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O Vatapá e a Frigideira de Siris Moles 

Constâncio Alves (1862 - 1933) 

Glórias Nacionais 

Á Société Nationale d'Acclimatation houve por bem incluir no car
dápio cosmopolita do seu recente banquete anual pratos genuinamente 
brasileiros. 

Quem se incumbiu do encargo tão cheio de responsabilidades de 
organizar essa lista que eu não ouso chamar menu (para não assanhar 
contra mim os defensores do vernáculo), já recebeu dos convivas, a quem 
felicitou, agradecimentos de inegável sinceridade. 

Muito pode mentir a boca, quando fala. Mas o que ela não pode fin
gir é a água que lhe vem da gula deliciada por obras-primas da arte culi
nária, é o encanto com que saboreia maravilhas criadas por cozinheiros 
dignos, pela sua benemerência, de subirem à categoria de deuses. 

Além dessas homenagens da gratidão mastigadora, o organizador do 
cardápio merece o reconhecimento patriótico de milhões de almas que, 
embora daquele jantar não tivessem sequer sentido o cheiro, estão impan
do de felicidade, como se houvessem comido a fartar. 

Tiveram também o seu regalo de boca os brasileiros, porque naque
la mesa parisiense figuraram honrosamente nos quitutes capazes de arran
car unânimes aplausos. 

Naquela mesa posta num salão da cidade que distribui a glória houve 
para bem dizer um concurso universal de comedorias. 



Países entraram com pitéus característicos, e o Brasil não se saiu mal, 
não voltou do certame cabisbaixo, vertendo lágrimas de fel sobre uma ter
rina desprezada. 

Não, aquilo com que contribuiu para o êxito da festa recebeu honra
rias especiais de estômagos maravilhados. 

Nem era para menos. Quem escolheu os pfratos que deviam representar 
a nossa cozinha tinha dedo! Tirou do nosso guarda-comidas jóias preciosas. 

O que lá apareceu sob o pseudônimo de " Timbales de mollusques et 
de crustaces três appreciés au Brésil" é a famosa frigideira de siris moles, 
à qual, sem exagero, cabe a denominação de divina. 

E que direi eu do vatapá, a mais prodigiosa invenção do gênio da Bahia? 
Lá estava ele, ciente do seu valor, certo de não ser vencido por 

nenhuma das maravilhas saídas do fogão francês. E o resultado correspon
deu à confiança. 

A notícia que conta a festa diz que ele foi, com os seus colegas de 
representação brasileira, enormemente apreciado. 

Sucedeu, pois, o que era de esperar. 
Bocas habituadas a comestíveis sem pimenta adaptaram-se instanta

neamente ao sabor exótico da iguaria que nasceu e só podia nascer em 
terra de sol ardente. 

Não me causou surpresa ter o vatapá conquistado o paladar de 
estrangeiros, apesar da sua originalidade bárbara. 

Aqui, já lhe manifestara a sua admiração um grande homem da 
Alemanha, que olha do alto coisas da terra e do céu. 

Einstein, foi ele, sim, almoçando ou jantando com o dr. Juliano Moreira, 
quem viu, provou, gostou e não escondeu o seu contentamento, muito 
embora estivesse em presença do maior adversário de sua teoria. O filóso
fo, que enxergara em tudo a relatividade, conheceu, enfim, o absoluto. 

Para a glória do Brasil, o vatapá bastava. 
Mas quem escreveu a lista de pratos quis que a nossa terra desse ainda 

o ar de sua graça no banquete. 
E o Brasil forneceu coisas eminentemente doces, do seu inesgotável 

repertório de sobremesas: compotas de caju e de mangaba, e jenipapo 
cristalizado. 

Tudo isso, que foi servido tão longe, e que somente vimos em papel 
de jornal, é grato ao paladar do nosso amor-próprio e adoça a boca ao 
nosso patriotismo. 

Já está felizmente um pouco manso o orgulho que sentimos quando 
louvam a nossa natureza. 
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É bela, não há dúvida, não podemos, porém, contemplá-la com satis
fação de criador. Nem sequer colaboramos com o Supremo Artista que tra
balhou como escultor e pintor. Não contribuímos para a magnificência do 
panorama, com um montículo ao menos, com um arbusto sequer. Temos, 
pelo contrário, arrasado morros e derrubado árvores, e feito na tela reto
ques não muito felizes. 

O que nos cabe fazer, quando nos louvam a beleza da terra, é devol
ver ao Eterno os elogios que os turistas nos dirigem. 

Mas se motivo não há de tirarmos vaidade do Pão de Açúcar, que não 
levantamos, nem do Amazonas, que não estendemos por léguas e léguas 
- podemos sim, olhar, com alegria, para as panelas que demonstram a 
fecundidade, a originalidade do espírito nacional. 

Isso é nosso, feito por nós, unicamente brasileiro. 
Não quero para minha demonstração outros exemplos senão os que 

constam do cardápio da Societé Nationale dAcclimatation: a frigideira de 
siris moles e o sobre-humano vatapá. 

A matéria-prima desses prodígios é puramente nacional, e nacional o 
gênio que realizou os referidos poemas. 

Quando, pois, o estrangeiro leva à boca uma garfada da frigideira ou 
uma colherada do vatapá, e de boca cheia e de olhos gratos manifesta o seu 
entusiasmo, então, sim, temos razão de aceitar os encômios. Louvar-nos por 
isso é dar o seu a seu dono. Quanto aos hinos à baía de Guanabara... que 
os receba o Autor da Criação. 

Pode ser, e eu não nego, que haja intervenção celeste na feitura da 
referida frigideira e do supradito vatapá, que a Bahia imaginou e realizou 
com tamanha perfeição. Nesse caso, porém, a influência viria por intermé
dio do Senhor do Bonfim, que é baiano. 

O banquete, efetuado recentemente em Paris, está mostrando que a 
nossa cozinha é um elemento de propaganda extraordinário; e uma boa 
cozinheira, de repertório rigorosamente nacional, fará com a sua colher 
mais que muitos artistas com pincel, rabeca e trombone. 

Não quero dizer com isso que pintura e música sejam artes inferiores 
à arte de cozinhar. Pobre dela, que não se ensina em conservatório, e não 
é objeto da crítica que estuda quadros e óperas. 

Digo apenas que a cozinheira é artista mais compreensível, e a sua 
arte capaz de atrair maior número de amadores. 

Haverá quem ignore que muita gente é insensível à ação do gênio de Ti-
ciano e de Beethoven e que até os espíritos superiores olham com desdém pa
ra os quadros mais admiráveis e ouvem com desprazer as músicas mais suaves? 
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Quem é, porém, que conhece inimigos de bons petiscos? Até os que 
comem ervas, ou vivem em duros jejuns, são sensíveis aos prazeres da 
mesa e, por isso* mesmo, deles se privam, para que Deus tome em consi
deração tamanho sacrifício. 

Sendo assim, uma inspirada cozinheira, que o Brasil enviasse por esse 
mundo, em missão especial de conquista, com seus abanos, o seu foga
reiro, o seu sortimento de preparos para os pratos nacionais - seria mais 
útil à mãe-pátria e poderia torná-la mais conhecida e mais admirada que 
dez cantoras, vinte pianistas e outros tantos pintores. 

Disse certo filósofo, olhando uma tela: "Quanto pano estragado!". 
Não foi um filósofo, mas um poeta que definiu a música: "O mais supor
tável dos barulhos". 

Mas não se encontrará filósofo, poeta, sapateiro, seja quem for, que 
repila alguma criação genial da arte da cozinha, que não tem musa inspi
radora, mas merece lugar junto às belas-artes, pelo menos. 

E há quem a coloque em plano superior. Rossini, por exemplo, que 
deixou de ser músico, a fim de subir a cozinheiro, aviava as suas óperas 
com descuidada facilidade; mas, com que atenção, com que cuidados pre
parava o seu complicado macarrão, que lhe causava mais orgulho que 
O barbeiro de Sevilha. 

Espalhada pelo mundo a fama da nossa cozinha, quantos estrangei
ros não viriam aqui, simplesmente para comer? Não deixaria de amar a 
nossa natureza; ela, porém, passaria ao papel secundário de fornecer o 
elemento decorativo para o almoço ou o jantar à sombra de mangueiras 
majestosas, que prazer! Mas a mesa rústica ou pomposa seria o principal. 
E a panela do vatapá, consagrado pelo consenso unânime dos povos, fica
ria mais alta que as nossas montanhas. 

Quando saíssem daqui, lambendo os beiços, os visitantes não teriam 
palavras azedas para os hóspedes e levariam impressões intensas. A grati
dão do paladar é mais duradoura que a dos outros sentidos. Música que 
entra por um ouvido pode sair pelo outro. A visão de uma paisagem es
morece na memória frágil. Mas a reminiscência de um bom vatapá é eter
na. Demais, quem teve a fortuna de prová-lo quer repetição. E nem todos 
os que ouviram uma ópera fazem questão de ouvi-la novamente. 

Não se diga que seja indigno do orgulho nacional o empenho de 
ganhar a atenção do mundo por quitutes. 

A celebridade alcançada por esse meio não é inferior à que se obtém 
pela filosofia, pela arte e pela ciência. 
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Uma cozinha pode revelar gênio e os seus gênios são iguais. Na cul
minância da sua arte, ela fica no mesmo plano superior a que subiram 
Kant, Raphael, Mozart e outros habitantes das grandes alturas. 

Quando presidente da República, Thiers era visitado por Mignet, que 
aparecia em palácio, sempre, com um embrulho embaixo do braço. 
Aquilo havia de ser um livro. Pois, não era. O que ele levava era uma lata 
hipócrita, e dentro dela havia a famosa bouillabaisse, à moda de Marselha. 
Fechavam-se os dois no gabinete da presidência e aí se entregavam à delí
cia daquele prato regional, às escondidas de Mme. Thiers, que obrigava o 
marido a uma severa dieta. 

Quando se despediam, era com essa frase de entusiasmo: "E a obra-
prima do espírito humano!". 

Isso diziam dois historiadores, que deveriam reservar aquelas pala
vras para as obras de Tácito e Tito Lívio. 

Animados por esse exemplo, não hesitemos em afirmar que a huma
nidade nos deve obras-primas do espírito humano, dessas que florificam 
uma nação e imortalizam um povo. O vatapá pode considerar-se tão subli
me quanto a Crítica da razão pura, com a vantagem de ser igualmente 
profundo e mais acessível ao gosto do gênero humano, que parece prefe
rir, à melhor filosofia, os bons bocados. 

Nota: Reproduzido de Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1930. 
Constâncio Alves esqueceu que no menu constavam outros pratos brasileiros que 
Rodrigo Octávio, participante, registrou in Minhas memórias dos outros (Última Série, 
154-55, Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1936): "Dinde à la brésilienne, 

farcie à la farofa", "confitures de caju et de mangaba", "Genipapo cristallisé", além da 
"Fritada de mariscos à la baiana", "Vatapá de poulet''. 
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