
Viagem ao Redor de um Almoço 

João Chagas (1863-1925) 

O restaurante define. A lista de uma casa de pasto é muitas vezes um 
elemento de crítica maneira social. Saber por que maneira um povo come 
é penetrar na sua vida íntima, conhecer o seu gosto, apreciar o seu cará
ter. Hoje em dia, comer já não é como outrora - alimentar-se. Comer é 
revelar-se. 

Os povos modernos têm os seus alimentos prediletos, como têm as 
suas canções, suas danças e os seus jogos favoritos, e, segundo o que eles 
comem e pela forma por que comem, assim se pode freqüentemente esta
belecer o seu modo de ser e de pensar. 

Os franceses comem pouco e bem. Sabem comer, isto é, comem com 
esmero e com frugalidade, isto é, com preceito. Na sua mesa abundam os 
pratos delicados, como as aves e certos legumes saborosos e leves, os mo
lhos brancos, os queijos frescos e a manteiga sem sal. Os franceses são saga
zes e são espirituosos; têm a graça que é deles, e essa sutil faculdade de 
tudo reduzir a fórmulas transparentes e fáceis, que nenhum outro povo pos
sui como eles e que faz com que eles tenham sido, de todo o tempo, os 
mais destros operários do pensamento. Toda a inteligência humana é, por 
isso, tributária da França e toda a idéia que pretenda correr mundo tem for
çosamente que receber o carimbo do seu gênio. A sua mesa é fútil; é fútil 
o seu caráter. A sua cozinha é feita de ninharias: salsichas, rábanos e rode
las de limão; o seu espírito é ninharia - canções, ditos, motes e notícias de 
jornal. Com uma comédia fazem uma revolução, um panfleto leva-os à bar
ricada, os seus heróis vivem um dia, e uma mulher cantando estribilhos é 
pior inimigo dos seus governos que todos os seus publicistas e tribunos. 
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Veja-se o inglês. O inglês come muito e come mal. Atasca-se em carne 
e encharca-se em líquidos. Come carneiro às postas e carne de vaca em 
sangue, puddings de cebo e batatas cozidas. Bebe a cerveja que embrute
ce ou o chá emoliente. O vinho embriaga-o. O inglês é pesado. Tem a 
inteligência necessária para se governar, no seu lar e no seu Estado, mas 
só essa. Entende do que precisa e nada mais. Sabe, além disso, que exis
te a Inglaterra. Munido desse conhecimento, vive bem. Os seus jogos são 
brutalidades, a vida de seus clubes brutalidades, as suas lutas políticas bru
talidades, os seus prazeres como os seus vícios, brutalidades - carnes em 
postas, carne em sangue. Tudo quanto cria é bom, isto é, duradouro, e 
em tudo quanto faz há um pensamento bárbaro de defesa, desde as suas 
leis até as produções do seu gênio industrial. Só um inglês poderia ter 
inventado a galocha. Para se embriagarem, os franceses fizeram o deli
cioso champagne; os ingleses fizeram o gin abominável, que os embriaga 
e ao mesmo tempo os aquece. Os franceses dizem - atrás de tempos, tem
pos vêm, Lês beaux jours viendront; os ingleses dizem - time is money. 

Aqui temos nós, por exemplo, os espanhóis. Conhece-se porventura 
povo que se alimente com mais caráter? Dos chamados povos civilizados, 
o espanhol é seguramente aquele que mais resiste à influência das civili
zações estranhas e o que menos se deixa penetrar por costumes e hábitos 
alheios. Portugal assimila tudo; a Espanha nada. A isto se chama ter cará
ter, isto é, ter conformação. Na cozinha espanhola não há vocábulos fran
ceses; tudo é à espanhola e em espanhol. A lista de Fornos, o mais ele
gante dos cafés de Madrid, é toda redigida em espanhol. Isto esclarece. 
Um povo que não redige os seus menus em francês é indubitavelmente 
um povo de caráter. Quando uma nacionalidade desce a estes detalhes, o 
seu feitio moral está estabelecido. 

O modo de alimentar-se dos espanhóis é caracterizado pela ferocida
de, no uso dos alimentos crus, como os tomates e os pimentões maduros, 
que eles comem cortando-os simplesmente às talhadas com uma navalha, 
ou ainda no uso da própria carne, que a muitos tenho visto comer crua, 
com alguns grãos de sal. A esta alimentação bárbara corresponde, no tem
peramento espanhol, um equivalente de barbárie. O homem é o que 
come. Dize-me o que comes, dir-te-ei quem és. O espanhol é cru. Comer 
carne crua, pimentões crus, tomates crus é definir-se. O espanhol é apai
xonado, violento, sangüinário. O seu ideal é a bravura e de bravura são 
feitas as suas palavras, os seus movimentos, os seus gestos. 

O alemão, planturoso e sentimental, come carne assada em compota 
de doces; o português patriarcal e honesto tem a mesa lauta - galinhas 
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cozidas, arroz de forno, frangos, perus, leitões e cabritos assados, a negra 
azeitona dos seus olivais, o seu azeite em almotolias e o seu vinho espu
mante em canecas de barro. 

Munido deste velho preconceito, entrei no Mongini. Chamava-se 
assim o restaurante. 

O restaurante Mongini tem interiormente o aspecto de um dos mui
tos restaurantes à prix fixe de Paris - sala espaçosa, pequenas mesas 
cobertas com toalhas de irrepreensível asseio, alguns cabides, um lavabo. 
Numa palavra, banal, decente, mas sempre agradável, porque, em virtude 
de uma prevenção que eu mesmo não sei explicar, se espera pior. Noto, 
sobre uma étagére, grande número de pratos com comidas frias, já feitas, 
aguardando apenas que as peçam para serem aquecidas. 

Explicam-me que é um costume e que assim quem chega poupa-se ao 
incômodo de percorrer a lista dos pratos do dia, escolhendo sobre o apara
dor aqueles que mais lhe apeteçam. Eu, no entanto, reclamo a lista. Quero 
ver a lista, porque a lista é o meu primeiro documento. Vem a lista, que um 
criado, de maneiras sacudidas e sem trajo especial que o distinga, coloca 
um pouco bruscamente sobre a mesa a que me sento. Abro-o e, em duas 
longas folhas de papel, leio uma interminável enumeração de iguarias. O 
que primeiramente me choca é que essa lista está eivada de vocábulos estran
geiros. Por outro lado, noto, a cada verba, nomes próprios de aves de caça 
e de legumes do país e, com as genuínas expressões portuguesas de cozi
nha, certos diminutivos como mãozinha, picadinho, coxinha. Como igua
rias - tudo, tudo o que eu não conheço e que suspeito picante, ardente, dia
bólico, extravagante e apetitoso. Se o restaurante é banal, a lista não o é. 
Tudo são camarões, ostras, caranguejos, picados, ragoüts, doces, compotas, 
conservas e uma data de nomes raros, tais como moqueca, farofa, churras
co, que me desorientam e me atraem. Peço cozinha brasileira e ponho-me 
a comer, com curiosidade e com fome. 

O criado mostra-me uma lista opulenta de vinhos e dá-me à escolha 
Chianti, Pommard ou Bordéus, vinhos da Hungria ou do Reno, numa pom
pa que me deslumbra e me vexa, e, como eu hesite, propõe-me Virgem. 
Virgem? - Pois seja! Venha vinho-virgem. 

Lembra-me que no meu almoço houve ervas picadas com carne pica
da, à mineira, camarões picantes com talos de palmito cozido, bananas fri
tas em manteiga, açúcar e pó de canela, um excelente Camembert e um 
delicioso café, e que fiquei um pouco sobressaltado quando o criado, 
apresentando-me o total da conta em um pedacito de papel, me disse que 



eram - cinco mil e quinhentos. Logo, porém, me repus deitando cálculos 
ao câmbio, tarefa em que, de resto, ocupa bastante tempo o estrangeiro 
recém-chegado* ao Brasil, depois do que, acendendo um desses morenos 
charutos da Bahia que fazem a reputação universal do tabaco brasileiro, 
me entreguei ao prazer de raciocinar. 

O brasileiro - pensei - deve ser isto. áensual e guloso. Estas comidas 
traiçoeiras o indicam; esta lista de iguarias o diz. Diagnostiquemos: as comi-' 
das picantes e açucaradas denunciam paladar viciado, hábitos de gozo, siba
ritismo. Os povos que abusam do açúcar são essencialmente voluptuosos. O 
Oriente é todo açúcar. A sentimentalidade alemã é feita de volúpia transcen
dente; por isso os alemães adoçam com geléias as carnes verdes, como a dul
cificar o ato material da nutrição, espiritualizando-o. O açúcar está para a car
ne como o amor platônico está para o amor sexual. O alemão é platônico. 

Por outro lado, os carinhosos diminutivos portugueses - mãozinha, 
coxinha etc., dizem-nos a índole amorosa da raça portuguesa, tão famosa 
por tão enamorada, subsistindo nos elementos étnicos da nova nacionali
dade. Mãozinha de carneiro, coxinha de frango, não é banal; é sintomá
tico. Mas o português não diz mãozinha de carneiro-, diz mão de carnei
ro, e, quando emite ou escreve o diminutivo mãozinha, aplica-o à mão 
da mulher, se é pequena, ou à mão da criança, por ser pequena. Tudo se 
explica - o português é amoroso, o brasileiro é amoroso e voluptuoso. O 
português ama a mulher; o brasileiro ama a vida. Para o brasileiro, a mesa 
é um dos bons regalos da vida. Assim ele imprime ao ato material de 
nutrir-se a mesma volúpia e o mesmo gozo que aplicará ao ato imaterial 
de amar, e se come com exaltação, designa os alimentos de que se nutre 
com interesse e carinho. 

Dir-se-ia absurdo, mas é assim. Pedir mãozinhas de carneiro num 
restaurante parece um ato trivial e contudo é uma revelação. Pedir mãos 
de carneiro é querer comer; pedir mãozinhas é querer gozar. 

Mas o estudo desta lista de restaurante não me conduziu apenas às 
presunções que acabo de anunciar. Uma das faces do caráter da raça pare
cia-me estabelecido, e o meu espírito ousou ir mais longe. 

Percorrendo atentamente as duas laudas de papel notei com escrúpu
lo, além de uma rara abundância de vocábulos franceses, ingleses, italia
nos, como oxtail, petit-pois, risotto, o que me pareceu significar cosmopo
litismo, exotismo, influência estrangeira, uma desordem e um tumulto 
pouco vulgares na enunciação destes documentos. Em geral, as listas dos 
restaurantes são metódicas. Nesta não só não havia método, como havia 
confusão. As iguarias não vinham indicadas segundo a ordem habitual por 
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que são servidas, ou em grupos e categorias, mas enumeradas ao acaso, 
como num inventário de copa, feito à pressa. Depois, como o papel não 
chegasse, o copeiro, provavelmente, escreveu nas margens e de través 
post-scriptum, ajuntando o resto, de modo a caber tudo. 

Então, como disse, quis ir mais longe e, tendo vislumbrado o gênio 
da raça, tentei conceber o sistema da sua civilização, a sua organização 
política e civil, o Estado, o lar doméstico, o cidadão, e pareceu-me que 
em tudo existiria, como nessa lista de restaurante, desordem, confusão, 
anarquia. No estatuto fundamental de um país que assim redige os seus 
menus, deve forçosamente haver tumulto. A sua administração deve ser 
má; o lar, o cidadão, turbulentos. Notei por último que tinha sido mal ser
vido, que o criado, andando devagar e dirigindo-se a mim com fastio, me 
parecera inconveniente, e que o próprio cocheiro pouco antes me trata
ra com rudeza; e, recompondo impressões, cheguei a esta fórmula - in
disciplina, rebeldia de classes, vida civil desregrada. 

O charuto estava a concluir e, com o seu fumo, o meu paradoxo. Ten
do encetado a digestão nesse estado saudável de espírito em que a vida 
nos parece boa de viver, levantei-me da mesa, estiquei as pernas, sacudi 
os bolsos e, tendo deixado a guardar a minha maleta, sem mesmo cuidar 
em alojar-me, pedi que me indicassem a Rua do Ouvidor. 

Nota: Reproduzido de Le Bond (Alguns aspectos da civilização brasileira), IV, Lisboa, 1897. 
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