como elo da 

mediação cultural e de trocas simbólicas, de emoções e identidades. Como metodologia, 

usamos pesquisa bibliográfica e netnografia. 
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Introdução 

 

Por meio de netnografia e pesquisa bibliográfica, pretendemos mostrar no presente 

artigo como o chef Alex Atala, com a projeção midiática, transformou-se em porta-voz 

de uma comensalidade (a função social das refeições), de caráter localista globalizado, 

que começa na terra e termina no corpo, passando pela emoção. Atala faz em suas 

páginas na internet, em entrevistas e palestras um apelo ao consumo e à valorização dos 

insumos presentes nas mesas populares e regionais. Esse embaixador da comida 

brasileira pelo mundo faz uma cozinha de autor, à base de ingredientes populares e 

regionais. Tanto no Brasil quanto no exterior
3
, ele defende, por meio de um discurso, 

em tom quase ufanista, o orgulho da identidade e do patrimônio nacionais representados 

pelos insumos e pela comensalidade. Esse elo entre cultura, identidade brasileira, 

ecologia, diversidade, sustentabilidade é, para Atala, item fundamental da permanência 

do homem à terra. Nosso artigo pretende investigar como esse chef famoso e premiado, 

com expressiva presença nas redes sociais e na mídia hegemônica, um militante da 

―cozinha de raiz‖, tornou um prato regional, a galinhada, um símbolo dessa campanha 

da volta às raízes das tradições culinárias brasileiras, evocando a imitação prestigiosa 

(Mauss), seus capitais (cultural, econômico, social, simbólico) por meio de emoções 

suscitadas pelo consumo desse prato. 

 Mais ainda, subverteu os usos e a comensalidade dentro do restaurante. O salão, a 

parte nobre do imóvel, tornou-se uma antessala do local onde estava o real foco da 

celebração e do convívio dos comensais: a cozinha industrial. A mise en scene, porém, 

não estaria completa como uma representação encenada de uma festa do interior goiano, 

origem do prato. Para isso, Atala tem sempre uma atração musical popular à espera dos 

clientes, no subsolo da casa. Imprime, assim, o indispensável a uma reunião de amigos, 

como notaria Da Matta ao escrever que: 

há, no Brasil, certos alimentos ou pratos que abrem uma brecha definitiva 

no mundo diário, engendrando ocasiões em que as relações sociais 

devem ser saboreadas e prazerosamente desfrutadas como as comidas 

que elas estão celebrando. E de modo tão intenso que não se sabe, no fim, 

se foi a comida que celebrou as relações sociais, estando a serviço delas, 

ou se foram os elos de parentesco, compadrio e amizade que estiveram a 

serviço da boa mesa (DA MATTA, 1984, p. 45). 

                                                 
3
 Atala participou de encontros e eventos mundiais sobre gastronomia. Atala, inclusive, foi eleito em 2013, uma das 

pessoas mais influentes no ranking da revista americana Time. Disponível em: <http://bit.ly/2cGJXqb>. Acesso em: 

29 set. 2016. 
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Alex Atala foi eleito pela revista Time como um dos 100 cozinheiros mais 

influentes do planeta. Seu restaurante D.O.M chegou ao 4º lugar no ranking dos 

melhores do mundo pela britânica Restaurant. Sua cozinha é como a pororoca, o 

encontro da técnica internacional com ingredientes nativos regionais ou de consumo 

popular
4
: cambuci, castanha-do-pará, cajuína, pupunha, quirera, formigas amazônicas, 

priprioca, jambu, pintado, jabuticaba, guaraná, açaí, cuscuz de milho, biscoito de 

polvilho, tucupi, pirarucu e, claro, mandioca, sagu e tapioca. Atala dá especial atenção e 

destaque ao que vem da região Amazônica. ―Gosto muito de comida rústica, não 

importa o lugar do mundo. Receitas regionais me emocionam. O sabor da comida de 

alma, secular, é uma referência muito grande no meu trabalho‖
5
. 

 

O Peru se preocupa com a gastronomia, mas não só com a alta 

gastronomia. Dá valor ao cozinheiro de rua e ao cozinheiro criativo do 

mesmo jeito. Aqui no Brasil, as partes se afastam. Acredito que em breve 

ela (a mandioca) poderá se tonar uma referência da identidade nacional. 

Sou um entusiasta da farinha e das farofas... Cozinha também é 

ferramenta social‘, afirmou o chef Atala, durante a palestra Aproximação 

Brasil – Peru: por uma cultura gastronômica mais abrangente. (ATALA, 

2013
6
). 

 

Desenvolvimento 

Receita 1: a feijoada, preparada em qualquer lugar do mundo, é o Brasil à mesa 

  

Maffesoli faz do raciovitalismo - conceito que entende a razão não dissociada da 

sensibilidade, mas como os dois lados de uma mesma moeda - sua ferramenta para 

pensar o mundo e os entes, a cultura, os valores, as práticas, os afetos, as identidades, a 

memória, o cotidiano, a materialidade. Vitalismo que comunga fragmentos da 

sociabilidade, do efêmero e do múltiplo.  

todo o trabalho intelectual consistindo, portanto, em perceber a vida que 

os anima. Entendendo-se que essa vida tem suas razões que, com muita 

                                                 
4 ―Comparando as prevalências de consumo entre as cinco Grandes Regiões do País (Tabela 1.4), as que mais 

diferiram foram a farinha de mandioca, que foi referida por mais de 40% na Região Norte e por menos de 5% nas 

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; Há uma associação positiva entre frequências de consumo e valores per capita 

de consumo com as classes de renda para as verduras, associação essa que é bem clara para a salada crua e também 

com as frutas, enquanto que farinha de mandioca apresenta associação negativa (Tabela 1.7 e Gráfico 1.3). O 

consumo de farinha de mandioca é mais de 10 vezes maior na menor classe de renda quando comparada à maior (p 

43)‖,  in Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil / IBGE. 
5FURTADO, Jonas. Levo meus filhos ao McDonald. Isto É Gente. São Paulo, 3 out. 2005. Disponível em: 

<https://goo.gl/YzTCV6>. Acesso em: 2 jul. 2016. 
6LACERDA, Aline. Farinha de mandioca é o ceviche brasileiro, diz Alex Atala. Terra. São Paulo, 14 ago. 2013. 

Disponível em: <http://bit.ly/2bWx358>. Acesso em: 2 jun. 2016. 

http://bit.ly/2bWx358
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freqüência, a razão desconhece, ou não deseja conhecer. É este o 

interesse do ―raciovitalismo‖: não negligenciar nada naquilo que nos 

cerca, neste mundo, no qual estamos e que é, ao mesmo tempo, 

sentimento e razão. (MAFFESOLI, 198, p. 59). 

 

 Nesse sentido maffesoliano, o ato de cozinhar envolve outros atributos que vão além 

da própria técnica. Está irremediavelmente misturado ao cotidiano, à identidade e ao 

patrimônio cultural. ―A cozinha permanece como o último traço da fidelidade às raízes, 

quando tudo o mais desaparece‖ (BRETON, 2006, p. 277). Uma herança do passado 

que se estabelece em ininterrupto processo de mediação com o presente e que marcará o 

futuro: ―A cozinha dá corpo num duplo sentido aos indivíduos já que também lhes dá a 

sensação de identidade‖ (idem, 2006, p. 277). Da mesma forma, Stengel acredita que a 

tradição culinária sela o inextricável binômio memória-patrimônio.  

 

Importa reabilitar, no seu imaginário, o prazer culinário cotidiano em 

casa... Reter a memória gastronômica de seus avós e também nossa, nos 

reconecta com uma via alimentar digna de uma art de vivre. Enfim, numa 

sociedade mundializada, o olhar sobre seu patrimônio alimentar é uma 

valorização de sua origem por meio de produtos de origem. O produto de 

origem quer dizer do terroir, um savoir-faire artesanal, valores culturais, 

identidades locais. (STENGEL, 2014, p. 26 e 29) 

 

Comer, cozinhar e celebrar fornecem significados à vida. E esses significados 

estão sempre em processo de ressignificação pelo grupo. Michel Onfray também 

vislumbra na mesa essa celebração entre vida, cultura, vitalismo, ética e estética: 

O comedor é o contrário do homem que reza e homenageia as divindades 

do ideal ascético. O bebedor também. Ambos fazem dos líquidos e dos 

sólidos ingeríveis ocasiões de refazer as forças enfraquecidas, conservar 

uma máquina que depende de um materialismo singular, sem dúvida, 

mas que também é motivo de uma relação estetizada com o mundo. 

Provar com o conjunto de nosso corpo é viver plena e totalmente. Fazer 

funcionar a consciência, a cultura e a inteligência sobre um momento 

gastronômico é contribuir de maneira fragmentária para fazer da nossa 

vida uma obra de arte e mesclar ética e estética, arte e existência. 

(ONFRAY, 1999, p. 167). 

 

 Esse ato frugal, banal, cotidiano tanto quanto essencial é naturalizado, 

enfraquecendo sua potência de compreensão das várias camadas de realidade. Como 

resumiria Maffesoli, ―o sensível não é apenas um momento que se poderia ou deveria 

superar, no quadro de um saber que progressivamente se depura. É preciso considerá-lo 

como elemento central no ato de conhecimento‖ (MAFFESOLI, 1998, p. 189). 
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É nessa chave raciovitalista que os discursos e práticas de Atala se fazem 

ferramentas para escavar e aprofundar essa gama de significados. Ele trabalha binômios 

como saber popular-técnica secular, local-universal, tradição-contemporaneidade, 

nativo-estrangeiro sob bandeiras globalizadas localmente definidas por Sousa Santos 

como a ecologia e a sustentabilidade, impregnada de emoções. ―Uma feijoada preparada 

em qualquer lugar do mundo evoca o sabor do Brasil‖ (ATALA, LIMA, SIMÕES, 

2003, p. 59). Ele o faz por meio de usos, discursos, emoções, memórias coletivas, 

nossas formas de resistência à globalização. Acende-se, tempera-se, evoca-se a tradição, 

a memória e o patrimônio coletivos. ―Se alimentar vai além da raiz que é nutrir, há um 

saldo de memória que se reativa toda vez que nos alimentamos (CERTEAU, 1999, p. 

277)‖. É no fazer repetitivo, quase mecânico que se atualiza todo um saber. Mas longe 

de ser um gesto maquínico, esse saber fazer nunca é igual aos gestos que o precederam. 

Há sempre um movimento, uma intenção que o diferencia nessa aparente igualdade. 

Essa diferença dentro do mesmo reforça e atualiza esse valor e significado primordiais 

da memória, da identidade e do patrimônio.  

Atala associa a comida, a memória e as emoções à corporeidade. ―É impossível 

falar sobre comida e memória afetiva sem lembrar a audição e o olfato: o ruído da faca 

ao cortar o pão, o chiado do azeite na panela e o cheiro de um prato ou de um tempero‖ 

(ATALA, LIMA, SIMÕES, 2003, p. 67-68). Trabalhar com ingredientes típicos, 

populares e regionais é também uma reconstrução de valores, uma carta de intenções 

para o chef, uma missão, como declara repetidamente. ―No Brasil, o ingrediente da terra 

nunca chegou à mesa da gastronomia pela porta da frente‖ (idem, 2003, p. 47).  

O chef inverte uma máxima da distinção à mesa que segue os cânones do bem-

servir da tradição europeia no Brasil que é cozinhar apenas ingrediente raro, 

excepcional, extraordinário. Ele dá ao comum, ao banal, ao ordinário o tratamento antes 

dispendido às iguarias finas. E usa técnicas de preparo e apresentação que regram o 

ritual dos serviços com forte influência da culinária francesa, mas com um quê de 

brasileiro. Vai normalmente à fonte, à cozinheira que o prepara, ao pescador que captura 

o peixe, ao indígena que planta e tira do pé a pimenta. Esse amalgamar entre 

ingredientes ordinários e técnicas seculares da elite costura uma rede nova de 

representações. Como frisou Bourdieu: 

Ao ―comer sem formalidades‖ popular, a burguesia opõe a preocupação 

em comer nos conformes. Assim, em primeiro lugar, trata-se de respeitar 

ritmos que implicam expectativas, atrasos, reservas: nunca se deve dar a 

impressão de precipitar-se sobre a comida; só se começa a comer, depois 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

que todos estiverem servidos; ao servir-se dos alimentos, e ao retomá-los 

uma segunda vez, a pessoa deve proceder com discrição. Os pratos são 

apresentados em determinada sequência, excluindo-se qualquer 

coexistência de alimentos que devem estar separados pela ordem estrita 

da refeição, tais como assado e peixe, queijo e sobremesa: por exemplo, 

antes de servir a sobremesa, retira-se tudo o que se encontra em cima da 

mesa, inclusive, o saleiro, além de serem varridas as migalhas 

(BOURDIEU, 2006, p.186). 

 

Receita 2: a ‘redescoberta’ da galinhada ou quando os clientes saem do salão e vão 

à cozinha se servir 

 

O restaurante Dalva e Dito foi criado por Alex Atala, em 2009, com a proposta de servir 

comida brasileira. Atala já era um chef consagrado e administrava uma casa de sucesso 

em São Paulo: o D.O.M, onde dava vazão às técnicas inovadoras e às experimentações 

com ênfase em insumos brasileiros, como a pimenta baniwa, formigas, peixes 

amazônicos e farinhas. No início, a galinhada - prato típico do cerrado, servido com 

arroz de pequi ou açafrão-da-terra (cúrcuma), galinha em pedaços, incluindo pescoço e 

pés - era preparada pelo subchef Geovane Carneiro e servida aos funcionários, depois 

do expediente. Era ―a boia dos peões‖, a refeição do operariado, mas a fama da receita 

chegou aos clientes, que pediram para participar da refeição antes restrita à área menos 

nobre de um restaurante. Aberta ao público em 2011, somente aos sábados, em horário 

(a partir da meia-noite e até as 3h) que caracteriza a excepcionalidade dessa 

comensalidade praticada por trabalhadores braçais, tornou-se um happening, atraindo 

cada vez mais e mais interessados. Como descreveu a editora de gastronomia Ailin 

Aleixo, em 20 de março de 2011. 

a frequência é uma mistura de ―riquinhos-modernos‖ dos Jardins com 

chefs, amigos de chefs, cozinheiros e equipes de restaurantes (que, depois 

de fecharem seus estabelecimentos, vão para lá dar uma relaxada). A 

mistura funciona: a galinhada em si é boa (preparada pelo subchef 

Geovane Carneiro), mas a balada que cresceu em torno dela, melhor 

ainda (GASTROLÂNDIA) 

 

  A preparação e apresentação da galinhada são um capítulo à parte, e sua ampla 

aceitação estão, em grande parte, vinculada à chancela de um chef renomado, sua chave 

distintiva, que emprestou seu prestígio no campo para fazer as honras da casa de um 

prato associado ao popular, em que partes antes desprezadas pela elite voltam ao prato, 

ressignificadas, uma vez que são preparadas por um expert reconhecido por seus pares. 

―A publicitária Jaqueline Asmir, 24, definiu sua alegria: ‗Escolhi porque ele é o nono 
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melhor do mundo. Estou me sentindo muito rica!‘‖ (FOLHA DE S.PAULO). Na 

avaliação da jornalista de gastronomia Ailin Aleixo, a experiência dos clientes do Dalva 

e Dito era um choque entre a elite e a comida popular:  

 

Me diverti grandemente ao observar algumas peruas (calçando sapatos 

que, certamente, valiam mais que cinco salários do garçom), olhando 

com  nojinho para o pescoço de galinha que haviam colocado no prato– 

pela única razão de não saberem do que se tratava—, mas comendo-o 

mesmo assim. Praticamente uma incursão sociológica. No dia seguinte 

elas poderiam contar para as amigas sobre a coragem que tiveram, a 

aventura gastronômica pela qual passaram, porque, afinal, não era um 

pescoço qualquer. Era um pescoço de grife. O pescoço da galinha de 

Alex Atala. (GASTROLÂNDIA) 
 

São os capitais (cultural, social, simbólico, segundo Bourdieu) e a imitação 

prestigiosa (Mauss) que domaram o nojo dos paladares de boa parte da clientela, antes 

refratários aos desprezados pescoços e pés de galinha. Sobre a repulsa, esta emoção, que 

segundo Miller, é ―um universo rico em significados, que engloba o corpo e seus 

orifícios, mas também as ordens política, social, moral e cultural‖ e que 

necessariamente repele, operou uma nova representação desses restos da ave. Atala 

demonstra como o consumo e as redes de significados podem se modificar submetidos a 

novas chaves culturais. O chef agrega ainda como guarnições quiabo, pirão e farofa, 

outros ingredientes que, mesmo consumidos por grande parte da população brasileira de 

todas as camadas sociais, ainda são vistos e apreciados como ―inferiores‖ e populares.  

Sendo popularíssima em todos os estratos sociais, pelo uso histórico na dieta dos 

nativos - depois assimiliado pelos invasores e escravos africanos -, a mandioca, que dá 

corpo à farofa e acompanha a galinhada, está associada à ideia de ―comida de pobre‖
7
. 

Nas últimas décadas, a raiz e ainda outros alimentos e receitas populares ganharam 

novas ressignificações a partir da relevância da cozinha regional, nesse fenômeno de 

localismo globalizado
8
, como conceituou Boaventura de Sousa Santos (1997), 

praticado, por exemplo, por Atala. 

                                                 
7 ―A mandioca pode se transformar no principal cultivo do século 21. A afirmação é da Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e está registrada na publicação ―Produzir mais com menos: 

Mandioca – Um guia para a intensificação sustentável da produção‖, de 2013: ―A produção total de mandioca 

aumentou 60% desde 2000 e está previsto ainda um maior aumento durante esta década, à medida que os políticos 

reconheçam o enorme potencial da mandioca. Outrora considerada o alimento dos pobres, a mandioca emergiu como 

uma cultura polivalente para o século 21, que responde às prioridades dos países em desenvolvimento, às tendências 

da economia global e aos desafios da mudança climática‖. Disponível em: 

<https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-noticias/-/noticia/2462785/mandioca-ajuda-a-diminuir-pobreza-no-

campo>. Acesso em set de 2016 
8 ―Proponho, pois, a seguinte definição: a globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local 

estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição 

http://www.fao.org/ag/save-and-Grow/cassava/pt/index.html
http://www.fao.org/ag/save-and-Grow/cassava/pt/index.html
https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-noticias/-/noticia/2462785/mandioca-ajuda-a-diminuir-pobreza-no-campo
https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-noticias/-/noticia/2462785/mandioca-ajuda-a-diminuir-pobreza-no-campo
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A descrição de um blogue de gastronomia esclarece e sublinha o prazer de 

comer ―galinha de verdade‖, e as emoções evocadas pelo olfato, esse sentido que perdeu 

sua primazia para a visão na Modernidade e para o paladar na Pós-Modernidade.  

Pra começar, esqueça aquele formalismo todo de sentar-se à mesa, olhar 

o cardápio, fazer o pedido e aguardar que tragam aquele prato bonito, de 

encher os olhos. Culinária típica da região Centro-Oeste, a galinhada é 

servida na cozinha mesmo, em sistema de ―self-service‖: pegue seu prato 

e sirva-se à vontade nas travessas de arroz com pequi, farofa, quiabo 

refogado, pirão e, lógico, a estrela da festa: a galinha caipira.  É 

galinhada de verdade – tudo vai para a panela, inclusive os pedaços com 

pele, os pés e os miúdos. Servida com o caldinho do próprio cozimento, 

por fora a carne tem cor amarelo-dourada, solta do osso de tão macia. Na 

boca e no nariz tem forte presença das ervas e temperos. É coisa de 

louco. O arroz com pequi tem sabor intenso do fruto do cerrado, o 

surpreendente quiabo refogado (e grelhado) é muito bem feito, a 

intensidade da farofa crocante e a suavidade do pirão formam uma dupla 

perfeita. Como se não bastasse, ainda aparecem no buffet deliciosas e 

coradas asinhas/coxinhas de frango marinadas na cerveja e feitas numa 

rôtissoire (versão incrementada da boa e velha ―televisão de cachorro‖), 

assim como costelinhas de porco assadas com o melhor tempero pesto 

que já comi. A comida ainda é acompanhada por música: ontem à noite 

um grupo de samba caminhava por entre as mesas cantando os principais 

sucessos dos Demônios da Garoa (não sou fã de samba, mas Demônios 

merece respeito) a plenos pulmões e chamando o pessoal para a pista de 

dança que existe no andar de baixo da casa. Parece festa entre amigos – 

comida à vontade e música até sei lá que horas. (O Viajante Comilão) 

 

Para além da comida, é a ambiência sem formalidades e o clima de festividade 

animada pela música popular que se tornaram atrativos para a clientela. O que se vê no 

Dalva e Dito, localizado na Rua Padre João Manuel, 1.115, nos Jardins, área nobre de 

São Paulo, é comumente associado a uma festa de amigos, nas reportagens e blogues de 

gastronomia. Lá, à comilança, se sucede a dança de salão. Um misto de forró e roda de 

samba, em que a alegria de estar junto parece ser o ponto alto da casa. Não mais uma 

refeição feita com rituais fixos, mas a desordem do conjunto. Um banquete da roça, um 

baile de subúrbio na laje, em que a coreografia de pratos e talheres e de corpos 

dançarinos não se submete à ordenação dos cânones europeus, mas à alegria e à luxúria 

de barrigas saciadas brasileiras, que se entregam ao êxtase da dança. Outro detalhe que 

anima os frequentadores: paga-se um preço fixo e o comensal se serve de quanto e 

quantas vezes for capaz de comer e a fome demandar: 

A galinhada acontece todos os sábados, em um horário pouco comum, da 

meia-noite às 3 da manhã. Chegamos às 0:45hs e tivemos meia hora de 

                                                                                                                                               
social ou entidade rival. A primeira forma de globalização é o localismo globalizado. Consiste no processo pelo qual 

determinado fenómeno local é globalizado com sucesso‖. 
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espera ao som de um excelente trio de forró pé de serra. ... a farofa de 

ovo muito gostosa também, não perguntei mas sou capaz de apostar que a 

farinha de mandioca usada na farofa e no pirão seja a farinha de Santa 

Catarina, que é bem fininha e somente seca, não torrada. além da 

galinhada, feita da forma tradicional, com galinha caipira de verdade 

cozida até soltar a carne dos ossos. Também serviram asas de frango e 

costelinha de porco feitas na ―televisão de cachorro‖ francesa que 

importaram especialmente para o restaurante. Enquanto comíamos, no 

subsolo o forró animava muita gente que dançava e bebia como na 

balada, ao meio da impressionante adega de vinhos do restaurante. O 

lugar estava animado e super descontraído. (LEIRAS, Andre, cozinheiro, 

no blogue Viagens e Idéias Gastronômicas). 

 

As porções servidas no Dalva e Dito e na Virada Cultural, evento gastronômico-

cultural e de moda, anual promovido pela prefeitura nas ruas da cidade, não seguem os 

ditames do bem-servir (invariavelmente pequenas porções, harmonizadas por cores, 

formas e texturas). Não há mesa posta com finos talheres de acordo com as receitas a 

serem servidas. Não existem taças e copos em que serão apreciados vinhos e outras 

bebidas, em harmonia com as criações. Há insumos baratos das mesas mais populares 

do país. E ganham contornos de manifesto. Em entrevista, em 20 de junho de 2015, 

sobre a comida servida na Virada Cultural e o sucesso de sua galinhada, introduzida no 

evento, Alex afirmava que se continuasse a participar, tentaria incluir pratos diferentes. 

Porém, frisava que a escolha da receita ―se deu por ele ser ‗folclórico e democrático‘‖. 

(FOLHA DE S.PAULO).  

Esse caráter folclórico é o resultado das suas pesquisas pelo país. Atala age 

como antropólogo do sabor e dos costumes. Viaja pelos quatro cantos, conhecendo 

gente do povo, agricultores e suas unidades de produção familiares e seus saberes e 

heranças orais e seculares. Em suas pesquisas, ele costuma contar causos como a vez em 

que se viu sequestrado por índios, quando decidiu passar férias na reserva tapirapé, no 

Alto Araguaia, e cozinhar um peixe com ervas locais; ou pescarias feitas no Nordeste, 

quando capturou um beijupirá. Outro exemplo é a farinha de mandioca da cidade de 

Bragança, no Pará.  

Nestes quase 30 anos de profissão, eu brinco, eu falo que sempre fui um 

patinho feio, porque quando eu comecei a trabalhar em grandes 

restaurantes da Europa, ser brasileiro era... nada. Era quase vergonhoso e 

imaginavam o que a gente comia. Inclusive até eu mesmo olhava a 

comida, nossa herança gastronômica, nossa chave de cultura, como 

menor.
9
 

                                                 
9BELLONI, Luiza. Alex Atala sobre a 'gourmetização': 'Agora que começaram a dar valor à comida brasileira, não 

querem pagar caro'.  HuffPost Brasil. São Paulo, 10 dez. 2015. Disponível em: <http://bit.ly/2dis6mJ>. Acesso em: 

30 de setembro de 2016. 
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O recurso de contar uma narrativa de aventuras e perigos reforça sua atuação no 

campo e a ideia de que há no país um vasto e inexplorado bioma, cuja imensidão 

geográfica tornaria de acesso restrito práticas e usos de patrimônios culinários, mas que 

precisariam ser conhecidos e desbravados para a população urbana dentro e fora do país. 

Além disso, ele percebe que por meio desses recursos as identidades nacionais possam 

criar uma representação que impacte sua autoimagem de forma positiva. 

 

Conclusão 

 

Atala compara sua cozinha híbrida com o fenômeno do localismo do rap americano que 

ganhou escala global. ―Com base nas lições de cozinheiros que emigraram para África, 

Ásia e Américas, chefs vêm criando um estilo tão globalizado quanto o rap. Ele consiste 

em utilizar técnicas tradicionais com o que é típico de seus países‖ (ATALA, LIMA, 

SIMÕES, 2003-34). Mesmo que no discurso ele defenda a biodiversidade brasileira e 

sua preservação, por vezes, seus seguidores-detratores enxergam nessa prática um mero 

artifício para a autopromoção. Pesa no entanto, a maior fama do chef paulista, que atrai 

amigos e inimigos de seus feitos culinários, que são inegáveis para a maior parte dos 

críticos e chefs no país e entre críticos do exterior. 

      Acreditamos que as mediações dessas relações identitárias por meio da comida 

popular, típica e regional, suas práticas culinárias, seus discursos e usos seriam uma 

ferramenta para a reconfiguração das identidades nacionais. A valorização de nossa 

culinária regional, do nosso patrimônio dietético-cultural, desses modos de ser 

brasileiro, ganham novos significados e visibilidade a partir do fazer de Atala. Ele aliou-

se a vários sócios e criou, em 2013, o Instituto ATÁ
10

, que significa fogo em guarani, 

reunindo iniciativas que, segundo sua carta-manifesto, visam a aprimorar e proteger a 

biodiversidade e promover a produção e consumo de maneira sustentável de toda a 

cadeia produtiva de insumos locais, sobretudo amazônicos, aproximando quem cultiva 

dos comensais, passando pelos cozinheiros, promovendo assim seu consumo no país e 

no exterior, e todo um saber do homem comum e um sabor ordinário. Atala, que deve 

sua projeção justamente por sua fidelidade e criação de pratos a partir de receitas 

baseadas nas tradições nacionais, do fazer cotidiano e oral, ressignifica um patrimônio 

                                                 
10 ―Manifesto: A relação do homem com o alimento precisa ser revista. Precisamos aproximar o saber do comer, o 

comer do cozinhar, o cozinhar do produzir, o produzir da natureza; agir em toda a cadeia de valor, com o propósito de 

fortalecer os territórios a partir de sua biodiversidade, agrodiversidade e sociodiversidade, para garantir alimento bom 

para todos e para o ambiente.‖. Disponível em: www.institutoata.org.br. Acesso em: 2 nov. 2016. 

http://www.institutoata.org.br/
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dietético-cultural e ético-gastronômico potencializando um localismo globalizado. E 

ainda tem fôlego para impulsionar muito mais.   
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