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Resumo
A presente tese desenha-se a partir dos relatos de quatro participantes, bem como
de meus relatos pessoais, para pensar como os sujeitos produzem-se e são
produzidos a partir de suas práticas de cozinha. Para tanto, parto da perspectiva da
Investigação Narrativa como viés metodológico. Como principais autores que
subsidiaram a rede metodológica destaco Brockemeier e Harré (2003), Bruner
(1990, 1995), Connelly e Clandinin (1990, 1995) e Ellingson e Ellis (2008). Valho-me
dos propósitos dos Estudos do Cotidiano e da Cultura Visual para pensar como as
narrativas dos sujeitos da pesquisa trazem argumentações e apontamentos sobre
como os cotidianos são marcados por microrresistências que os indivíduos
desenvolvem a partir de suas formas de fazer. Para tanto, compreendo que os
sujeitos são constituídos mediante referências e discursos que estruturam seus
contextos socioculturais, criando com seus modos distintos de relacionar-se com
uma prática, maneiras de jogar com normativas e preceitos homogeneizadores.
Penso as microrresistências partindo, sobretudo, das considerações de Michel de
Certeau e Luce Giard (2000, 2003) traçadas em “A invenção do Cotidiano”, que
compreendem a pluralidade de maneiras de fazer como potências de subversão das
imposições socioculturais. Como referências da pesquisa sobre os Estudos do
Cotidiano dialogo principalmente com Alves (1998, 2001, 2009, 2012), Victorio Filho
(2005, 2007, 2013) e Pais (2003, 2007). A partir dos relatos produzidos pelos
colaboradores e por mim são retomados e observados os “eventos visuais” (ILLERIS
E ARVEDSEN, 2011) que constituíram as experiências derivadas das práticas de
cozinhas, pensando como a relação do ver e ser visto é mediada e oriunda de todo o
sistema visual que compõe cada contexto vivido. Diante dessa concepção, busco
aporte teórico nos escritos de Mitchell (2002, 2005), Mirzoeff (2003) e Hernández
(2007, 2013). Nos capítulos desenvolvidos ao longo da tese abordo as questões
que, por serem mais recorrentes nos apontamentos realizados pelos participantes,
configuram-se como mote de análise. São eles: “Limonada Suíça ou
Microrresistências a partir de microexistências”, em que discuto como as pequenas
narrativas que habitam o cotidiano constituem-se como formas de resistência, a
partir da forma com que o sujeito constrói a si mesmo em diálogo com seu meio;
“Baião de dois – ou A cozinha e produção de gêneros”, no qual argumento sobre
como as construções discursivas sobre gênero circundam e reiteram as normativas
que os fundamentam, tanto quanto as indagam; “Filhoses – ou As cozinhas como
espaço de afeto e socialização”, que traça uma reflexão sobre a relação constante
entre a referida prática e os processos de interação entre família e amigos, a partir
do cozinhar e alimentar-se com outros sujeitos.
Palavras-chave: Práticas de cozinhas; microrresistências; Cultura Visual; Estudos
do Cotidiano; Investigação Narrativa.

Abstract
The present thesis consists in reports of four participants as well as my own personal
reports in order to think how these subjects produce themselves and are produced
through their cooking practices. This way, it departs from the perspective of narrative
inquiry as methodological approach. As main authors to subsidize the methodological
web, I highlight Brockemeier and Harré (2003), Bruner (1990; 1995), Connelly and
Clandinin (1990; 1995) and Ellingson and Ellis (2008). I adopt the purposes of
Quotidian and Visual Culture Studies to think how the participants’ narratives bring
argumentations and notes about how their quotidian is marked by micro-resistances
that individuals developed by means of their ways of doing. Thus, I understand that
subjects are constituted by references and discourses, which structure their
sociocultural contexts, creating with their distinct ways of relating to a practice ways
of playing with normative and homogenizing principles. I consider micro-resistances
above all through considerations of Michel de Certeau and Luce Giard (2000; 2003)
drawn from “A invenção do Cotidiano”, which comprehend the plurality of ways of
doing as potencies for subverting the sociocultural impositions. As research
references on Everyday life Studies I dialogue mainly with Alves (1998; 2001; 2009;
2012), Victorio Filho (2005; 2007; 2013) and Pais (2003; 2007). Through the reports
produced by participants and myself the “visual events” (ILLERIS; ARVEDSEN,
2011) that constituted the experiences that derived from the cooking practices are
recovered and observed, thinking how the relation between seeing and being seen is
mediated by the whole visual system that composes each lived context. Before this
conception, I find the theoretical framework in the writings of Mitchell (2002; 2005),
Mirzoeff (2003) and Hernández (2007; 2013). In the chapters developed along this
dissertation, I approach issues which, due to being more recurrent in the notes taken
by the participants, figure as theme of analysis. These are: “Swiss Lemonade or
Micro-resistances through micro-existences”, in which I discuss how small narratives
that inhabit the quotidian are constituted as modes of resistance through the way the
subjects construct themselves in dialogue with the environment; “Baião de dois – or
Kitchen and gender production”, in which I argue on how discursive constructions on
gender surround and reinforce the norms that base as well as question them;
“Filhoses – or Kitchens as space of affection and socialization”, which traces a
reflection on the constant relation between the referred practice and the interaction
processes between family and friends through cooking and feeding along with other
subjects.

Keywords: Cooking practices; micro-resistances; Visual Cultural; Everyday life
Studies; Narrative Inquiry.

Resumen
La presente tesis se constituye partiendo de los relatos de cuatro participante y de
mis propios relatos para pensar cómo los sujetos se producen y son producidos a
partir de sus prácticas de cocina. Así que, se enmarca dentro de la perspectiva de la
investigación narrativa como abordaje metodológico. Entre los principales autores
que sustentan la red metodológica construida, se destacan Brockemeier y Harré
(2003), Bruner (1990, 1995), Connelly y Clandinin (1990, 1995) y Ellingson y Ellis
(2008). Me apoyo en las propuestas de los Estudios del Cotidiano y los Estudios de
la Cultura Visual para reflexionar la forma en que las narrativas de los sujetos
participantes de la investigación, presentan argumentos y enunciados sobre las
maneras como los cotidianos son marcados por microrresistencias desarrolladas por
los individuos a partir de sus formas de hacer. Así, comprendo que los sujetos son
construidos mediante referencias y discursos que estructuran sus contextos
socioculturales, creando modos distintos de relacionarse con una práctica y las
maneras de negociar las normas y preceptos homogeneizadores. Las
microrresistencias, aquí pensadas se apoyan en las consideraciones de Michel de
Certeau y Luce Giard (2000, 2003), especialmente aquellas de “La Invención del
Cotidiano”, texto en el que abordan la pluralidad en las maneras de hacer como
potentes estrategias de subversión de las imposiciones socioculturales. Las
referencias de investigación sobre los Estudios del Cotidiano son principalmente
Alves (1998, 2001, 2009, 2012), Victorio Filho (2005, 2007, 2013) y Pais (2003,
2007). A partir de los relatos producidos por los colaboradores y por mí, retomo y
observo los “eventos visuales” (ILLERIS E ARVEDSEN, 2011) que constituyeron las
experiencias derivadas de las prácticas de cocina, pensando que la relación de ver y
ser visto es mediada y proviene de todo el sistema visual integrante de cada
contexto vivido, con relación a esta noción, busco aportes teóricos en los escritos de
Mitchell (2002, 2005), Mirzoeff (2003) y Hernández (2007, 2013). En los capítulos
desplegados a lo largo de esta tesis, abordo cuestiones que, por ser mucho más
reiterativas en los aportes realizados por los participantes, se establecen como
materia de análisis. Dichos capítulos son: “Limonada Suiza o Microrresistencias a
partir de microexistencias”, en este discuto cómo las pequeñas narrativas que
forman parte del cotidiano se convierten en formas de resistencia por medio de las
cuales los sujetos se construyen en los diálogos con su medio; “Baião de dois – o la
cocina y la producción de géneros”, en este capítulo, argumento que las
construcciones sobre género envuelven y reiteran las normas que los fundamentan y
que al tiempo los cuestionan; “Filhoses – o las cocinas como espacios de afecto y
socialización”, en esta sección traigo una reflexión sobre la relación entre la práctica
estudiada y los procesos de interacción entre la familia y los amigos, ello en la
acción de cocinar y alimentarse con los demás sujetos.
Palabras clave: Prácticas de Cocina; Microrresistencias; Cultura Visual; Estudios
del Cotidiano; Investigación Narrativa
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Convite ou plano de intenções
Olá, caro leitor. Gostaria de convidá-lo a sentar-se à mesa comigo e com os
participantes dessa pesquisa. Gostaria que conversasse conosco, que retomasse suas
próprias histórias a partir do que vamos aqui contar, que se sentisse à vontade para
questionar, dialogar, pensar outras possíveis histórias... que se sentisse parte desse
compartilhamento de experiências e ideias.
Oferecemos a você o relato de nossas memórias, ou seja, um bem precioso. Por
favor, tente tratá-las com carinho e sensibilidade.
Oferecemos também algumas referências visuais, imagens de nosso acervo pessoal,
afetivo e dialógico, mas seus sentidos, bem como as falas aqui trazidas podem ser
ampliados de acordo com aquele que lê e suas próprias reflexões.
As coisas aqui narradas compõem as banalidades da vida cotidiana, do como habitar
cada contexto desde os fazeres mais comuns. Entretanto, são banalidades porque
assim foram instituídas ao longo dos anos. Portanto, não se surpreenda se em alguns
momentos você for abordado pelo alarme contestatório que diz “isso é
cientificamente relevante?”. Mas sinta-se também autorizado a considerar
pertinente ou não o que aqui há.
Gostaria que a estrutura criada para esse trabalho possibilitasse, pelo modo como
estão dispostas as falas tanto dos participantes como as minhas, trazer o leitor para
as mesas em que essas conversas foram desenvolvidas e tramaram diálogos entre as
experiências narradas. Convidei também outras pessoas, conhecidas, renomadas,
para compor a mesa. Sei que por vezes elas se sobressaem ou tendem a se
sobressair, mas gostaria que fossem também consideradas como singelos
convidados.
Por fim, sugiro ao leitor que antes de iniciar a leitura providencie algum “petisco”
para acompanhar o momento. Ainda que não fosse meu intuito, penso que essa
escrita pode provocar vontade de comer. Creio que munido de uma boa comida e
talvez até de uma bebida a leitura possa se tornar mais leve e prazerosa.
Que desfrute!
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Entrada ou Apresentação
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“Há algo que gostaria de te dizer, mas creio que não seja nada tão
importante”. Assim ouvi inúmeras vezes, nos mais diversos lugares e das mais
distintas pessoas que de alguma forma tiveram contato com essa investigação que
aqui apresento.
Não nego que a atenção acerca desse fato e sua recorrência tardou a
acontecer, contudo é importante dizer que foi essa “revelação” que me auxiliou a
solidificar o que já vinha sendo desenvolvido acerca de subjetividades que se
tramam desde as práticas de cozinhas1.
Ao elaborar o projeto desta investigação, trouxe temerosamente para o
âmbito acadêmico aquilo que fazia parte de minha vida cotidiana, mas que
compreendia como um fazer que possuía relevância para pensar como fui me
tornando o que hoje sou e como estou me produzindo desde as relações que teço a
partir desse fazer. Evidentemente poderia ter problematizado esse olhar sobre a
constituição de subjetividades desde as imagens publicitárias com as quais me
relaciono, com as experiências que tive e tenho em ambiente escolar, ou em outras
tantas possibilidades investigativas. Entretanto, a cozinha é de onde observo melhor
as tramas criadas entre um modo de fazer e como esse se desdobra, toca, dialoga
com outros âmbitos de minha vida.
Como acreditava, o mesmo acontecia com outras pessoas que com
facilidade discorriam sobre como se percebiam desde as relações que haviam
desenvolvido com esse fazer e que por meio de suas falas demonstravam o quanto
as cozinhas não se encerram em si mesmas, mas falam sobre sujeitos e sobre como
estes habitam seus contextos. Não deveria ser uma surpresa, uma vez que se trata
de uma das mais elementares práticas da humanidade. Contudo a academia ainda
é, em muitos casos, lugar dos temas nobres, de macro narrativas (mesmo com as
sutis e ainda lentas tentativas de movimentos que questionem tais paradigmas),
olhando com desconfiança aquilo que emerge do comum e que indaga o que ainda
não foi instaurado como relevante.
Dito isso, a frase mencionada no início dessa escrita parece compreensível
uma vez que está claro que não é qualquer história que é considerada como
1

É importante aqui explicitar que quando utilizo ao longo da tese o termo “práticas de cozinhas” estou me
referindo ao âmbito doméstico.
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pertinente para ser investigada e mais ainda qualquer atividade cotidiana que é
percebida como passível de evocar questões importantes para serem desenvolvidas
e posteriormente compartilhadas com demais pessoas.
Contrário a essa concepção, os estudos do cotidiano compreendem e
enfatizam as práticas comuns desenvolvidas por “sujeitos anônimos do cotidiano”
(CERTEAU, 2000) como profundamente envolvidas nos processos político-sociais.
Tratam-se de fazeres que ainda que não pretendam-se (e por vezes não percebamse) engendrados em relações políticas dos contextos em que desdobram-se, jogam
com as ordens impostas e totalizadoras que buscam regular tais espaços.
Compreendendo isso Certeau (2000) usa como base de seu pensamento sobre o
cotidiano a indagação – reportando-se à rede de vigilância que atua sobre os
sujeitos e a qual Foucault empenha-se em discutir vastamente em sua obra – de
como, sob a existência dessa vigilância, os indivíduos em suas microações criam
formas de subverter as normas. Ao autor interessava observar
(...) que procedimentos populares (também minúsculos e cotidianos)
jogam com os mecanismos da disciplina e não se conformam com
ela a não ser para alterá-los; enfim, que ‘maneiras de fazer’ formam a
contrapartida, do lado dos consumidores (ou ‘dominados’?), dos
processos mudos que organizam a ordenação sócio-política
(CERTEAU, 2000, p.41).

Seguindo a concepção de Certeau, as histórias oriundas dos cotidianos, dos
fazeres realizados por esses, trazem as multiplicidades de maneiras de negociar
entre produções próprias com aquilo que se pretende instaurar totalizante. Seriam
“liberdades gazeteiras e sorrateiras” (CERTEAU, 2000) a partir de onde os
indivíduos criam em seus micros aquilo que atua em um macro. Pequenas formas de
fazer envolvidas em redes de conhecimentos, de trocas, de experiências.
Nos relatos que ouvi, não só dos participantes mas das demais pessoas que
provocadas por minha pesquisa quiseram compartilhar comigo suas experiências
com os fazeres das cozinhas, frequentemente havia contida uma reflexão tecida
desde a experiência relatada, haviam contextualizações espaciais e temporais,
interações com demais pessoas que faziam parte daquele espaço. Não se tratavam
de memórias estáticas, mas de fatos ainda em movimento que provocavam a
atenção, o olhar sobre si mesmos. De momentos que haviam afetado aquele
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narrador de modo tão potente a ponto de desejar compartilhar comigo aquilo que
temerosamente anunciavam como irrelevante.
Sensação essa tão familiar e próxima da que senti quando iniciei a
elaboração do projeto dessa tese. O que poderia ter de importante em minhas
reflexões sobre a forma de me relacionar com o cozinhar?
Quando ingressei no ensino superior descobri o quanto poderia ser
interessante ler, escrever, produzir algo a partir de meus estudos e, sobretudo,
participar de momentos em que pudesse discutir com meus amigos sobre as coisas
que estávamos pesquisando. Ao passo que estes momentos se tornavam cada vez
mais frequentes em minha vida, crescia também o interesse pelas cozinhas e pela
união da produção intelectual em diálogo com os fazeres das cozinhas.
Cozinhar tornou-se não apenas preparar algo para saciar a fome, mas parte
de um evento2 em que o processo de realização da comida fazia parte também do
processo reflexivo. Cozinhar para outras pessoas, reunir-se para comer, não é
apenas compartilhar o alimento ou a mesa, mas também se propor a compartilhar os
pensamentos. A mesa evoca o diálogo e o deleite gustativo o faz fluir. E como
sempre fui uma pessoa com dificuldade para me comunicar, este sistema me caiu
tão bem...
Com as pessoas que faziam parte do âmbito acadêmico e que me
procuraram para relatar a importância do preparo de algum alimento e do momento
de sentar à mesa para poder trabalhar coletivamente, aprendi também o quanto
essas ações poderiam não só tirar o peso e a excessiva seriedade (aquela que
quase imobiliza e tira a voz) de encontros acadêmicos, como fortaleciam a
possibilidade de tessitura de intimidade e compartilhamento de um modo mais
amplo.
Com um grupo de estudantes do qual fui colega em Barcelona em 2013 e
que carinhosamente relatou-me, após a apresentação de minha pesquisa, um
encontro acadêmico mediado pelo preparo de um churrasco, destaco duas frases
oriundas de suas reflexões e intuitos sobre a razão desse ato: “posibilitar otro tipo de
2

Um “evento” por se tratar de algo elaborado, com tempo dedicado àquele fazer, àquelas possibildiades de
encontro mediadas pelo cozinhar e comer.
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relaciones que no se dan en el aula convencional” e “relacionarse con el quehacer
pedagógico desde otra perspectiva”3. Nas duas frases são enfatizadas as buscas de
se poder fazer pesquisa desde outros modos que não os comumente rígidos
propostos e observados na academia4, de mesmo modo que as sequências das
questões relatadas por eles apontavam para um olhar sobre a compreensão de
todos os sentidos envolvidos no ato de aprender e a relevância deles neste
processo. Diante disso também observaram uma rede de percepções ativada pelo
encontro e envolvimento com o ato de cozinhar criando conexões com suas formas
de se relacionar, com suas formas de pensar, dizer, criar, emaranhando-se com
outros âmbitos de suas vidas e ampliando os sentidos de aprendizagem.
O mesmo havia ocorrido comigo anos antes em que o interesse pela
pesquisa acadêmica desdobrava-se lado a lado com o desejo de descobertas
gastronômicas e, ao voltar minha atenção para as discussões sobre gênero e
sexualidade tanto na graduação, como no mestrado, passei a perceber o quanto
meu modo de relacionar-me com as práticas de cozinhas evocava diálogo com
outros âmbitos de minha vida. Tais diálogos além de não dissociarem-se de
experiências pessoais, convergiam para uma intersecção que suscitava o olhar de
pesquisadora sobre suas possíveis relações.
Destas reflexões, meu caderno de receitas evocava atenção porque há
muito despertava minhas ponderações sobre narrativas de sujeitos e práticas de
cozinhas. Este objeto, constituído a partir da referência do caderno de receitas de
minha mãe, abriga nos mesmos espaços destinados às receitas, outros elementos
que vou guardando como registro das coisas que vivencio. Realizo tal prática tal
como fazia minha mãe, recortando as coisas que eram de seu interesse e colandoas como registro daquilo que vivenciava, ou que desejava vivenciar.
Essa produção, bem como a relação entre a elaboração dos dois cadernos
(as quais aprofundarei no decorrer do texto) deram a base para o desenvolvimento
de observações acerca de como as práticas de cozinha que desenvolvi – e
desenvolvo – criam afetos para além deste âmbito e como atuam na produção de
3

Uma vez que se tratam de sujeitos que não fazem parte de minha pesquisa como participantes formais, não
utilizo seus nomes nas presentes citações.
4 Questão essa enfatizada muitas vezes pelo grupo de que a academia, ainda que atualmente encontre-se mais
aberta às possibilidades e compreensões acerca dos espaços e formas de aprendizagem, conserva
significativamente uma rigidez que por vezes não acompanha a criação desses outros lugares.

18

subjetividades. Disto decorrem as principais questões oriundas das discussões com
os participantes e com os relatos que trago desde minhas experiências: como as
práticas cotidianas podem narrar formas de resistência e autoprodução do
sujeito; as cozinha e construções de gênero; as relações afetivas entre sujeitos
tecidas e mediadas pelas práticas de cozinha.
É importante dizer que, neste sentido, a construção dos cadernos e o
diálogo tecido entre eles serviu como um disparador para evocar minhas
ponderações sobre a relação com a cozinha e introduzir o tema e sua discussão
com os participantes. Os relatos que apresento ao longo do texto em diálogo com os
participantes, produzi recorrendo às experiências que os artefatos presentes nesses
objetos evocam, reconstruindo momentos vividos e pensando-os em consonância
com os propósitos desta pesquisa.
Não apenas os elementos que adentram os cadernos em questão, mas
principalmente os modos de seleção, de relação com estes objetos e as formas de
ser aquém a eles despertam a atenção a temas que circundam sujeito e sociedade.
As imagens que não fazem parte dos cadernos de receitas e também compõem
essa escrita são oriundas tanto do arquivo pessoal de imagens que construí ao
longo da vida de pesquisadora e professora de Artes Visuais, como de visualidades
que foram me capturando ao longo da escrita por provocarem conversações com as
problematizações que vinha propondo.

Portanto, as imagens que aparecem ao

longo do texto, são utilizadas com o intuito de tecer diálogos com as questões que
são problematizadas na escrita, de modo que não me detenho a discorrer sobre elas
(menos ainda a realizar uma análise formalista), mas desenvolvo as reflexões a
partir delas e juntamente com elas, buscando pensar as imagens dos cadernos
como integrantes de duas narrativas e também, como elementos dialógicos que
ampliam as reflexões presentes na escrita.
Quanto aos cadernos, estabeleço então inicialmente uma atenção à
produção de locais de autorreflexão, compreendendo nisto a relevância do acesso a
elaboração deste objeto, bem como a importância da escrita neste processo.
Uma vez que faço parte de um programa de Pós-Graduação em Arte e
Cultura Visual, atrever-me a não discorrer sobre algumas das imagens que trago, e
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mais ainda buscar sustentar que meu texto é repleto de visualidades que não se
encerram nos registros fotográficos presentes ao longo do texto, pode soar estranho
para um leitor que ainda não está familiarizado com este campo de investigação (ou
que ainda possui uma concepção de que a pesquisa em cultura visual está centrada
nas imagens, mais do que nas relações estabelecidas desde o ato de ver).
Entretanto, creio que seja necessário já deixar clara de antemão a minha concepção
sobre a forma com que concebo os relatos produzidos como visualidades.
Ao propor aos participantes a produção de relatos construídos desde suas
experiências com as cozinhas e de mesmo modo produzir os meus, percebo essas
histórias como reconstrução de imagens que não são constituídas por pixels,
superfícies bidimensionais, mas que se criam como desenhos de nuvens que logo
se desfazem e se recriam a cada novo relato como imagens imateriais (MITCHELL,
2009). O registro que faço delas é na maioria das vezes escrito e tenho plena
consciência de que não se trata de um registro fidedigno (se é que isso seria
possível) uma vez que o faço desde minhas impressões como investigadora.
Contudo, já que estou me propondo a discutir sobre o cotidiano com suas
fugacidades e transformações constantes, isto sob os procedimentos da
investigação narrativa e uma de suas principais compreensões que é a de que cada
relato é permeável, suscetível à mudança uma vez que é alterado seu contexto de
produção, parece-me coerente desenvolver a abordagem sobre as visualidades
buscando para além de registros fotográficos de instantes vividos o que esses
relatos têm a me oferecer.
Deste modo, esta pesquisa constitui-se a partir da perspectiva da cultura
visual enfatizando as sensações despertas pela visão afetadas também pelos
demais sentidos, de mesmo modo que compreende os relatos produzidos tanto
pelos participantes quanto por mim como construídos por imagens e configurados
como experiências visuais. Por essa razão as narrativas produzidas pelos
participantes e por mim têm como propósito evocar, reconstruir, sinalizar, discorrer e
problematizar práticas de cozinhas por nós experienciadas a fim de pensar, diante
do que propõem os estudos do cotidiano, como essas constituem ações que
subvertem sutil e despretensiosamente as normativas socioculturais.
Diante disso essa pesquisa delineia-se a partir da questão:
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Como os sujeitos produzem-se e são produzidos a partir de suas práticas de
cozinha?
Percebendo as práticas de cozinha como fazeres cotidianos e, desde a
perspectiva de Certeau, compreendendo que por meio dessas práticas se pode
sorrateiramente indagar as normas, produzir microrresistências, introduzir brechas
no instituído, busco nos relatos produzidos pelos participantes e por mim, investigar
como desde nossas formas de fazer encontramos maneiras de criar tais
microrresistências. Creio com isso ampliar os diálogos frutíferos entre os estudos do
cotidiano e os estudos da cultura visual uma vez que ambos os campos
investigativos interessam-se pelas micronarrativas compreendendo suas potências
diante dos discursos hegemônicos, que percebem que as imagens e suas narrativas
“nos permitem a compreensão de processos relacionados à tessitura de
conhecimentos e significações, dentro das múltiplas redes cotidianas em que
estamos atuando e criando, ‘praticando’”. (ALVES, 2009, p.12).
Nas contribuições mais valiosas que a formação em Arte Visuais e agora em
Cultura Visual me proporcionaram, encontro o incentivo a ver as coisas sob outras
perspectivas menos impositivas e mais questionadoras. Mais ainda, a saber que
como produtora de discursos tenho a possibilidade de propor para os demais esse
mesmo olhar curioso que movimenta a percepção para outras formas ver e pensar
algo, de descobrir de interrogar e imaginar outras possibilidades (HERNÁNDEZ,
1999) acerca dos contextos que habitamos. Ou seja, tenho a possibilidade de tentar
lançar sobre as coisas comuns um olhar menos naturalizado e propor discussões
acerca dessas trazendo-as para o debate.
Portanto, a partir dessas considerações estruturo essa tese iniciando com a
apresentação do tema e dos caminhos que me levaram ao interesse em pesquisar o
mesmo. Apresento os participantes e explico como foi realizada sua seleção.
Desenvolvo

apontamentos

sobre

a

investigação

narrativa

como

escolha

metodológica e sobre a forma como foi utilizada nesta investigação, apresentando
também nesta parte os instrumentos utilizados para a construção da tese. Dedico
uma parte a discorrer sobre como a cultura visual e os estudos do cotidiano são
pensados, abordados e subsidiam as discussões trazidas aqui. E antes das
considerações finais, desenvolvo os capítulos que compõem o corpo investigativo e
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que tentam abordar as questões suscitadas pelas narrativas dos participantes e
pelas conversações criadas com as minhas.
Cada um dos capítulos traz a abordagem e problematização de alguma das
principais questões que permearam as falas e conversas, entretanto, ainda que
apareçam divididas por capítulos, percebo-as como profundamente interpenetráveis
umas nas outras. Inicio então com o capítulo “Limonada Suíça ou Microrresistências
a partir microexistências”, em que me proponho a apresentar inicialmente meu
interesse pelo tema da pesquisa relatando a importância e o papel do caderno de
receitas para a construção de minha escrita.
Uma

vez

que

discuto

como

as

práticas

de

cozinha

produzem

microrresistências e como os sujeitos produzem a si mesmos mediados pelo
envolvimento que tecem com essa atividade, trago apontamentos iniciais sobre
como cada um dos participantes dessa pesquisa estabeleceu essa prática como
algo significativo em suas vidas. Como cada uma dessas pessoas amplia a relação
com a cozinha para além daquele espaço. Por fim, falo sobre como os estudos do
cotidiano e a cultura visual possibilitam trazer tais sujeitos e suas narrativas para
serem pensados como relevantes na construção e atenção sobre o mundo que
vivemos e como o constituímos.
No segundo capítulo intitulado “Baião de Dois ou A cozinha e produções de
gêneros” desenvolvo a escrita acerca das práticas de cozinha e dos discursos sobre
gênero que circundam tais fazeres. Dedico essa parte a pensar como esses fazeres
cotidianos são envoltos por esses discursos de mesmo modo que, pelas táticas
(CERTEAU, 2000) utilizadas produzem brechas, desvios e questionamentos sobre
as normativas que estruturam as definições socioculturalmente construídas acerca
dos gêneros.
No capítulo “Filhoses ou A cozinha como espaço de afeto e sociabilidade”
discuto sobre os processos de sociabilidade tecidos desde o cozinhar para o outro e
com o outro. Trago para isso observações sobre os distintos modos vinculares
familiares e amizades, como nestes estão presentes verdades acerca de como viver
cada um desses vínculos e como por meios dos fazeres da cozinha se introduzem e
produzem modos distintos de conceber essas relações.
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Ainda que a pesquisa não me provoque a sensação de um assunto dado por
encerrado, realizo em “Hora do Cafezinho ou arremate das questões aqui presentes”
um “fechamento” das questões discutidas ao longo da escrita, entretanto, ciente de
sua capacidade e abertura para novos desdobramentos e olhares.
Traçada a estrutura do trabalho, dedico a parte segunte a apresentar os
sujeitos que fazem parte dessa investigação e o modo com que estes contribuem
com as questões que proponho.

Selecionando ingredientes ou sendo seduzida por eles: os
participantes da pesquisa

Não raro, ao procurar ingredientes para o preparo de algum alimento sou
“encontrada” por outros que me fazem mudar o prato a ser preparado, adaptar a
receita, ajustar modos de preparo em razão dos sabores que eles têm a me
oferecer...
Ao delinear os critérios de seleção de participantes para esta investigação5,
determinei que trabalharia com pessoas que me foram sugeridas por um colega que
sabia de meu trabalho e de minha procura por participantes que tivessem interesses
pela cozinha (critério de seleção inicial)6. Fui apresentada aos amigos participantes
de uma confraria que promove encontros mediados pelo preparo de uma ceia, onde
cada um fica responsável, a cada reunião, por preparar para os demais alguma
refeição completa, escolhida a seu critério.
Senti-me seduzida pela proposta do grupo também por já ter feito parte de
outro que se reunia para preparar jantares temáticos, mas sobretudo por saber o
quanto esses momentos envolviam muitas outras questões para além do fazer
culinário. Questões essas que justamente fazem parte de meus interesses de
pesquisa, que evocam os olhares sobre os sujeitos que fazem parte dessas
cozinhas, dos modos com que se produzem por meio desse fazer, de que maneiras
5

Os quais uso seu nomes reais, uma vez que os participantes não se opuseram a isso.
A todos os participantes da pesquisa foi explicada previamente sua forma de participação e apresentado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
6
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estruturam, interagem e desenvolvem relações com demais pessoas desde a
mediação das cozinhas, com isso atuando sobre os contextos de que fazem parte.
Assim, conheci Débora, com quem me encontrei em um bar e onde
conversamos por um longo tempo sobre nossas experiências pensadas a partir do
fazer culinário, sobre nossas memórias, interesses promovidos, mediados e
entrelaçados com as práticas de cozinhas. Preparei para esse primeiro encontro
somente uma breve exposição da proposta de investigação e o modo de
participação de cada colaborador, entretanto foi possível perceber que muitas das
coisas ali ditas já deveriam ser retomadas em um segundo momento de maneira
mais aprofundada.
Depois de conhecer Débora ela me indicou como outro possível participante
Ronaldo, com quem entrei em contato e em meio a sua agenda atribulada
conseguimos marcar um café. Neste encontro ficou claro o interesse dele em fazer
parte da pesquisa, contudo também ficou evidente como o rapaz dispunha de pouco
tempo e o quanto isso poderia limitar sua participação. Contudo, conseguimos
realizar nosso primeiro encontro, no único dia que ele afirmou ser possível. Como o
encontro foi muito proveitoso, e o de apresentação já havia dado-me vários pontos
para desenvolver, acreditei que seria possível mantê-lo como participante.
Inicio então apresentando Débora e Ronaldo7.

7

Há no início de um livro infantil um comentário de seu personagem principal – uma criança – que menciona
que os adultos, ao conhecerem alguém, se preocupam mais com dados numéricos do que com outras
características da pessoa que talvez fossem mais interessantes. Por concordar em grande medida com isso,
mas também por ser adulta e saber que dentro da lógica adulta as coisas funcionam de determinada maneira,
tento aqui traçar um paralelo entre essas duas possibilidades.
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Débora tem 30 anos. É natural de Santo André – SP e mora atualmente em
Goiânia. Possui grande interesse nas discussões sobre museus e a
representação de mulheres negras dentro deles, antropologia da alimentação,
direitos humanos e nisto, sobre o direito à memória e as questões referentes às
ditaduras na América Latina, sobre a música de protesto feita neste período,
sobre AIDS nos anos 80... Adora sushis e sashimis, quiches de queijo, comida
árabe, como salada de berinjela árabe ou de lagarto desfiado, couve flor
gratinada cheia de queijo... Seus principais objetivos no momento são:
“continuar estudando, lendo, viajando, vendo seus amigos, comendo comida
boa, cozinhando com ingredientes diferentes, fazendo novos amigos”.
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Ronaldo tem 30 anos e é natural de Goiânia, onde vive atualmente. Como seus
pais são de Minas Gerais, sente-se um pouco mineiro e isso se atesta sobretudo
por seu gosto pelo pão de queijo “O pão de queijo é uma marca pra mim. É
uma representação simbólica que sou um pouquinho mineiro, apesar de ser
um goianiense”. É psicólogo e atualmente realiza doutorado na UNB, na
mesma área de formação. Aprecia um bom café e é muito exigente com sua
qualidade.
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Com Débora e Ronaldo realizei os primeiros encontros e promovi os
primeiros diálogos que posteriormente desenhariam parte das problematizações
aqui desenvolvidas. Também a partir deles comecei a ter algumas convicções
desestabilizadas e a perceber novas necessidades no que dizia respeito aos
critérios para seleção de novos participantes.
Desde que comecei a contar às pessoas sobre minha investigação, a
apresentar esse trabalho em eventos, muitos me procuravam para relatar alguma
história ou falar sobre alguma questão que relacionassem com a cozinha e suas
vidas. Não tenho ideia de quantas coisas distintas ouvi, ou de quantas pessoas (que
por vezes não pareciam ter contato algum com essa atividade) me procuraram para
fazer observações, entretanto me impressionou e ainda impressiona como um tema
que utilizo para pensar sobre minhas experiências e dos participantes dessa
pesquisa, na realidade toca uma grande parcela de pessoas.
Diante disso procurei me colocar mais atenta ao que surgia em meu
caminho e mais aberta para perceber outros possíveis participantes. Me deixei ser
encontrada por eles.
Descobri que Maria Lêda, mãe de uma amiga e ex-colega de faculdade,
estava escrevendo um livro de memórias a partir de receitas. Conheci-a na véspera
da defesa de tese de sua filha (em Barcelona), ocasião em que estampava no rosto
e nos movimentos inquietos o orgulho pelo trabalho da futura doutora. Após a defesa
da tese, ao ouvir sua conversa com uma professora da banca, descobri que estava
escrevendo o referido livro e, senti-me cutucada pelo “destino acadêmico”.
Disse a ela que havia ouvido a conversa e relatei brevemente do que se
tratava minha investigação, já solicitando na sequência uma conversa8, caso lhe
interessasse e tivesse disponibilidade. Aceito gentilmente o convite, encontrei-me
com ela no hostel em que estavam hospedadas e já de início pude perceber o

8

Lendo o artigo de Nilda Alves “Cultura e Cotidiano Escolar” (2003) encontro a autora defendendo o uso do
termo “conversa” por lhe parecer mais adequado ao que de fato havia feito com as professoras com as quais
interage e elabora suas considerações. A utilização do termo nessa pesquisa pareceu-me totalmente afim ao
modo como efetivamente busquei tecer o diálogo com os participantes. Assim, aproprio-me.
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quanto havia se preparado para nossa conversa9, o quanto parecia feliz por poderme contar sobre suas experiências e que possuía muitas histórias que gostaria de
relatar.
No mesmo período oficializei a participação de Alexandra em minha
investigação. Conheci-a nas disciplinas em que participei na Universidade de
Barcelona - Espanha, onde realizei o Doutorado Sanduíche (PDSE - CAPES) e após
ter apresentado minha investigação em uma das classes fui procurada porque
desejava comentar algumas questões sobre sua experiência com as cozinhas e que
haviam sido motivadas por minha fala.
Ao longo do tempo fomos nos aproximando e dialogando cada vez mais
sobre o tema, sobre suas memórias e reflexões em torno das práticas de cozinhas.
Portanto, ao passo que assumi que poderia incluir participantes que tivessem “me
encontrado”, convidei-a para oficialmente colaborar com a investigação.
Uma vez que parto também de minhas experiências para desenvolver essa
escrita, apresento por fim meu perfil, buscando seguir a mesma linha dos
apresentados pelos participantes da pesquisa. De mesmo modo, apresento o perfil
de minha mãe que se soma aos participantes dessa pesquisa, ainda que tenha suas
experiências trazidas para essa investigação a partir de meu olhar e não de seus
relatos.

9

Maria Leda havia selecionado várias das receitas que pensa utilizar para compor seu livro e, muitas que já
fazem parte de seu blog – composto por poesias, receitas, imagens variadas... Antes que eu introduzisse
algumas questões, já havia ela começado a relatar-me suas experiências com as cozinhas. Diante disso,
coloquei-me
a
ouvir
atentamente.
Para
conhecer
o
blog
de
Maria
Lêda
acesse:
(http://vivendosoledade.blogspot.com.br)
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Maria Lêda tem 61 anos, é avó de Liam e, agora que está aposentada dedica-se
a escrever suas memórias efetivas, sobretudo utilizando a culinária como meio
para essas reflexões. Atualmente escreve também poesias. É descendente de
italianos (por parte de pai) e de portugueses (por parte de mãe). Acredita que
pela perspectiva da culinária é possível pensar sobre a cultura de um povo.
Descreve-se como uma pessoa falante, criativa e curiosa, características que
atribui sobretudo à docência e a vida como pesquisadora. Nasceu e vive em
Soledade/RS.
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Alexandra tem 26 anos e nasceu em Ferreira do Zêzere, Distrito de Santarém, Zona
centro de Portugal, banhada pela Barragem de Castelo de Bode, Rio Zêzere.
Gosta de conviver à volta da mesa com amigos e família, conversar, partilhar
experiências. Gosta de ler e de fazer coisinhas artísticas com as mãos, ir a museus,
exposições e ouvir boa musica ao vivo. Pôr o corpo a mexer, seja em caminhadas,
metros de piscina ou numa boa sessão de dança.
“Sou uma curiosa por tudo o que diga respeito às formas de viver (e de comer) e de
fazer (ao know how), ao quotidiano das pessoas e comunidades de todos os sítios do
mundo”.
Acredita que “a educação é algo contínua e intrínseca ao ser humano e que pode
efectivamente fazer mudar coisas (pequenas e grandes) no mundo que nos rodeia”.
Pesquisa atualmente a circulação e valorização do corpo e das praticas corporais
(corporizadas) nos diferentes processos de aprendizagem e (re)conhecimento.
Gostaria de, no futuro abrir um negócio próprio em que pudesse proporcionar às
pessoas experiências gustativas e, se possível um centro de refeições para pessoas
necessitadas.
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Juzelia tem 34 anos, nasceu em Santa Maria/RS, cidade pela qual é
apaixonada. É mãe da felina Madrid, com quem realiza minicampeonatos de
bolinha de papel. É Bacharel e Licenciada em Artes Visuais. Sente muita falta de
dar aula, pois é apaixonada por sua profissão. Adora passar horas cozinhado
para outras pessoas e não se incomoda por ser a última a sentar à mesa (ou
mesmo não sentar) pois considera isso irrelevante diante do prazer de estar
com pessoas queridas. Encontra no cozinhar a possibilidade de se comunicar
com outras pessoas e de demonstrar afeto.

31

Nueli era casada, mãe de três meninas e avó de um menino e uma
menina. Era uma pessoa bastante religiosa e dedicada ao cuidado do lar.
Também era uma pessoa muito reservada e séria. Gostava de assistir novelas e
de cuidar de seus animais de estimação. Não gostava de lavar talheres, ainda
que o fizesse com muito esmero. Durante muitos anos de sua vida teve cabelos
longos e lisos. Nos últimos anos, curtos e crespos.
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Modo de preparo: sobre os caminhos metodológicos da pesquisa
A mesa é uma máquina social complicada mas também eficaz: ela
faz falar, “vai-se à mesa”, para confessar o que gostaria de calar,
deixar-se “cozinhar” por um vizinho hábil, ceder à algazarra de um
instante, a uma baforada de vaidade, à doçura aveludada de um
vinho tinto e ouvir aquilo que alguém jurou, ainda ontem, jamais
contar a alguém. Nada como um colóquio de fim de jantar para
adiantar os negócios em dinheiro e as coisas do coração. Todo
mundo pode admirar o rosto avermelhado pelo prazer da boa
comida, o brilho dos olhos realçado pela luz das velas. (GIARD,
2003, p. 266)

Das mais expressivas reflexões que teci ao longo dos anos de vida
acadêmica, estas foram engendradas durante momentos de diálogos informais em
que o pensamento se via livre para sobrevoar inúmeros caminhos impensados, ou
por vezes recusados. Entregar-se a outros modos de produção intelectual, que
transcendem a leitura ou a escrita, é observar não somente que o processo de fazer
pesquisa vai além aos instrumentos metodológicos dos livros, mas que evoca ao
pesquisador seu modo particular de organizar suas inquietações e dados.
No meu caso posso dizer que organizo cozinhando e comendo com meus
pares. Evidentemente não se trata de uma condição para que se desenvolvam
processos reflexivos (apesar de que por vezes, parece-me necessário parar tudo e
fazer um pão para poder pensar melhor), mas no decorrer das pesquisas que
desenvolvi até hoje percebi a relevância de criar situações de discussões sobre
temas oriundos da minha área de atuação, permeados pela leveza propiciada por
um momento de alimentação coletiva. O prazer, não só provocado pela comida, mas
também pela situação aberta ao riso, à introdução de frases que não temem sair dos
limites da formalidade e de uma perspectiva única, faz com que nos permitamos
transitar de modo quase promíscuo por concepções múltiplas, que por vezes se
contradizem, e que em geral são distantes dos posicionamentos que assumimos em
outros espaços...
Sílvio Gallo (2012, p. 14) diz que “a coletividade é possível porque, sendo
singularidades, sendo todos diferentes, irredutíveis ao mesmo, podemos construir
projetos coletivos. Podemos construir situações que aumentem nossa potência, a
potência de cada um (...)”. Não apenas partilho de sua concepção, como também
acredito que a coletividade nos convida a experimentar o lugar do outro ao pensar
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suas posturas, mesmo que em um ínfimo instante de abertura para se permitir ser e
pensar-se como outro, mesmo que apenas no plano da imaginação. Bolívar,
Domingo e Fernandez (2001) apontam para o fato de que as narrativas pessoais são
tramadas dentro de contextos coletivos, dialogais, em que a trajetória biográfica é
atravessada pelo coletivo criando tessituras múltiplas de modo que pensamos sobre
nós mesmos também a partir do outro e dos contatos que estabelecemos.
Assim, a busca por um processo de investigação construído por meio de
diálogos com participantes, visa resultar na exploração de diversos olhares e
posturas acerca de um eixo comum, como também evocar ponderações sobre os
desdobramentos desse mote a partir da utilização de relatos autobiográficos. Para
tanto, isso se dá não somente pela tentativa de resgate das experiências vividas
pautadas em um processo de rememoração solitário, mas vislumbro a pertinência de
criar momentos de diálogo com outras pessoas no intuito de mais vastamente
pensar a respeito de minhas próprias experiências e ampliar as perspectivas acerca
do tema que proponho. Os relatos realizados pelos participantes da pesquisa
dialogam com minhas experiências em uma rede de troca de conhecimentos vividos
e de reflexões sobre esses ampliadas pelo diálogo com o outro.
Valho-me então das proposições da investigação narrativa que compreende
o narrar a si mesmo, os relatos de experiências, como meios de produção de
conhecimento sobre si e sobre mundo. Não encerrando o foco de atenção sobre o
âmbito educativo formal a pesquisa narrativa abre brechas investigativas para as
formas de construir-se e pensar-se desde as experiências vividas cotidianamente e
suas redes de trocas. De mesmo modo a investigação narrativa propicia um olhar
para as histórias de sujeitos comuns, propondo uma descentralização dos estudos
acadêmicos voltados somente para as grandes narrativas. Bolívar assinala que
diante disso a investigação narrativa apresenta
(...) um modo distintivo do paradigma qualitativo convencional, sem
limitar-se a uma metodologia de coleção e análise de dados. Nessa
medida, altera alguns pressupostos dos modos assentados de
investigar, fazendo desta prática algo mais acessível, natural ou
democrático. (2002, p.3.Tradução minha)10

10

(...) un modo distintivo del paradigma cualitativo convencional, sin limitarse a una metodología de recolección
y análisis de datos. En esa medida, altera algunos supuestos de los modos asentados de investigar, haciendo de
esta práctica algo más accesible, natural o democrático.
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Tal perspectiva metodológica deu-me subsídios para investigar não somente
as histórias dos sujeitos que dessa pesquisa fazem parte, mas também a
possibilidade de utilizar como meio de produção desses relatos os fazeres
desenvolvidos no âmbito das cozinhas. Mais do acreditar na relevância das histórias
de sujeitos comuns, possibilita que essas sejam observadas desde fazeres
cotidianos de aparente irrelevância dentro da estrutura social. Esses locais são
ricamente marcados como envoltos por vidas de sujeitos que por ali passam ou
vivem diariamente e que, desde seus envolvimentos com esses fazeres, assumem
espaços, criam formas de interação, produzem e reproduzem formas de ser,
ensinam e/ou aprendem. Formas de vida que são contadas e pensadas desde
modos de fazer e habitar espaços, reconstruindo olhares sobre o vivido. Sob a ótica
da investigação narrativa “as narrativas são formas inerentes em nosso modo de
alcançar conhecimentos que estruturam a experiência do mundo e de nós mesmos”
(Brockemeier & Harré, 2010, p.7), de modo que o que é relatado não se encerra em
uma informação, mas abre caminho para ver-se desde a proposição de fala e
reflexão.
A investigação narrativa compreendida como o estudo da maneira com que
os seres humanos experimentam o mundo (Connely e Clandinin, 1995) explora os
relatos produzidos pelos sujeitos e as interlocuções realizadas pelo investigador que,
como propositor, provoca a atenção sobre as experiências vividas por esses sujeitos
de modo a percorrer seus sentidos com os distanciamentos, retornos, reflexões,
provocados por aquilo que é narrado. Uma vez que trago para esta investigação
minhas experiências com as práticas de cozinhas e que participo como
investigadora e investigada, produzi relatos autobiográficos a partir de minhas
experiências e, sobretudo da utilização dos artefatos presentes no meu caderno de
receitas que atuam como meio para a escrita e ponderações. Para tanto,
compreendo como enfatiza Bruner (1990) que a linguagem atua como um dos
principais meios de estruturação e desenvolvimento dos sujeitos de acordo com
seus contextos culturais, estes então regulados pelas falas e discursos que neles
circulam.
Ao colocar-me como sujeito dessa investigação, tinha por intuito justamente
pensar como a cozinha havia sido mediadora de discursos promovidos por meu
contexto sociocultural, atuando sobre minha construção subjetiva e identitária.
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Igualmente, era a cozinha que despertava olhares sobre aquilo que se tentava
produzir e reproduzir através das estruturas estabelecidas nela, bem como era
espaço para o questionamento dessas.
Compreendo e interesso-me pela reflexão acerca de como minha
autobiografia é entrelaçada e produzida pelo contexto sociocultural do qual faço
parte e assim, a pesquisa percorre as vias de uma investigação autoetnográfica, que
para Hernández e Rifá “conecta – de forma explícita e como parte do processo de
investigação – o pessoal com as dimensões ou as forças culturais e sociais que se
fazem presentes no relato”11 (2011, p.10. Tradução minha). Deste modo, o relato
produzido desde as experiências pessoais, sob a perspectiva autoetnográfica
convoca o cenário que envolve o sujeito situando-o como ser social e cultural. Afim
também ao que persigo em minha investigação, a autoetnografia busca indagar as
normas que sustentam os discursos científicos à medida que propõe o interesse
investigativo sobre as experiências pessoais, suas sutilezas e intimidades
(ELLINGSON & ELLIS, 2008).
Iniciei essa pesquisa partindo das inquietações provocadas pelo meu
caderno de receitas e, mais ainda, da relação que esse possuía com o objeto que
havia impulsionado sua criação: o caderno de receitas de minha mãe - Nueli. Meu
caderno abriga nos mesmos espaços destinados às receitas, outros elementos que
vou guardando como registro das coisas que vivencio. Realizo essa prática tal como
fazia minha mãe, recortando e/ou colando coisas (imagens de revistas, fotografias,
folders variados...) que eram de seu interesse e colando-as como registro daquilo
que vivenciava, ou que desejava vivenciar.
Essa produção bem como a relação entre os dois objetos (as quais
aprofundarei no decorrer do texto) deram a base para o desenvolvimento das
observações acerca de como essas práticas de cozinha estavam entrelaçadas com
um modo de autoprodução mediada pelo fazer algo, de como fui construindo minhas
referências sobre gênero, de processos de afetividade e sociabilidade tramados pelo
cozinhar e se alimentar, entre outras questões que decorrem desse ser cozinheira
como uma forma de pensar e atuar nos contextos vividos. Para tanto, realizo tais

11

“(...) conecta –de forma explícita y como parte del proceso de investigación- lo personal con las dimensiones o
las fuerzas culturales y sociales que se hacen presentes en el relato”.
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diálogos atentando para os sistemas culturais e temporais distintos em que cada
caderno foi elaborado, de mesmo modo com que cada sujeito foi afetado pelos
sistemas normativos que circundam tal tema.
Assim, utilizei como disparador inicial das reflexões acerca do tema proposto
ambos os cadernos pensando os artefatos visuais que dialogam com as receitas, o
ritual de produção desses objetos, suas motivações e procedimentos que
subsidiaram a construção de meus relatos pessoais, esses amiúde em diálogo com
a narrativa de minha mãe, construída a partir de meu olhar de filha. Acerca dos
apontamentos que faço sobre essa mulher, cozinheira e mãe, é importante ressaltar
que se constituem a partir das lembranças que tenho de nossa convivência e da
imagem que construí dela. Ou seja, essa pessoa que compõe minha tese é trazida
aqui por meio de como eu a via, e por meio das imagens de seu caderno de
receitas, que nesse caso, talvez a partir do olhar do leitor (e sinta-se convidado a
isso), permita criar outros universos para essa pessoa.

Img.1. Páginas de meu caderno de receitas
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Img. 2. Página do caderno de receitas de minha mãe

Construo meus relatos a partir daquilo que esses artefatos presentes nos
caderno de receitas despertam, refletindo sobre as razões que levaram a tornar
determinadas imagens, escritas, fragmentos, parte constituinte daqueles objetos.
Procuro resgatar as histórias vividas, pensar e desenvolver as questões suscitadas
pelo modo e circunstâncias de contato com a cozinha e da constituição desse ser
cozinheira em diálogo com outros aspectos de minha vida.
Trata de um ser cozinheira que constitui modos de agir e pensar. De pensar
como se é, como se passou a ser de determinada forma e como se pode vir a ser.
Dessa maneira, o olhar crítico sobre a experiência pessoal não se encerra em uma
mera constatação dos fatos ocorridos, mas atua de modo propositivo (SPRY, 2001),
sobretudo pela compreensão de que eles são tramados pelos afetos despertos pelo
contexto espacial e temporal. Sob essa perspectiva uma experiência individual cria
uma conexão com o coletivo podendo provocar um sentido ativo de transformação
sobre o espaço (ELLINGSON E ELLIS, 2008).
Não apenas os elementos que adentram os cadernos em questão, mas
principalmente os modos de seleção, de relação com estes objetos e as formas de
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ser para além deles despertam a atenção a temas que circundam sujeito e
sociedade. Portanto, as imagens dos cadernos que aparecem ao longo do texto, são
utilizadas com o intuito de tecer diálogos com as questões que são problematizadas
na escrita. Assim, não tenho intenção de realizar uma análise formal destas
imagens, mas sim desenvolver reflexões a partir delas, buscando pensá-las como
integrantes dos relatos de duas histórias.
Imagens que fazem referência à uma vida religiosa, recortes de revista que
ensinam exercícios físicos para conquistar uma barriga malhada, tickets de voo,
folders de exposições... todos esses elementos de algum modo vão sugerindo
estilos de vida variados, interesses distintos. A partir dos elementos selecionados
por cada autora do caderno vai se narrando a história de uma vida e encontrando-se
pistas de seu entorno sociocultural.
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Img. 3. Página do caderno de receitas de minha mãe
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Img. 4. Páginas de meu caderno de receitas

Ainda, que inicialmente tenha procurado participantes que também
possuíssem cadernos de receitas, ao longo do percurso investigativo percebi que
esse objeto era um meio potente para reflexão sobre minhas experiências com as
cozinhas, não necessariamente se constituindo como um objeto comum a demais
pessoas que possuem interesses e relações com o âmbito das cozinhas. Deste
modo, assumi que trabalharia com os dois referidos cadernos de receitas para
desenvolver meus relatos, mas não tornaria essa uma condição para seleção e o
diálogo com os participantes. Desejava perceber como eles desenvolvem de modo
particular suas relações com os fazeres das cozinhas e, após as proposições de
construção de relatos a partir deste tema, observar suas formas de organizar a
reflexão e de criar os diálogos entre esse fazer e seus processos de subjetivação.
Ou seja: os cadernos de receitas aqui utilizados são meios para desenvolver
reflexões sobre minhas práticas de cozinha. Não me limito a uma análise das
imagens que deles apresento pois creio que essas podem criar diálogos com as
questões que aqui problematizo sem que isso adquira ares explicativos,
reducionistas. Gostaria muito mais que o leitor se sentisse convidado a estabelecer
suas conexões com a escrita e as imagens presentes, do que fosse conduzido a
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determinada forma de ver. Por compreender que os cadernos de receitas são
formas particulares de pensar minhas experiências e que outras pessoas possuem
outras formas e meios de pensar as suas, não limito essa pesquisa à investigação
de cadernos de receitas, mas convido os participantes a construírem seus relatos
pensando as práticas de cozinhas desde suas formas de organização e interesse
narrativo.
Para provocar a elaboração dos relatos dos participantes da pesquisa
realizei conversas que pretendiam valorizar aquilo que parece significativo aos que
têm prazer nos encontros culinários: promover momentos de diálogo descontraídos,
informais (ainda que soubéssemos que se tratava de uma conversa acadêmica), em
que se podiam compartilhar experiências... Ainda que em nosso primeiro encontro
tenha realizado uma apresentação um pouco mais formal sobre a investigação, logo
minha proposta de conversa informal foi acolhida e incorporada.
Com os dois primeiros participantes realizei, além do primeiro encontro para
apresentação da pesquisa, um momento para o início efetivo da pesquisa, para o
qual produzi algumas questões motivadoras do diálogo baseadas também no que
ambos me relataram sobre suas relações com as práticas de cozinhas e seus
interesses pelo tema, o que me proporcionou desse modo pontos interessantes a
serem retomados em um segundo momento.
Uma vez que acredito nos momentos de preparo de uma refeição como
potencializadores de falas, como promotores de ambiências12 (OLIVEIRA, 2009),
optei por realizar o segundo encontro desde a proposta lançada a Débora e
Ronaldo, que consistia na elaboração de um prato a escolha de cada um. Para este
encontro construí algumas reflexões e apontamentos para desenvolver nossos
diálogos. Segue abaixo os pontos que estruturaram a conversa:
Fazendo pão (13/03/2012) eu pensei: Quando a gente começa a ter
interesse pela prática da cozinha, vai criando isso por meio da observação, da
tentativa de imitar gestos. O balé do cozinhar é encantador. Penso na minha mãe
sovando pão e como isso para mim simbolizava força e domínio de uma técnica.
Quando a gente se apaixona pela cozinha, não se apaixona só pelos sabores, mas
12

“Ambiência significa a atmosfera que nos cerca, que nos envolve, lugar, espaço agradável, prazeroso, clima
favorável ao trabalho, ambiente de respeito diálogo e apoio mútuo, cooperativo”. (2009, p. 220)
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sobretudo pelo domínio da técnica, pela dança ritual de misturar, cortar, sovar. É
bonito vestir um avental, dispor os ingredientes sobre a mesa, abrir o caderno ou
livro de receitas. É bonito se movimentar como alguém que domina aquele
movimento.
De mesmo modo que o cozinhar entre amigos pode provocar diálogos,
reflexões, o cozinhar sozinho também acaba gerando o momento de reflexão que se
dá pelo silêncio e concentração propiciados pela entrega à atividade. E o mais
incrível é que isso não anula a concentração dispensada à elaboração do prato, mas
parece que torna mais fluídos os pensamentos que vão chegando como convidados
não anunciados, mas bem vindos ao ritual.
O que a gente faz enquanto cozinha? Que outros âmbitos acabam fazendo
parte do ambiente da cozinha, do processo de cozinhar?
As memórias que às vezes são despertadas pelos cheiros, gostos,
movimentos do cozinhar, desdobram-se em pensamentos e olhares outros que
conversam com as coisas que somos hoje, ou que estamos sendo... O que eu
produzo a partir daquilo que me é referência?
Quem a gente é quando cozinha? Quem a gente tenta ser? De onde sai
essa pessoa?
Apesar de ter a imagem de minha mãe como alguém que não gostava de
cozinhar, também tenho a imagem de uma mulher que dominava uma técnica
complexa e que exigia muita força. A questão da força sempre me parece algo muito
característico de cozinheiras. Mulheres robustas, que sovam, mexem panelas
durante horas, que misturam na panela a massa que depois vai ser preparada na
mão, ainda quente, moldando salgadinhos.
E a pessoa que faz a gente se apaixonar pela cozinha, quem é ela? Por que
a imagem dessa pessoa, como cozinheira, foi tão inspiradora? Procuramos repetir
os gestos delas? Procuramos desenvolver a partir deles os nossos? Procuramos
subverter eles?
Como se dava o momento da cozinha? E o momento da comida? Como se
construía visualmente esse cenário?
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O que a prática de cozinha diz da gente? O que a gente aprende na cozinha
diz respeito só a esse âmbito? O que a gente aprende na cozinha?
É importante ressaltar que tais questionamentos tinham o intuito de criar um
trajeto inicial a ser trilhado, contudo esperava que ao longo do percurso novas
questões surgissem, bem como algumas destas fossem repensadas. Desde esses
apontamentos desenvolvi um diálogo inicial com os referidos participantes e obtive
as primeiras considerações de ambos sobre seus processos de cozinhar e de como
isso se articulava com outros âmbitos de suas vidas, de como aquele fazer estava
articulado à maneira como se constituíam enquanto sujeitos.
Diferentemente, com Alexandra e Maria Lêda, tendo em vista a razão que
me levou a convidá-las a fazer parte da pesquisa, o primeiro encontro que realizei
com cada uma foi desenvolvido a partir do que elas me trouxeram como fatos
desejáveis de serem relatados. Uma vez que ambas já possuíam coisas que
gostariam de me relatar, pareceu-me coerente partir dos pontos que elas haviam
elencado para o diálogo, mais do que das questões que havia proposto para Débora
e Ronaldo. Portanto, a conversa que tive com cada uma foi desenvolvida a partir de
acontecimentos por elas eleitos e que lhes eram significativos. Ao passo que estes
eram narrados, acrescentava a eles minhas dúvidas e interesses despertos,
indagações no sentido de potencializar pontos apresentados, buscando a retomada
de certos elementos para criar tramas e conexões.
Um dos principais pontos de atenção a considerar é que a experiência que
está sendo narrada não segue uma linearidade estanque. Por essa razão é
importante que o pesquisador compreenda os momentos de retorno ao que já foi
dito, a detalhes que já foram explicitados, pois, uma vez que se trata de uma forma
de organizar o pensamento sobre o vivido, as reflexões por vezes requisitam a
retomada a fim de repensar o que foi dito ou ainda reformular a concepção sobre
determinado fato. Este é o processo vivo de pensar sobre a experiência. E deste faz
parte o movimento de ida e vinda ao passo que são desenvolvidas atenções sobre si
e sobre as formas de ser em seus contextos vivenciais.
Ao buscar a retomada, a reobservação de alguns temas, estes vão sendo
colocados e repensados de modo distinto e relatados de modo mais fluido. Por isso
“(...) A investigação narrativa é um processo colaborativo que envolve uma mútua
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explicação e reexplicação de histórias à medida que a investigação avança”
(CONNELLY y CLANDININ, 1995, p.21. Tradução minha)13. Assim, a centralidade
da discussão parte da experiência pessoal do colaborador, de um aprofundamento
consciente nesta, para em um segundo momento estabelecer possíveis relações
com outras vozes, compartilhando experiências.
O intuito dessa pesquisa era de promover as discussões sobre o tema desde
narrativas produzidas pelos participantes e por mim, ampliar as reflexões diante do
compartilhamento daquilo que por nós foi experienciado desde o âmbito das
cozinhas. Assim, pareceu-me válido lançar a eles não apenas a apresentação inicial
do interesse investigativo e dos disparadores iniciais propostos desde minhas
experiências pra que desenvolvessem as suas, mas o contato com meus relatos
escritos para estabelecer uma troca. Como última proposição, enviei a cada um dos
quatro participantes a proposta de troca de receitas.
Parte da pesquisa é constituída por relatos que produzi tomando os
cadernos de receitas como disparador, nomeando essas escritas como “receitas”.
Nelas trago alguns episódios cotidianos demarcados pelas práticas de cozinhas e
que servem como deflagradoras de discussões sobre como percebo minha
construção subjetiva mediada e atravessada por esses momentos e seus
engendramentos sociais e culturais. Ao passo que os participantes foram me
fornecendo também suas “receitas”, pareceu-me pertinente sugerir essa troca de
modo a, a partir das experiências do outro, movimentar as minhas criando
conversações e ampliando olhares. Quando Van Manen (2003) fala sobre
recorrermos a experiências de outras pessoas, menciona que o fazemos em dialogo
com nossas próprias experiências buscando ampliar o olhar sobre os significados
contidos no que foi experienciado. Ao ouvirmos o outro, percebemos mais a nós e
ainda, de modos mais variados.
Assim, o contato com os participantes se deu por momentos e formas
distintas para a produção de suas narrativas:

13

(...) La investigación narrativa es un proceso de colaboración que conlleva una mutua explicación y
reexplicación de historias a medida que la investigación avanza. En el proceso de empezar a vivir la historia
compartida de la investigación narrativa, el investigador tiene que ser consciente de estar construyendo una
relación en la que ambas voces puedan ser oídas. (CONNELLY y CLANDININ, 1995, p.21)
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*Um momento inicial e presencial para apresentar e provocar reflexões
iniciais sobre o tema (em que alguns pontos foram registrados por mim de modo
escrito a fim de serem retomados no segundo momento);
*Um segundo momento de desenvolvimento de reflexões particulares e
provocadas por pontos por mim propostos, discutidos em diálogo presencial
(gravados em áudio);
*Um terceiro momento de aprofundamento de questões reverberadas após o
segundo encontro, realizado por meio de questões escritas enviadas por e-mail e
recebidas de mesmo modo;
*Um quarto momento, chamado “troca de receitas”, em que produziram
relatos escritos desde o diálogo tecido com meus relatos pessoais enviados por email.
É importante ressaltar que não foi realizado um momento formal de
devolutiva com os participantes uma vez que o diálogo foi constante durante a
escrita, que ao longo do percurso não apenas estiveram a par do que estava sendo
construído, mas que também permaneciam contribuindo constantemente com o
processo. Entretanto vale ressaltar que ao término da escrita (antes do envio da tese
para a banca) todos os participantes receberam uma cópia da tese e foram
convidados a fazerem apontamentos, caso desejassem, antes da finalização efetiva.
A partir das quatro ações mencionadas anteriormente procurei formas
distintas, tempos distintos, para o desenvolvimento de reflexões sobre as formas de
cada um desses sujeitos de se relacionar com e a partir das cozinhas. Busquei
artifícios distintos que permitissem a rememoração dos fatos, as ênfases, silêncios,
as pausas, retornos, pontos tão característicos de uma narrativa. Pontos que traçam
olhares sobre si em contextos específicos, formas de habitar e construir esses
espaços.
Desacomodar o passado, movimentá-lo a fim de trazer outros olhares ao
que foi vivido, permite uma atenção ao que outrora pode ter sido desenvolvido no
automatismo da sequência dos dias, ou ainda que não havia sido pensado como
relacional ao desdobramento de outros acontecimentos e afetos que, de algum
modo, constituem o sujeito. Contudo, ao relatarmos uma história, ela já não é mais
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aquela vivida (CONNELLY e CLANDININ, 1995), ela já é uma outra história também
fruto de uma outra pessoa reformulada pelas coisas que lhe aconteceram até esse
novo momento, uma nova história relatada, que logo já será também modificada.
Não se trata de uma incapacidade de apreensão de uma realidade, mas se trata
principalmente de pensar a relatividade e instabilidade do que é concebido como tal,
de pensar que as realidades são construídas, ou seja, criando uma série de
perspectivas do que se compreende como tal (BRUNER, 1990). E, creio que essa
noção sobre o real seja pautada por perspectivas que se modificam ao passo que o
sujeito movimenta-se.
Assim, a cada novo contato com cada um dos participantes, suas falas e
opiniões por vezes eram modificadas, não por uma dificuldade em apreender os
acontecimentos, mas por essa movimentação, por essa busca incessante em atribuir
significado ao que ocorre, mas que é constantemente ressignificado pelas novas
coisas vivenciadas. Mas sobretudo, essa mudança de postura, fala e opinião era
sensivelmente afetada pela movimentação oriunda do ouvir-se e pensar-se. O parar
para observar o que se passou ou como as coisas se desenvolvem no dia a dia
tende a criar efeitos de lupa naquilo que por vezes nem sequer é olhado. Ou ainda,
em diálogo com outra pessoa, essas questões vão ganhando variadas formas que
talvez não fossem criadas sem outras perspectivas provocadas.
Ao se pretender o empreendimento de uma pesquisa que vise desenvolver
observações que dizem respeito a vivências e fazeres que tocam a intimidade de
relações pessoais e afetivas, um dos pontos de maior atenção volta-se para o modo
do sujeito de contar-se por meio de suas lembranças. Connelly e Clandinin (1990)
ressaltam que os indivíduos são atores de vidas cheias de histórias e que enquanto
relatam tais experiências, os pesquisadores narrativos coletam dados e a partir
desses produzem outras histórias. Isso implica não somente uma exposição ao
outro, como uma confiança na entrega de algo tão íntimo para que o investigador
possa adentrar naquela história e recontá-la sob seu olhar.
Expor-se, desnudar-se aos olhos do outro é um ato que demanda uma
mínima relação de confiança e segurança, de modo que é necessário buscar formas
de minimizar possíveis constrangimentos. E, creio, uma das formas mais eficazes
seja desnudar-se também. E no que tange a isto, é importante ter em vista que o
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sujeito relata-se a partir de suas inúmeras narrativas, estas oriundas de sistemas
específicos, direcionadas por vozes outras. O sujeito que narra a si mesmo, o faz a
partir e mediado por um conjunto de normas que constituem o espaço que habita
(BROCKMEIER E HARRÉ, 2010; BRUNER, 1991). Ou seja, narra-se a partir de
preceitos e estruturas discursivas.
Evidentemente nisto também estão implicadas as normas estabelecidas por
meio de instituições sociais, que de maneira significativa acabam administrando os
discursos produzidos diante de determinado contexto (FOUCAULT, 1979), o que
será narrado bem como de que forma será narrado diante de condutas morais de
determinada esfera social.
Assim, as narrativas não são relatos constituídos por uma única voz – visto
que o indivíduo que conta sua história evoca vários daqueles que o constituem – e
tampouco voltados apenas ao sujeito que relata. São elas meios de situar uma
pessoa no sistema que rege seu espaço, bem como suas ideologias, crenças e
perspectivas. Portanto a fala do sujeito pode tanto evidenciar o poder das
construções normativas sobre sua construção subjetiva e identitária, sua história,
como pode mencioná-las diante de uma postura de resistência àquilo que busca ser
imposição nesse processo. Portanto, ao ouvir o outro, é importante ter em vista o
local de onde sua fala se constitui, compreendendo o quanto aquilo que relata
sugere suas relações com outros espaços. De acordo ainda com Brockmeier e Harré
(2010, p. 527) “(...) nosso repertório local de formas narrativas é entrelaçado a um
cenário cultural mais amplo de ordens discursivas fundamentais, que determinam
quem conta qual estória, quando, onde e para quem.”.
No caso dos participantes dessa pesquisa é interessante pensar que além
das idades variadas, áreas de atuação profissionais diferentes, fazem parte de
contextos sociais e culturais distintos, estes evidenciados nas suas falas,
caracterizando suas cozinhas de acordo com os aspectos da origem geográfica de
cada um. De mesmo modo, há nas coisas que foram contadas também o
apontamento de aspectos constitutivos dessas cozinhas que dizem respeito às
estruturas de organização dos sujeitos que delas fazem parte, dos sistemas que as
regem e organizam, das concepções criadas em relação aos discursos que as
permeiam.
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Desde os primeiros contatos com os participantes, foi perceptível a distinção
existente entre suas referências e influências nos processos de construção de si a
partir da perspectiva das práticas de cozinhas. E, por mais que dois deles fizessem
parte de uma rede de amizades, de um grupo entre outras coisas ligado pela
realização de “encontros gastronômicos”, eram significativamente distintas suas
histórias acerca das motivações, criações pessoais, e percepções no que tange ao
cozinhar e comer. Entretanto essas histórias iam se revelando cada vez mais ricas
não só pelas similaridades, mas, sobretudo por revelar a multiplicidade dos modos
de construir-se, contar-se a partir das relações com essa prática.
A narrativa não se encerra na mera rememoração, mas provoca a atenção
ao desdobramento dos fatos de modo a criar outras visões e possibilidades para
aquilo que ainda virá, bem como naquilo que está sendo desenvolvido. E este me
parece um dos pontos mais destacados no diálogo com os participantes, uma vez
que foi frequente a retomada de experiências passadas que reforçavam a busca por
uma outra forma de fazer no presente.
Ao serem mencionadas experiências negativas que haviam influenciado
significativamente no modo de construir as relações com as cozinhas (como por
exemplo: na minha casa só se comia o trivial e eu busco experimentar de tudo.
Débora, 2012), as observações em torno das distinções estabelecidas ao longo dos
anos vão sendo relatadas e ouvidas pelo próprio interlocutor de modo a evidenciar o
que ali havia, mas que não havia sido analisado. Ainda, em alguns momentos, um
movimento contrário repetiu-se: os participantes mencionavam a busca por
“subverter” algumas questões que eram presentes em suas experiências com as
cozinhas, contudo, ao relatarem esse processo de subversão, percebiam por vezes
a reiteração do sistema a que se propunham fugir, bem como a reconfiguração de
um outro não menos distinto.
E neste momento, trago como questão um dos principais pontos que
observei de minha narrativa ao iniciar essa investigação. Ao começar a falar dos
modos como percebia minha construção de gênero por meio da relação com as
práticas de cozinhas, essas principalmente despertadas ao olhar através dos
registros em meu caderno de receitas e em diálogo com o caderno de receitas de
minha mãe, algumas questões tomadas como fixas e conclusivas foram sendo

49

reobservadas. Acreditava firmemente que desenvolvia minhas atividades na cozinha
de modo distinto ao de minha mãe e que, ao contrário do que percebia em sua
relação com o cozinhar, eu o fazia tomando como premissa principal meus gostos e
desejos.
É nesse sentido que a autoetnografia contribui para que se teça criticamente
uma atenção sobre si compreendendo-se como parte de um mundo social e cultural,
em contato com outros sujeitos (SPRY, 2001) e que por sua vez desenvolvem
múltiplas formas de estabelecer seus contatos com esses contextos. Convoca
portanto uma reflexão sobre posturas políticas assumidas do indivíduo para com sua
forma de habitar esses espaços.
A partir da maneira como tracei minha relação com as cozinhas, acreditava
que subvertia aquela imagem de mulher que me remetia à submissão. Contudo, ao
passo que ia desenvolvendo a pesquisa, não apenas percebia o quanto perpetuava
inúmeras questões que me pareciam rechaçáveis, mas ainda começava a
questionar o que compreendia como submissão.14
Bruner (1990) assinala que a autobiografia não é um registro, mas sim um
relato do que o sujeito imagina ser em um determinado momento, sob inúmeras
circunstâncias. Por essa razão não fala de uma identidade fixa e imutável, mas pelo
contrário, propõe a alternância das percepções sobre si mesmo ao passo que o
tempo vai passando e novas coisas vão sendo agregadas ao que se é, ou se está
sendo. Portanto, aquilo que se imagina ter-se construído enquanto identidade ao
longo dos anos, por vezes distingue-se do rumo projetado. Acaba por vezes
retomando, em um outro esquema, uma perpetuação daquilo que buscou-se negar,
mas que diante de configurações contextuais, sucumbiu ou se percebeu de outro
modo.
Essa

construção

representativa

acerca

de

si

mesmo

suscita

o

questionamento sobre as imagens que adotamos como nossos perfis identitários,
este, referendado por representações outras que podem tanto atuarem por meio de
identificações, bem como de contestações. Construímo-nos a partir de outras
referências que pretendem informar como devemos ser e agir diante de nosso

14

Questão essa que desenvolverei ao longo da tese.
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âmbito sociocultural. Nossos modos de ser são também formas de fazer, que se
constituem também a partir da imitação de gestos, performances de outros, ou da
busca por outras possibilidades de ação distintas daquelas que por alguma razão
foram rejeitadas.
Nisto, os fazeres e relações que se desenvolvem a partir das cozinhas
podem contar sobre como os sujeitos se constituem desde suas práticas cotidianas,
como negociam com seus meios a partir delas e os processos de aprendizagem
envoltos nessa prática que diz respeito ao desdobramento de um sistema
representativo desses sujeitos. Tornamo-nos “cozinheiros” também a partir de
referências outras, que dão o tom aos modos de ser que transcorrem por meio
desse fazer. Assim, esses olhares sobre si convocam as relações com o meio em
que se vive e de que formas esse vai afetando a subjetividade dos indivíduos que
dele fazem parte.
A investigação narrativa lança possibilidades estratégicas para que essas
histórias passem de meros relatos para produções de sentidos, não somente para
quem narra, mas para quem interage com aquilo que foi narrado. Por isso Herraiz
(2013) enfatiza que “uma autoetnografia deve incitar e inspirar o diálogo com o leitor
e a leitora, mediante suas experiências conectadas individual e coletivamente”, de
modo que os relatos pessoais evoquem o sentido sociocultural em que os indivíduos
encontram-se tecendo um olhar sobre como somos, como nos construímos
mediados por esses contextos e como podemos repensá-los.
Diante disso, os relatos que constituem essa investigação, as histórias que
serão aqui apresentadas, ainda que desenvolvidas a partir da simplicidade e
cotidianidade que constituem a vida – coisas comumente tratadas como de pouco
valor – buscam justamente falar sobre como e porque constituíram-se e difundiramse como irrelevantes. Para tanto, encontro na cultura visual e nos estudos do
cotidiano o apoio para pensar e desenvolver a argumentação em favor da crença de
que as micronarrativas narram e promovem reflexões sobre as potências de ação
dos sujeitos anônimos do cotidiano atuando de modo efetivo sobre seus contextos,
ainda que por meio de práticas minúsculas e subterrâneas.
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Invenções e reinvenções de si a partir das práticas de cozinha sob a
perspectiva dos Estudos do Cotidiano e da Cultura Visual
O que faz a avó cozinhando para toda a família seu prato predileto?
E o que fazem os amigos reunindo-se uma vez ao mês para beber
juntos umas cervejas?
Essas repetições – nunca idênticas – procuram voltar e por sua vez,
lavrar o futuro: são repetições de coração, vibrações do centro. (...)
em algumas repetições cotidianas se conjugam o retorno, a
oportunidade do agora e a abertura do futuro15. (ESQUIROL, 2009,
p.175. Tradução minha)

Das problematizações mais frequentes acerca das investigações sobre/no
cotidiano encontra-se a indagação dos aspectos metodológicos que deem conta das
especificidades da efemeridade cotidiana. Amiúde é ressaltada a incoerência de se
utilizar uma metodologia rígida para buscar nos rastros de ações marcadas por um
compasso quase frequente ao longo dos dias, nuances múltiplas de fazer próprio em
meio ao que se tem. Mais ainda porque “os cotidianos estão pulsando muito mais
fortemente do que qualquer análise que façamos “com” eles.” (FERRAÇO, 2007,
p.87). Então, se o cotidiano é marcado pela fugacidade dos eventos que nele
ocorrem, como investigar o que é movimento constante?
Parece importante pontuar ainda que esse espaço é proferido comumente
como reduto de ações repetidas, o que sugere além de uma suposta monotonia, a
falta de inventividade e multiplicidade daquilo que é feito. O cotidiano poderia assim
facilmente se encaixar no que se compreende como a pesada rotina, tão desprovida
de quaisquer impulsos de prazer, tão distante de uma potência de criação.
Das primeiras questões que me pareceram problemáticas ao pensar minha
investigação envolvida pelas discussões dos estudos do cotidiano, apresentou-se
justamente a própria definição de cotidiano frequentemente utilizada como sinônimo
de rotina e/ou todos os dias. Não somente por compreender de modo distinto o
significado do termo, mas sobretudo por contar com a participação de outras
pessoas que possuem práticas de cozinhas frequentes em suas vidas, sem contudo
encaixarem tal atividade tanto no primeiro como no segundo sinônimo citado.

15

“¿Qué hace la abuela cocinando para toda la família su plato predilecto? ¿ Y qué hacen los amigos
reuniéndose uma vez al mês para beber juntos unas cervezas?
Estas repeticiones – nunca idênticas – buscan volver y, a la vez, labrar el futuro: son repeticiones de corazón,
vibraciones del centro. (...) em algunas repeticones cotidianas se conjugan el retorno, la oportunidade del ahora y
la abertura del futuro”. (ESQUIROL, 2009, 175)
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Os participantes dessa pesquisa cozinham, são reconhecidos (pelas
pessoas que fazem parte de suas vidas) como sujeitos que se dedicam a esse fazer,
afirmam a relevância e frequência do cozinhar em suas vidas, observam-se, narramse, inventam-se desde as cozinhas. E ainda que por vezes e para alguns deles
cozinhar seja uma prática diária, há contida nela amiúde um “fazer-evento”, que
descaracteriza o repetitivo e automático. Mais do que buscar nos pontos atentados
pelos estudos do cotidiano as práticas que se dão no dia a dia, interessa-me as tidas
como ordinárias, como se refere Certeau (2000) e que de certa forma tornaram-se
parte frequente da vida desses sujeitos, não fundamentalmente por uma
necessidade

ou

obrigatoriedade,

mas

principalmente

pelo

prazer

e

pela

possibilidade de saber e poder fazer.
Assim, essa pesquisa constitui-se sobre as práticas de cozinhas presentes
nas vidas dos participantes e adotadas por esses enquanto atividade comum
desenvolvida ao longo dos dias, adequada aos tempos possíveis para seu
desenvolvimento, desempenhada não somente pela necessidade de alimentar-se e
alimentar aos demais, mas sobretudo pela busca de inventividade e do fazer algo
próprio (CERTEAU, 2000, GIARD, 2003), de colocar-se em algo.
A cozinha, para eles, buscou-se cotidiana.
Entretanto, essa busca é marcada pelas experiências decorridas ao longo da
vida tendo como cenário as cozinhas, seus sujeitos, as relações desenvolvidas
naquele espaço. O que agora é uma prática eleita para ser presente nas atividades
comuns desses sujeitos, desenvolveu-se desde um passado em que foram
aprendizes, que foram alimentados, que foram impulsionados de alguma forma a
perpetuar esse fazer como constante em suas vidas.
Assim, o cotidiano aqui pensado não é somente o presente em que se
desenvolvem as práticas de cozinhas desses sujeitos, mas os diálogos desse com o
de outrora. Nos relatos realizados por eles, o retorno aos primeiros olhares e
interesses sobre o âmbito das cozinhas é base para que os enredos estabeleçam
uma estrutura.
Tais características destas histórias contadas vão apontando os aspectos
presentes nas estruturas de organização da narrativa construída sobre as
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experiências vividas no cotidiano das cozinhas. Deste modo, como já indicado por
muitos autores que veem na narrativa a possibilidade de se investigar as redes de
saberes e fazeres16 (ALVES, 2001) tecidas no cotidiano, os relatos produzidos a
partir de uma prática do dia a dia possibilitam perceber as tramas e fluxos tecidos
por aqueles que narram, mais do que representações de suas experiências
(FERRAÇO, 2007). Estruturam-se na narrativa enredos de significações que fluem
de acordo com a mobilidade da tentativa de organizar o vivido e seus sentidos
despertos.
Entretanto, não busco nas questões relatadas pelos participantes da
pesquisa uma tentativa de apreensão da realidade, como parecem almejar ainda
alguns teóricos do cotidiano. No vai e vem das histórias contadas pensando as
coisas vividas, compreendendo que essa flexibilidade em rever os fatos e pensá-los
(contá-los) de modo distinto não se trata de um equívoco mas minimamente dos
efeitos provocados pelos fatores temporais e espaciais do momento de construção
do relato e portanto parece-me questionável o desejo de se captar uma realidade
fixa. Compreendo como múltiplas e mutáveis, dados os momentos de observação,
as noções de realidade de cada sujeito.
Portanto, interessa-me muito mais que os sujeitos com quem trabalho
exponham essa complexidade que envolve revisitar experiências e organizá-las de
modo a dar-lhes sentido em cada momento em que estão sendo afetados por todas
as demais coisas que compõem suas subjetividades. Ciente de que as
possibilidades de transformação e mudança perceptiva são constantes, vale-me
muito mais procurar discutir as maneiras como os sujeitos constituem-se e
constituem seus cotidianos como algo expressivamente volátil, constantemente
expansível em ramificações não previstas, ainda que por vezes possa sugerir-se
estável. Isso tudo observado não sob a desilusão por não poder apreender como se
constituem esses modos de autoprodução e ações sobre os contextos, mas por
compreender como característica pertinente a ser atentada, seus estados de
inconstância.

16

Ainda que Alves utilize os termos unidos, criando uma só palavra e o faça argumentando que busca deste
modo questionar as dicotomias criadas na ciência moderna e que se apresentam limitadoras das pesquisas
nos/dos/com os cotidianos, percebo que minha postura enquanto pesquisadora ainda encontra-se imatura
demais e presa demais aos preceitos da ciência moderna para conseguir dissolver o uso das referidas
dicotomias.

54

Assim, a partir das discussões que trago desde os relatos dos participantes,
proponho diálogos com qualquer pessoa que se sinta interessada (provocada) a
interagir com as experiências aqui registradas e discutidas, mais do que interessada
em saber como os sujeitos constroem suas subjetividades e microrresistências a
partir de suas práticas de cozinha como formas fechadas de existência, modelos
únicos desenvolvidos desde essas atividades.
Nas histórias desses anônimos do cotidiano que trago aqui são contadas
maneiras de estabelecer relações entre indivíduos desde as práticas de cozinhas,
formas de construir-se desde as imagens daqueles que fizeram parte dos primeiros
contatos com essa prática, seja como consumidores ou produtores, daqueles que
foram referência para os cozinheiros que hoje são. Estas histórias também são
narradas amiúde sob a suspeita da configuração de conteúdo irrelevante, de
conhecimentos pouco pertinentes. Contudo, esses sujeitos criaram formas de dizerse através dos modos como administram e se relacionam com o cozinhar. De
pensar-se17 enquanto cozinheiros, enquanto criadores e conhecedores de algo.
Entretanto, assumo acreditar que os sujeitos tecem suas subjetividades
também mediados por processos de performatividade, em que com determinada
frequência nas relações e aprendizagens desenvolvidas desde as cozinhas, há uma
aparente frequência sistemática nessas tessituras. Acredito que os sujeitos em meio
aos seus contextos cotidianos, nas relações desenvolvidas no âmbito das cozinhas,
estabelecem com aqueles com quem dividem esses espaços, relações de saberes e
fazeres que vão além das práticas culinárias em si.
Nas aprendizagens que se desenvolvem no cotidiano os sujeitos assumem
papeis tanto de educadores, como de aprendizes através do contato com o outro
(ALVES, 1998), acentuando que esses saberes se dão a partir da observação de
outros indivíduos que se apresentam como referências para o saber fazer. São
aprendizagens que se desdobram desde experimentações, das tentativas errantes,
da inventividade, da criação de uma lógica própria que joga com o que “se tem a
mão”. No caso das cozinhas, formas de aprender que se dão amiúde pelos
ensinamentos passados de uma geração para outra, carregados de aspectos
17

Mesmo que convidados a desenvolver certos pontos por mim sugeridos, ficou claro desde o primeiro encontro
o fato de que já teciam observações acerca de suas relações com as cozinhas.
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caracterizados por tempos e espaços socioculturais, reproduzindo ou produzindo-os
de uma outra maneira por meio de modos de fazer, aquilo que parece banal.
Deste modo a tentativa de realizar uma investigação que compreenda e
busque nas práticas cotidianas as tramas em que os sujeitos aprendem e
desenvolvem formas de ser e habitar seus espaços, com isso criando inúmeras
possibilidades de pequenas resistências ao que é imposição, requer a inclusão de
estratégias de pesquisa que minimamente indaguem os paradigmas positivistas, que
busquem nas brechas do conhecimento legitimado as possibilidades de exercício da
criatividade e busca de outras perspectivas (PAIS, 2003). Isto no intuito de mais do
que dar conta de trabalhar com aquilo que constantemente parece insubordinado ao
rigor científico, que abarque a noção de múltiplo, variável, amplo, que envolve o
cotidiano e as pessoas que dele fazem parte.
Das conceituações mais importantes realizadas por Certeau (2000) para
pensar como os sujeitos desenvolvem microrresistências por meio de fazeres
cotidianos, está a definição de táticas. Compreende ele as táticas enquanto
operadas pelo “fraco”, como “gestos hábeis do ‘fraco’ na ordem estabelecida pelo
‘forte’, arte de dar golpes no campo do outro, astúcia de caçadores, mobilidades nas
manobras, operações polimórficas, achados alegres, poéticos e bélicos” (p.104).
Mirzoeff faz referência às táticas conceituadas por Certeau compreendendo
que a cultura visual atua como uma tática uma vez que deve “explorar as
ambivalências, os interstícios e lugares de resistência na vida cotidiana pósmoderna, do ponto de vista do consumidor.”18 (MIRZOEFF, 2003, p. 27). Deste
modo a cultura visual e estudo do cotidiano se unem ao passo que se voltam para
os movimentos de resistência ao normativo e instituído, que pensam desde
perspectiva do consumidor a adoção de desejos e crenças, que compreendem os
sujeitos do cotidiano como atores que constituem os jogos discursivos em que os
regimes do ver atuam sobre os indivíduos e seus espaços. E, em movimento cíclico,
esses indivíduos atuam na construção de novos discursos (ou em sua reiteração) e
espaços.

18

“(...) explorar las ambivalencias, los interstícios y lugares de resistencia en la vida cotidiana postmoderna,
desde la perspectiva del consumidor”. (MIRZOEFF, 2003, p. 27)
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Destarte, o olhar acerca dessas narrativas por muito tempo ignoradas diante
das investigações acadêmicas também se fortalece desde os propósitos da cultura
visual uma vez que faz parte de seus interesses o questionamento das
metanarrativas como legitimadoras de verdades e as experiências do ver e ser visto
como parte fundamental nessa produção de narrativas dominantes. Por isso Dias
(2011) ao defender uma educação da cultura visual enfatiza que ela “incentiva
consumidores passivos a tornarem-se produtores ativos da cultura revelando e
resistindo no processo às estruturas hegemônicas dos regimes discursivos da
visualidade” (p.62). Diante disso a cultura visual tem buscado discutir e ampliar que
as noções atribuídas ao ato de ver e de como esse afeta e constitui aquele que vê,
processo esse profundamente demarcado pelos regimes citados por Dias, nos quais
como ele afirma podemos ser partícipes ativos uma vez que tomemos consciência
de nosso poder enquanto produtores de nossa cultura.
Corroborando com essa perspectiva Martins e Tourinho afirmam que
(...) vemos através de filtros produzidos pela cultura e pelas nossas
trajetórias/histórias pessoais. Ver - como parte da vida (de um
aprendizado) cotidiana - e dar sentido ao que vemos, é uma prática
que se aprende de muitas maneiras, a partir de muitas fontes. Ao
naturalizar certas idéias e valores, nossa história/trajetória cultural vai
configurando gradativamente nosso modo de ver o mundo, ou seja,
nos predispondo a vê-lo de determinadas maneiras. Mas o ato de ver
não acontece num vazio cultural; ao contrário, sempre acontece em
contexto e o contexto orienta, influencia e/ou transforma o que
vemos. Por esta razão, ver é – deve ser - um processo ativo e
criativo. (2011, p.52)

Deste modo penso a possibilidade de vasculhar nas micronarrativas as
relações, aprendizagens e construções dos sujeitos que trazem à tona discussões
que por muito tempo estiveram fora do olhar acerca de como as sociedades
constituem-se e desenvolvem-se em espaços e fazeres do dia a dia. Assim me
interessam as visualidades evocadas e relatadas pelos participantes da pesquisa ao
resgatarem suas experiências. Como os sujeitos se percebem e observam que
foram afetados e produzidos a partir de situações, experiências e recordações
relacionadas às práticas de cozinhas. Nesse sentido se filia aos propósitos da
cultura visual como afirmados por Mirzoeff (2003) que não se limitam à análise das
imagens em si, mas que voltam-se muito mais para o fato de que o ser humano
pensa-se por meio de imagens, constrói sua narrativa pessoal imageticamente.
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Hernández (2013) menciona que a pesquisa com e sobre imagens pode
contribuir a partir da contextualização do olhar, da observação crítica acerca das
circunstâncias em que se deu a relação do observador e o observado, para uma
atenção acerca de “como o que vemos nos conforma, faz-nos ser o que os outros
querem que sejamos, e pode elaborar respostas não reprodutivas diante do efeito
desses olhares”. (HERNÁNDEZ, 2013, p.91).
Concordando com o autor, me interessa questionar como somos
constituídos por meio da experiência visual, buscando não apenas o que somos mas
o que poderíamos ser. Entretanto, busco a noção de imagem a partir das
argumentações de Illeris e Arvedsen (2011) que as situam como subcategorias dos
fenômenos visuais, compreendendo que as relações entre observador e observado
envolvem muito mais do que a visão, evocando o uso dos demais sentidos neste
processo. Os autores apresentam assim o conceito de fenômenos visuais – tudo
aquilo com que nos propomos a interagir por meio da visão – e eventos visuais, que
seriam as relações complexas entre o observador e o observado envolvendo nisto
os sentidos despertos no corpo que vê, considerando este como situado em um
contexto específico. Assim, o diálogo entre observado e o ato de observar pode
abarcar relações corporais, da imaginação, da memória... de modo a pensar o
evento, para além dos objetos. Nesse sentido se filia a concepção de Martins e
Tourinho (2013) que entendem que mais coerente do que falar em “ato” de ver,
deveríamos pensar em “movimento”, uma vez que envolve todo o corpo e sua
percepção, que não se trata de um processo “apenas cognitivo, mas também
afetivo, envolvendo memória, sensibilidade, experiências e subjetividades.” (2013,
p.72)
Tal perspectiva conceitual corrobora com a afirmação de Mitchell (2005)
acerca da inexistência de meios puramente visuais. Para o autor a visão, seu ato, se
dá em consonância com os demais sentidos, de modo que seria minimante
reducionista para a cultura visual considerar apenas o “visual” nas experiências do
ver. Esta questão enfatiza também que aquilo que é visto é mediado por toda
bagagem cultural do sujeito. Que vê com o corpo, que sente, cheira, toca, ouve,
degusta. Assim os relatos aqui presentes, mais do que evocar as imagens do que foi
vivido, as reconstroem mediadas pelo envolvimento dos demais sentidos
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provocados, criando sinestesias que afetam as relações estabelecidas desde a
visão.
Assim, pensando o ver como prática social, como algo construído
socialmente e localizado culturalmente (MITCHELL, 2002, 166), as retomadas
desses eventos visuais narram as concepções tecidas a partir de tais experiências
mediadas por seus contextos específicos. Isso implica um olhar para aquele sujeito
que se foi outrora, que se foi constituído e movimentado por afetos de um dado
momento e que agora são percebidos com a distância temporal existente. Essas
distintas observações ao próprio respeito, mesmo em cenários que vão
transformando-se, enfatiza as variações que se tece sobre si mesmo ao passo que
as mudanças sociais e culturais vão alterando-se. A maneira como nos
compreendemos é guiada por nossas referências socioculturais.
Portanto, compreender que nossa visão pessoal é condicionada pelas
estruturas que constituem os espaços que habitamos é um passo para que se
perceba porque nossas narrativas podem ser parte relevante desses locais, bem
como porque foram definidas como irrelevantes dentro do espaço social. Implica
assim em entender o papel ativo que temos tanto na produção de formas de ser,
como na reprodução de modelos que são apresentados como desejáveis. Que
somos capazes e expressivamente responsáveis por produzir invisibilidades, por
reforçar representações hegemônicas do indivíduo e de suas manifestações. Por
isso se constitui como tão relevante a compreensão dos regimes implicados no ato
de ver e ser visto em que estamos inseridos. Mais ainda, compreender que a
posição de invisibilidade não é estável e imutável e tampouco que o sujeito ocupa
uma posição exclusivamente de subordinado.
Tal questão é ainda discutida por Mitchell (2002) que enfatiza as relações de
poder em tornar algo visível ou não como uma das questões primordiais nas
discussões tecidas a partir da perspectiva da cultura visual. Por isso sublinha ele
que entre os principais propósitos da cultura visual está promover uma “meditação
sobre a cegueira, o invisível, o oculto, o impossível de ver e o despercebido” 19
(MITCHELL, 2002, p.236), isto no sentido de compreender que os regimes do ver
19

“(...) meditación sobre la cegueira, lo invisible, lo oculto, lo imposible de ver y lo desapercebido.” (MITCHELL,
2002, p.236)
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são tecidos não somente pelas relações entre observador e objeto e seus
condicionantes sociocultutrais, mas sobretudo pela relação de poder envolvida
nesse processo e, neste caso a impossibilidade do ato como estratégia de controle e
dominação.
A questão da invisibilidade se configura como uma das bases das
discussões promovidas por Certeau desde os estudos do cotidiano sobretudo a
partir do desenvolvimento de reflexões que partem dos “heróis anônimos do
cotidiano” (CERTEAU, 2000), como o próprio autor denomina. O autor ainda afirma
no princípio de suas elucubrações, reportando-se a A. Dupont. “O que interessa ao
historiador do cotidiano é o invisível...” (CERTEAU, 2000, p. 31). Certeau persegue
nos fazeres cotidianos, nas variadas, multiformes, brincalhonas, maneiras diversas
de se jogar com o que é dado aos sujeitos, de subverter sutil e silenciosamente o
que é norma e faz parte dos mecanismos de sujeição. Nisto Certeau parte das
discussões de Foucault para então empreender outra problemática e propor outro
foco de atenção. Diz ele:
(...) se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede
da ‘vigilância’, mais urgente ainda é descobrir como é que uma
sociedade inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares
(também minúsculos e cotidianos) jogam com os mecanismos da
disciplina e não se conformam com ela a não ser para alterá-los;
enfim, que ‘maneiras de fazer’ formam a contrapartida, do lado dos
consumidores (ou ‘dominados’?), dos processos mudos que
organizam a ordenação sócio-política (CERTEAU, 2000, p.41).

Certeau evoca as vozes e narrativas daqueles que comumente são
excluídos dos registros da história, compreendendo que suas formas de fazer
cotidianas constituem, não por um movimento uniforme mas pelas formas individuais
que constituem uma massa caracterizada pela multiplicidade e heterogeneidade, a
resistência à normalização, a generalização, a discursos totalitaristas que agem
sobre os indivíduos definindo padrões de ser e agir. Nisto percebe-se um
empreendimento de invisibilidade das narrativas de sujeitos comuns e um
silenciamento de suas micro ações que jogam com o instituído. Para tanto, os
mecanismos

discursivos

que

atuam

em

cada

sociedade

pontuam

esse

empreendimento definindo quem pode contar a história e qual a história que deve
ser contada.
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Seguindo a linha de pensamento de Foucault (1970), o discurso é
gerenciado por processos de interdição que se constituem desde os rituais de
circunstâncias do discurso e do direito de fala. Tais rituais evolvem gestos,
comportamentos, conjuntos de signos que devem acompanhar o discurso
(FOUCAULT, 1970, p. 41). Com isso são definidos e reiterados aqueles que têm
suas vozes ouvidas, que têm valoradas as coisas que fala. Nisto está disposto um
jogo entre as relações de saber e poder em que aquele que pode proferir o discurso
é aquele que sabe, de mesmo modo que é o discurso que define o saber legítimo.
Entretanto o autor compreende que de mesmo modo que em toda sociedade
há um conjunto de regras que constituem os discursos tomados como verdadeiros,
que agem sobre os indivíduos – e por isso entende ele que não se trata somente de
investigar os discursos como formados por signos, mas sim como “práticas que
formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2005, p.55) – há
também formas de resistências que se opõem a esses discursos. Resistências no
plural. Modos variados de resistir, de criar os jogos de forças, criados também desde
a invenção de formas de habitar o cotidiano, de apropriar-se de alguma forma
daquilo que é dado, limitado, conformador.
Desta maneira, aqueles espaços que pouco constituem poderes instituídos,
produzem pela resistência não um outro do poder, mas desenvolvem-se justamente
em coexistência com este, criam formas próprias de poder nos pequenos espaços
possíveis. Assim, as formas de criar esses cotidianos também constitui os sujeitos
que deles fazem parte pelos modos de fazer dentro dos limites possíveis, pelas
redes de saberes e fazeres (ALVES, 2003) que tecem de acordo com os conceitos
de conhecimento instituídos e suas estruturas de fabricação e circulação, pelos
modos como negociam com as produções discursivas que nele se desenvolvem e
reproduzem.
Nesse sentido, retomando as questões antes apresentadas acerca de como
produzimos nossas subjetividades afetados pelas situações que vivemos, pelos
sujeitos que tomamos como referências nos processos de aprendizagens das
minúsculas

coisas

do

cotidiano,

vamos

estabelecendo,

visibilizando

ou

invisibilizando nossas participações como indivíduos ativos na construção de nossos
contextos. Nisto, as experiências que travamos desde os modos de ver aquilo que
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nos acontece, como somos, como poderíamos ser e fazer, estrutura posturas
políticas, o que reafirma a importância de promover ações que indaguem os olhares
dos indivíduos sobre si mesmos, isto desde suas mais (aparentemente) simples
formas de constituir e negociar esses espaços.
Portanto, como mencionei anteriormente a partir de Alves (1998), nas
relações cotidianas todos adquirimos em certa medida papeis tanto de educadores
como de educandos, pensar nas formas como aprendemos determinadas coisas
desde os fazeres cotidianos que tocam e afetam as posturas políticas que vamos
assumindo ao passo que nos vão informando verdades é trazer para o diálogo e
compreender que as micropolíticas se desenvolvem nos mais ínfimos espaços. É
buscar o relevo das relações e interações relegadas pela ciência moderna para a
análise dos conhecimentos tidos como irrelevantes entendendo que sua pouca
validação engendra mecanismos discursivos legitimadores de verdades.
Por isso Hernández advoga a favor de uma pesquisa que pelo viés da
cultura visual se proponha a
(...) explorar nossa relação com as praticas do olhar, as relações de
poder em que somos colocados, e questionar as representações que
construímos de nossas relações com os outros, pois, ao final, se não
podemos compreender o mundo e intervir nele, é porque não temos
a capacidade de repensá-lo e oferecer alternativas aos relatos
naturalizados. (HERNÁNDEZ, 2013, p.92)

Encontro no diálogo entre os estudos do cotidiano e a cultura visual uma
possibilidade de questionar os referidos “relatos naturalizados” sobretudo desde a
provocação acerca de como as práticas de cozinhas constituem meios de interação,
evidenciando distintas formas e escalas de poder que as estruturam, os discursos
que circulam e movimentam esses fazeres e como tais questões constituem os
praticantes destes espaços. Para tanto são retomados por meio dos relatos
construídos pelos participantes os modos de desenvolvimento de aprendizagens, as
falas que marcam diretrizes para os fazeres, negociações, referências, motivações,
que traçam produções de subjetividades desde o cotidiano das cozinhas por eles
habitadas.
Nas falas dos participantes comumente são evocadas questões que dizem
respeito a seus envolvimentos afetivos com amigos e família, de como são
estabelecidas maneiras de fazer parte de determinado grupo, de como são
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questionados paradigmas que dizem respeito às convenções que regulamentam as
relações com aqueles com quem possuímos vínculo parental, bem como com
aqueles com que desenvolvemos redes de amizade e afeto.
No que diz respeito ao contato com o outro desde as práticas de cozinhas,
esses intercâmbios mais do que relatar momentos de confraternização e/ou os
momentos

de

encontro

diários

promovidos

por

refeições

familiares,

vão

desencadeando por meio dos relatos como esses sujeitos experienciaram relações
mediadas pelo fazer e comer, de como desenvolveram, assumiram, questionaram
posturas desde esses pontos. Por isso um dos aspectos mais destacados nas
histórias retomadas enfatiza o ato de cozinhar para alguém imbuído de cuidado e
responsabilidade. Entretanto, estas duas motivações são desdobradas sob normas e
discursos que designam papeis e condutas para cada um dos sujeitos que está
vinculado ao evento de cozinhar e comer, definem quem deve alimentar e ser
alimentado.
Ainda que essa problematização inicialmente possa parecer voltada para
discussões sobre gênero (e em parte o é, de fato), a partir das narrativas dos
participantes também se verifica que outras normas se desenvolveram ao longo dos
anos inserindo outras perspectivas ao tema, de mesmo modo que se construíram
outras regras e estruturas desse fazer em razão de mudanças socioculturais. Digo
isso sobretudo pensando nas mudanças ocorridas nas concepções de família, nas
mudanças laborais e inserção feminina ao mercado de trabalho, nas redes de
saberes e fazeres decorridas das cozinhas e das posições de cada sujeito nessas.
Essas concepções estão profundamente conectadas com conceitos tecidos através
das representações de modelos identitários: mães, amigos, esposa. Cada um
desses personagens possui uma imagem veiculada de acordo com determinado
contexto, suas crenças e referências culturais.
Por isso Martins (2007) ressalta que as imagens são significativamente
pautadas pelos contextos em que são veiculadas, de modo que ao mudarem os
espaços mudam as concepções e olhares, mudam as formas de interpretar o que se
vê e a experiência visual. Assim, esses modelos identitários são mutáveis,
entretanto significativamente mediados pelos regimes visuais vigentes em cada
tempo e espaço e pelo meio de veiculação imagético dessas referências identitárias.
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Esses exemplos das questões que observei nos relatos dos participantes da
pesquisa, costurei com experiências minhas buscando com isso pensar como esse
fazer comum, cotidiano, nos fez perceber e viver os mundos em que estamos
inseridos, envolvendo-nos em suas convenções, despertando-nos desejos e
perspectivas de mudanças, provocando-nos outras formas de fazer e assim, em
movimento de reação (ainda que não revolucionária), como essas maneiras de nos
relacionarmos com essa prática nos possibilitou atuar sobre esses espaços. Por isso
para Victorio Filho (2005) a invenção do cotidiano proposta por Certeau observa as
práticas que vamos desenvolvendo no dia a dia como potências enquanto pequenos
focos de ação que podem assumir uma dimensão macro a medida que essas criam
uma superfície multiforme que indaga o instituído.
A invenção do cotidiano é, também, a teoria da invenção, a partir do
momento que explicita a potência dos deslocamentos dos aparatos
de apreensão do que é dado como limite do real. Sua abordagem é a
reinvenção das narrativas, das escrituras, das omissões e oclusões
das pequenas ações humanas. Essa reinvenção das coisas é a
manifestação do poder de criação nos modos de ver e sentir o
mundo. Essa reinvenção da percepção do mundo permite, por meio
de sua estética própria, saber que as banalidades que constituem a
vida quase imperceptível e tangível do dia-a-dia são também
micropotências que consubstanciam os grandes acontecimentos.
(VICTORIO FILHO, 2005, p.58)

Entretanto, para que os fazeres cotidianos desenvolvam-se como ações
ativas nos contextos vividos pelos sujeitos praticantes, há um reconhecimento de si,
da compreensão de limites de movimento nesses espaços, de diálogos e
envolvimentos com as coisas e pessoas que fazem parte desses. Desse modo, os
fazeres decorridos das práticas de cozinhas mais do que tramarem jogos entre
sujeito e seu contexto sociocultural, os produzem.
O retorno ao cotidiano passado dos sujeitos que compõem essa escrita
ativou um olhar sobre como as cozinhas atuaram na produção de suas
subjetividades, como despertaram a partir de suas narrativas o olhar para seus
modos de ocupar e formar esses locais, pois no processo descritivo os fatos vão
ganhando sentido, tornando-se inteligíveis (PAIS, 2003). Ou seja, não são memórias
paradas no tempo, cristalizadas por esse, mas sim potências de reinvenção
permanente do cotidiano, de olhares marcados pelos tempos distintos de retomada
que podem projetar outros mundos. Diz Certeau que a memória “suputa e prevê
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também ‘as vias múltiplas do futuro’ combinando as particularidades antecedentes e
possíveis”. (CERTEAU, 2000 p.158), de modo que há uma conexão constante entre
o passado, presente e futuro compreendendo estes tempos como entrelaçados,
como não limitados e desse modo em constante formação desde a perspectiva de
atenção.
Entretanto as reinvenções do espaço cotidiano se dão pelas “maneiras de
utilizar a ordem imposta do lugar” (CERTEAU, 2000, p. 92), o que significa não um
aniquilamento dos sistemas de sujeição, de domínio, mas como o autor conclui, se
trata de, sob as leis impostas do local, lançar mão da criatividade e pluralidade das
artes do fazer sobre os contextos. Desse modo, apropriando-se de alguma forma
desses locais e produzindo-se a partir dos modos de habitá-los, de “organizar uma
diferente percepção do espaço social em relação ao arranjo determinado por um
lugar” (JOSGRILBERG, 2005, p.121).
Nisto é importante ter em vista que o sujeito produz a si mesmo desde suas
ações, mas também é produzido a partir de tecnologias políticas que circulam por
cada sociedade. Com isso está implicada a proposta da cultura visual ao
compreender a relevância das representações visuais na mediação de narrativas, na
produção de subjetividades, na afirmação de identidades, na construção de
concepções sobre gênero, sexualidade, classe social (MIRZOEFF, 2003).
Assim as narrativas criadas a partir das práticas de cozinhas relatam olhares
sobre as formas de fazer possíveis em locais e tempos específicos, os
envolvimentos tecidos entre os sujeitos nesses espaços, as concepções produzidas,
reiteradas ou subvertidas a partir das maneiras de se relacionar com a referida
prática. Com isso, um fazer torna-se parte de um fazer-se, construir-se enquanto
sujeito a partir de um modo de praticar que vai bem além da mera produção de algo
material, mas que constitui um olhar sobre si em relação ao contexto que se vive,
que vê meios de brincar com o estabelecido socioculturalmente. Desse modo as
microrresistências são tramadas a partir de pequenos movimentos do existir.
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Limonada Suíça ou Microrresistências a partir de microexistências
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Nas obras de Gilberto Freyre (1997; 1952) a cozinha remete frequentemente
a aspectos de resistência por meio dos modos de utilização desse conhecimento em
relação aos contextos em que se encontra o indivíduo. Um dos exemplos mais
recorrentes em sua obra remete à culinária dos escravos, produzida a partir da força
escravista, mas carregada de referências regionais empregadas sutilmente como
modo de oposição à tentativa de submissão à cultura portuguesa.
Conta Freyre que, por mais que os escravos não tivessem acesso à boa
parte dos ingredientes característicos de sua cozinha, desenvolveram aqui, não só
na agricultura, como na ressignificação de sua culinária, meios de trazer para os
pratos realizados muitas referências de sua cultura. De modo que muitas técnicas,
comidas e temperos são oriundos não só de uma herança africana, mas, sobretudo
de histórias de sujeitos através da cozinha.
A

partir

significativamente

disso
a

é

interessante

violência

do

pensar

silenciamento,

como
de

cultura,
sua

que

sofreu

possibilidade

de

manifestação e ação no local no qual foi forçosamente inserida para integrar apenas
como ferramenta, criou táticas de perpetuação de sua identidade. Para tanto voltome para o conceito de tática anteriormente explicitado a partir da concepção de
Certeau (2000).
Percorrendo a trilha traçada por Certeau pode-se dizer que através de
“táticas” arquitetadas por meio de fazeres da cozinha os escravos encontraram
modos de afirmar-se no campo do outro, de resistir ao poder e recriar-se diante dos
movimentos possíveis impostos à suas vidas. Certeau (2000) afirma que mais
relevante do que pensar sobre as estruturas de poder, é atentar para as formas de
ação que são encontradas dentro destas estruturas, como por meio de fazeres que
trazem criações e remanejos do “fraco” diante da tendência ao assujeitamento o
indivíduo deixa nesse espaço sua marca. Essa é uma questão que me acompanhará
ao longo dessa escrita, voltando-me para as práticas de cozinhas como produtoras
de microrresistências, pensando as pluralidades de suas formas de desenvolvimento
e de jogar com a ordem estabelecida das coisas como constituinte de táticas, estas
conceituadas desde a perspectiva do autor.
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Seguindo a linha de pensamento voltada às práticas de cozinha
observadas em relação às características de uma determinada cultura, compartilho
as considerações de Santos (2005) a esse respeito. O autor menciona que em um
processo de deslocamento dos sujeitos de uma cultura para outra, a culinária
específica do país de origem é um dos aspectos que mais permanece presente após
algum tempo. Como que em uma tentativa de perpetuar as tradições e
particularidades de uma identidade nacional, os sabores, técnicas e rituais em torno
da cozinha e alimentação buscam ser preservados na manutenção de fazeres e
gostos.
E neste sentido, o ato da alimentação também merece importância, uma vez
que é envolto por uma série de gestualidades frequentes, rituais específicos,
elementos e ordens típicas, que trazem à tona as origens culturais daqueles
sentados à mesa (ou, dito isso, sentados no chão, por exemplo). As práticas de
cozinha e os modos de agir diante do ritual da alimentação são meios de
caracterização de grupos.
Contudo, não há como ignorar as transformações que vão ocorrendo em
tradições, quando estas são deslocadas para outro contexto e colocam-se em
diálogo com outra cultura. No entanto, esse processo de ressignificação, de permitirse tocar pelo outro e recriar-se a partir desse contato também acaba refletindo na
forma de integração de um espaço e nas negociações dentro desse. Segundo
Montanari (2009, p.17), “As identidades culturais são tanto mais fortes quanto mais
‘abertas’ estão para o exterior e inseridas em vastos percursos de permuta,
cruzamento e contaminação”. Portanto, da mesma maneira que a busca por
perpetuação de alguns costumes por parte dos sujeitos que migram sugere a
tentativa de conservar traços relevantes de suas identidades locais, isto como
movimento de afirmação da identidade de um grupo, como sua força, por outro, os
processos de negociação são modos de fazer parte efetivamente das construções
de espaços e normas que regem estes.
Esse fazer que ora sugere movimento de recuo, ora abre-se ao diálogo,
conta, por meio dos desdobramentos de ações cotidianas em tempos e espaços
distintos suas articulações com o sistema de cada meio, bem como as táticas sutis
que engendra em sua participação social. As cozinhas resistem, negociam,
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incorporam e ressignificam. Dizem daquele sujeito que delam faz uso em seu meio e
seu grupo. Talvez seja por essa razão que Santos (2005) menciona que deveríamos
nos referir a cozinhas, no plural, uma vez que “elas mudam e se transformam face
às influências e aos intercâmbios entre as populações, aos novos produtos e
alimentos (...) aos novos hábitos e práticas alimentares”. (p.110)
Não se trata, portanto, de um espaço e fazer que resulta unificado pela
presença, por vezes, constante de determinados elementos e ações recorrentes,
pelo contrário, dá ao comum a possibilidade de se singularizar pelos distintos modos
de conceber, inventar, diante do que há. Ou ainda, a inclusão do que ali não havia
como constitutivo deste local denominado cozinha. E disto parece-me relevante
atentar para um dos pontos que circundam o processo de resistência por meio
desses fazeres e que diz respeito à questão da improvisação, de uma invenção a
partir do disponível, da possibilidade e formato de acesso à esse local.
De quem é a responsabilidade das cozinhas? Quem pode ter acesso a elas?
Como se pode ter acesso a elas?
Se, por um lado, o âmbito das cozinhas instituiu-se ao longo dos anos como
local de trânsito de empregados pouco valorizados por seu serviço prestado, por
outro, paralela a essa cozinha dos subalternos transcorria uma de maior prestígio,
habitada por sujeitos que não operavam a trivialidade do saciar a fome, mas que
eram reconhecidos e exaltados pelo domínio deste saber. Nestes dois modos
distintos de compreender a atividade de cozinhar, evidencia-se a significativa
diferenciação entre os sujeitos que dela faziam parte e ainda, evoca-se o olhar para
o sexo de cada um desses.
As cozinhas pensadas como locais de possibilidades de resistências
provocam uma atenção a como esses locais são constituídos por meio dos
discursos que circundam tais construções. De mesmo modo indagam esses
discursos pelas diversidades de maneiras de relacionar-se com essa atividade,
habitar esses espaços e de como os sujeitos produzem-se desde esse fazer
subvertendo as normas de seus contextos.
As questões lançadas anteriormente auxiliaram a ampliar o olhar para como
as práticas de cozinha podem ajudar a pensar a construção do sujeito para além
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desse tema. Busquei, portanto, investigar como as relações tecidas com e a partir da
cozinha falam sobre uma forma de construção de si mesmo, de tecer relações com
outros e de como os sujeitos atuam sobre os contextos que habitam, ou seja, de
pensar a potência das coisas contidas no cotidiano como meios de questionamento
e resistência. Portanto faz parte também de minha escrita discutir como e porque as
narrativas de sujeitos comuns e de suas práticas cotidianas seguem sendo tratadas
como temas irrelevantes.
Inicio essas reflexões falando sobre meu interesse pelo tema, sobre a
elaboração de meu caderno desde a referência de minha mãe e de como a relação
com as práticas de cozinha despertaram o olhar sobre produzir-se desde um fazer
cotidiano.

“Bolo de coisas” para alimentar os gatos
O “bolo de coisas” consistia em uma mistura (da qual não faço a mínima ideia das
proporções para cada ingrediente) que levava frequentemente farinha, água,
achocolatado em pó, açúcar e outros ingredientes que fossem relativamente baratos
e que houvesse em grande quantidade na minha casa. Misturavam-se todos esses
ingredientes sem uma ordem específica ou mediante um procedimento adequado e
colocava em uma lata velha de goiabada. A seguir, a lata ia sobre a chama do fogão
e aguardavam-se alguns minutos até parecer cozido. O resultado era horrível e no
máximo gatos famintos teriam coragem de ingerir o bolo de coisas.
(Juzelia, 2012)
A lembrança mais antiga que tenho de meu desejo de cozinhar vem de
quando tinha provavelmente uns cinco anos. Morava com meus pais, minhas duas
irmãs e minha tia (com quem na verdade possuía relação de mãe e filha apesar de
morar na mesma casa que minha mãe). Se, por um lado, minha mãe controlava
significativamente os gastos da casa, especialmente em relação à alimentação, por
outro, minha tia sempre me provocou a pensar que a alimentação e as questões
relacionadas ao ato de comer, possuíam intrínseca relação com o prazer.
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Não sei exatamente que desejos me levaram a querer cozinhar, mas lembro
que frequentemente desejava fazer bolos e, ao contrário da maioria das crianças,
não me contentava com punhados de terra e pedrinhas para sua elaboração.
Desejava usar os ingredientes “corretos”, para fazer bolos de verdade, para serem
realmente comidos. Como sempre tive gatos e os amava muito, cozinhava para eles
(creio que também conseguia ter um pouco de noção de que só os gatos comeriam
aquilo que eu chamava de bolo).
Pedia então ajuda de minha tia para acender a boca do fogão, mas fazia
questão de criar sozinha as receitas. Misturava a farinha, açúcar, achocolatado,
água e outros temperos que pensava melhor adequarem-se à receita (para
desespero de minha mãe, que sempre considerou, além de desperdício, um pecado
brincar com a comida). Como minha mãe não deixava usar o forno colocava o
preparado de coisas em uma das latas velhas de goiabada que ela usava para assar
pães e cozinhava sobre a boca do fogão.
Cozidos os horrorosos “bolos de coisas”, dava para os gatos comerem, certa
de que cozinhava cada vez melhor.
Depois disso, fiz meu primeiro bolo com uns oito anos de idade e não me
aventurei na cozinha por muitos anos. Penso que talvez fosse por medo de ter que
começar a fazer o almoço, como tantas amigas minhas faziam. E de forma alguma
queria ter essa obrigatoriedade, bem como não queria de forma alguma ter que
cozinhar para meu pai, que era muito exigente.
Contudo, sempre amei comer, me reunir para comer. As mulheres da família
da minha mãe sempre cozinharam divinamente e as festas de família sempre me
pareceram incríveis reuniões para estar entre pessoas queridas, rindo e esbaldandose na fartura alimentícia. Contudo só anos mais tarde é que entrei para o clã das
cozinheiras.
Creio que uma das principais razões que tenham me levado a começar a
cozinhar tenha sido o fato de que, como uma criança mimada, sempre fui muito
chata em relação à comida. Aprendendo a cozinhar, poderia fazer da maneira que
quisesse. E assim o fiz.
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Minha mãe nunca me pareceu boa cozinheira, mas surpreendia-me o fato de
que as comidas que ela fazia para festas eram deliciosas. Só anos mais tarde fui
compreender que o fato de ter que prover o alimento diário como uma
obrigatoriedade influenciou significativamente nas comidas que eu considerava
ruins. Contudo, apesar do agora perceptível desgosto que possuía em cozinhar
diariamente, minha mãe produziu ao longo dos anos seu caderno de receitas, que
anos mais tarde viria a impulsionar a criação do meu objeto de pesquisa.
Lembro-me que ela sentava-se à mesa com seu grande caderno marrom e
começava a colar, recortar, escrever coisas que havia recolhido ao longo dos dias e
que haviam lhe despertado interesse. Não inseria coisas nele logo que as
encontrava. Parecia reservar um momento só dela em que criava diálogos entre
estes elementos de modo a estabelecer seus lugares naquele espaço.
Impulsionada pelo encantamento que esse ato me despertava, comecei a
colecionar receitas, mas só depois de muito tempo guardando-as em caixas, latas, é
que tentei estruturar um caderno de receitas. Como sempre fui muito desorganizada
com minhas coisas, meu primeiro caderno conteve na verdade poucas receitas e
pouco dei atenção a ele. Foi somente quando me presentearam com um objeto feito
especialmente para ser o meu caderno de receitas que comecei realmente a
produção e interação com meu atual artefato de investigação.
Em

suas

primeiras páginas

anotei

receitas

de

pratos

que

fazia

frequentemente, e que me remetiam a bons momentos. Nelas também inseri as
imagens e os recortes que por muito guardei em uma “caixa de lembranças”
(pequenos fragmentos de coisas variadas que fizeram parte de momentos
marcantes. Como, por exemplo, o selo do primeiro charuto que fumei, um band-aid
rosa que maravilhou-me quando lançados os primeiros exemplares coloridos,
figurinhas de programas que assistia, guardanapos de restaurantes que marcaram
encontros felizes...). Assim, aos poucos, fui fazendo daquele um lugar em que
anotava receitas de momentos importantes, bem como recorria a ele para promover
encontros com amigos e/ou colegas.
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Img. 5. Páginas de meu caderno de receitas

A dificuldade (e resistência, confesso) que tive em permitir as reflexões
sobre como as práticas de cozinhas estavam constantemente presentes nos
momentos de debates com amigos sobre questões referentes à nossas pesquisas,
faz com que me dê conta de quanto a proposição de uma articulação entre a
pesquisa e as experiências cotidianas é permeada por uma significativa parcela de
preconceito. Entretanto, ao passo que vamos escrevendo, lendo, estudando, as
coisas que fomos até então, os preconceitos que carregamos, vão sendo afetados
pelas possibilidades de outros modos de ser e fazer que nos parecem interessantes.
As coisas que vamos vivendo pedem para ser pensadas e ditas. Ao narrarmos
nossas histórias “construímos principalmente uma versão de nós mesmos no
mundo” (BRUNER, 2001, p.xi).
As questões referentes ao meu caderno e às minhas práticas de cozinhas já
não permaneciam acomodadas como mais um fazer que não tecia diálogos com as
outras questões que, amiúde, estavam presentes à sua volta. Ao pensar em meu
modo de cozinhar, de produzir este objeto em relação àquelas mulheres que foram
minhas referências na cozinha, não conseguia deixar de pensar o quanto eram
suscitadas problematizações sobre normativas sobre gênero, bem como as
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maneiras como essa atividade poderia contar construções de um indivíduo em
relação ao seu contexto, atravessado pelas interações que estabelece com demais
pessoas em sua vida.
O caderno de receitas despertava reflexões sobre como era elaborado a
partir de outra referência, de outro sujeito. E disto emergiam aspectos que evocavam
distinções e similaridades entre dois modos de constituições de indivíduos
permeadas por contextos socioculturais de tempos diferentes. Questões essas
provocadas pelos elementos presentes nos dois cadernos, pelos modos de criar e
interagir com aquele objeto e ainda com a atividade que era base daquela produção,
o cozinhar.
Nesta observação sobre a produção do caderno, um dos principais pontos
despertados foi o ritual de sua criação. Nisto, não havia como ignorar a importância
da escrita envolta no processo, por essa razão detenho atenção a esse aspecto,
uma vez que me parece pertinente para discorrer não somente sobre os acessos
femininos ao conhecimento, mas sobretudo como uma prática que propõe a
possibilidade de reflexão sobre si mesmo em seu meio.
De mesmo modo que a escrita, a inserção de outros artefatos também
suscitam o olhar sobre as visualidades presentes nas duas histórias que se
desdobram a partir dos cadernos. Essas, não como imagens estáticas, mas como
fragmentos de uma outra visão maior de um momento, de uma situação. Despertam
a rememoração de imagens que habitam a memória e que são registros de
experiências que constituem sujeitos (MARTINS e TOURINHO, 2009) Tratam-se de
imagens que podem reconstituir momentos e provocar a observação sobre o sentido
presente nas experiências ali registradas pela escrita e pelas demais visualidades.

Papel e caneta na mão
Quando Michel de Certeau (2000) discorre acerca da prática escriturística
sob a perspectiva dos fazeres cotidianos, traça apontamentos sobre tal fazer
associado a intuitos progressistas de concepção e construção da sociedade
moderna. Ainda, provoca reflexões sobre a escrita como um fazer legitimador da alta
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cultura, em sentido oposto à história construída e difundida a partir da oralidade.
Mas, a meu ver, uma das questões mais interessantes despertadas pelas
considerações de Certeau, diz respeito à prática da escrita como um modo de
relação reflexiva do sujeito com o mundo em que está inserido.
Quando o autor se propõe a definir o ato de escrever, cita como um dos
elementos principais neste processo, o contato com a página em branco. A relação
estabelecida entre sujeito e página em branco além de criar um sistema de
ordenação da reflexão acerca de determinado objeto e a relação do sujeito para com
esse, ainda lança a possibilidade da invenção de mundos. E, assim, a invenção de
sujeitos inscritos nestes. A página em branco surge como a possibilidade de
apreensão de algo, e nisto reside também a noção desse domínio oriundo do
conhecimento da escrita.
Ao criar esse espaço de interação com o mundo, ao tecer comentários,
produzir notas reflexivas sobre determinado tema, o indivíduo situa-se e relaciona-se
com este trazendo para a escrita, aspectos de sua subjetividade. Cria locais de
questionamento em que se pensa só, mas não se desloca de seu ser social,
traçando assim diálogos (talvez inconscientes) com os inúmeros elementos
constituintes do universo que habita, bem como com os inúmeros indivíduos que o
formam.
O

sujeito,

ao

criar

suas

ponderações

sobre

si
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recorre

invariavelmente a sua existência situada em uma sociedade e em relação com os
outros de que dela fazem parte. “Até mesmo nossas autobiografias (...) dependem
de estarem colocadas em uma continuidade provida por uma história social
construída e compartilhada, na qual nós localizamos nossos egos e nossas
continuidades individuais.” (BRUNER, 1991, p.19)
A página vazia, em branco, evoca os movimentos de uma vida, relatados e
organizados por palavras e imagens que dizem de seu autor. Assim constitui-se um
diário íntimo, que não necessariamente é construído dia após dia como uma tarefa
enfadonha, mas que permite a organização das experiências e reflexões sobre estas
de modo fluído. Apesar da noção que se tem sobre o diário como objeto
desenvolvido a partir de um único indivíduo, de sua única “voz”, penso-o como um
local onde na verdade transitam inúmeras pessoas e elementos que acabam por
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determinar o processo de autoria. Assim, o diário reflete não apenas as questões
trazidas por uma única pessoa, mas traz também a fala de inúmeras outras, suas
histórias em conexão às do narrador.
O diário atua como local que acolhe as experiências de determinado sujeito,
local de organização da observação acerca do vivido e de como foi vivido. Disto,
penso este modo de escrever sobre si mesmo quando sob a perspectiva do
feminino, em que não somente o acesso à escrita não foi possível durante longo
período, como também teve a passos lentos sua extensão à prática feminina
significativamente determinada pelos cuidados com a família. Ou seja, tratava-se de
uma aprendizagem ainda condicionada e voltada para o âmbito privado e para o
coletivo familiar.
Surgem, sutilmente, considerações e estudos que propõem a observação de
uma história sob a perspectiva do ponto de vista feminino ou que, no mínimo, busca
pensar as distinções produzidas para os sexos dentro de um contexto social e há
muito consolidadas mediante a fala produzida pela história. Ao longo dos anos foi
construído um discurso e local para o feminino, muito mais do que pelo feminino. E
nisto reside o ponto importante de observação acerca da escrita feminina, que só
teve início como uma prática possível às mulheres em fins do século XIX, o qual diz
respeito a como tal conhecimento permitiu que pudessem, a partir da escrita,
começar a pensar-se dentro de um âmbito sociocultural específico.
Michelle Perrot (1989), ao falar sobre o silêncio dos arquivos no que tange
as vozes de mulheres, discorre sobre a importância dos diários como locais que
evocam a perspectiva feminina de dado contexto e momento histórico. Contudo a
autora menciona o difícil acesso a este material uma vez que era prática comum
ainda no início do séc. XIX a queima desses diários realizada por suas próprias
autoras. Da mesma maneira que a leitura era algo mal visto quando praticada por
mulheres, a escrita também era considerada desviante dos propósitos ao qual elas
deveriam lançar-se: o casamento e o lar.
Assim, como comenta a autora, frequentemente a escrita era realizada às
escondidas por caracterizar-se como uma contravenção. Logo, a queima desse
material apagaria os registros desta, desse limite ultrapassado que não fazia parte
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do mundo para elas construído. “Desse modo, as mulheres, frequentemente,
apagam delas mesmas as marcas que adquiriram dos passos que deram no mundo,
como se deixá-las transparecer fosse uma ofensa à ordem” (PERROT, 1989, p.12).
Deste modo, os diários femininos podem ser pensados como brechas de um
colocar-se no mundo diante do modo como o mundo lhes permitia. Por trás de
simples relatos de fazeres cotidianos, olhares sobre a vida comum, habitam histórias
que remontam sistemas de organização política e distinções entre os papeis
possíveis para os gêneros no âmbito social. Uma história erigida sob o ponto de
vista feminino, sem o propósito de construir considerações históricas, mas que
ganha por meio da perspectiva contemporânea a relevância de material rico de
elementos que traçam momentos passados.
Maria Teresa Cunha (2006) faz referência a inúmeras questões perceptíveis
por meio da análise de diários femininos, que permitem construir um panorama da
vida feminina em meados do século XIX. Em suas notas fica clara também a
distinção que se percebe em relação à vida feminina em classes sociais distintas,
isto observado por meio da produção escrita de um caderno íntimo, o que já enfatiza
a relação do conhecimento associada às classes sociais mais abastadas, bem como
relaciona a produção destes diários em razão das casas possuírem cômodos
individuais em que as moças poderiam meditar na privacidade de um local só seu. O
que evidentemente não era possível para meninas pertencentes a famílias mais
pobres e que mal possuíam um local digno para moradia. A produção destes diários
também estava conectada ao ócio da mulher burguesa e de seu preparo para vida
matrimonial.
Por receberem pouca ou mesmo nenhuma formação profissional,
não podiam aspirar a um trabalho e ficavam mais resignadas a
espera do casamento. Além disso, o diário servia para prolongar o
aprendizado da escritura. Através dele, as escreventes interiorizavam
normas sociais e aprendiam um certo domínio sobre si mesma, mas
parece consensual o fato de que havia poucas mulheres que
continuassem o diário depois do casamento. (CUNHA, 2006, p. 121)

Perrot (1989) ainda reforça a questão de estes diários serem abandonados
após o casamento por não condizerem com a vida matrimonial. “O pessoal e muito
íntimo são banidos como indecente” (p.14), menciona a autora. Nos estudos de
Cunha ainda há um ponto que merece atenção acerca da produção de diários
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femininos, o qual diz respeito ao fato de que estes eram fruto de uma concepção
econômico burguesa. Neste período as mulheres de famílias burguesas eram as
responsáveis pela administração dos arquivos do lar, gerenciando, por exemplo, os
livros de contas e as correspondências familiares. Isto sugere o quanto os
pensamentos desenvolvidos acerca da vida íntima, das questões cotidianas que
mereciam atenção, descritas por meio do relato, estavam intrinsecamente ligados à
condição de administradora do lar e à família.
Ou seja, a aprendizagem da escrita estendida às mulheres, apesar de
configurar uma conquista, não foi à parte de uma estrutura social masculina lançada
para o feminino. A escrita feminina ancorava-se em um projeto educativo voltado às
necessidades da sociedade moderna, contudo, não ampliando o local de submissão
bem delimitado e destinado às mulheres. Considerando-se que estes diários íntimos
foram durante muito tempo incentivados por padres e professores como um meio de
reflexão (e controle) sobre si, constituiu-se em um mecanismo de autovigia
implantado por um modelo de conduta da sociedade patriarcal moderna.
Tomando essa perspectiva do acesso à escrita com fins voltados à família,
observo a construção de cadernos de receitas, os engendramentos envolvidos em
seu processo, como modos de construção de sujeitos caracterizados pelas diretrizes
de seus tempos e contextos de vida. Um primeiro olhar sobre os dois cadernos que
utilizo para esta investigação, já aponta para alterações de paradigmas que, por
exemplo, no acesso à escrita e à educação formal se apresentam significativamente
distintos.
Não pretendo com isso dizer que a paridade no que diz respeito ao
masculino e feminino é efetiva em meu tempo, entretanto, a possibilidade de
construir e se relacionar de um modo diverso com este mesmo objeto, fortemente
caracterizado como referência da condição feminina doméstica, já sugere uma outra
forma de se constituir e produzir-se a partir de um meio específico.
Percebo o histórico da escrita feminina como voltado (isto, nas raras
exceções em que era permitida) para um espaço privado e individual, em que a
reflexão sobre si mesma era desencorajada. Às mulheres não cabiam tarefas de
cunho político de seu contexto. Não eram consideradas como pertinentes (e por
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vezes não compreendidas como possíveis) suas atuações em domínio público da
construção social. Assim, a escrita feminina, quando permitida, visava apenas o
preparo de uma mulher centrada nos redutos do lar e colocada a serviço das
necessidades de sua família.
Ao se tolher das mulheres seus acessos à escrita, ao buscar evitar seus
processos de autoconhecimento, sobretudo enquanto parte de um coletivo,
estabeleceu-se uma norma de conduta que informava de modo subjacente atores e
coadjuvantes da construção social. E talvez uma das questões que mais evidenciem
tal reflexão seja a de que foi a partir do acesso feminino às instituições de ensino
que as mulheres começaram a somar-se aos espaços anteriormente constituídos
apenas pela figura masculina.
Ao criar um projeto sustentado pelo estatuto da normalidade social, em que
os sujeitos são ensinados a evitar a ponderação sobre seus atos e lugares
ocupados, estabelece-se um mecanismo eficaz no processo de sujeição. Entretanto,
partindo do pensamento de Foucault (1979) quando este menciona a possibilidade
de movimento de resistência onde há a ação do poder, observo na escrita de diários
femininos um dos principais objetos de resistência aos intuitos silenciadores e
contrários ao autoconhecimento feminino. Uma escrita construída a priori como um
acesso a um local de liberdade secreta, mas que se desdobrava em local de
percepção sobre si mesma como pessoas capazes de ação para além do refúgio
privado.
Assim, a atenção às coisas simples na transcorrência da vida cotidiana,
amplia o olhar para a possibilidade de acesso a um universo maior, a uma ação
mais variada e efetiva na construção deste local. Seguindo o pensamento e a
proposição Souza Santos (2006), por meio do cotidiano se buscar retomar as coisas
simples, ter a capacidade de criar perguntas simples e com isso tentar desestabilizar
o olhar sobre as coisas.
O ato de conhecer-se, de pensar-se, abre a visão para a existência de
pessoas outras imagináveis para o indivíduo, bem como para sua relação com o
outro. Deste modo, conhecer-se é também ter acesso à noção dos imagináveis para
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si em seu meio. Não uma noção informada pelo outro, mas a partir das interações
com este.

Que modos de produzir-se são desdobrados a partir da perspectiva da
cozinha?
A investigação de
Img. 6.Imagem do caderno de receitas de minha mãe
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compreensão sobre a relevância de tecer outros olhares sobre temas que foram
construídos ao longo da história apenas sob perspectiva masculina. Neste sentido, o
que podem suscitar os cadernos de receita é a atenção sobre como foram
determinados os espaços destinados às mulheres, bem como ainda o são.
Os processos de acesso a inúmeros âmbitos e fazeres que durante muito
tempo foram exclusivos de homens – incluindo a questão da aprendizagem da
leitura e escrita – contam histórias de realizações, bem como do árduo caminho
traçado para que estas se fizessem possíveis. Pode-se verificar também que,
mesmo algumas questões observadas como conquistas, ainda desenvolvem-se por
meio de condições desiguais, em que se passa a ter acesso a um espaço
tradicionalmente masculino, mas ainda tendo a responsabilidade em relação a um
outro, feminino.
Na produção e perpetuação de certos objetos, de fazeres cotidianos, há
possibilidade de reiteração de normas e padrões, bem como a possibilidade de
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subverter seu uso tradicional. Trata-se de uma produção de um local que se origina
do intuito de trocar e compartilhar receitas culinárias, mas que também abre-se à
incorporação de elementos e falas que evidenciam a pessoa que as produz.
Assim, a partir dos dois cadernos que trago para investigação, e destes
como locais que guardam narrativas e impressões de quem os produziu, teci
reflexões iniciais evidenciando o feminino como marco dessas relações entre o
indivíduo sob a perspectiva da cozinha. Entretanto, tanto o foco foi deslocando-se
como ampliando-se para outros pontos que me pareciam mais relevantes. Isso se
deu não somente por observar que minhas práticas com a cozinha eram permeadas
por questões outras além do gênero, mas também porque em diálogo com os
participantes da pesquisa, estas se tornaram mais evidentes ao passo que seus
relatos sinalizavam outros âmbitos entrelaçados com suas interações com as
cozinhas.
Nestes relatos, suas vivências enquanto estudantes, viajantes, integrantes
de grupos de amigos, estão tão presentes quanto a questão de como foram
ensinados a se relacionar com a cozinha de acordo com seu sexo. Surgem desses
relatos formas de fazer que são condicionadas significativamente pelos sistemas
discursivos de cada contexto sociocultural por eles vividos, de mesmo modo que
essas práticas também falam sobre os pequenos modos de jogar com essas normas
instituídas. Entretanto, em um movimento cíclico, nossos contextos afetam nossas
práticas e são afetados por estas.
Ao observar a produção de meu caderno, em relação a seu objeto de
referência, percebo que o modo como construí minha narrativa em relação à de
minha mãe conta relações de similaridades e distinções com as práticas de cozinha,
de maneiras de se colocar diante da vida sob a perspectiva da cozinha. Por vezes
minha mãe parecia registrar suas experiências no caderno por este fazer parte dos
objetos disponibilizados e sugeridos para ela, entretanto era a partir daquele reduto
que concebia como seu acesso (família e lar) que registrava seus dias, que criava
um momento de diálogo consigo mesma. Por outro lado, também agregava às
páginas, elementos que pareciam alheios à sua vida doméstica, mas que
demonstravam o interesse por temas que não se limitavam aos assuntos da casa.
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Img. 7. Páginas do caderno de receitas de minha mãe

Img. 8. Páginas do caderno de receitas de minha mãe
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A relação com o meu caderno não deixa de lado uma atenção e cuidado
para com aqueles que amo, bem como fazia minha mãe, mas também fala sobre
uma relação com a cozinha que diz respeito de quem sou em outros âmbitos,
contando uma vida que possui um maior acesso ao público. Neste sentido, as
imagens que ali estão, os registros de coisas que vivi, ampliam-se como fragmentos
de momentos que reconstruo quando a esses elementos observo.

Img. 9. Páginas de meu caderno de receitas

Portanto, os elementos que constituem os cadernos de receitas expandemse dizendo respeito à questão do alimentar-se, do cozinhar, e contando
engendramentos sociais e culturais presentes por detrás destes atos do dia-a-dia.
Disto, penso em como práticas cotidianas podem invadir e dizer de atividades
desenvolvidas em outros setores de nossas vidas, tanto quanto podem dar pistas de
como assumimos determinadas condutas e modos de ser. Mais ainda, como esses
fazeres podem produzir pequenas formas de indagar e resistir ao que busca nos
impor formas de ser e pensar.
Tais questões sugerem a observação acerca de como vamos nos
produzindo, de fragmentos que vão sendo incorporados às nossas vivências, ao
passo que dialogamos e interagimos com nosso contexto. Estes aspectos ampliam a
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possibilidade de pensar o conceito restrito e fechado do termo “receita”, este passo a
passo sugerido, que “secretamente” carrega consigo a inserção do “ingrediente a
mais” colocado por cada cozinheiro (a), bem como da adaptação de receitas em
razão das possibilidades oferecidas pelo local/contexto cultural de seu preparo.
Percebo a construção de cada indivíduo mediante referências próprias do
local e do período do qual faz parte, construindo suas concepções e ações em
âmbito social determinadas por condutas pré-estabelecidas socioculturalmente,
todavia atravessadas por inúmeros afetos, fatos, circunstâncias, que sugerem as
relações de negociação que se dão no campo sociocultural.
Quando Certeau (2000) discorre sobre as microrresistências inventadas no
cotidiano o faz não as descrevendo como movimentos revolucionários e/ou lutas
fervorosas em busca da garantia de direitos sobre os intuitos repressores. Pelo
contrário, frequentemente retoma a característica das microrresistências dos
anônimos do cotidiano não como negadoras do poder, mas como fundantes, como
ações afirmativas. Essas pequenas formas de resistência produzidas no cotidiano e
pelos sujeitos comuns não se constituem a partir de um dilema e pelo confronto,
mas mais pelas possibilidades.
Uma vez que essas microrresistências não se constituem como um contrapoder, mas como formas de jogar com a tentativa uniformizadora dos discursos
socioculturais, como formas de buscar certa liberdade diante daquilo que impõe
normas de modo incisivo, as práticas cotidianas se desenham como resistências
pelo fazer diverso, próprio, inventivo, que brincam com as ordens pré-estabelecidas.
As práticas cotidianas subvertem tais ordens sem pretender empreender uma
revolução, mas criando lugares em que cada um toma posse em alguma medida de
sua vida.
Portanto, as pequenas resistências aqui narradas se constituem mais como
essa forma de se apropriar de um pedaço da própria vida, de ser produtor onde
amiúde se é apenas receptor passivo. Por serem desenvolvidas desde cada
indivíduo e de sua maneira de jogar com aquilo que é dado, não constituem um foco
único de problematização – ou seria melhor dizer – de invenção. São variações
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sobre um mesmo tema, cada qual com sua tática, cada qual com sua proposta e
conquista.
O sujeito vai assim desenhando-se de modo implicado e sensível ao
conjunto de normas e valores de seu contexto social e cultural, que lhe atribui
determinados traços a serem incorporados a sua forma. Assim, em certa medida
pode tecer um olhar sobre si que produza ou evoque uma organicidade,
maleabilidade aos contornos que vai criando para si. Tomando uma perspectiva
foucaultiana, seria uma produção de si mesmo tecida entre a tensão estabelecida
entre as tecnologias de poder pelas quais os sujeitos assumem determinadas
condutas e se submetem a determinadas formas de dominação e entre as
tecnologias do eu que seriam um empreendimento de atitudes sobre si mesmo a fim
de obter “uma transformação de si mesmo, com a finalidade de alcançar certo
estado de felicidade, de pureza, de sabedoria, ou imortalidade” (Foucault, 1996, p.
48).
Certeau vê nesse jogo não a vitória do poder sobre os indivíduos, mas nas
pequenas fissuras criadas pelas táticas desses a partir das mil maneiras de produzir
(e nisso acrescento o produzir-se) o deslocamento das linhas de poder. Não se trata
de um aniquilamento dessas linhas, mas uma determinada força sobre essas e uma
medida de poder sobre si mesmo.
(...) a prática cotidiana é relativa às relações de força que estruturam
o campo social e o campo do saber. Apropriar-se das informações,
coloca-las em série, montá-las de acordo com o gosto de cada um é
apoderar-se de um saber e com isso mudar de direção a força da
imposição do totalmente feito e totalmente organizado. É traçar o
próprio caminho na resistência do sistema social com operações
quase invisíveis e quase inomináveis (GIARD, 2003, p. 339-340).

O saber oriundo do conhecimento prático ordinário desenvolvido torna-se
então a parcela de poder adquirida que não se encerra em fazer uso daquilo que
está posto como uma porção de escolha e liberdade, mas se torna parte daquele
sujeito e de sua forma de atuar naquele espaço. Esse fazer frequentemente
desdobra-se a partir de daquilo que se aprendeu observando a outras pessoas do
círculo social e familiar. Não somente uma observação acerca de técnicas e
materiais, mas sobre meios possíveis. Desta maneira tal saber circula em redes de
aprendizagens oriundas daquilo que se faz, que se observou fazer, que se pensou
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sobre tal produção. Uma aprendizagem que diz respeito a conhecer e pensar sobre
si e à possibilidade de produzir-se nas pequenas coisas do cotidiano.
Em maneiras que por vezes se aproximam e por vezes se diferem, os
relatos presentes nessa escrita falam sobre como esses quatro participantes com os
quais dialogo tramam suas práticas de cozinhas com suas produções de si. A partir
de seus contatos com as cozinhas, com esse ser cozinheiro, vão questionando
discursos, afirmando lugares e modos de ser, perpetuando tradições, hábitos e
crenças, tentando deslocar essas linhas de um poder que não se configura somente
a partir de instituições e mecanismos de sujeição estatais como já compreendia
Foucault (1979), mas que se estabelece também no cotidiano da vida social, nas
relações estabelecidas entre as pessoas.
Para o autor “o poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os
indivíduos não só circulam mas estão sempre em posição de exercer este poder e
de sofrer a sua ação, (...) são sempre centros de transmissão” (FOUCAULT, 1979, p.
183). Neste sentido o sujeito não seria um produto passivo ao poder, mas parte
potencial de sua circulação, e as formas de resistências não se dariam como um
“outro do poder, mas (...) o outro numa relação de poder” (VEIGA-NETO, 2007,
p.125), de modo que não se anulam as relações de poder existentes, e tampouco
ele se constitui como um fora, mas caminhando em uma via certoniana, se criam
formas de agir que jogam com o poder, que buscam espaços de negociação.
Uma vez compreendido que essas resistências não se dão somente em
relação aos regimes estatais, cabe aqui pensá-las quando narradas a partir das
práticas de cozinhas, voltadas a outros fatores como tempos e locais habitados
específicos e os processos de subjetivação tramados desde as experiências tecidas
nesses espaços. Para tanto essa noção de experiência é pensada afim ao que
Larrosa (2002) propõe como algo que deixa marcas, que dialoga com aquilo que
cada sujeito traz de sua subjetividade não se encerrando em um mero
acontecimento, mas como potente pelas vias desse diálogo criado.
As resistências se desdobrariam a partir dessa experiência que se traduz
como um fazer-se desde o que se vive, da relação produzida entre sujeito e
organismos com os quais se relaciona e se deixa afetar, de seu olhar sobre si

86

mesmo como ser relacional, sensível e, a partir disso possível produtor dessa trama
social.
Nos relatos produzidos pelos participantes da pesquisa esse aprender com
as experiências estabelecidas desde suas práticas de cozinha aponta para uma
compreensão de si em relação àquele fazer que se torna relevante e ativo na
maneira de pensar, constituir, viver seus contextos. Há um olhar construído sobre si
desde aquilo que foi vivido, que produziu afetos e gerou com isso movimentos.
Desde os primeiros contatos que tive com Débora algumas afirmações
acerca de sua relação com as cozinhas indicavam a realização dessa prática
significativamente vinculada a liberdades e conquistas. Em nossa conversa a
retomada dos primeiros olhares sobre as práticas de cozinha voltava-se à sua
relação familiar e a sua condição de receptora naquele contexto, uma vez que era
sua mãe a responsável pela alimentação dos integrantes do grupo.
Débora fala sobre a comida produzida por sua mãe como pautada no trivial
em razão do gosto de seus familiares e também em virtude de uma economia
doméstica. Entretanto, é comum em sua fala a motivação para buscar o novo, a
experimentação, a criação, a partir de quando, mais tarde, passou a produzir seu
próprio alimento e mais ainda percebeu nessa prática a possibilidade de realizar
momentos de integração com amigos.
Sua concepção acerca do cozinhar se dá muito mais pautada em um intuito
de descoberta e prazer do que meramente em alimentar-se.
Eu tava pensando uma coisa assim esses dias... Eu tava
respondendo uma enquete, num blog (...) e uma das perguntas era
“com que frequência você cozinha?” Aí eu pensei: “ah, eu cozinho de
fim de semana e para amigos, né? É desse jeito que eu cozinho”. Aí
ontem eu tava pensando: “cara, você cozinha todos os dias!”. (...)
Cara, eu faço almoço todos os dias, só que eu não considero essa
comida do dia-a-dia como cozinhar, eu sei lá em que instância da
minha cabeça cozinhar tá ligado a fazer alguma coisa diferente,
alguma coisa especial, seja pra mim, seja para os outros, e essa
comida do dia-a-dia é a comida da dificuldade. (Débora, 2012)

É comum na fala dos quatro participantes (e me somo a eles nessa questão)
esse cozinhar-evento, que se distingue da realização dessa prática quando
submetida ao nutrir-se diariamente. Entretanto essa concepção de cozinhar-evento
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foi estabelecida como parte cotidiana da vida de cada um. Afim à ideia de Pais
(2003, p.78) “A vida quotidiana não é apenas feita de rebotalho. A própria recusa do
quotidiano (a festa, as viagens, as férias...) é a sua reorganização e transformação”.
Assim, esse cozinhar-evento marca o momento criado para transformar aquela
“cozinha da dificuldade” na “cozinha da invenção”, uma experiência cotidiana que é
mais inovação do que repetição, é um tomar para si um tempo dentro do seu próprio
tempo.
Frequentemente as outras atividades desenvolvidas em nossa vida nos
deixam pouco tempo para a criação de algo próprio, de um projeto que parte e é
administrado por nós. O ritmo agitado dos dias ao mesmo tempo em que nos impõe
a execução e participação em inúmeras atividades, por outro lado configura um
esvaziamento destas ações ao passo que se tornam frequentemente automatizadas
pela relação tempo/produtividade, de modo que se vive muitas coisas diariamente,
mas nada efetivamente nos acontece (LARROSA, 2002, p.21-22). Esse tempo
ditado pela rotina diária limita com frequência o envolvimento com o preparo do
alimento e do contato com outras pessoas, algo valorizado por cada uma das
pessoas que compõe essa escrita e que se procura privilegiar ao produzir refeições
coletivas.
Destinar um tempo para se conceber o cozinhar como evento assume uma
possibilidade de tomar um tempo para si próprio, para fazer de modo especial,
diferente, de experimentar algo novo naquilo que por vezes se soma ao sabor
insosso das repetições condicionadas da vida social. Também é a possibilidade de
promover o encontro com o outro (e nisso não estou me referido somente àquelas
pessoas a quem pouco vemos), um encontro configurado pela possibilidade de criar
um tempo para interação que se estabelece pelo fazer algo junto, seja preparando
um alimento ou dividindo-o.
As observações de Débora sobre como a atividade de cozinha era pensada
e praticada em sua família sugerem como imprimiu em sua forma de fazer outras
possiblidades promovidas pelo cozinhar e comer. Tal como ela, mencionei
anteriormente que meu interesse pela referida atividade se deu muito a partir de um
desejo de produção distinto daquele em que se baseava minha mãe. Talvez
justamente por querer transformar aquilo que para ela era condicionado pelo
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cuidado com a família e lar, não admitindo muitas possibilidades de criação e
tampouco de experimentação, não permitindo espaços de atenção para si mesma,
talvez tudo isso tenha despertado meu desejo de fazer diferente e encontrar naquilo
que podia ser uma prescrição social, uma forma de liberdade e prazer.
De mesmo modo, a condição econômica como fator condicionante da
impossibilidade de uma maior experimentação no âmbito da alimentação, marcaram
de maneira significativa ambas as histórias.
(...) teve uma época, que meu pai tava desempregado e acho que o
limão tava 19 centavos... que, tipo, só tinha suco de limão lá em
casa... Na minha cabeça, suco de limão tem gosto de desemprego.
Assim, se for uma limonada suíça, com raspinhas de limão e tudo
mais... tá lindo! Mas naturalmente, assim, o suco de limão tem gosto
de desemprego, eu tomo e lembro uma época tão ruim da vida...
(Débora, 2012)

Entretanto esse olhar acerca do vivido, das dificuldades encontradas em
determinados momentos é a possibilidade e o que movimenta o desejo de
transformação. Movimenta o fazer e o colocar-se de modo distinto diante de
determinada questão. Esse movimento procura promover pela mesma prática
(cozinhar) aquilo que outrora marcava “uma época tão ruim da vida”, a busca do
fazer distinto que se configuraria como a vitória sobre aquilo que era condição e
limitação.
A essa discussão se soma Maria Lêda, quando apresenta sua receita de
polenta.
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La bella polenta

Polenta é, hoje, um prato característico no Rio Grande do Sul, frequentadora até de
ambientes refinados. Mas nem sempre foi assim... Quando os imigrantes italianos,
pobres, chegaram ao Rio Grande do Sul, em busca da ”terra prometida” e só

Img. 10. Fotografia de preparo de polenta. Maria Lêda

encontraram a mata, não dispunham de recursos suficientes e a farinha de milho era
o produto mais em conta e a
polenta salvou-os da fome até
que

pudessem

produzir

e

colher...
A polenta tornou-se então o
prato mais simples e mais
característico dos imigrantes e
seus

descendentes.

Cresci

comendo-a praticamente todos
os dias...
Feita na hora, fica deliciosa

com galinha a passarinho ou com molho... Acompanhada de fortaia (queijo, com ovo
e linguiça fritos e mexidos), é uma delícia... bustolada (sapecada na chapa do fogão
a Lenha), frita em pequenas fatias, empanadas... enriquecem o almoço, o jantar e o
café da manhã...
Aprendi a fazer polenta com minha mãe... De tanto observá-la, passei a fazê-la
naturalmente e, no meu enxoval, quando casei, ganhei um tacho de polenta... Era
uma panela de ferro que colocava no buraco do fogão a lenha em contato direto com
as chamas. Ainda hoje gosto de fazer polenta.
Coloco a água para ferver. Quando ferve, acrescento sal a gosto e vou polvilhando a
farinha de milho, mexendo sempre para não empelotar. Mexendo de vez em
quando, cozinho-a por aproximadamente uma hora... Viro-a sobre uma superfície
plana, formando uma espécie de bolo.
O mais característico da polenta é a textura, pastosa e reluzente e o cheiro sem
igual... Ainda hoje ao sentir esse cheiro, sinto-me transportar à minha infância.

Maria Lêda (2014)
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A “bela polenta” aqui descrita poderia centrar-se no relato das dificuldades
encontradas pelos imigrantes italianos, na restrição alimentar existente em virtude
das condições econômicas daquele espaço e período, entretanto ela é aqui evocada
por Maria Lêda pelo viés da memória afetiva e da conquista. Traz em seu relato o
preparo desse alimento como significativamente vinculado à história de um grupo de
pessoas e de como a relação com esse prato marca a trajetória deste no processo
de sair de sua terra natal para construir um novo espaço, dentro de uma outra
cultura.
Uma vez que Maria Lêda possui descendência italiana, que vive em uma
região do país marcada significativamente por essa colonização, a receita por ela
eleita para ser apresentada a mim traz sua história muito anterior ao momento em
que Maria Lêda aprendeu a fazer o referido alimento. Dá ênfase ao deslocamento e
permanência temporal, de mesmo modo que torna esse alimento marco de uma
cultura e de seu sucesso ao firmar-se, adquirir seu espaço dentro desse outro país.
Maria Lêda inicia sua escrita mencionando que essa iguaria hoje faz parte
até dos ambientes mais refinados, de modo que indica que aquilo que antes era uma
condição em razão das dificuldades oriundas da falta de recursos constitui-se agora
como uma escolha. Sinônimo de exaltação pela vitória sobre a dificuldade
econômica e adaptação ao local, de reinvenção pelo desejo de mudança e escolha.
A polenta marca uma identidade cultural, um pertencimento, e a perpetuação
dessa receita passada de uma geração para outra é uma das formas de manter
vivas as coisas que caracterizam aqueles sujeitos e que não deixam morrer sua
história, que assinalam sua luta e força. Determinadas coisas que em um momento
passado foram estruturadas de modo a contemplar a necessidade de uma forma
específica de alimentação e de produção do alimento, como por exemplo comer
polenta no café da manhã20, acaba assumindo outro sentido ao longo dos anos e
tornando-se hábito estabelecido muito mais como tradição vinculada ao prazer e
memória afetiva, do que marcada pela necessidade.

20

Maria Lêda, ao ler parte de seus escritos produzidos a partir das práticas de cozinhas, enfatiza em
determinado momento que em tempos passados as pessoas que trabalhavam no campo tinham uma
alimentação reforçada no café da manhã uma vez que necessitavam de energia para a rotina laboral.
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O cheiro que transporta à infância, como relatado por Maria Lêda, é também
o resgate daquele momento, de uma retomada onírica criada pelos sentidos
despertos por aquele alimento que busca reconstruir de alguma maneira qualidades
daquele contexto de outrora. Deste modo a perpetuação desse prato também é
tentar se apoderar mesmo que ilusoriamente de uma parte daquele passado e
buscar recriá-lo para si e para os outros com toda carga de afeto que dele se pode
extrair.
Por meio desse fazer, de sua repetição, se cria uma tentativa de se
apropriar do tempo, se ativa uma memória que se rearticula com as circunstâncias
vividas e com isso torna-se ativa. Disto decorre mais uma forma tática criada pelas
artes de fazer em que a métis21 evoca o conhecimento adquirido e o reestrutura, em
que “o modelo da arte de fazer (...), aproveitando as ocasiões, não cessa de
restaurar nos lugares onde os poderes se distribuem a insólita pertinência do tempo”
(CERTEAU, 2000, p.165). Portanto, a memória aqui tem sentido potente uma vez
que provoca a rearticulação daquilo que se aprendeu desdobrando outras
possibilidades para um fazer sob outras conjunturas e com vias a outras criações,
reapropriações e reinvenções de espaços e tempos.
Outra questão apontada no relato aqui discutido faz referência à relação
criada entre mãe filha mediada pela prática de cozinha. Nesta está presente tanto a
questão de passar um conhecimento de uma geração para outra, como vislumbramse alguns indícios que marcam as concepções acerca de uma conduta e concepção
acerca do papel feminino22. Entretanto nos pontos aqui já traçados, trago a
argumentação sobre como um fazer e um saber podem constituir tanto uma
submissão àquilo que é colocado ao sujeito como conduta a ser assumida, como
pode, por meio da reflexão sobre si mesmo diante desses processos de
subjetivação, criar meios para transformação e mudança, para aquisição de uma
parcela de liberdade.
A possibilidade de fazermos algo pode ser tão potente sobre nós... Certeau
e Giard (2003, p. 340) dizem que “(...) poder fazer é tomar a própria distância,
21

Compreendida como um modo de pensamento e cognição oportuno, sagaz, que se aproveita das
circunstâncias para se constituir, tecendo assim uma relação entre uma inteligência e seu uso prático.
22
No capítulo seguinte me dedico mais especificamente a pensar a cozinha como local de circulação, produção
e reprodução de discursos em torno das construções de gênero
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defender a autonomia de algo próprio”, é desenvolver um saber em meio à estrutura
em que ele se encontra. Essa possibilidade de fazer emana de uma visão que se
tem de si mesmo, de limites e possíveis. Trata-se de um exercício de liberdade que
deriva da forma de agir diante dessas estruturas de cada contexto, de uma
autoinvenção que negocia seus espaços inventando um outro mais amplo. “A
liberdade é da ordem dos ensaios, das experiências, dos inventos, tentados pelos
próprios sujeitos que, tomando a si mesmos como prova, inventarão seus próprios
destinos” (SOUSA FILHO, 2008, p.16).
Sousa Filho, ao discorrer sobre a liberdade a partir dos apontamentos de
Foucault, fala sobre o movimento despendido pelo sujeito, marcado pela incerteza
do solo onde se move, mas que resulta em um trabalho consigo mesmo com vistas
a sua construção. Nas práticas mais comuns e nas distintas maneiras de se produzir
a partir dessas, os sujeitos criam percepções acerca de si mesmo, bem como em
relação àqueles com quem se relacionam. Desenham-se desde limites e
possibilidades, de tensões entre a verdade que os diz e a reflexão sobre si.
Foucault (2004) fala sobre um trabalho de consciência do sujeito sobre si
mesmo como um cuidado, o “cuidado de si”, onde a partir das técnicas de si
maquina sua construção. Não se trata de uma concepção individual e egoísta, mas
de uma compreensão de que, ao se trabalhar para o autoconhecimento, trabalha-se
em um sentido mais amplo concebendo-se como parte integrante de uma vida
coletiva. Ao passo que o sujeito vai percebendo-se, compreende sua relação com o
local em que vive e como o vive. Por meio dessas práticas de si o sujeito pode criar
posturas de resistências diante mecanismos de sujeição, de uma submissão à
normatividade uniformizadora.
Ao ouvir o relato dos participantes dessa pesquisa contando como iniciaram
suas relações com as cozinhas, surgia clara as vozes de pessoas que
compreendiam aquelas experiências como caracterizadoras de suas identidades,
descoberta sobre si por meio do vivido com aquela prática. As relações presentes
em um fazer, de negociações e projeções entre aquele que faz e o meio em que faz,
demandam uma atenção do praticante sobre si mesmo, como sujeito que desenha
seu perfil, por isso Pais (2007) afirma que o cotidiano é local de reflexividade, um
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campo marcado por resistências, dilemas mas também da possibilidade de
invenções dos sujeitos diante desses espaços.
Nas falas dos participantes da pesquisa é perceptível o quanto são
reconhecidos como cozinheiros pelas pessoas de seu convívio. De mesmo modo, os
fazeres que os caracterizam também são criados e transformados por eles,
experimentando possibilidades, jogando com o que há. E ainda que as práticas de
cozinha pudessem provocar uma recusa em razão de dificuldades e/ou imposições
observadas por meio destas, essas pessoas perceberam nela mesma a
possibilidade de um fazer distinto. Mais do que a reconfiguração de uma limonada
ou polenta, muda-se a postura frente ao que se deseja e se pode produzir.
(...) cozinhar envolve um número complexo de circunstâncias e de
dados objetivos, onde se confrontam necessidades e liberdades,
uma confusa mistura que muda constantemente e através da qual se
inventam as táticas, se projetam trajetórias, se individualizam
maneiras de fazer. (GIARD, 2003, p.271)

Trata-se efetivamente de uma prática, como muitas (existe alguma que não
seja?) que é referenciada, delimitada, estruturada discursivamente tanto por seus
praticantes como por seus “consumidores”. Contudo, como infere Foucault (1979) na
medida em que os sujeitos, por meio de suas resistências, agem diante daquilo que
procura sujeitá-los e, nisto criam formas de ser que abalam tais normas, outras
regras são construídas e assimiladas criando um sistema cíclico onde o poder se
reconstrói a partir daqueles que também são por ele dominados.
Ao desenvolvermos atitudes que pensam nossos espaços, nossos limites e
condutas diante desses, estamos promovendo não uma ação solitária, mas uma
forma de agir que atravessa aos demais que fazem parte de nosso meio. Ainda, por
meio das experiências, do vivenciar e desdobrar novas atitudes diante do que se
conheceu, tanto constrói aquele que empreende sua ação, como transforma. É no
processo de lançar-se ao vivenciar, de desejar as marcas criadas pelo vivido que o
sujeito cria a si próprio como sensível à transformação daquilo que supõe ser em
dado momento e circunstância.
Larrosa (2009, p.6-7) menciona que o sujeito é o lugar da experiência,
entretanto, esta se dá em um movimento de ida porque “supõe um movimento de
exteriorização, de saída de mim mesmo, de saída para fora, um movimento que vai

94

ao encontro com isso que passa, ao encontro do acontecimento” e um movimento
de volta, “porque a experiência supõe que o acontecimento afeta a mim, que produz
efeitos em mim, no que eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu sei, no
que eu quero, etc”. A partir de suas palavras a respeito de como o que nos acontece
afeta naquilo que viremos a ser, o sentido mais amplo da modificação do sujeito se
evidencia.
Dizer-se por meio de uma prática é situar-se como ator de um universo
maior e relacional, como sujeito que faz de seus movimentos também movimentos
que se expandem para fora de si. Nesse sentido, as relações desenvolvidas a partir
das cozinhas não se encerram em um automatismo e repetição, mas são práticas
vivas que, experienciadas por cada indivíduo, ganham novos sentidos e
desdobramentos.
A experiência revela e oculta, tem espaços de luz e de sombras. A
experiência não é apreendida para ser repetida, simplesmente,
passivamente transmitida, ela acontece para migrar, recriar,
potencializar outras vivências, outras diferenças. Há uma constante
negociação para que ela exista, não se isole. Aprender com a
experiência é, sobretudo fazer daquilo que não somos, mas
poderíamos ser, parte integrante de nosso mundo. (LOPES, 2002,
p.4)

Durante o diálogo com Ronaldo, uma de suas frases enfatizadas foi “para
mim, cozinhar é uma arte” (Ronaldo, 2012). Ao afirmar isso, ele não apenas cria um
status para a prática, como lança projeções para a sua relação com ela. Dentro de
sua concepção poder-se-ia entender que se cozinhar é uma arte, logo, ele é o artista
que busca realizá-la com dedicação e da melhor forma possível. As seleções feitas
por Ronaldo para discorrer sobre sua relação com as práticas de cozinha foram
delineadas desde a primeira conversa, apontando para sua confiança em relação à
prática. Não se trata de algo que realize sem falhas23, mas de algo que se lança a
fazer com determinação, a conhecer e a tentar dominar.
De mesmo modo, o participante vai apresentando ao longo de sua fala a
forma como pensa as práticas de cozinha e como se pensa como cozinheiro. Não se
23

Ronaldo inclusive conta sobre um episódio em que em um encontro de amigos mencionaram que seria
interessante fazer um macarrão e Ronaldo logo se prontificou a fazê-lo, inferindo ainda que sabia uma boa
receita. Conta ele que o macarrão ficou ruim e que não foi possível torná-lo bom, mas que, claro, como estavam
entre amigos, todos comeram.
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trata para ele somente de um fazer a mais, não se trata de uma atividade rotineira e
obrigatória. Como ocorre com as demais participantes citadas anteriormente, tratase de buscar na cozinha um espaço de fazer para si e para os demais, mas ainda de
tomar posse de algo que permite mais do que a alimentação. Esse fazer então se
traduz como uma forma de experimentar o mundo, de produzir-se em relação e em
meio a ele. Há uma intrínseca conexão entre aquele sujeito que pratica aquela
atividade e seu modo de colocar-se naquele espaço.

Img. 11. Tehching Hsieh. Registro fotográfico da performance “One year performance 1980-1981”.
Fonte: http://www.fact.co.uk

Na obra anteriormente apresentada, de Tehching Hsieh, o artista se propôs
durante um ano a registrar cada hora passada de seu dia. Com um relógio-ponto,
registrava sua presença a cada hora, interrompendo sistematicamente com essa
ação suas atividades cotidianas. Sua proposição artística parte da experimentação
de si, do envolvimento efetivo de sua vida e suas atividades cotidianas para pensar
e problematizar sua relação com seu espaço e sobretudo com o tempo. Com o que
se faz com o tempo diário, de uma vida. Assim sua obra acaba por questionar como
nos apropriamos desse tempo e, como o “perdemos”.
Em sua performance essa apropriação do tempo se dá pelos registros das
suas sutis transformações diárias e pela atenção dada às atividades cotidianas e
assinala as formas como essas compõe a vida de cada sujeito, como o sujeito se
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constitui a partir daquilo que faz ao longo dos dias. Entretanto esse fazer não se dá
livre dos fatores limitadores de tempo presentes em cada espaço social e, como um
operário de uma fábrica, Hsieh aponta para esse cotidiano diariamente controlado e
limitado.
Os cozinheiros que dessa escrita participam construíram maneiras de se
colocar diante do fluxo de suas vidas, das estruturas socioculturais nelas presentes,
das condições econômicas, de ordens discursivas que as movimentam. Diante disso
observa-se que os mecanismos de subjetivação que inculcam uma série de
prescrições, que produzem não somente verdades como também aspirações para
cada vida a ser traçada, provocam também com isso espaços para criação e nisto
uma possibilidade de liberdade e empoderamento daquilo que se traça e produz
para si.
Certeau (2000) toma como base justamente a questão de que sermos
consumidores dos contextos socioculturais dos quais fazemos parte não significa
que sejamos sujeitos passivos frente ao que é dado, mas que há a possibilidade de
uso próprio de cada uma das coisas que é colocada para consumo (e aqui não se
trata somente de consumo de coisas materiais, mas também de concepções,
normas e valores). Há a possibilidade de determinar as formas de uso, de inventar
relações diversas com aquilo que se consome. Essa criação implica escolha (ainda
que ínfima), constitui espaços próprios e que também resultam na produção do
próprio indivíduo.24
É possível verificar nisso o que Certeau fala sobre o estilo tecido desde cada
modo de ser praticante que define mais precisamente a noção de artes de fazer,
apresentada por ele no primeiro livro de A Invenção do Cotidiano. Nesse caso seria
um estilo de ação, de jogar com as estruturas de cada contexto que por fim acaba
por se configurar como uma autoprodução do sujeito em relação a esse espaço.
Deste modo, evoca a concepção de uma ética uma vez que implica em uma conduta
assumida diante daquilo que é imposição, que é uniformizador. Por isso Certeau

24 Para tanto é importante pensar que essa construção do sujeito aqui não é pensada como uma forma definida

a ser forjada, mas uma constante criação que se dá cadenciada por tudo aquilo com que cada pessoa interage é
afetada e sobretudo se deixa afetar.
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acredita que “na multiplicidade dessas práticas cotidianas, dessas práticas
transformadoras da ordem imposta, há constantemente um elemento ético. Isto é,
uma vontade histórica de existir.” (CERTEAU, 1985, p.8).

Img. 12. Rio de Janeiro,
2014. Passeava pelo
parque Garota de Ipanema
e observei um rapaz
cobrindo um banco que
fazia parte do cenário com
as inúmeras folhas que
haviam caídas no chão.
Aproximei-me e pedi
permissão para tirar uma
fotografia. O rapaz
prontamente concordou
que registrasse seu
trabalho, como ele próprio
enfatizou.
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O investimento em uma prática caracterizadora de si, uma atividade
estabelecida como potencial criativo do indivíduo para com aquele local que habita,
para consigo e com os que fazem parte de sua vida, tem vistas a um projeto
existencial que acompanha outras esferas vividas por esse sujeito e é
constantemente rearticulada ao longo do tempo por aquilo que vai sendo
experienciado. Uma forma de buscar aquilo que se deseja para si, que permite a
criação do próprio caminho e da construção de um olhar para o que se é,
compreendendo com isso as possibilidades de trajetos futuros a serem trilhados.
Quando Ronaldo fala da razão de seu interesse pelas práticas de cozinha
deixa claro que encontra nesse fazer a possibilidade de criação de algo próprio e,
com isso marca e se apropria de alguma maneira de seu espaço.
Gosto de coisas elegantes, sofisticadas, inovadoras. Isso me
encanta. Gosto muito de observar e fazer parte de coisas que julgo
bela, boa e agradável. E há, a meu ver, diferentes formas criativas de
se atingir beleza, bondade e elegância. Uns conseguem expressar
isso no visual, outros na escrita, outros no comportamento, outros em
alguns afetos direcionados às pessoas e/ou determinados
objetos/situações singulares (constituintes da subjetividade de cada
um), enfim, coisas que sugerem, reforçam e legitimam seu espaço no
mundo de forma que crie um ambiente, um contexto agradável e
prazeroso. E vejo, na cozinha, o ato de cozinhar, comer, ir a
restaurantes, viajar e conhecer novos pratos como parte disso tudo.
É uma forma simples e divertida de saborear a vida, de ficar bem,
etc. (Ronaldo, 2012)

Essa possibilidade de ser criador de uma obra (já que Ronaldo concebe o
cozinhar como uma arte) está relacionada com aquilo que ele compreende e alia ao
que traça como uma vida desejável, ao que considera como aspectos relevantes a
serem buscados para o ideal de uma vida feliz. Se é na cozinha que encontra a
“beleza, bondade e elegância”, é nas possibilidades que ela oferece e nas
investigações que a partir dela ele se lança, que procura conquistar e concretizar um
domínio. E, em meio a tantas coisas às quais frequentemente nos acostumamos a
consumir e repetir em razão da praticidade, da falta de tempo para aprender e
praticar, criar momentos para fazer o próprio alimento e ainda de partilhar dessa
obra é criar uma via adjacente na rotinização e padronização da vida cotidiana.
Assim, cozinhar é a possibilidade de ser ativo e produtor na construção de seu
próprio espaço e de sua própria história.
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Ao começar a pensar a produção de meu caderno, observei que um dos
motivos mais importantes para sua realização era em razão de meu medo de
esquecer as coisas. Até iniciar esse estudo não percebia o quanto esse medo do
esquecimento não dizia respeito somente às receitas. Ao trazer para ele esses
outros elementos que registram momentos que vivenciei e que, por alguma razão
foram marcantes, de certo modo resgato aquilo que passou e que gostaria de
guardar. Ao registrar minhas experiências, mesmo que de modo não linear e formal,
crio um registro de vida e deste, cria-se a ilusão de perenidade de existência no
tempo.
Cada vez que retorno às imagens percebo-as de outro modo, relembro
coisas, observo outras não observadas quando as registrei. Converso comigo, me
vejo como outras. Me estranho e reconheço e, claro, projeto. Diante disto, penso a
própria motivação de realização desse caderno, bem como o modo de relacionar-me
com um local de registro das coisas que vivi e que não se limitaram à cozinha, mas
que com ela se conectam. Essa maneira de narrar-se por meio de uma prática
aponta não só para as relações técnicas que dizem respeito a ela, mas também a
seu

desdobramento

Img. 13. Detalhe de página de meu caderno
de receitas

em

um

específico

meio
e

à

construção do sujeito
que negocia com este
meio por esses modos
de fazer.
Quando Alexandra se
propôs a auxiliar-me
na pesquisa, colocou
como

mote

de

desenvolvimento de sua narrativa o contato com as práticas de cozinha
estabelecidos a partir da relação com sua avó. Alexandra deixou declarada desde o
início sua crença de que essa atividade evocava sobretudo as questões de gênero
envolvidas em sua conexão com esse fazer, que suas experiências decorridas de
como havia aprendido a cozinhar provocavam a atenção sobre as construções de
gênero envolvidas nesse processo. Assim, essa reflexão sobre o modo de fazer
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apresenta um sentido questionador daqueles fatores que o envolvem (quem e como
pode cozinhar, por exemplo) e motivador no que tange à postura frente a esse.
Motivador no sentido de pensar e criar outras vias desde as reflexões realizadas
sobre esse fazer e seus praticantes.
Entretanto, ao longo de nossa conversa, Alexandra pontua frequentemente o
quanto encontra no ato de cozinhar uma possibilidade de promover contatos com
pessoas e de desenvolver outros modos de interação inclusive com aqueles com
quem comumente já há uma maneira pré-determinada de vínculo. Relata buscar nos
momentos de preparo ou partilha de alimento o estabelecimento de relações com
outros sujeitos, isso sobretudo mediado pelo prazer, sentimento que toma como
principal meio de produção do sujeito e daquilo que faz: “julgo que o prazer de viver,
de fazer e de pensar, junto ou individual é o principal motor de emancipação e de
sucesso nos objectivos ou tarefas de cada um ou de um grupo” (Alexandra, 2013). E
a partir da cozinha Alexandra afirma localizar essa possibilidade de prazer que
promove a escuta, a fala, o respeito mútuo, que cria tempos para reflexão e diálogo.
Seu envolvimento com a cozinha se dá impulsionado por esse desejo de
desenvolver um espaço de partilha que não se limita ao alimento, mas propriamente
daquilo que se é, daquele indivíduo. De mesmo modo é local de produção de si
também a partir do outro e daquilo que vê e pensa sobre os sujeitos que compõem
esse cenário e de como o compõem.
Esse produzir-se de determinado jeito a partir do modo de ser praticante, de
criar contornos para si delineados por práticas que desenvolvem posturas de
questionamento e intervenção nos espaços, caminha para a invenção de uma
estética própria que é afim ao que Lopes (2007, p.23) compreende como
possibilidades de existência e práticas do sujeito. Fala ele em uma “estética das
condutas” (GALLARD, apud LOPES, 2007, p.23), de modo que essa existência é
construída e delineada pela questão ética voltada para um modo de intervenção no
mundo, uma estética de movimentos do sujeito com vistas a uma ação reflexiva
sobre seu contexto.
Cada um dos sujeitos aqui inicialmente apresentados a partir de suas
narrativas vão apontando para a relação estabelecida entre cada um e as práticas
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de cozinhas como um modo encontrado de buscar algo que se desejava para si, que
era coerente com seus ideais e crenças. Encontram-se nessas falas elementos que
indicam tentativas de colocar-se e de delinear posturas sobre as coisas que se
vivenciou em outros momentos percebendo a possibilidade de fazer distinto no
presente.
Essa possibilidade de buscar produzir-se tomando como princípio aquilo em
que se acredita e almeja (e certamente não trato dessas crenças como livres de
construções discursivas) traça o jogo tático entre aquilo que é dado para ser
consumido e as distintas formas de uso que, amiúde sem pretender uma revolução,
inserem pequenas resistências ao uniformizador. Entretanto “é nos aspectos frívolos
e anódinos da vida social, no ‘nada de novo’ do quotidiano, que encontramos
condições e possibilidades de resistência que alimentam a sua própria rotura” (PAIS,
2003, p.28).
Por certo, por se tratarem de formas plurais, sem um partido comum, sem
uma meta única, por vezes não são percebidos como possibilidade de ação política
e interventiva. Isso também reforçado significativamente por um discurso que
legitima o que é significativo como ação afirmativa frente à imposição. Desde os
estudos do cotidiano se busca promover outra forma de pensar tais questões, se
compreende que não estamos aquém às normativas, mas que também somos,
pelas nossas formas de interagir com o que vivemos diariamente, produtores desses
locais.
Ao conversar com Maria Lêda, percebi sua preocupação constante por
pensar que aquilo que estava contando-me talvez não trouxesse nada de relevante.
Construo a escrita a seguir a partir das impressões e reflexões que construí na
conversa que tive com ela sobre suas experiências com as cozinhas, sobre as
coisas que estava produzindo para seu futuro livro. Dos pontos desdobrados na
conversa e das ponderações sobre esses, tento trazer essas ditas “irrelevâncias”, as
ações micro como significativas possibilidades de pensar como os sujeitos formam
(e não somente se conformam) seus espaços e como frequentemente essas
histórias são invisibilizadas.

102

“Irrelevâncias” dos sujeitos cotidianos
Defender a importância dos acontecimentos comuns, das práticas
desenvolvidas no dia a dia requisita um deslocar aquilo que é cotidiano do seu lugar
comum, pôr sob outra perspectiva, imaginar outras histórias possíveis decorridas
das pequenas ações daqueles que fazem parte de uma multidão. É tentar colocar
aquilo que é dito como banal sobre um cubo branco, como propõem Peter Fischli &
David Weiss, buscando trazer o que pode haver no entorno daquelas situações que
aparentemente se encerram nelas mesmas, ou que não parecem criar relações com
outras situações. Nas esculturas apresentadas na série Suddenly this overview os
artistas propõem de maneira divertida situações cotidianas imaginárias e suas
repercussões futuras a partir desses pequenos acontecimentos.
Esses fatos comuns que compõem a vida cotidiana tentam ser trazidos para
um olhar que trama e compreende-os como parte relacional e constitutiva de uma
superfície maior, de desdobramentos outros, da complexidade da vida. Brincam os
artistas com acontecimentos não registrados na história, mas que compuseram parte
de algo legitimado e compreendido como significativo.

Img. 14. Peter Fischli & David Weiss. Senhor e senhora Einsten logo após a concepção de seu filho,
o gênio Albert. Escultura, 2013. Fonte: http://www.tate.org.uk
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Os relatos e apontamentos trazidos nessa escrita até o momento não trazem
histórias de pessoas conhecidas e tampouco reconhecidas por suas realizações,
aqui ainda pensados desde uma das mais relevantes, porém menos reconhecidas,
atividades (GIARD, 2003) que constitui a vida diária. Entretanto, se há um desejo de
fala tão potente e constante, creio deve ser criada uma escuta que minimamente
ponha em suspenso a verdade sobre o que é relevante e digno de atenção. A isso
me proponho.
Maria Lêda abriu seu netbook e foi lendo para mim alguns trechos de seu
futuro livro. Estes traziam com frequência as relações familiares pensadas desde as
cozinhas, ressaltando as aprendizagens desenvolvidas nesse ato e passadas de
mãe para filha. Era comum o aparecimento de vozes de mulheres outras, parte de
seu círculo de amigas, que pela escrita de Maria Lêda ganhavam atenção e
consideração por seus conhecimentos.
Das lembranças dessas outras mulheres, uma em especial me marcou:
conta sobre uma senhora, de origem árabe, que já muito velhinha, relatou-lhe em
uma ocasião sobre sua preocupação em vir a falecer sem ter deixado para outras
pessoas seu conhecimento culinário. O que esse saber carregava de tão importante
que a senhora necessitava deixar a outros?
No conhecimento possuído pela a senhora árabe estava contida a tradição
dos traços identitários de uma cultura e ainda mais, a sua parte de domínio que
conferia pertencimento a esta. Passar para outras pessoas seus conhecimentos
culinários era perpetuar costumes de um povo por meio daquilo que dele mais tinha
propriedade e dedicava-se em suas práticas cotidianas. Não deixar morrer uma
história que se conta, entre outros aspectos, através de seus hábitos alimentares.
Mais ainda, deixar algo para os outros é uma forma de manter-se vivo por meio
daquilo que se ensinou.
De mesmo modo, Maria Lêda, por meio de seus escritos, registra e perpetua
contextos, tempos e seus regimes. As receitas selecionadas por ela trazem histórias
vividas e que por razões distintas são eleitas para serem relatadas e repassadas a
outros, assim como possibilitam o olhar acerca de pessoas e fazeres a quem a
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atenção não recai (ou não recaía) nos estudos sobre as sociedades e seus sujeitos
constituintes.
Quando retomo a indagação a respeito de por qual razão as pessoas que
me relatam suas experiências desde as práticas de cozinhas sempre agregam à fala
a sensação de não estarem dizendo nada de relevante, penso que isso advém
dessa noção construída em grande medida pelo saber científico acerca de quais
narrativas ou ações são importantes para pensar como o mundo é construído e
gerenciado. Não somos ensinados a pensar que participamos ativamente de um
contexto social coletivo e, menos ainda, que as práticas cotidianas que
desenvolvemos têm peso sobre o desenvolvimento desses espaços e relação com
outras esferas. Defendem os autores que estudam o cotidiano “que há um modo de
fazer e de criar conhecimento no cotidiano, diferente daquele aprendido, na
modernidade, especialmente, e não só, com a ciência”. (ALVES, 2008, 14-16).
Logo no princípio de nosso diálogo, Maria Lêda, ao ler brevemente um
trecho de seu futuro livro, disse-me que estava buscando uma escrita menos
acadêmica. Intrigada sobre a razão disto, conversamos sobre a possibilidade desse
intuito dever-se ao fato de que a noção de acadêmico tornou-se sinônimo de
enfadonho ou pesado. Em reflexões posteriores, penso que uma escrita com teor
acadêmico parece por vezes remeter a questões que não dizem respeito às vidas de
pessoas comuns. No entanto, a escrita de Maria Lêda é constantemente permeada
por aspectos que poderiam remeter a uma produção acadêmica, como ela mesma
aponta, (traz frequentemente a referência a autores, contextualizações geográficas e
culturais...) isso possivelmente devido a sua experiência como investigadora.
Contudo não se trata de uma escrita pesada e maçante, pelo contrário, convida o
ouvinte/leitor a imergir naqueles locais que vai relatando e que são testemunhos de
concepções de uma época e região, de histórias desenvolvidas à beira do fogão.
A autora dá nome a seus sujeitos, rosto, características que poderiam ser
consideradas banais e desenvolve reflexões sobre eles desde o universo das
receitas. Diz ela que gosta das receitas com história, não somente da receita por ela
mesma. Dessas histórias ela vai ressaltado aspectos em frases como “naquela
época era assim”, “para as mulheres era assim”, “comum nessa região”, traçando
conexões entre as formas de cozinhar, as possibilidades, liberdades, deveres, afetos
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presentes nessas ações. Não se tratam de fazeres passivos e automáticos, mas
desdobrados desde situações específicas.
Ao contar sobre as comidas que marcaram sua infância, com frequência
Maria Lêda refere-se aos poucos recursos existentes naquele período, bem como à
falta de acesso a determinados produtos. Nisso traz ao diálogo a figura de sua mãe,
contando sobre suas relações de cuidado e afeto por meio do ato de alimentar sua
família. Mas ainda mais interessante é que, quando indagada sobre quem mais
incentivou a buscar uma profissão, também cita a mãe e sua preocupação de que a
filha não deixasse de estudar. Conta ela que quando sua mãe lhe deu autorização
para casar-se disse a seu futuro marido que havia uma condição: que não lhe
impedisse de estudar.
É interessante pensar que essa mesma senhora que ensinou sua filha sobre
os cuidados com a família e o lar também foi a que a incentivou a ter acesso a um
universo que em sua época ainda era significativamente voltado ao público
masculino. Sua mãe almejava para ela aquilo que não teve, conhecimentos além
daqueles que ela lhe poderia oferecer. Possibilidades e liberdades de fazer.
As atividades do lar e sua falta de reconhecimento caminham junto com a
quase inexistente visibilidade da história das mulheres, daqueles saberes que foram
construídos ao longo da história como femininos. Assim que se poderia dizer que a
parca atenção às práticas de cozinhas – estas tendo sido durante muitos anos
responsabilidade feminina (se é que ainda não o são) – também se deve à rejeição
de mulheres como sujeitos sem participação ativa na constituição social.
O cotidiano é reduto de ações e discursos que se repetem ou modificam-se
em razão do olhar dos sujeitos sobre ele. Portanto, essas mesmas mulheres que
tiveram seus espaços, ações e liberdades delimitadas por um discurso patriarcal,
podem ser as mesmas que fundam, diante do olhar crítico sobre si mesmas, outros
modos existir e serem vistas. São minúsculas articulações, reinterpretações,
pequenas “escapadas”, que transformam quase silenciosamente a ordem das coisas
impostas. E aquilo que era obrigação não necessita o abandono para que torne mais
forte o discurso de liberdade. No caso dos fazeres de cozinha, a liberdade parece
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traduzida muito mais pelo sentido de prazer, do que propriamente pela recusa da
atividade.
Percebo essa questão fortemente marcada nas falas de Alexandra e
Débora, que procuraram justamente nas atividades da cozinha modos de
relacionarem-se com esse fazer que tentam ser questionadores e por vezes
subversivos. Bem como Ronaldo, fazem dessas cozinhas locais de afirmação, de
potência criativa. Compreendem sua relação potente de prazer e de vias de
liberdade.
Ao narrar-me suas experiências, Maria Lêda evidencia o carinho que possui
com a prática de cozinha. Não deixa de falar sobre o cozinhar com ares de
responsabilidade familiar, mas tampouco inclui pesar ou sugere falta de
reconhecimento por seu fazer. Ao narrar suas vivências por meio da escrita, de
propor-se à construção de um livro que fala de um fazer marcadamente feminino,
trazendo para esse as vozes de mulheres, faz uso de sua autoridade acadêmica
para visibilizar essas histórias.
Maria Lêda lança mão de seu saber da escrita (esse em seu caso ainda
reforçado por sua formação em Letras) e traça uma história sob uma perspectiva
notadamente feminina. Ainda que em nenhum momento tenha mencionado a
intenção de traçar uma visão histórica do feminino sob a perspectiva da cozinha, o
faz de modo rico trazendo aspectos que problematizam a noção discursiva sobre as
construções de gênero, as experiências como potências sobre desenvolvimentos
subjetivos e a pujança imagética da memória que convida à reflexão daquilo que se
foi, indagando o que se pode vir a ser desde o olhar crítico acerca do vivido.
Entretanto, após a abordagem de todas essas inúmeras questões aqui
tocadas ainda de modo sutil, Maria Lêda finalizou nossa conversa demonstrando-me
o receio de não ter contribuído para com minha investigação... Recordo assim de
outras inúmeras pessoas que já me disseram a mesma frase, mas que entregaram a
mim parte de suas intimidades, de suas histórias pessoais tecendo tramas com
minha pesquisa.
Diante dessa situação recorrente me interessou primeiramente pensar sob a
razão desses saberes oriundos do cotidiano ainda provocarem a desconfiança
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acerca de sua valoração, bem como a atenção sobre sua abordagem como
interessante e relevante ao âmbito do conhecimento formal. E nesse sentido,
Certeau e Giard sugerem pistas acerca desta pouca atenção aos saberes do
cotidiano:
Nossas categorias de saber ainda são muito rústicas e nossos
modelos de análise por demais elaborados para permitir-nos
imaginar a incrível abundância inventiva das práticas cotidianas. É
lastimável constatá-lo: quanto nos falta ainda compreender dos
inúmeros artifícios dos "obscuros heróis" do efêmero, andarilhos da
cidade, moradores dos bairros, leitores e sonhadores, pessoas
obscuras das cozinhas. Como tudo isso é admirável. (CERTEAU e
GIARD, 1996, p. 341-342)

As aprendizagens desenvolvidas no cotidiano trazem à tona, como
mencionam os autores, uma abundância inventiva de práticas de sujeitos que são
desdobradas colocando em jogo os habitantes destes espaços e suas negociações
com estes. São relações desenvolvidas a partir de fazeres, formas de ver e
interpretar o mundo, de atuar nele. Essas questões, quando investigadas pela
perspectiva da cultura visual e da investigação narrativa podem ganhar não apenas
maior atenção, bem como promover estratégias e modos de investigação que deem
conta de desdobrar aquilo que o cotidiano tem a contar sobre aqueles que o
habitam. Ao compreender o universo imagético do qual fazem parte os sujeitos
como constituído por políticas do ver e essa ação como tramada com os demais
sentidos envolvidos em suas experiências cotidianas, ambas as perspectivas
provocam a atenção sobre a complexidade da construção do indivíduo em seu meio
e como produtor deste.
Por essa razão a eleição dos conceitos de fenômenos e eventos visuais
propostos por Illeris e Arvedsen (2011) para pensar os processos visuais na
construção dos sujeitos deu-se em minha pesquisa por acreditar que abrangem uma
gama de aspectos sensoriais envolvidos e em diálogo com o ato de ver e construirse desde o que se vê. Assim como Mitchell (2009) já defendia em sua escrita “Não
existem mídias visuais”, o ato de ver envolve demais sentidos em seus modos de
percepção. Creio que tomar esta noção como ponto de vista amplia o sentido da
pesquisa que se pretende voltada ao estudo dos sujeitos e suas relações com o
visual, compreendendo que as tramas existentes nesse processo são mais
complexas do que a conexão imagem-visão, isto afim à concepção de Illeris e
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Arvedsen, de que a imagem seria uma subcategoria dos fenômenos visuais. Neste
sentido, a percepção que se dá pelo visual seria significativamente mediada pelos
aspectos socioculturais do contexto do qual o indivíduo faz parte e creio que essas
questões já põem em evidência o frutífero diálogo entre a investigação narrativa e os
estudos da cultura visual.
Os eventos e fenômenos visuais dialogam com a perspectiva que lanço a
partir da investigação narrativa, uma vez que enfatizam o aspecto cultural como
determinante nas formas como nos relacionamos com aquilo que vemos. Ou seja, à
medida que vamos sendo afetados por outros artefatos culturais, as maneiras com
que olhamos para nós mesmos, para como nossas histórias são reconfiguradas,
despertando a imagem de sujeitos distintos daqueles que fomos outrora, ou que
pensamos ter sido.
Os autores da investigação narrativa amiúde ressaltam a intrínseca conexão
entre o narrado e seus condicionantes culturais. Aquele que narra a si próprio o faz
de acordo com as normativas discursivas, morais e ideológicas nas quais está
inserido. Isto, evidenciando o caráter discursivo como um determinante na
construção dos sujeitos sobre si mesmos. Por isso Martins e Tourinho (2009)
enfatizam que a investigação narrativa busca observar e compreender nas práticas
culturais e sociais que são desenvolvidas pelos sujeitos, como estas afetam suas
subjetividades. Compreendem os autores que essas práticas agem sobre suas
formas de interpretar o mundo em que vivem, bem como narrar a si próprios, deste
modo, criando e estabelecendo concepções e representações que farão parte do
jogo discursivo de cada sociedade e dos indivíduos sobre si mesmos.
Nessa pesquisa os estudos da cultura visual e investigação narrativa
contribuem para pensar em como os sujeitos constroem-se e são construídos por
meio de suas práticas cotidianas, tendo em vista a ordem discursiva que circula por
estes espaços e ações, isso compreendendo que o indivíduo “não é somente
subjetividade, mas uma organização complexa capaz também de objetivar, (...) de
se compor, de estabelecer acordos no seio da comunidade, de produzir um
imaginário comum e, portanto, de construir sua realidade” (NAJMANOVICH, 2001, p.
93-94).
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Portanto, creio que essa pesquisa propõe um olhar sobre como podemos
aprender com o cotidiano sobre como nos tornamos o que somos, isto com
projeções a outras possibilidades de ser, para isso, descentralizando o olhar das
narrativas universalizantes que cimentam concepções, noções de aprendizagem.
Retomando os aspectos utilizados como disparadores para iniciar um
diálogo sobre como o cotidiano e as desconhecidas pessoas que fazem parte dele
podem propor um vasto campo de visão sobre as sociedades, volto aos indícios que
provocam o olhar sobre o feminino. Isto, sobretudo por este ser um dos temas que
ganham outros olhares desde essas duas perspectivas, justamente no sentido de
questionar representações e discursos que as permeiam.
As mulheres narradas por Maria Lêda, bem como ela mesma, situam-se em
um tempo e contexto em que a atividade de cozinha caracterizava um fazer próprio
de suas condições femininas. São concepções sobre seus direitos e deveres
tramados pelas atividades cotidianas que vão apresentando-se em palavras,
expressões, decisões.
Ao resgatar a frase de sua mãe dita ao futuro genro, a qual dizia respeito ao
seu estudo, Maria Lêda traz à tona as concepções implícitas no ato narrado ao
evidenciar quem possuía direito sobre quem na descrita situação. Quando a mãe de
Maria Lêda diz “nunca impeça que ela estude”, na verdade sugere compreender que
há um direito do marido sobre sua esposa nesta decisão de poder estudar ou não.
Nisto pode-se retomar o âmbito sociocultural em que o acesso à educação por parte
do feminino ainda era visto como uma decisão masculina, bem como podia ser visto
como uma possível ameaça ao bom cuidado do lar, uma tarefa obrigatoriamente
feminina (CUNHA, 2006).
O acesso à educação não apenas deslocava as mulheres de seus locais de
responsabilidade, como abria espaço aos poucos para que pudessem tornar-se
parte ativa e produtora no regime de discursos, questionar suas posições, direitos,
modelos identitários. Diz Foucault (1970, p.45) que “Todo sistema de educação é
uma forma política de manter ou modificar a adequação dos discursos, com os
saberes e os poderes que implicam”, e neste caso penso não apenas o acesso à
instituição formal de ensino implicada nesse relato, mas sobretudo nos processos de
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ensino desenvolvidos desde as atividades cotidianas desempenhados por essas
duas mulheres. Redes de aprendizagens desenvolvidas por meio de fazeres que
podem tanto conformar o sujeito a uma determinada concepção sobre si, como
justamente podem apontar outras vias.
Se por um lado a mãe de Maria Lêda deixava clara em sua fala seu
enraizamento acerca das concepções daquele contexto na divisão laboral para
homens e mulheres, por outro propunha uma mudança nesta ao compreender o
acesso a outros espaços e fazeres como uma mudança a ser buscada. Vejo o
questionamento de um modelo identitário que não se configura pela negação do
conhecimento e da realização de uma prática, mas sim pela ampliação das
possibilidades de aprender. Vejo esse questionamento ocorrido a partir do olhar
tecido sobre si mesma em diálogo com o olhar sobre sua filha e sobre os possíveis
para ela.
Os olhares sobre o feminino, atenções sobre as histórias quase invisíveis, as
agências, negociações nas formas de ver-se e ver ao mundo, as representações
adotadas e questionadas vão justamente ao encontro da proposta da cultura visual.
Nisto, são colocados em evidência os jogos de poder tecidos pelas representações
desenvolvidas no seio de práticas do dia a dia e os movimentos de criar a si mesmo
desde o que se vê e o que se narra como constituinte identitário.
Refletir sobre “quem nós podemos nos tornar” pede espaço para
negociações, mediações e fortalecimento das relações sociais. Pede
pela confluência entre razão e emoção. Pede um sentido de ‘eu’
atrelado à ‘agência’, a tomadas de decisão sobre “como nós
podemos representar a nós próprios” e sobre como nos
posicionamos e questionamos nossas representações sobre os
‘outros’. Daí que a educação da cultura (não apenas) visual projetase – e se compromete - a criar espaços pedagógicos nos quais
diferentes identidades não apenas caibam, mas possam se mover,
se transfigurar. Espaços que abriguem, simultaneamente,
continuidades e descontinuidades em relação a “quem nós somos”.
(TOURINHO, 2010, p.61)

A cultura visual, bem como a investigação narrativa propõem a
desestabilização dos modelos e identidades fixos, das macronarrativas que mais do
que pensar os sujeitos os formatam dentro de sistemas discursivos hegemônicos.
Os dois campos de investigação ressaltam a importância dos contextos culturais
compreendendo que estes não apenas agem sobre as noções que os sujeitos
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constroem e de si e do mundo, mas ainda que eles mesmos são produtores destes
locais que habitam.
Este sentido dialoga com a compreensão de Certeau (1996) acerca daquilo
que há de mais potente nas ações cotidianas sobre os contextos de
desenvolvimento, que de acordo com ele se configuram como “táticas de
resistência” do “homem ordinário” sobre as políticas culturais e as ordens sociais.
Assim, nas pequenas resistências estabelecidas no cotidiano as transformações são
sutil e silenciosamente tramadas pelos sujeitos anônimos.
A busca de maneiras do feminino para tornar-se visível ultrapassa a análise
de imagens produzidas que representam o feminino. Quando Mitchell (2002) fala
dos riscos de compreender a cultura visual somente como o estudo de imagens,
enfatiza justamente os sistemas de invisibilidade que fazem parte de políticas do ver.
Não trazer para o campo de visão age tanto sobre a representação discursiva dos
sujeitos quanto as imagens que são produzidas buscando representá-los. Deste
modo, as brechas encontradas pelo feminino para dizer-se nas pequenas ações são
modos tanto de mostrar-se como de evidenciar a multiplicidade contida em um
conceito de gênero que comumente se reduz a poucas características genéricas.
Estas, aqui podem ser inicialmente pensadas pela história da senhora árabe que
temia não poder deixar seu conhecimento para outros, pela mãe de Maria Lêda que
dedicou sua vida, seu carinho por meio da cozinha para com sua família, mas que
desejava para sua filha mais do que esses saberes, e ainda o próprio projeto de
Maria Lêda de trazer essas histórias escritas desde suas recordações com a cozinha
para serem lidas por outras pessoas e pensadas em diálogo com suas experiências.
Ainda que essa escrita tenha se baseado na atenção sobre o aspecto
feminino presente nas práticas de cozinhas, os relatos realizados por Maria Lêda,
bem como as histórias que tenho ouvido até então me sugerem que estas atividades
cotidianas, ao contrário do que comumente escuto, têm muito de importante para
contar sobre como aquilo que dizemos de nós mesmos e como nos vemos atua
sobre as formas de construir e viver os espaços dos quais fazemos parte. Creio que
buscar dar visibilidade a essas histórias que “não dizem nada de importante” é
trabalhar para buscar a atenção para pessoas que sempre estiveram ali, mas que
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não foram notadas em razão das ordens discursivas hegemônicas nas quais os
sentidos despertos pelo ver atuam de modo determinante.
Retomando

a

concepção

de

Certeau

no

que

diz

respeito

às

microrressitências não enquanto contra-poderes, é possível pensar que essa forma
de resistir à uniformização pode se dar também pela afirmação de si, da produção
de si afim aos desejos próprios. Nas histórias aqui brevemente introduzidas, se
produzem resistências que se dão em relação à permanência no tempo, ao direito
de escolha de uma estética própria, a promover para si uma forma de viver as
coisas, os lugares as pessoas... Uma maneira por vezes distinta de outras vividas e
que despertaram o desejo de mudança, de fazer diferente.
Foucault (1979) fala sobre a existência de um campo de possibilidades para
que se possa exercer a liberdade dentro de determinado espaço, de determinada
ordem política, e com isso deixa claro o limite, não a destruição do campo de poder.
Certeau (2000), por sua vez, destina-se a pensar esse campo de possibilidades em
que se produzem as microrresistências, esse exercício de liberdade que creio,
emana de uma consciência de si sobre o meio que se vive, isso também oriundo
daquilo que se vive e que afeta. Para tanto, é necessário pôr em jogo essa
sensibilidade compreendida também como potência, tanto quanto superfície de
sujeição.
Iniciei esse capítulo falando sobre meu envolvimento com as práticas de
cozinhas e da relevância dos cadernos de receitas que compõem essa tese como
produções diarísticas que evocam o olhar sobre o feminino. Com o relato de Maria
Lêda busquei intensificar a discussão pelas inúmeras questões que sua fala
promove acerca desse mote, mas não somente por aquilo que já se encontra
significativamente solidificado pelas normativas socioculturais, mas sobretudo pelas
pequenas brechas desenvolvidas justamente a partir de um fazer que é comum e
historicamente referido como meio de sujeição feminina.
Ainda,

pelos

relatos

dos

demais

participantes

que

trazem

suas

compreensões e afirmações sobre o âmbito das cozinhas como possível produtor de
modos de se colocar em seus espaços, tento dar ênfase no capítulo a seguir à
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possibilidade de fazer algo como exercício de liberdade, especialmente no que diz
respeito ao que é delimitado pelas definições de gênero.
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Baião de dois25 ou A cozinha e produções de gêneros

25

Prato típico do Nordeste brasileiro que possui como principais ingredientes: feijão verde, arroz, carne seca e
queijo de coalho. Confesso que em um primeiro momento a mistura me pareceu estranha, mas isso não impediu
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Ao iniciar as primeiras observações e escritas sobre gênero, percebi que de
mim saiam frases e argumentações carregadas pelo modo com que fui construindome enquanto mulher, isto sob ensinamentos e referências oriundos de sistemas
socioculturais. Assustava-me (e ainda assusto-me muitas vezes) com frases que
digo e que colocam a mulher em um local maleficamente construído sob o poder
masculino. Após anos de estudo acerca do tema, com o conhecimento de autores
que se contrapunham a estas concepções que parecem encravadas em locais que
nos habitam e que as aprendizagens distintas e posteriores parecem não conseguir
atingir, fui confrontando concepções, mas sem saber exatamente como fazê-las
dialogar.
Por vezes reli meus artigos e senti como se tivessem sido escritos por outra
pessoa. Inúmeras vezes fiquei espantada (e de certo modo decepcionada) com
minha capacidade de maravilhar-me com questões trazidas por autores e pessoas
com quem dialogava sobre o tema, mas que perdiam-se como fumaça ao passo que
eu começava a escrever sobre. O fato de começar a perceber-me como uma
“feminista de carteirinha” deixava-me significativamente frustrada, pois evidenciava
que as outras perspectivas que me eram propostas a cada dia, sobrepujavam-se
aos meus enfrentamentos pessoais, bem como ao que fortemente havia sido
ensinado a mim desde que nasci.
Penso ser importante trazer estas questões antes de iniciar uma abordagem
acerca de minhas concepções sobre o gênero, pois não vejo como tentar disfarçar
tais questões e, agora, tampouco penso que seja necessário fazê-lo. Se busco partir
de minhas experiências, de minha construção de gênero como um dos focos de
interesse na pesquisa a qual me lanço, não vejo como não “trazer-me”, com meus
preconceitos e aprendizagens e, ainda com meus enfrentamentos em pleno estado
pulsante. Se em algum momento minhas frases parecem contrárias ao que os
autores que trago para dialogar sugerem, é provável que seja exatamente isso.
Lembro de, em uma das edições do Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e
Cultura Visual, promovido pela FAV/UFG, ter sido questionada pelo professor
Belidson Dias a respeito de algumas colocações que havia feito e que se
contrapunham à perspectiva queer com a qual eu começava a dialogar. Respondi
que eu a experimentasse e maravilhasse-me com o sabor. A esse fato associo a tendência de rejeitar aquilo que
parece fora de um padrão ou norma. E, neste sentido, esse prato estabelece grande coerência com o que me
proponho a discutir nesta parte do trabalho.
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que meu interesse por essa perspectiva crescia cada vez mais e que me parecia dar
suporte ao que me propunha a investigar, contudo, não conseguia ver como deixar
de lado tudo que em mim havia sido inscrito pelo viés sociocultural ao longo dos
anos.
Discutir questões de gênero é frequentemente ir contra a corrente das
certezas e verdades que visam sustentar sua definição na vida cotidiana, em um
estatuto da organização social. O que parece cada vez mais insustentável diante
das inúmeras manifestações de sujeitos que não se enquadram nas duas únicas
possibilidades fornecidas pelo estatuto da verdade acerca do que caracteriza o
gênero de uma pessoa. Neste sentido, a teoria queer seduz por sua aparente
flexibilidade argumentativa, que transcende a observação dos gêneros pautada nos
aspectos biológicos e nas identidades fixas dos sujeitos, complexizando-os e aos
seus discursos. Deste modo, assumo dialogar com a teoria queer ainda que não a
tome como base para as reflexões aqui trazidas. Valho-me de alguns de seus
autores e discussões, pois neles encontro aporte para algumas discussões no que
diz respeito à temática em questão.
Me dedico nesse primeiro momento deste capítulo a tecer algumas
considerações sobre os discursos que envolvem as construções de gênero,
dialogando com alguns autores que apresentam reflexões e discussões sobre tal
temática.

Quem quer (pode) brincar de cozinhar?!
Inicio então essa incursão pelas reflexões acerca do gênero justamente
pelas considerações de Dias (2011) no que tange à teoria queer e sua perspectiva
que põe em xeque os intuitos socioculturais de estabelecimento de uma
normalização do indivíduo por meio de sistemas de representação e discursos
informados pela perspectiva heteronormativa e falocêntrica.
(...) a teoria queer permite pensar em multiplicidade, ambiguidade,
fluidez das identidades sexuais e de gênero, tecnologia, abjeção,
representação corpórea, de maneira a sugerir novas formas de
pensar a cultura, a educação, o conhecimento, o poder e a
representação. (2011, p.102)

117

É principalmente o propósito de pensar a multiplicidade de manifestações,
de modos de ser e construir-se em razão dos afetos oriundos dos contextos
vivenciados, que torna tão sedutora a teoria queer – à qual Dias (2011) já menciona
de antemão não se tratar de uma teoria, mas um “corpo teórico” – por sua sugestão
de ampliação de perspectivas no que tange ao gênero e à sexualidade, temas
significativamente abordados em pesquisas contemporâneas. E já no fato da
atenção dispensada a esses temas, vislumbra-se a compreensão da relevância de
discussões que não ignorem os modos de ser que transcendem o modelo masculino
ou feminino.
A partir desses autores penso essa multiplicidade de modos de ser que
tende a se encontrar limitada pelos preceitos construídos em relação às
características de um ou outro gênero e, a partir disto reflito sobre as práticas que
não apenas são atribuídas a cada um dos sexos 26, mas que por vezes podem
subverter uma definição arbitrária acerca de gênero devido a seus modos de
interação, desenvolvimento, motivação, etc..
Explico observando a prática a qual me proponho investigar: um homem que
cozinha, não por ter assumido esta como sua profissão, mas por prazer ou
necessidade, contrapõe-se à estrutura tradicional que delimita os fazeres destinados
a serem desempenhados por um ou outro sexo. Reporto-me aqui à estrutura
tradicional, pois a percebo ainda forte e determinante, mesmo que por vezes velada.
Uma mulher que cozinha para satisfazer seu desejo e não por obrigatoriedade (se é
que assim poderia ser chamado o ato de cozinhar para marido ou filhos, por
exemplo), de mesmo modo subverte a norma.27
Tal questão que deixa ares de reflexão ordinária, na verdade aponta para o
fato de que muitas destas regras que já não parecem tão significativas atualmente,
ainda encontram em “banalidades” do dia a dia a confirmação de que os locais e
manifestações atribuídos aos sexos são fortemente voltados à concepção de que
existem esses locais e manifestações que são concebidos apenas para um ou outro.
26

Aqui me refiro a “sexo” pois são questões que são determinadas aos indivíduos no momento em que é
identificado o órgão sexual que este possui, como se esta constatação fosse a necessária para definição das
condutas a serem adotadas por este sujeito.
27 Com isso compreendo que uma mulher pode satisfazer seu desejo de agradar o marido e os filhos
cozinhando.
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O fato de estar aqui, entre tantos pesquisadores, produzindo uma tese que visa
entre outras questões pensar construções de gênero, sugere-me a complexidade
que reside em uma simples ação desempenhada quando mudam os agentes da
situação.
Ocorre que a fluidez cada vez mais constante entre práticas e manifestações
que se construíram ao longo dos anos, fortemente relacionadas com um ou outro
sexo, agora são indícios de que estes trânsitos podem ser justamente o que
caracterizam os gêneros na contemporaneidade. Uma liberdade – que considero
ainda significativamente sutil – de assumir características daquele de que devemos
nos diferenciar, que nos foi ensinado a tomar como oposto e avesso, de modo a
buscarmos ser o total contrário.
Como bem assinala Rubin (1993) quando menciona a compreensão de
homens e mulheres como categorias exclusivas, esta divisão não se constitui de
modo “natural”, mas fortemente marcada pela repressão. De acordo com a autora, a
identidade de gênero exclusiva exige do homem a rejeição de quaisquer traços
femininos, assim como requisita às mulheres o movimento oposto, o de rejeição de
características masculinas. Tal argumentação figura o que, em termos discursivos,
rege a concepção de condutas a serem adotadas pelo indivíduo desde a infância.
Assim, partindo da popular frase “lugar de mulher é na cozinha”, logo, lugar
de homem é fora dela, penso a busca por uma reiteração de normas colocadas aos
indivíduos em que a presença da linguagem é significativa. Seguindo a concepção
de Monique Wittig (1992), a partir da linguagem, da repetição de discursos ao longo
do tempo, são solidificados sistemas que tendem a gerar a noção de realidade e de
seus fatos. Paulatinamente vamos incorporando concepções e posturas diante de
repetição de frases corriqueiras e, não obstante, vamos repetindo-as de modo quase
imperceptível. Nisto são reforçadas concepções de que os caminhos para homens e
mulheres devem ser opostos.
Essa oposição há muito tempo é solidificada pelas divisões laborais que
criam linhas separatórias entre as funções de cada sujeito em determinado contexto.
Maria Lêda pontua aspectos que traçam as distinções entre os direitos e deveres
atribuídos a homens e mulheres no contexto em que cresceu, enfatizando essa
divisão na prática da carneação que, ainda que evocasse a participação de todos
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naquele processo, firmava fazeres específicos definidos em razão das diferenças de
gênero.
Dia de carneação era o maior rebuliço lá em casa. Aliás, o rebuliço
começava na véspera. Minha mãe lavava cuidadosamente os
utensílios: a gamela de madeira, a prensa para espremer os
torresmos, o tacho que era usado em três momentos diferentes (para
aquecer a água papa pelar o porco, para fritar a gordura que se
transformava em banha e torresmos e para cozinhar as morcilhas).
Meu pai coletava e lascava as lenhas, afiava as facas e organizava a
taboa onde o porco seria colocado para ser pelado e a mesa para
cortar as carnes...
Havia uma separação muito clara nos trabalhos: os homens
sangravam o porco, despejavam-lhe água fervente e raspavam seu
couro e seu pelo. Depois de bem limpo, abriam-no cuidadosamente,
recolhiam o sangue numa panela e a buchada numa gamela e
entregavam às mulheres que iam para o rio lavar as tripas e depois
preparavam a morcilha com o sangue e as vísceras. (Maria Lêda,
2014)

No evento narrado é interessante observar que as tarefas realizadas pelas
mulheres exaltam o emprego de força, virilidade, indiferença frente ao que poderia
causar repulsa, características essas que comumente são atribuídas aos homens.
Com isso a variação das concepções acerca dos gêneros e suas distinções fica
mais claramente estruturada e definida em relação às especificidades de tempos e
contextos culturais de modo que as noções acerca do que seria viril, por exemplo,
podem ser totalmente diferentes de um meio para o outro.
Outro fator interessante é que apresentadas as necessidades econômicas
de cada grupo cultural, as percepções acerca das divisões laborais também
articulam suas concepções discursivas em virtude da produção necessária. Por isso
Scholze (2006) enfatiza que a divisão laboral, bem como a concepção acerca de
qual atividade é digna de reconhecimento, são construções culturais e não
biológicas, pois ao passo que as mulheres ficam sozinhas, elas passam a assumir o
lugar masculino na condução da família.
Se por um lado compartilho de uma crença de que ainda vivemos em uma
sociedade notadamente erigida sob preceitos masculinos, por outro não vejo como
ignorar que as possibilidades de trânsitos entre gêneros, em razão das
transformações e necessidades da sociedade contemporânea, não apenas
desestabilizam estes preceitos, como também podem sugerir a precariedade acerca
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dessas

noções

enquanto

seguramente

definíveis,

principalmente

quando

determinadas pelos aspectos biológicos.
Zigmund Bauman (2005), partindo de sua conceituação acerca da liquidez
da sociedade atual, menciona que embora o intuito de estabelecer-se dentro de uma
identidade venha arraigado a um desejo de segurança, a ideia de uma posição fixa
diante

de

inúmeras

perceptíveis
atualidade

também
uma

possibilidades

não

sugere

perspectiva

na

sedutora.

Assim, buscar a segurança na afirmação
“sou mulher, logo, penso, gosto, faço como
tal” é restringir-se a um pequeno mundo
delimitado por fronteiras invisíveis, mas
com

vista

sedutores.

para
Por

outros

outro

possíveis

lado,

e

permitir-se

ultrapassar tais fronteiras, é pôr-se em
evidencia à transgressão, é contrariar o
espaço

que

foi

para

aquele

sujeito

construído de acordo com a crença na
retidão organizacional que se pretende
socialmente.

Img.15. Daniel Toledo. Homem Espelho. Performance
realizada em Caracas - Venezuela. 2004.
Fonte: http://www.danieltoledo.com.br/10_homem.html

Denise Najmanovich (2001a) propõe a noção de “sujeito encarnado” que
compreende o indivíduo como complexo, múltiplo, intrinsecamente conectado e
sensível a seu contexto. Segundo a autora essa perspectiva seria avessa à noção
de sujeito implementada e difundida pela modernidade: em que é apresentado como
uma forma homogênea, bem delineada, com características comuns e precisas.
Pela noção de sujeito encarnado propõe-se o entendimento de que os sujeitos, suas
produções subjetivas, estão tramadas com os locais dos quais fazem parte,
entretanto não sendo somente produzidos por esses, mas também possíveis
produtores do que ali circula. Esse sujeito, tal como o “Homem Espelho” de Daniel
Toledo, reflete os locais por onde passa. Entretanto é movente, podendo assim
alterar frequentemente sua imagem ao passo que se coloca sob o efeito de outras
imagens, perspectivas, espaços.
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Najmanovich ainda pontua que essa construção do sujeito, desse corpo, é
mediada pela linguagem. Afirma que esse corpo de que falamos “emergiu de nossa
experiência social e histórica, em um contexto específico e está atravessado por
múltiplos imaginários.” (NAJMANOVICH, 2001a, p.22). Scott ainda enfatiza que em
termos históricos é importante ter em vista que “as histórias são escritas de ponto de
vistas e perspectivas fundamentalmente diferentes” (SCOTT, 1998, p. 300). Com
isso compreende-se que as constituições e, mais ainda, as flexibilidades das
manifestações de gêneros sofrem os efeitos daquilo que significativamente pela
linguagem os dizem. Nossa compreensão sobre nós mesmos não é anterior às
possibilidades criadas discursivamente para dizer o sujeito.
A questão do “ser” um homem, ou uma mulher é discutida por Butler (2003),
em referência à Wittig, reiterando a relevância da linguagem nos processos de
construções acerca do sujeito. De acordo com Butler sobre a concepção de que se
“é” um homem ou mulher “tal afirmação tende a subordinar a noção de gênero
àquela de identidade, e a levar à conclusão de que uma pessoa é um gênero e o é
em virtude de seu sexo” (p.44). Ou seja, ao passo que é verificado o órgão sexual do
indivíduo vislumbra-se para este inúmeros espaços, fazeres, modos de agir que se
adéquam àquilo que ele é, logo, instituindo de antemão tudo que ele deverá ser
diante das possibilidades compreendidas para o gênero que lhe é atribuído
socialmente.
Entretanto, a observação de que fronteiras que se pretendem rígidas
deslocam-se na medida em que são afetadas por transformações na ordem social,
sugere a instabilidade das certezas no que tange aos modos de ser enquanto
definido pelo aspecto biológico. Assim, parece coerente a compreensão da categoria
gênero enquanto a construção social do sexo, tendo em vista que é possível verificar
como estas podem assumir outros aspectos quando em tempos e espaços distintos
(SCOTT, 1990).
Deste modo, a consideração dos possíveis mundos habitáveis pelos sujeitos
ignora a instabilidade das sociedades diante de mudanças de paradigmas políticos,
religiosos, culturais... Ou seja, cria-se o roteiro a ser seguido pelo indivíduo em sua
construção identitária como se este estivesse alheio a estes fatores. Os processos
de subjetivação mediados pelas normativas de cada contexto cultural orientam o
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sentir e relacionar-se e experimentar o mundo, pois “não há subjetividade sem uma
cartografia cultural que lhe sirva de guia; e, reciprocamente, não há cultura sem um
certo modo de subjetivação que funcione segundo seu perfil” (ROLNIK, 1997, p.4).
Volto-me aqui então para minha área de concentração e penso que,
compreendendo os gêneros como construções socioculturais e não apenas físicobiológicas, é possível perceber como suas representações visuais sugeridas operam
diretamente na produção e ‘oferta’ de identidades possíveis, ampliando a
conceituação acerca dos distintos ‘eus’ passíveis de serem incorporados por um
indivíduo. Questões estas significativamente afetadas pela multiplicação dos
sistemas de representação cultural, que ofertam inúmeras identidades com as quais
invariavelmente poderíamos nos identificar (HALL, 2006).
A afirmação de Hall reporta-se principalmente à relevância dos meios de
comunicação nos processos de construção identitária tomadas a partir da
identificação com demais sujeitos, contudo, estes sistemas de representações
visuais são encontrados no dia a dia em meios de sociabilidade que iniciam desde o
âmbito familiar. As imagens que referendam a construção do modo de ser e agir da
criança atuam desde as primeiras imitações que faz daqueles com os quais convive
e sobretudo, daquele que lhe é informado como o seu semelhante. Deste modo os
indivíduos se constituem por aquilo que lhe informam de antemão que são, isto,
anterior a todas as possíveis situações que vivenciarão, a todos os lugares por onde
transitarão e a todas as pessoas com as quais irão interagir.
Essa concepção vai ao encontro do que afirma Butler (2003) a respeito da
inexistência de uma identidade de gênero como anterior à suas performances. Nas
palavras de Butler (2003, p. 48) “não há identidade de gênero por trás das
expressões do gênero; essa identidade é performativamente constituída, pelas
próprias ‘expressões’ tidas como seus resultados”. Seguindo esta concepção, a
pessoa não nasce condicionada prescritivamente por seu sexo como apta ao
masculino ou feminino28, mas é paulatinamente disciplinada de acordo com os
28

Penso que aqui é importante fazer um apontamento acerca da utilização que faço da divisão binária
homem/mulher como os dois únicos gêneros existentes. Utilizo-os inicialmente com o intuito de seguir uma linha
de raciocínio que parte de construções fixas acerca do gênero, de modo que me parece necessário, pelo menos
nesse primeiro momento, construir a concepção diante do binarismo que informa minhas observações e
ponderações.
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ditames de sua esfera sociocultural a assumir as condutas previamente
estabelecidas

como

características

ao

seu

sexo.

Estas

condutas

são

significativamente tecidas, determinadas e firmadas por meio de atividades
realizadas pelos indivíduos. São ações que começam a ser incentivadas e
condicionadas desde os primeiros anos de idade, seja nas primeiras divisões de
atividades do cuidado da casa determinadas pelos pais, seja pelos brinquedos
presenteados a cada criança...
A ênfase no aspecto sociocultural na construção do gênero se dá devido ao
fato de que compreendo este como um dos pontos que mais põem em questão as
certezas fundadoras dos gêneros. Se o gênero fosse efetivamente determinado
(exclusivamente) pelo aspecto biológico, como poder-se-ia explicar as expressões
distintas de um mesmo sexo que, porém, encontra-se em esferas culturais
diferentes?
Linda Nicholson (2000) ainda reforça os possíveis problemas que podem
derivar da compreensão do corpo como um “porta-casacos” – como se neste
pudessem ser colocadas vestimentas, mas sem ignorar que se trata especificamente
de um local para vestimentas – por pensar que tal perspectiva poderia limitar a
compreensão acerca da definição de gênero. Nicholson menciona que há uma
“tendência a se pensar o gênero como representativo do que as mulheres têm em
comum, e aspectos de raça e classe como indicativos do que elas têm de diferente”
(NICHOLSON, 2000, p. 13), o que leva a uma noção de que é possível encerrar a
concepção de gênero pautada apenas em semelhanças. Ainda, afirma que “através
da crença comum de que a ‘identidade sexual’ representa o ponto comum entre
várias culturas, freqüentemente generalizamos o que é específico da cultura
moderna ocidental ou de certos grupos dentro dela” (idem, 2000, p.4).
Diante disso evidencia-se a compreensão de gênero como voltada à
padronização, à ilusão de uma precisa delimitação informada pelo sistema cultural
hegemônico fundador. Todavia o que isso reforça é que, tanto a concepção de
gênero enquanto precisamente definido por características comuns de um mesmo
sexo é infundada, como sugere que a tentativa de uma uniformização não solapa a
multiplicidade de expressões do sujeito. São justamente essas expressões que
contornam as “regras”, que destacam o caráter sensível do gênero não somente aos
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seus sistemas de regulação, mas também a todas as referências de ordens variadas
com as quais possa se comunicar.
Beatriz Preciado enfatiza essa multiplicidade de expressões quando discorre
sobre as multidões queer que rejeitam a ideia de uma identidade natural, buscando
tanto “resistir ou como desviar das formas de subjetivação sexopolíticas”
(PRECIADO, 2011, p.16). Assim, Preciado sugere uma desontologização do sujeito
das políticas de identidade afirmando que
Não existe diferença sexual, mas uma multidão de diferenças, uma
transversalidade de relações de poder, uma diversidade de potências
de vida. Essas diferenças não são “representáveis” porque são
“monstruosas” e colocam em questão, por esse motivo, os regimes
de representação política, mas também os sistemas de produção de
saberes científicos dos “normais”. (PRECIADO, 2011, p.17)

Em sua elucubração é clara a noção de que os gêneros e sexos são
construções regidas a partir de um estatuto de normalidade sexopolítico, como ela
mesma propõe. Entretanto, o que Preciado afirma é justamente a inexistência dessa
identidade unitária, fixa, padrão, independentemente de se tratar das questões de
gênero. Ao passo que são observáveis inúmeras manifestações do sujeito, que é a
variedade de diferenças que caracterizam as multidões, o conceito de diferença
cede lugar ao de multiplicidade.
Nesse

sentido,

mesmo

o

padrão

hegemônico

“homem

branco

e

heterossexual” diante do sistema sexopolítico em que se encontra, é não apenas
diverso como mutável, incompleto, sensível à mudança diante das coisas que
transcorrem em sua vida. É apto ao trânsito e à negociação com os sistemas do qual
faz parte. Sua identidade permanece incompleta ao longo de sua vida, questionando
e resistindo a classificações. Entretanto essa incompletude não se configura como
uma falta, mas como uma abertura ao plural e multiplicidade da experiência
(NAJMANOVICH, 2001a). Retomando a questão da identidade discutida por
Hall(2006, p.38), “(...) a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo,
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no
momento do nascimento”. Posto isso, afirma o autor que o sujeito encontra-se ao
longo de sua vida em constante processo de construção identitária.
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Assim reporto-me ao gênero por compreendê-lo como parte dessa
construção e destaco a incompletude mencionada por Hall e Najmanovich que
compreendo como traço característico do sujeito. À medida que interagimos com
outras pessoas, que vivenciamos coisas variadas, constituímos nossos modos de
ser, pensar e agir em razão desses afetos. Destarte, os gêneros permanecem em
estado incompleto enquanto o sujeito permanece em interação com seu meio.
As

possibilidades

de

identificação

com

grupos

demarcados

por

características específicas podem desdobrar-se ao passo que vamos observando
outras manifestações de sujeitos, de mesmo modo que o contato mais constante vai
naturalizando estes... bem como, vai fundando novos paradigmas. Assim, a
conceituação de gênero parece sempre voltada a uma reinstauração de preceitos.
Não ocorre uma flexibilização à multiplicidade, ocorre uma tentativa constante em
reconstruir seus novos preceitos tão logo comecem a ser manifestadas suas novas
possibilidades. Em um processo cíclico, as manifestações constroem os discursos,
bem como os discursos constroem as manifestações.
Tais considerações, se tomadas na perspectiva das representações de
gênero, auxiliam a observação sobre como produzimos os modelos, regras e
normatizações nos quais nós mesmos estamos inseridos. Normatizações estas que
por vezes promovem auto-exclusão e sujeição. O sistema binário que insistimos em
reforçar é, ele mesmo, o que em inúmeros casos nos impõe modos de ser que em
momentos determinados se colocam contrários a nossos interesses e desejos.
Penso que, as reflexões tecidas a partir de uma perspectiva que se reporta a
preceitos longamente relacionados apenas a duas únicas possibilidades de definirse, no que diz respeito ao gênero, podem enfatizar a instabilidade do terreno
conceitual que questiona as manifestações do ser. Realizar conjecturas que se
propõem a vislumbrar de modo menos determinista as expressões de pessoas de
mesmo sexo é desestruturar uma série de fatores que tencionam oferecer por meio
das certezas, a segurança da pertença a determinado grupo. Uma certa segurança
que permite a afirmação “sou isto”.
Há um contundente processo disciplinador, que se inicia logo aos primeiros
anos de vida, e que pretende preservar a uma ilusória normalidade: o
encaminhamento de cada sujeito a seu local de atuação. Como bem salienta
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Foucault (1987) em suas contribuições, a presença de instituições que visam a
regularização da conduta dos corpos, das performances possíveis aos sujeitos,
orienta a construção do gênero por meio de processos que se pretendem
educativos. Nestes processos, notadamente uma das principais instituições de
agenciamento do gênero, enquanto algo a ser aprendido e seguido, é a família.
Por intermédio de uma adoção fiel aos sistemas disciplinadores, a instituição
familiar tem um dos papeis mais importantes na tentativa de manutenção de
caracterizações do sujeito.
(...) um dia se precisará mostrar como as relações intrafamiliares,
essencialmente na célula pais-filhos, se “disciplinaram”, absorvendo
desde a era clássica esquemas externos, escolares, militares, depois
médicos, psiquiátricos, psicológicos, que fizeram da família o local de
surgimento privilegiado para a questão disciplinar do normal e do
anormal. (FOUCAULT, 1987, p.238)

Nas mais singelas sugestões acerca de como devemos nos portar, de
pessoas com quem devemos nos relacionar, locais que devemos frequentar, gostos,
desejos, preferências... o processo disciplinador familiar age não como um poder
negativo, mas sim como a perpetuação de um ciclo que parece sustentar-se através
de tradições morais que raramente são colocadas em questão. Quando a mãe de
Maria Lêda a presenteia com o tacho para uso culinário percebe-se nesse ato a
concepção acerca daquele sujeito, das atividades a serem desenvolvidas e
repetidas em sua nova vida de casada. Esse ato possivelmente não tinha por intuito
a afirmação de uma imposição, mas provavelmente sua mãe entendia aquele gesto
como favorável às necessidades daquela futura esposa. Ou seja, parecia claro que
na condição de esposa seria responsável pela cozinha. 29
Ao se repetir frases que apontam condutas e locais para os sujeitos desde a
infância, busca-se a “performatividade de gênero hegemônica” (BENTO, 2010, p.3),
a qual precisa se desenvolver pela noção de que cada indivíduo deve respeitar as
regras determinadas a partir da verificação de seu sexo biológico e que, mais ainda,
estas devem ser opostas às de indivíduos de outro sexo.

29

Durante anos minha mãe preparou um enxoval para minhas irmãs, contudo na medida em que o tempo
passava e minhã irmã do meio continuava solteria, foi aos poucos deixando de comprar coisas para seu enxoval.
Diante disso, o meu nem foi começado.
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Crescemos marcados pela proibição de acesso aos locais daqueles que nos
são informados como os diferentes. Crescemos tentando nos adequar ao dito
correto, sobretudo buscando referências em modelos anteriores. Na infância, as
meninas adotam o rosa como cor preferida, pois rosa deve ser a cor preferida das
meninas. Da mesma maneira, os meninos se interessam por futebol, pois este deve
ser o esporte favorito dos meninos.

Img. 16. Thaís Rivoire. Corte e Costura. 2011

Fonte: http://talktohimselfshow.zip.net/arch2011-04-01_2011-04-30.html

Sutilmente as definições vão sendo apresentadas, como também vão
ameaçando àqueles que nela não busquem se encaixar. É perceptível desde a
infância como essas tentativas de caracterizações logo vão sendo incorporadas aos
discursos das crianças e retroalimentam os processos disciplinadores por meio de
ações de exclusão daqueles que não seguem as “regras” da cultura da qual fazem
parte.
Assim, é comum a construção de gostos, preferências, desejos informados
pelos padrões identitários. Tendemos à busca por um modo de ser que siga o
estabelecido como correto, coerente para cada sujeito, isto a fim de garantir a
afirmação da normalidade. Nestes processos, incisivamente operam discursos
mediados pelas imagens com as quais nos relacionamos culturalmente.
A respeito disso, Martins e Tourinho (2011) discorrem sobre como buscamos
nos guiar por meio de referências visuais que são comuns ao contexto cultural do
qual fazemos parte. De acordo com os autores, tais referências nos proporcionam a
sensação de estabilidade, de uma certa comodidade diante do que é proposto
visualmente como padrão, verdade, normalidade. Deste modo, o olhar torna-se
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naturalizado pelas referências culturais constantes, pelas experiências que
perduram com o passar dos anos. Enfatizam os autores: “Vemos o que esperamos
ver, e isso nos satisfaz.” (2011, p. 61)
Tal “comodismo” do olhar, de uma busca por referenciais que informem
como devemos ser, volta-se para a discussão de Preciado (2002), evocando
Foucault, no que diz respeito à noção de sexopolítica e dos sistemas disciplinadores
envolvidos em suas ações. Entretanto, a partir das considerações da autora pode-se
pensar que este mesmo sistema habitado por indivíduos que buscam repetir as
performatividades de outros de mesmo sexo, também é constituído por sujeitos que
se distinguem destes padrões comportamentais. Para Preciado, essas identidades e
corpos dos “anormais”, dos que não se encaixam no padrão são potências políticas
que não se subjugam à ação dos discursos sobre sexo.
Nisto também é importante pensar que são justamente manifestações do
sujeito que vão subvertendo os modelos, que acabam por gerar novas concepções
acerca

das

identidades.

Ao

passo

que

a

cultura

vai

transformando-se,

invariavelmente os sujeitos que dela fazem parte alteram paulatinamente seus
comportamentos, tendo o corpo como um dos principais veículos das mudanças
conceptivas.
Guacira Louro diz que
Os corpos são significados pela cultura e, continuamente, por ela
alterados. Talvez devêssemos nos perguntar, antes de tudo, como
determinada característica passou a ser reconhecida (passou a ser
significada) como uma "marca" definidora da identidade; perguntar,
também, quais os significados que, nesse momento e nessa cultura,
estão sendo atribuídos a tal marca ou a tal aparência. (2007, p.14)

A partir da reflexão de Louro penso as inúmeras “marcas” construídas ao
longo dos anos, significadas não somente como características de gênero, mas
como tentativas de criar distinções entre os sujeitos, frequentemente estabelecendo
preconceitos. Não obstante, é perceptível nestas “marcas” ainda uma forte conexão
com as características de sociedades patriarcais. E se, por um lado vê-se na
potência política dos “anormais” a possibilidade de questionar estas características
definidoras, por outro, sente-se a existência de uma base solidificada pela ação do
tempo que se apresenta rija frente a proposições de fluidez no que tange ao gênero.
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É interessante pensar que, quando se discorre sobre manifestações de
gênero que transgridem os padrões, comumente adentra-se à questão sexual, bem
como se faz referência a gays, lésbicas, transexuais, contudo creio que essa
problemática pode ser trazida quando também falamos sobre o assinalado como
normal. Homens e mulheres, heterossexuais, por exemplo, também são afetados
significativamente por restrições quanto à sua conduta comportamental. Lembro
sempre a fala de um amigo que me confessou um dia que, ao se despedir de seu
melhor amigo que partia para morar em outro país, teve vontade de abraçá-lo por
mais tempo, mas não o fez por esta não ser uma ação comum entre homens.
Recordo um pouco de sua frase dizendo algo como “esse sistema machista também
pode ser cruel com os próprios homens”.
As concepções, limitações, prescrições sobre as manifestações de gêneros
se dá no cotidiano, se espalha por todos os espaços e está presente amplamente na
vida de cada indivíduo. São sutis ações retroalimentadas no dia a dia, convergindo
para uma estruturação mais sólida das normativas que conduzem os movimentos
dos corpos em razão das distinções de gênero.
Cresci ouvindo as mães e pais de meus amigos reiterando a distinção entre
os lugares e atividades condizentes com seus sexos. Também, lembro das inúmeras
vezes que ouvi “isso não é coisa de mocinha”, quando fazia algo que era
compreendido como do universo masculino. E a única coisa que queríamos era
brincar, conviver e estabelecer laços de amizade. Entretanto, desde cedo há uma
forte tentativa em criar separações, buscar criar grupos de afinidade constituída em
conformidade com o sexo do indivíduo. Com isso, não apenas limitamos nossos
contatos afetivos, como limitamos nossas possibilidades de trocas e de
aprendizagens. Reiteramos por meio de discursos repetidos, assim como nos
ensinou a geração anterior, que há uma separação bem definida e que esta deve ser
preservada. Construímos com isso zonas de conforto sustentadas pela garantia de
adequação, de segurança pela normalidade dentro de um grupo e de suas
concepções.

130

Em tempos de inúmeros afetos acessíveis às produções subjetivas e vastas
ofertas identitárias30, Rolnik pontua que os indivíduos temem o esvaziamento
subjetivo, que percam suas referências de uma suposta identidade:
(...) as subjetividades são tomadas pela sensação de ameaça de
fracasso, despersonalização, enlouquecimento ou até de morte. As
forças, ao invés de serem produtivas, ganham um caráter diabólico; o
desassossego trazido pela desestabilização torna-se traumático.
Para proteger-se da proliferação das forças e impedir que abalem a
ilusão identitária, breca-se o processo, anestesiando a vibratilidade
do corpo ao mundo e, portanto, seus afetos. (ROLNIK, 1997, p.2)

Recorre-se ao conforto daquilo que parece bem definido, que sugere
estabilidade, ainda que por vezes produza uma sensação incômoda. Sob essa
perspectiva, não permitir-se afetar por determinadas coisas, buscar certa opacidade
do corpo àquilo que lhe rodeia e lhe sugere outras formas é um tentativa de
preservar uma estabilidade e a presença em terreno seguro em que se sabe o que
se é e onde não é necessário confronto.
Pensando essas zonas de conforto e diante dessas ponderações sobre as
construções de gênero enquanto tema permeado significativamente pela ordem dos
discursos, como marcado pelas performatividades de gênero que tendem a repetir
as normas discursivas e ainda sobre as formas de atuação dos sujeitos diante
dessas, busco desenvolver observações sobre as práticas de cozinha em relação a
essas questões. Entretanto, meu intuito expande-se para uma observação sobre
como o sujeito cria movimentos para habitar e negociar com essa sociedade
estruturada discursivamente na qual está inserido.

30

A autora desenvolve sua argumentação acerca dessas inúmeras ofertas de “eus”, dos variados meios de
produção subjetiva pautando-se no olhar sobre a globalização, sobre os avanços tecnológicos e sistemas de
comunicação cada vez mais amplos que provocam o desenvolvimento e familiarização com múltiplos perfis de
sujeitos que se apresentam.
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Cozinhar para sair da zona de conforto
Participei de um curso de culinária em 2013 e, como estava envolvida com a escrita
da tese, ainda que não tivesse intuito de nesse curso buscar participantes, dados
e/ou fatos a serem analisados com vistas à pesquisa, iniciei uma conversa com dois
rapazes que esperavam junto comigo a aula começar. Neste breve bate papo
perguntei a eles o que os havia levado a fazer aquele curso e um deles me
respondeu a seguinte frase: “para
sair de minha zona de conforto”.
Infelizmente a conversa não teve
seguimento, pois a aula logo
iniciou. Tampouco pude continuar
a conversa com o rapaz, que se
despediu

rapidamente

encerramento
Entretanto

aquela

após

do

o

curso.

frase

ficou

ressoando em minha cabeça e
com ela o questionamento: de que
modo, realizando um curso de
Img. 17. Ernesto Neto. Humanóides, Escultura. 2001.
Fonte: http://www.revistacliche.com.br/2012/09/inspiracoessensoriais-na-arte/

culinária, aquele rapaz poderia
sair de sua zona de conforto?

O que a seguir gostaria de discutir não parte portanto de um relato de um
participante da pesquisa, mas dos devaneios e reflexões que teci após a inquietação
provocada por aquela breve conversa. A partir desses pensamentos tramo os meus
relatos e dos participantes no que concerne aos sujeitos que fazem parte das
cozinhas e que são ensinados a fazerem parte, a não fazerem, a poderem ou que
têm o dever de fazer, e as razões que sustentam essas escolhas ou atribuições. Isto
tudo amiúde condicionado pelos discursos que envolvem os gêneros e suas
manifestações.
Como o rapaz havia mencionado que não sabia cozinhar, parti do princípio
de que, ainda que atualmente seja expressivo o número de homens que têm alguma
familiaridade com as práticas de cozinha, percebo o quanto ainda são distintas as
formas com que homens e mulheres acedem a esse espaço. Se por um lado os
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meninos são incentivados a cozinhar a fim de adquirirem certa independência, ainda
é muito comum que as meninas aprendam para que possam não somente alimentar
a si próprias, mas sobretudo aos outros. Diante disso, penso que possivelmente
aprender a cozinhar proporcionasse para aquele rapaz a saída da zona de conforto
por aprender algo que não lhe havia sido ensinado possivelmente porque não se
trata de uma atividade parte do universo masculino.
A partir da perspectiva das divisões laborais instituídas para homens e
mulheres, solidificadas pelos discursos de verdade acerca de práticas e espaços a
serem desenvolvidos e habitados por cada um, penso então as construções de
masculinidades e feminilidades como envoltas por normas e preceitos que definem e
regulam seu conceito.
A partir da expressão “zona de conforto” mencionada pelo rapaz participante
do curso, questiono o que caracterizaria os espaços e ações de domínio do
masculino, e de que modo a adequação aos modelos de condutas que o legitimam
ocultam obrigações e repressões por meio da afirmação da superioridade. Como
afirma Cortés, o masculino é compreendido como o gênero sólido: “é claro, límpido,
bem delimitado, firme e, sobretudo, natural.”31 (CORTÉS, 2002, p.41. Tradução
minha) o que não apenas o torna o parâmetro de definição para as condutas de
gênero, como também o define como superior. Tal concepção solidificada
discursivamente ao longo dos anos dita comportamentos exigindo a perpetuação
desta dominação. Assim o masculino, tanto quanto detentor de privilégios, possui
deveres e a reafirmação constante de sua supremacia.
Com isso penso nas atividades do lar como fazeres de pouca importância,
tendo sido atribuídas histórico e culturalmente à responsabilidade feminina, isto
especialmente ancorado na concepção de que os homens estão para a vida pública,
assim como as mulheres para a doméstica (privada) (BONINO, 2001). Disto decorre
a ainda incipiente participação masculina no âmbito doméstico e mais ainda, da
incompreensão desses fazeres como conhecimentos relevantes. Entretanto, o
buscar “sair da zona de conforto” experimentando o lugar do outro aponta para o
desejo de liberdade em poder transitar por demais espaços, em produzir-se
enquanto outro desde pequenas práticas cotidianas. Isto se daria então pelo uso de
31

“es claro, límpido, bem delimitado, firme y, sobre todo, natural.” (CORTÉS, 2002, p.41)
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“táticas” (CERTEAU, 2000) do indivíduo diante dos sistemas disciplinares e
totalizantes, constituídas por meio de fazeres singulares, de pequenas resistências
individuais diante da coletividade normativa.
Pensar a construção dos conceitos de masculinidade e feminilidade a partir
de práticas cotidianas, envoltas pelas produções discursivas, é voltar a atenção para
como as concepções naturalizadas, no que tange aos gêneros, são engendradas
por micropolíticas. Por essa razão trata-se de compreender as construções
discursivas de gêneros como produções e reproduções criadas ao longo dos anos,
situadas em tempos específicos, tramadas por questões políticas. Por isso Scott
(1994) compreende os gêneros como fenômenos históricos sendo então não
construídos desde fatores evidentes, mas engendrados politicamente. Desse modo
a autora fala sobre a importância de um olhar da história que “não é mais a respeito
do que aconteceu a homens e mulheres e como eles reagiram a isso, mas sim a
respeito de como os significados subjetivos e coletivos de homens e mulheres, como
categorias de identidades foram construídos” (SCOTT, 1994 p.19).
Isso implica desnaturalizar o olhar sobre aquilo que, ao longo dos anos, tenta
sustentar-se como claro e incontestável, sobretudo reiterando-se a partir da
repetição de simples atividades do dia a dia. O “sair da zona de conforto” aqui citado
evoca um olhar sobre tais noções naturalizadas pensando não somente como os
gêneros são constituídos discursivamente, mas, sobretudo como podem questionar
as normas nas pequenas ações do cotidiano.
Desde as primeiras conversas com Ronaldo percebi que o acesso à cozinha
não havia sido oriundo de um enfrentamento, de uma necessidade ou desafio. Seu
interesse pela cozinha parecia, desde os relatos que remontam sua infância,
motivado pela possibilidade de criação particular. Com o passar dos anos, percebeu
também o quanto tal fazer poderia ser mediador de envolvimento com pessoas, de
promoção de momentos de partilha e confraternização. Deste modo, aprender algo
era poder usufruir das possibilidades decorrentes do uso desse saber.
Sempre pensei sobre as inúmeras coisas que deixamos de aprender em
razão dos discursos que regimentam as divisões laborais para os sexos. Refleti de
modo inconformado não só pela subestimação de minhas capacidades físicas e
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intelectuais para desempenhar determinadas atividades, mas em especial pela
tentativa de privar-me de aprender, de conhecer e dominar esses fazeres
construídos discursivamente como inadequados a minha condição feminina.
Entretanto, ainda que fortemente tudo indicasse que essa questão colocavase muito mais ao feminino, parecia-me muito claro que os supostos privilégios que o
masculino possui na verdade também camuflam inacessibilidades a aprendizagens
às quais estaria perfeitamente apto a desenvolver. Juntamente à distância
estabelecida dos ensinamentos sobre as atividades do cuidado com a casa, cria-se
a visão dessas como tarefas de pouca importância, como conhecimentos de pouca
valia.
Com isso quero dizer que, mais do que a existência de uma política discursiva
que se propõe a definir que determinados fazeres devem ser realizados por homens
ou mulheres, construiu-se uma crença de que a falta de responsabilidade,
conhecimento, acesso à determinadas atividades cotidianas na verdade se configura
como um privilégio. Nesse sentido, não opera sobre os sujeitos somente uma
regulamentação acerca das atribuições a serem administradas por cada um nas
práticas da vida social, mas também uma noção dos saberes compreendidos como
relevantes.
Evidentemente há nisso uma construção histórica da divisão laboral que
determina os locais na esfera social, sendo o âmbito público destinado aos homens,
e o privado às mulheres, questão esta solidificada ao longo dos anos, principalmente
sob a conceituação de competências que seriam ditas como naturais para cada
sexo. Homens responsáveis pelo sustento da família, atividades intelectuais e
braçais, mulheres responsáveis pela administração doméstica, cuidado com filhos e
maridos.
Se por um lado a isenção da realização das atividades do lar pode sugerir
certo conforto, por outro ela pode distanciar de um envolvimento mais amplo com os
sujeitos que fazem parte de uma família, por exemplo. Bonino (2001) enfatiza que as
práticas domésticas envolvem não somente a administração das atividades
necessárias a serem realizadas nos cuidados com as casas, mas a atenção aos
sujeitos que as habitam, suas rotinas, necessidades, gostos. Nisto o autor atenta
para a realização de práticas cotidianas que comumente são consideradas
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mecânicas, reprodutoras, enquanto na verdade envolvem um trabalho de percepção
de necessidades específicas, de sujeitos distintos, envolvidos em contextos
particulares.
Diz o autor sobre as atividades do âmbito doméstico
(…) o ali realizado é um trabalho, assim como é um conjunto de
atividades destinadas a produzir bens e serviços orientados à
manutenção e desenvolvimento físico, psíquico e social dos
conviventes. E não se trata somente de tarefas de manutenção do lar
e de cuidado de pessoas, é um trabalho de produção e
desenvolvimento de pessoas e relações. (BONINO, 2001, p.30.
Tradução minha)32

Entretanto, de mesmo modo, as mesmas ordens discursivas que promovem
uma concepção do feminino como naturalmente melhor qualificado para o
desempenho das funções domésticas, também difunde a noção de que os cuidados
para com os integrantes de uma família (não pensando somente na questão
financeira, obviamente determinada como responsabilidade masculina) é também
uma competência de esposas e filhas. Isso mais uma vez em virtude da distinção
estabelecida discursivamente de que os homens estão para a razão assim como as
mulheres para o sensível. Morgan (1999) assinala que tanto a noção da razão
enquanto característica que demarca o masculino, as afirmações de experiência
exaltam a superioridade por meio de conhecimento empírico. Contudo o autor afirma
que “(...) a distinção entre a razão e a experiência não somente põe em manifesto as
diferenças entre homens e mulheres, entre masculinidades e feminilidades, mas
também entre distintos homens ou estilos de masculinidade”33. (MORGAN, 1999,
p.108. Tradução minha)
Isto evidencia não somente um empenho masculino em perpetuar sua
superioridade diante do feminino, mas ainda as provas de forças, os duelos entre
distintos “exemplares” de masculinidade dentro do gênero que se propõe
contraditoriamente sólido. Não basta desempenhar os papeis atribuídos a seu

“(...) lo allí realizado es un trabajo, en tanto es un conjunto de actividades destinadas a producir bienes y
servicios orientados al mantenimiento y desarollo físico, psíquico y social de los convivientes. Y no se trata solo
de tareas de mantenimiento del hogar y de cuidado de personas, es un trabajo de producción y desarollo de
personas y relaciones”. (BONINO, 2001, p.30)
33
“(...) la distinción entre razón y experiencia no solo pone de manifesto las diferencias entre hombres y
mujeres, entre masculinidade y feminilidade, sino también entre distintos hombres o estilos de masculinidad”.
(MORGAN, 1999, p.108)
32
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gênero, deve-se buscar na experiência e na exaltação da racionalidade a
superioridade no âmbito dominante.
Assim, essa zona de conforto mencionada pelo participante com quem
dialoguei no curso de culinária, possivelmente constituía-se sob os discursos que
atuaram sobre esse sujeito ao longo da vida, que não somente indicavam seu papel
como homem, suas condutas a serem assumidas, mas também lhe contavam sobre
os aparentes privilégios de seu sexo. Possivelmente essa sensação de conforto seja
oriunda desse descomprometimento, da desobrigação de realizar e aprender a
executar atividades domésticas, contudo, quase invisivelmente opera sobre o
masculino uma ordem normativa acerca de suas atuações e, mais ainda, o
empreendimento em manter uma regularidade nas performances de seu gênero. Ou
seja, não se trata de um gênero livre das imposições discursivas, mas sim
construído para ser o dominante, isto sob exigências tão deterministas e herméticas
quanto as que definem o feminino.
O esforço masculino é, antes de tudo, o de perpetuar sua supremacia nas
distinções dos gêneros, por sua vez conferida pela manutenção de performances
que se desenvolvem sobre uma série de princípios que buscam demonstrar força,
virilidade, racionalidade, entre outras características que comumente definem seu
gênero (CORTÉS, 2004). Mais do que isso, o masculino deve ser totalmente oposto
ao feminino, como já sinalizado por Rubin (1993).
Somos ensinados desde cedo a desempenhar atividades, agir de maneiras
específicas, atuar de acordo com o que é estabelecido como próprio de uma suposta
natureza de cada gênero. A respeito disso afirma Cortés (2002, p. 23) que “(...)
podemos dizer que não existe um tipo de conduta natural, mas sim que toda
expressão corporal está relacionada com a normalidade e determinada pela
cultura.34
Uma vez que sobre todo corpo agem as determinações culturais que
outorgam os estatutos de normalidade, isto não somente ditando padrões a serem
seguidos, mas sobretudo vetos sobre as formas de comportamentos, a tal zona de
conforto aparentemente constrói-se pelo não questionamento dessas imposições.
34

“(...) podemos decir que no existe un tipo de conducta natural, sino que toda expresión corporal está
relacionada con la normalidad y determinada por la cultura”. (CORTÉS, 2002, p. 23)
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Assim, essa zona de conforto seria mais como um “cercado” que protege de
possíveis olhares e falas contestatórias ou repressoras, mas algo muito distante de
uma zona de liberdade.
Nisto os regimes de verdade dos quais discorre Foucault (1979) atuam sobre
os sujeitos e a partir desses mediante a linguagem, por sistemas de valores que
fazem circular e reproduzir-se princípios que se instauram como fundamentais, como
verdades incontestáveis. Paulatinamente são internalizados comportamentos, são
assimilados os fundamentos para cada gênero de modo tão automático que não se
questiona sua adoção, que se crê movimento consciente e natural.
As

“zonas

de

conforto”

seriam

desse

modo

também

produzidas

discursivamente como empreendimento de instauração de instâncias de poder.
Usufrui do conforto quem, por razões determinadas em processos de legitimação do
direito maior, da superioridade inata, foi designado para usufruir. Entretanto esse
conforto implica adoção de um desejo, crença na satisfação e na comodidade.
Significa querer não sair da tal zona e crê-la como privilégio, porque nisso foi
ensinado a acreditar.
Desse modo, não adentrar alguns âmbitos, não adquirir determinados
conhecimentos, não experimentar o que não foi proposto como “coisa de menino” é
não apenas assimilar passivamente as normativas socioculturais, como também
reproduzir e sustentar os regimes de verdade em vigor. A partir desse movimento se
perpetuam por meio do disciplinamento os mecanismos de controle em que o
indivíduo assume papeis tanto daquele que sofre o controle como é reprodutor
deste, e nesse processo de disciplinamento, como já enfatizado por Foucault (1979)
os discursos produzidos são caracterizados pelas afirmações da normalidade, forte
argumento na produção e naturalização dos conceitos de gêneros.
Entretanto, se é correta a afirmação de que somos também agentes na
produção e reiteração dos discursos que regulamentam os gêneros, mais ainda,
naquilo que nos incute limites e normas, há a possibilidade de um movimento, ainda
que mínimo, que busque outros caminhos e possibilidades de existências. Nos
modos de uso das coisas que são dadas aos consumidores do cotidiano, dos
valores, produtos, crenças, Certeau (2000) defende a não passividade dos
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indivíduos frente ao que é a tentativa de imposição. De acordo com Certeau os
sujeitos, por suas formas de reinventar o cotidiano, as maneiras diversas, inventivas,
particulares com que o praticam e vivem, produzem formas de resistir ao que busca
ser ordem. Seria uma rede de antidisciplina, como conceitua o autor, criada pelos
sujeitos anônimos do cotidiano diante das imposições sociais.
Nestas

pequenas

ações

cotidianas

encontra-se

o

fazer

culinário.

Tradicionalmente marcado discursivamente como uma prática de competência e
responsabilidade feminina, as cozinhas apresentam-se como locais de ratificação
das distinções e status de cada gênero quanto ao modo de administrar e ser
reconhecidos em tais locais (chef ou cozinheira) e constituem parte significativa da
produção, circulação e reiteração de normativas em torno dos papeis de gêneros.
Por essa razão também um possível meio para o questionamento dos preceitos que
regulam as condutas atribuídas aos gêneros. Nisto estão envolvidas uma série de
prescrições, objetos, maneiras de uso daqueles artefatos que compõem esses locais
e que carregam toda uma ordem simbólica que evoca a atenção sobre a distinção
de papeis dos sujeitos.
No vídeo arte “Semiotics of kitchen” de Martha Rosler a artista aparece em
um vídeo utilizando uma série de instrumentos comuns ao âmbito da cozinha.
Vestida como uma tradicional dona de casa, Rosler vai apresentando tais
instrumentos, um a um e seu uso pautado por uma repetição monótona e
automática. Aos poucos o uso dos objetos começa a ser marcado por certa
violência, uma violência que sugere aquele fazer como imposição, como meio de
submissão. A semiótica nesse caso é uma semiótica do feminino, dos objetos e
atividades que performam socialmente a construção dos conceitos sobre o ser
mulher.
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Img. 18. Martha Rosler. Imagens de
Semiotics of Kitchen, vídeo arte,
1975.
Fonte: http://www.moma.org

Como mencionei no princípio dessa escrita, meu envolvimento com as
discussões sobre gênero provocaram um olhar pessoal acerca de como fui
formando minhas percepções sobre o tema, como fui construindo-me dentro dos
preceitos do gênero feminino, como fui indagando-os e transformando-os em razão
daqueles espaços possíveis de trânsito e autoformação. Nesse sentido a produção
de meu caderno de receitas e o caderno de receitas de minha mãe provocaram o
olhar sobre essas construções subjetivas marcadas pelas normativas de gênero e
suas transformações em diálogo com tempos e contextos.
Santos infere que
Na cozinha despontam as relações de gênero, de geração, a
distribuição das atividades que traduzem uma relação de mundo, um
espaço rico em relações sociais, fazendo com que a mesa se
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constitua, efetivamente, num ritual de comensalidade. A cozinha se
reafirma, portanto, como um espelho da sociedade, um microcosmo
da sociedade, uma imagem da sociedade, valores esses
demonstrados pelos cadernos de receitas. (SANTOS, 2008, p.2)

Portanto, por meio das cozinhas, dos registros culinários em cadernos de
receitas, pode-se traçar um panorama histórico-social a partir das cotidianidades que
dela emergem. Pode-se também conhecer mais amplamente determinada cultura e
os atores que dela participam e participaram. As atividades desempenhadas por
cada sujeito no que tange às práticas de cozinhas evocam o olhar sobre modos de
ser e agir mediante um contexto específico, construído sob preceitos e normas em
que amiúde as relações entre os gêneros são evidenciadas.
Os cadernos de receitas culinárias relatam concepções distintas sobre os
papeis masculino e feminino ao longo da história, o que é sugerido através de
tradições passadas de uma mulher para outra. De acordo com Gilberto Freyre
(1997), desde a segunda metade do século XIX até meados dos anos 70, os
cadernos de receita constituíam-se como parte de um ritual feminino, a perpetuação
de um conhecimento dentro de um grupo específico.
Destarte, é importante pensar a relação da alfabetização feminina em
consonância com a produção de cadernos de receita, como já mencionado
anteriormente. O que a priori era realizado por meio da oralidade, reconfigura-se a
partir do acesso ao letramento. Todavia, a questão da utilização da escrita feminina
tomando como base a criação de cadernos de receitas, só vem a reforçar os limites
impostos à mulher e a distinção acerca da leitura e escrita que lhe era destinada.
Historicamente a mulher precisou submeter seus escritos a precárias
condições que lhe eram permitida, ou seja, subtrair o tempo de
escrita das tarefas domésticas; escrever nos papeis que dispunha
(cadernos de receitas continham registros não apenas culinários);
usar a mesa da sala ou da cozinha como local de trabalho da escrita.
Suas reflexões foram consideradas intimistas e de pouco interesse
social. (SCHOLZE, 2006, p.113)

Essa fala traz a importância do olhar sobre as atividades femininas de modo
a observar as tramas político-discursivas que atuaram sobre o feminino ao longo dos
anos. Nesse sentido, a alimentação e o fazer culinário engendram questões que vão
muito além ao mero preparo de um alimento. As ritualizações presentes nestes
(convite para a ceia, preparativos para a realização do prato, modos de servir,
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gestualidade do alimentar-se...) denotam particularidades de grupos específicos e
sugerem olhares acerca dos indivíduos dentro destes grupos e seus processos de
aquisição e reprodução de saberes e condutas. Ou seja, a partir da cotidianidade em
que habitam os fazeres culinários, vislumbram-se pela repetição de gestos,
perpetuação e ressignificação de costumes, sistemas de tradição bem como seus
desenvolvimentos (DEMETERCO, 1998; GIARD, 2003). Destes elementos, rituais e
condutas, pode-se verificar em cadernos de receitas culinárias o espaço que registra
tais assuntos e ainda, a abertura ao diálogo entre as cozinhas e suas relações com
demais questões da vida social.
Para o desenvolvimento de tais reflexões, parti inicialmente da observação
do caderno de receitas de minha mãe, sobretudo por sempre ter me encantado a
forma como criava um local repleto de informações das mais distintas ordens. Neste,
recortes de revistas e jornais, poesias, artigos sobre beleza e dicas para o cuidado
do lar, habitam o mesmo lugar que as receitas que frequentemente adquiria, mas
que dificilmente concretizavam-se (seja pela falta de público aberto a experimentálas, seja pelo valor a ser despendido para a realização dos pratos).
Ao produzir o meu caderno, fui percebendo em sua elaboração o evidente
fato de que as questões que o adentravam eram sobre temas diferentes aos
escolhidos por minha mãe. Nisto, fui observando variações de construção de um
feminino em momentos temporais distintos e evidenciados por meio de registros
contidos em um caderno de receitas, enquanto fazer cotidiano.
Percebo assim variações de construções e de referências de gênero que se
desdobram com o passar dos anos e mediante os afetos variados, estes passíveis
de análise por meio de uma produção caracterizada pelo intuito de perpetuar
tradições. Assim, mantêm-se os objetos, contudo, reconfiguram-se suas formas e
elementos. Mantem-se as práticas, mas alteram-se suas formas e razões de uso.
A participante Alexandra (2013) menciona que ainda que tivesse sido
incentivada a cozinhar, sua mãe nunca lhe ensinou: “Eu só comecei a cozinhar
quando fui viver sozinha. Ela dizia-me, tas a ver, ‘vais chegar aqui ao pé de mim e
vai ver como é que se cozinha’. Mas nunca me deixou cozinhar”. Pergunto por qual
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razão então sua mãe queria que ela aprendesse a cozinhar e ela responde: “Porque
ia viver sozinha”.
Um ensinamento que por muito tempo foi repassado com o propósito de
cuidado para com outras pessoas aqui é reconfigurado em razão das mudanças
acerca tanto da concepção para as atribuições e fazeres femininos, como devido
aos espaços que começaram a ser habitados pelas mulheres sobretudo pela
possibilidade de acesso aos estudos. A vida de Alexandra previa, diferentemente da
que teria se fosse de uma geração anterior, a entrada em uma universidade e com
isso possivelmente a constituição de um lar que não necessariamente seria
composto por marido e filhos.
Diferentemente de Maria Lêda que, de uma geração distinta, foi introduzida
desde cedo no âmbito culinário, as diferentes concepções em torno dos atributos
femininos já se apresentavam de outra maneira com Alexandra. Creio que nessa
distinção de ensinamentos passados de mãe para filha e também dos meios
pedagógicos35 utilizados em cada caso se constituem em relação às transformações
de acessos e atividades possíveis ao feminino ao longo do tempo. Enquanto a mãe
de Maria Lêda pedia ao genro que não a impedisse de estudar, para Alexandra isso
já se configurava como algo esperado e comum. Desse modo, ainda que as práticas
de cozinhas perpetuem expressivamente discursos sobre as atribuições do feminino,
esses também se alteram ao passo que esses sujeitos vão adentrando outros
espaços e nisso transformam-se as relações pedagógicas cotidianas, bem como as
concepções acerca do que e como se deve aprender.
Retomando os cadernos de receitas, penso-os não apenas como marcas de
sistemas de tradições perpassadas frequentemente de mãe para filha, mas também
como objetos que evocam características sobre as concepções do feminino. Ou
seja, estes registros que outrora poderiam ser verificáveis apenas como
pertencentes exclusivamente ao âmbito da cozinha, por meio de uma perspectiva
narrativa podem propor investigações sobre como tais práticas trazem sentidos
produzidos nos cotidianos de indivíduos que envolvem seu tempo e espaço.

35

Esse termo filia-se a concepção de Carmen Luke (1999) que compreende os processos de ensino
aprendizagem não exclusivos às instituições formais de ensino, mas como processos desenvolvidos nos
cotidianos e nas mais simples relações que os sujeitos estabelecem entre si.
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Estes discursos que permeiam os cadernos não se configuram aprisionados
em seu tempo de origem, são passíveis de criações de significados outros ao
estabelecerem conversas com as transformações dos tempos. Entretanto, estes
objetos carregam referências sobre concepções, posturas em torno da questão do
feminino construídas ao longo dos anos e que de alguma forma atuam no modo
como concebemos comportamentos a serem adotados por mulheres.
Ao iniciar meu caderno de receitas, fui agregando às suas páginas
referências de vivências cotidianas que contam acessos a âmbitos que outrora não
eram possíveis ao gênero feminino. Assim, ao encontrar em meu caderno registros
de eventos em que participei, apresentando trabalhos científicos, remeto-me tanto à
acessibilidade à escrita, que por longo tempo não fez parte das aprendizagens de
mulheres, como também à possibilidade de adentrar o espaço acadêmico, o qual
apenas ocorreu efetivamente no início do séc. XX.
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Img. 19. Página de meu caderno de receitas
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Img. 20. Páginas de meu caderno de receitas

Quando penso o caderno de minha mãe, observo em artigos extraídos de
jornais e revistas seu interesse pela leitura, entretanto, limitada a esses meios. A
grande maioria dos temas de que tratam estes escritos são sobre alimentos que
fazem bem para a saúde, dicas de beleza, poemas e sugestões para o cuidado do
lar (como tirar manchas de roupas, investir na decoração...). É importante mencionar
que minha mãe só completou o equivalente ao atual 5º ano do ensino básico de
escolaridade, em razão de seus pais acreditarem que era desnecessária a
continuidade de seus estudos, tendo em vista que o planejamento para sua vida era,
como a das demais moças de seu contexto social e temporal, casar-se e constituir
uma família.
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Img. 21. Páginas do caderno de receitas de minha mãe

Img. 22. Páginas do caderno de receitas de minha mãe
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Outro aspecto importante a ser observado em seu caderno é sobre
prováveis desejos não concretizáveis em razão de sua conduta de esposa e mãe (a
qual havia sido ensinada e que vinha sendo perpetuada geração após geração). A
grande maioria das receitas que faziam parte de seu caderno não era realizadas,
bem como as imagens de locais e eventos que recortava não eram por ela
frequentados. Havia ali um embate entre o ensinamento que lhe foi dado sobre o
modo de ser mulher, em contrapartida com tudo o que o mundo foi oferecendo ao
longo dos anos e com as mudanças no que tangem aos acessos femininos.
Seu local ainda era o privado, como lhe foi ensinado. Logo, é possível
pensar que
(...) os modos de registro das mulheres estão ligados à sua condição,
ao seu lugar na família e na sociedade. O mesmo ocorre com seu
modo de rememoração, da montagem propriamente dita do teatro da
memória. Pela força das circunstâncias, pelo menos para as
mulheres de antigamente, e pelo que resta de antigamente nas
mulheres de hoje (o que não é pouco), é uma memória do privado,
voltada para a família e o íntimo, os quais elas foram de alguma
forma delegadas por convenção e posição. (PERROT, 1989, p.15)

Pelas palavras da autora, penso a utilização de um caderno de receitas, este
local especialmente destinado ao uso de esposas e mães, como um modo de poderse dizer (contando não somente a vida que transcorria, mas também a que se
deseja e sonha) por meio da produção de um objeto que indica o feminino dentro de
uma perspectiva patriarcal, mas que é subvertido, mesmo que mediante uma
construção silenciosa e nos limites de suas páginas.
Observando o caderno de minha mãe, vou verificando referências desse
recolhimento ao domínio do lar e da realização de suas atividades em razão de sua
vida familiar. Ao contrário dela e, possivelmente em uma atitude relativamente
inconsciente de seguir um caminho oposto ao seu (que eu considerava marcado
significativamente pela submissão), fui inserindo em meu caderno folhetos de
restaurantes e eventos que frequentei, de coisas que realizei. Esses elementos não
dizem respeito apenas a um feminino que tem acesso ao âmbito público e
realizações que ultrapassam as atividades do lar, mas também a um desejo de
registrar o sonhado e vivenciado.
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Santos (2011) menciona que tanto algumas receitas podem permanecer ao
longo dos anos, como outras podem facilmente desaparecer, o que segundo ele
evidencia que “a cozinha não é apenas espaço das criações e repetições, mas
também das destruições” (2011, p.3). Reconfiguro sua reflexão pensando as
receitas do ser mulher que, bem como as receitas culinárias, são frequentemente
carregadas por modelos comportamentais anteriores e que tendem a se repetir ao
longo das gerações, contudo também podendo diante das transformações do tempo
caminhar em sentido totalmente oposto ao padrão, ao estabelecido como referência.
Em diálogo com as mulheres participantes dessa pesquisa percebo
comumente a menção feita a suas mães e outras mulheres que as alimentaram, as
ensinaram a cozinhar, que com elas dividiram o espaço das cozinhas de modos
distintos. É possível observar nas falas de cada uma as formas de constituir-se como
cozinheiras traçando não só atos que visavam desenvolver da forma distinta a que
viram durante anos, mas ainda um desejo de preservar determinadas coisas que
aos poucos foram concebendo como desejáveis.
A respeito das performatividades envolvidas nas construções de gênero diz
Bento (2006) que é justamente na repetição do conjunto de normas colocadas aos
corpos, de ações e estilos determinados para sujeitos que se solidificam as
identidades de gênero. Entretanto, a autora reforça que “nas diferentes maneiras
possíveis de repetição, na ruptura ou na repetição subversiva desse estilo, é que se
encontrarão possibilidades para transformar o gênero” (BENTO, 2006, p.4). Ou seja,
ao passo que são ampliadas, flexibilizadas as normas (isto compreendendo que as
normas não são eliminadas, mas sim reformuladas), os conceitos fixos de gênero
são também repensados, permitindo vislumbrar outras maneiras de ser possíveis a
cada indivíduo.
Alves (2012, p.1) diz que “em seu viver cotidiano, os seres humanos se
articulam em múltiplas redes educativas que formam e nas quais se formam”, e esse
aprender se dá significativamente por meio da repetição de gestos, da incorporação
de conceitos, não se limitando somente a uma aprendizagem formal. Entretanto
também pontua a autora que a ampliação das redes favorece o potencial de
escolhas e posicionamentos políticos, ou seja, ao passo que o sujeito vai entrando
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em contato com outras perspectivas, que vai aumentando o diálogo com distintas
concepções, desenvolve outras possíveis formas de pensar a si e aos outros.
Entretanto os relatos das participantes, bem como a observação acerca de
como fui desenvolvendo minha relação com a cozinha por vezes demonstram que
ainda que se empreenda uma conduta que vise um fazer-se de modo diferente
àquilo que foi ensinado, que se busque uma postura política frente ao que se
questiona, é comum perpetuar inúmeras coisas que se crê ou deseja transformar.
Aos poucos, cozinhar para outros ganha nova perspectiva, privilegiar gostos em
detrimento dos próprios já não nos parece tão absurdo... Se por um lado isso pode
parecer acomodar verdades, por outro pode ser possibilitar-se ver as coisas de outro
modo.
Ao comparar os dois cadernos percebo distinções e similaridades nos
modos de dizer-se mulher marcados por diferentes referências e concepções acerca
desse gênero. A observação dos elementos, os critérios e motivações de escolha
destes, o diálogo entre as receitas e outros conteúdos que percorrem o contexto da
produtora do caderno, todos estes são possíveis meios de pensar as construções do
feminino em espaço e tempos específicos e de mesmo modo, as maneiras de
negociar com esses. Esse objeto que guarda receitas que podem transformar-se em
experiências (ou o movimento contrário, visto que às vezes cozinhamos e depois
registramos), também pode ser local de abrigo de desejos que não parecem
possíveis diante do contexto do qual faz parte seu autor.
Quando Perrot (1989) faz menção ao silêncio dos arquivos no que diz
respeito à história feminina, comenta que a atenção dada às mulheres de tempos
passados em geral constitui-se de generalizações “se detém pouco sobre as
mulheres singulares, desprovidas de existência, e mais sobre “a mulher”, entidade
coletiva abstrata à qual se atribuem as características habituais” (PERROT, 1989, p.
11). Isto é reflexo da escassa (senão inexistente) participação das mulheres em
questões da esfera pública, bem como do desinteresse em relação às atividades
exercidas por mulheres ao longo dos anos, estas não reconhecidas como
pertinentes na construção da sociedade em que vivemos. E ainda que os fazeres
domésticos sejam complexos e intermináveis “(...) a manutenção dos bens do lar e a
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conservação da vida da família parecem extrapolar o campo de uma produtividade
digna de ser levada em conta.” (GIARD, 2003, p. 217)
Tecendo diálogo entre as duas autoras, reflito sobre como estas atividades
imprescindíveis, porém silenciosas, outrora responsáveis por demarcar os limites de
compreensão e atenção ao feminino, agora podem ser elas mesmas observadas
como sugestões das inúmeras mulheres e personalidades variadas que podem
habitar e constituir esse gênero. São justamente as ações que perpetuaram (e ainda
hoje perpetuam significativamente) a concepção de mulheres como imagens de
“rainhas do lar” que ajudam na reobservação histórica diante de uma perspectiva
que compreende ambos os gêneros em sua construção.
O caderno de receitas marcado pela inserção de conteúdos que remetem ao
cuidado do lar, motivado pela descoberta de pratos que possam ser realizados para
a família, reconfigura-se não só pelos possíveis formatos de lar e família que
emergem na contemporaneidade, como também pelos interesses outros que podem
fazer parte das vidas femininas atuais. Com isso não pretendo dizer que não existam
mais locais destinados a abrigar receitas que lembrem produções de tempos
anteriores, contudo reforço que este objeto que carrega consigo o peso quase inato
de abrigar tradições femininas, também sofre transformações em razão das
mudanças nas concepções de construção do referido gênero.
Talvez seja hora de assumirmos explicitamente que nossas
propostas sobre as "mulheres" não são baseadas numa realidade
dada qualquer, mas que elas surgem de nossos lugares na história e
na cultura; são atos políticos que refletem os contextos dos quais nós
emergimos e os futuros que gostaríamos de ver. (NICHOLSON,
2000, p.30)

Minha relação com a cozinha, bem como a construção de meu caderno não
é pautada pelo cuidado com a família, mas sim pelo desejo pessoal de descobertas,
experiências, aprendizagens e interação com outras pessoas. A prática de cozinha e
a criação do caderno, mesmo fugindo aos preceitos erigidos tradicionalmente no
entorno destes, permitem dizer-me mulher de acordo com aquilo que me afeta
culturalmente. Nisto estão presentes tanto as visualidades que atravessam as
construções de gêneros, como os possíveis trânsitos entre estes e que se
evidenciam cada vez mais, aqui pontuados sobretudo nos locais de acesso, nas
diferentes formas de viver o âmbito público e o privado.

151

Nos relatos de Alexandra e Débora são frequentes as reflexões que tecem
sobre as relações de gênero e como essas modificam-se ao passo que o indivíduo
começa a desempenhar outros fazeres que outrora não lhe eram sugeridos ou
possibilitados, de como as transformações vividas na sociedade foram criando
brechas que em momento anterior não haviam. Débora menciona que sua mãe
tentou “coloca-la para cozinhar”, mas que resistiu a isso constantemente. A indaguei
sobre como foi permitido recusar e ela respondeu:
A gente tem sido criado, hoje em dia, de um jeito que as crianças têm
uma possibilidade de dizer não pra um monte de coisas e que na
época dos nossos pais nem isso podiam. E tem também, claro, toda
a revolução da mulher, da década de 60 pra cá e queira ou não, as
nossas mães, mesmo que elas não estejam, elas veem isso, elas
reconhecem isso, seja lá de que maneira for... (Débora, 2012)

Débora faz menção à revolução feminina não como alguém que observa
seus efeitos de longe, mas que compreende suas conquistas e as razões pela qual
se lutou. É perceptível ao longo de seus relatos o quanto está presente essa
reflexão acerca das normativas de gênero que se constituem e envolvem as
atividades cotidianas e de como busca desenvolver seus fazeres pautados por sua
postura ideológica.
Tanto Débora como Alexandra buscam no modo de se relacionar com essa
prática, nos saberes possíveis a partir dessa, posturas de questionamento desses
processos, dessas normatividades tecidas desde as cozinhas. Nisto é interessante
pensar nos movimentos realizados para traçar tais tentativas de subversão que não
se dão somente pela negação de algo, mas pela busca de acessos e
aprendizagens.
Discuto tal questão a seguir falando sobre como aprendi a fazer churrasco,
buscando por meio dessa aprendizagem uma postura de autonomia e liberdade.

O churrasco
O churrasco gaúcho não é resultado de uma complexa mistura de ingredientes. Para
ele, basta um bom corte de carne e sal grosso. Contudo, o churrasco exige um
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significativo cuidado em seu preparo que pode tanto garantir a suculência e maciez,
como pode por tudo a perder em razão de um impulso de se apressar o processo.
Como um de seus aspectos mais importantes é a defumação, é de suma
importância que se saiba preparar o fogo (na verdade, a brasa). Ainda, que se tenha
conhecimento sobre a altura da carne, o modo de espetá-la, a parte que deve ficar
voltada para baixo... em resumo: o bom churrasco deriva da técnica empregada
sobre a carne, muito mais do que dos possíveis sabores que ela possa produzir em
razão da utilização de temperos.
(Juzelia, 2012)

No Rio Grande do Sul, tradicionalmente o churrasco é feito por homens.
Essa é a parte da “cozinha”, que lhes cabe. O churrasco não é uma comida, é um
evento que se realiza tradicionalmente aos domingos. Homens de um lado,
preparando a carne, fazendo o fogo, tomando cervejas. Mulheres de outro,
preparando a “maionese” (salada de batatas), limpando o que já foi sujo...
Não é comum, como geralmente ocorre com os demais pratos que são
passados de uma geração para outra, que as meninas sejam ensinadas a fazer
churrasco. Sobretudo porque tradicionalmente se trata de um saber masculino. E
aqui retomo o que mencionei anteriormente a respeito do gênero como algo que
deriva de processos educativos oriundos desde a família e que desdobra-se
mediante a compreensão de que os ensinamentos dos meninos volta-se à figura do
pai, bem como os das meninas, às suas mães. Deste modo são engendradas
performatividades de gênero, que se constituem de acordo com Butler (2005), como
uma repetição e reinterpretação de atos oriundos de normas conferidas aos
gêneros, e que se renovam e radicam-se ao longo dos anos. Parece-me significativo
nesses desenvolvimentos de tais performatividades os modos de ser ensinados pela
família, bem como a relevância de qual agente (pai ou mãe) empenha-se na
transmissão desses preceitos aos filhos.
Não fui ensinada a fazer churrasco e, inclusive, durante muito tempo
acreditei que não gostava da iguaria. Arrepiava-me por pensar que teria, a cada
domingo, que comer aquilo que eu considerava uma carne crua e sem sabor.
Contudo, não era apenas a alimentação que me desagradava, mas como já
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mencionei, o churrasco é um evento e, para mim tratava-se de um evento em que as
relações de gênero evidenciavam-se e despertavam a crítica.
A meu ver, tratava-se do raro momento em que os homens preocupavam-se
com a alimentação de sua família, contudo, contrário ao que me parecia acontecer
com as mulheres, eles eram motivados não por uma responsabilidade, mas sim por
uma vaidade. É claro que há mulheres que também se envaidecem por seus dotes
culinários, contudo essa é uma questão que parece esmaecer ao passo que
cozinhar se torna uma atividade rotineira e de certo modo, obrigatória. Digo
“vaidade”, pois em geral é exaltado o saber-fazer do churrasco como o domínio de
uma técnica muito importante, sobretudo na cultura gaúcha. E trata-se de uma
técnica de competência estritamente masculina...
Não me lembro de ter visto reuniões de família em que as mulheres
conduziam o preparo do churrasco, tampouco lembro de ver mulheres tentando
fazer fogo, quando a figura masculina está presente. E esse me parece um dos
pontos mais importantes para a realização do churrasco, bem como para a
observação de performances de gênero que se constroem sobre atividades que são
compreendidas como masculinas enquanto outras, femininas.
Ao que recordo, a primeira vez em que tentei fazer fogo, foi seguindo
instruções de uma amiga, a qual também pouco tinha noção de como fazê-lo. Foi
um churrasco feito na sacada de um antigo apartamento em que morei, e utilizando
uma churrasqueira vertical, de alumínio. Nunca havia tentado fazer fogo para
churrasco e acreditava que um pouco de álcool sobre o carvão pudesse resolver a
questão. Após inúmeras caixas de fósforo gastas e muito álcool, minha amiga
mencionou ter visto alguém fazendo fogo com o auxílio de um secador de cabelo. O
que, apesar de ser uma técnica relativamente perigosa, garantiu a minha prática
como “assadora” nas vezes seguintes em que me aventurei a preparar o churrasco.
Encantava-me e causava inveja a facilidade que homens possuíam em
simplesmente jogar um fósforo sobre o carvão e, desse ato, obter chamas. Somente
após muitos anos utilizando o secador de cabelo é que descobri, com um vizinho, o
incrível segredo do fazer fogo, o que atualmente me proporciona uma indescritível
sensação de um conhecimento relevante.
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Como durante muito tempo acreditei que minha maior aversão ao churrasco
fosse em razão da falta de tempero, empenhei-me em descobrir quais as
combinações mais condizentes para o preparo da carne sobre a brasa. Ainda,
empenhei-me em assar as carnes a um ponto extremo, de modo a deixá-las
praticamente tostadas. Não queria nada que lembrasse os churrascos mal passados
e sem sabor que me remetiam à preferência masculina (que durante muito tempo
imperou na casa de meus pais) e que, em geral, parecia determinar a realização do
prato e que pensava, havia sido imposta durante muito tempo.
O fato é que concebia o churrasco como um evento comandado por
homens, para homens e que reforçava a submissão feminina, que parecia atingir
seu ápice de evidência no momento de se lavar a louça (e inclusive lavar os
espetos), o que certamente era de responsabilidade feminina. Assim, ao tentar
aprender sua técnica, imaginava poder promover esse evento de modo distinto, bem
como pretendia dar à carne um sabor totalmente diferente daquele que acreditava
não apreciar. Tinha a intenção de subverter sua premissa, a meu ver, não apenas
masculina, mas, sobretudo fechada ao feminino.

Tentando subverter o churrasco, pensando outras produções de
gênero...
Mesmo antes do nascimento, aquele ser que se desenvolve no corpo da
mãe já é definido como menino ou menina, já é uma promessa de um uma série de
suposições (PRECIADO, 2002). O que aqui aponto é que, sobre essa sociedade que
à primeira observação acerca da anatomia biológica do corpo já sugere
enfaticamente a essa pessoa, no mínimo, cores que deve vestir, também se
desdobram por meio de rituais específicos, insinuações aparentemente silenciosas
que atuam como disciplinares.
Antes de nascer, o corpo já está inscrito em um campo discursivo
determinado. Ainda quando se é uma “promessa”, um devir, há um
conjunto de expectativas estruturadas numa complexa rede de
pressuposições sobre comportamentos, gostos e subjetividades que
acabam por antecipar o efeito que se supunha causa. (BENTO,
2006, p.2)
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Com isso não sugiro que o sujeito é inerte frente ao que lhe é informado
como correto e esperado, mas que me parece claro o peso de tais determinações
uma vez que somos seres que vivemos em sociedade e com ela interagiremos
inevitavelmente. Neste sentido volto-me a proposição queer, que ao propor a
ampliação da noção de gênero para além da constituição biológica dos sujeitos,
direciona o olhar para a performatividade dos corpos, estas, informadas por
preceitos socioculturais, mas também passíveis de movimentos em sentidos
diversos, questionando normatividades.
Não fazia parte das tradições de meu meio incentivar-me ao conhecimento
da realização do churrasco, contudo felizmente em minha geração já era incentivada
às mulheres a busca por conhecimentos que não se limitassem aos longamente
atribuídos ao gênero feminino, como o cuidado com o lar, por exemplo. Essa
abertura suscita o trânsito por outros espaços que não apenas os normativamente
instituídos.
Alexandra menciona que em um dos encontros realizados com seu grupo de
amigos seria realizado um churrasco e que o rapaz morador da casa em que se
encontraram nunca havia preparado a iguaria, de modo que se colocou a pesquisar
como se fazia o fogo. Com a chegada de Alexandra e seu namorado logo este foi
convocado a ir fazer as “coisas de homens”, como ela relata ter ouvido. Contudo seu
namorado logo disse que essa questão na verdade ficaria a cargo dela, uma vez que
ele também não sabia como fazer e que ela comumente era a responsável pelo
preparo do churrasco em sua casa.
Nos relatos de Alexandra está muito presente, tal como nos de Débora, a
reflexão sobre os possíveis para si dentro dos discursos que envolvem as
construções de gênero. O cozinhar para ela parece frequentemente associado à
independência e domínio conferidos pelo saber-fazer e, por essa via, lança-se em
um conhecer amplo que não se sujeita às limitações discursivas apresentadas ao
feminino. Deste modo, saber fazer o fogo de um churrasco é mais uma das
aprendizagens que buscou para si mostrando que esse saber lhe era possível, que
era seu direito aprender e executar tal atividade.
Ao adentrar um âmbito de domínio masculino, ao acessar e, de alguma
forma, transformar um ritual caracterizado pela propriedade dos homens, a questão
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da repetição de performatividades como sistema de mantenimento da concepção
sobre gênero aponta para a questão paradoxal de que, se por um lado o gênero é
construção normativa, por outro, ele mesmo é meio de resistência: “O gênero é o
mecanismo pelo qual as noções de masculino e feminino são produzidas e
naturalizadas, mas ele poderia ser muito bem o dispositivo pelo qual estes termos
são desconstruídos e desnaturalizados” (BUTLER, 2003, p. 200). É característico ao
gênero a inconstância dentro do regime regulador, não necessariamente como
enfrentamento, mas como possibilidade de ser.
Assim, aprendi a fazer churrasco porque me era possível ainda que não
incentivado. Entretanto me foi incentivada busca por aprender e descobrir coisas
novas, como creio que também ocorreu com Alexandra.

Ainda, busquei sua

aprendizagem porque queria fazer melhor do que aquele que conhecia. De meu
modo e com os meios que estavam ao meu acesso. Evidentemente esse fato não foi
o determinante em minha construção de gênero, entretanto, são contornos e
reinvenções de modos de ser e fazer que se tornam pouco a pouco
questionamentos sobre gêneros fixos diante de paradigmas discursivos que visam
regulá-los.
Após a breve conversa que tive com o rapaz no curso de culinária, o qual
menciono ao longo dessa escrita, fiquei pensando de que formas ele poderia
conseguir sair da zona de conforto por meio da aprendizagem e do envolvimento
com uma prática de cozinha. De mesmo modo, pensei sobre essa distância que a
cozinha possuía para ele e as possíveis razões para isso, imaginando pelas poucas
coisas que me relatou (como o fato de que quem cozinhava em sua casa era sua
esposa,

por

exemplo),

que

esse

desconhecimento

e

distanciamento

era

minimamente pontuado pelas normativas que atuam sobre os gêneros.
Nesse sentido, ainda que de modo sutil (e talvez despretensioso) seu
movimento de buscar sair da zona de conforto pretendesse meramente aprender a
realizar meia dúzia de procedimentos culinários e a preparar dois ou três pratos,
estando contido nesse ato um desejo de experimentar algo que não fazia parte de
seu cotidiano, que não havia lhe sido ensinado ou incentivado como prática possível
para ele. E essa experiência se constituiria como um gesto simples, num movimento
contrário às ordens pré-estabelecidas. Uma microrresistência que possivelmente
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nem se pretendia como tal, mas que sorrateiramente questiona o que deveria ser
tomado como verdade.
É nessa perspectiva que Certeau (2000) fala sobre as práticas cotidianas
como constituídas por pequenos gestos, formas de fazer que não se reduzem ao
que tenta ser imposto e generalizado. Não se trata de uma manifestação coletiva
que visa questionar regimes de verdade e prescrições socioculturais, mas de formas
diversas de fazer, da descoberta variada de maneiras de uso do que é dado aos
sujeitos praticantes do cotidiano, das pequenas fugas para o lugar do outro, que
brincam com as determinações dos poderes sociais.
Como apontado por Sousa Filho, fazendo referência a Certeau
Microrresistências mobilizadoras de recursos inimagináveis,
escondidos em gente simples, comum. Recursos ocultos muitas
vezes bem debaixo do nariz do poder, dando força à massa anônima
e a sua subversão silenciosa. Gente agindo como toupeiras, minando
os edifícios bem instalados da moral e da lei, sem objetivos políticos
determinados. Pequenas subversões sem propósitos, mas que
temperam o cotidiano de “maravilhas”. (SOUSA FILHO, 2002, p.113)

São justamente essas ações despretensiosas que ocorrem no dia a dia,
tentativas de fazer diferente, variado, próprio, que criam a “massa anônima”
marcada não por um objetivo comum e coletivo, mas pelas individualidades
inquietas que não se contentam em seguir roteiros e regras. Nisto, como já foi
abordado por Luce Giard, em “A invenção do Cotidiano – volume 2”, as cozinhas e
suas práticas apresentam-se como sendo dos mais significativos exemplos dessas
formas de fazer caracterizadas pela inventividade de produzir com o que é dado, de
subverter sutilmente o que é norma.
As cozinhas, o cozinhar, constituíram-se ao longo dos anos não como local
de acesso e de uma aptidão inata de mulheres, mas como local destinado aos seus
cuidados, como reduto partícipe do processo de controle sobre essas mulheres,
como parte do engendramento da organização laboral que firmava e estabelecia
seus deveres dentro de determinada sociedade. Assim, esses espaços diante dos
discursos sociais se tratam mais de lugares de imposição para o feminino do que de
âmbitos de direito. Scott acredita que a argumentação sobre as distinções dos
papeis pontuadas pelos gêneros não é totalmente explícita, contudo “ele não deixa
de ser uma dimensão decisiva da organização da igualdade e da desigualdade. As
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estruturas hierárquicas repousam sobre percepções generalizadas da relação
pretensamente natural entre masculino e feminino”. (SCOTT, 1990, p.18)
Retomando o fato narrado por Maria Lêda sobre o presente de casamento
que ganhou de sua mãe36, o tacho de polenta, (de mesmo modo que a frase dita a
seu futuro genro sobre não impedir que sua filha estudasse) é possível perceber que
esse apresenta uma perspectiva acerca da concepção sobre os distintos papeis,
direitos e deveres de cada sujeitos naquele dado período e contexto. Ganhar de
presente de casamento um utensílio específico para o uso prático doméstico,
destinado a ser utilizado por aquela pessoa com fins a suas novas atribuições
enquanto esposa, futura mãe (seguindo o roteiro esperado), traça e é oriundo de
noções construídas sobre as delimitações discursivas sobre os gêneros que se
confirmam significativamente mediante as divisões laborais.
Isso coloca em jogo também a aceitação e adaptação àquilo que é
apresentado como afim ao papel a ser desempenhado em razão de cada gênero,
incorporar a verdade sobre o que se é e se deve fazer. Creio que é nesse sentido
que a referida zona de conforto também esteja presente nas construções de
performatividades femininas, pois ainda que se coloque em discussão traços de
submissão no que diz respeito às atividades desenvolvidas por mulheres, circundam
o tema as afirmações de cuidado e responsabilidade. Ou seja, também se configura
como zona de conforto a adoção da ideia de que cozinhar para os demais é parte
das responsabilidades, é demonstração de carinho e cuidado. E de fato, pode ser.
De mesmo modo que pode ser então direito masculino a adoção dessas atividades
com vista a esses propósitos.
Entretanto questionar e promover movimentos distintos às normativas
socioculturais e às ações desenvolvidas pela maioria provoca um enfrentamento
daquilo que desde cedo vamos compreendendo como normal e natural. Com isso,
sair da zona de conforto que apresenta modelos de naturalidade, que coloca
delimitações nas formas de ser, agir, pensar com promessas de normalidade,
provoca minimamente o temor de se perder toda e qualquer referência, de uma
desidentificação com o grupo social e cultural do qual se faz parte.

36

Página 87. Receita de polenta.
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O que está aqui em questão é muito mais então a perpetuação, repetição e
reiteração automática e inquestionada dos discursos sobre as aptidões inatas,
liberdades e obrigações traçadas em razão da distinção biológico sexual.
Débora menciona que resistiu muito a aprender a cozinhar e isso sobretudo
por pensar que se tratava de uma “coisa de mulherzinha” (Débora, 2014). Quando
conversamos em nosso segundo encontro, relatou-me que em sua família sempre
foi sua mãe a responsável pela cozinha, ainda que seu pai cozinhasse
eventualmente. De mesmo modo, relata que seus dois irmãos realizavam tarefas
domésticas em sua casa, porém de modo distinto do seu. Como argumento para sua
maior participação nas tarefas domésticas ouvia “isso é tarefa de mulher, isso é
tarefa de menina.” (idem).
Entretanto, ao longo de nossa conversa Débora falou sobre a conduta de
sua mãe com os demais integrantes da família como um ato de cuidado:
(...) minha mãe é muito cuidadosa assim com a gente de casa e,
assim, ela que serve todo mundo, ela é a última a comer... Os
primeiros a comer são os cachorros, que ela termina a comida antes.
Ela termina de fazer a janta, aí serve o meu pai, serve os meus
irmãos, me serviria, se eu não achasse isso um absurdo, e por
último... e ainda tem mais, se tem por exemplo um dos meninos não
come a mistura principal... sei lá, fez carne de panela e o gordão não
come carne de panela, só come bife... ela vai fazer o bife dele, aí
depois que o bife dele tá pronto... (Débora, 2014)

Percebo nessas duas aparentemente opostas relações com a cozinha
apresentadas por Débora e que permeiam a questão da presença feminina na
atividade culinária e doméstica, uma mediada e observada pelo viés do carinho e
cuidado, enquanto a outra pensada como atividade que demarca a submissão aos
preceitos atribuídos ao papel da mulher. Contudo Débora desenvolveu um interesse
pelas práticas de cozinha como possibilidade de experimentar aquilo que não teve
acesso tanto pelas dificuldades econômicas de sua família em determinado período,
como também por esse sistema alimentar significativamente estruturado em razão
de predileções gustativas mais tradicionais (feijão, arroz, bife).
Disto penso o movimento de Débora como uma maneira de tecer para si
outro caminho em que esse fazer não se coloca como uma obrigatoriedade, mas
como independência e autonomia tanto conferida pela possibilidade de experimentar
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ingredientes e receitas distintas das produzidas em sua casa, como pelo modo de
conceber seu papel de cozinheira seja cozinhando para outros ou para si. Ou seja,
não se trata de rejeitar aquilo que é possível mecanismo de sujeição, mas pensar
sua reinvenção de modo afim ao que se deseja e acredita. Não se trata de abdicar
da prática referida como repressora, mas de questionar os sistemas que a fazem
funcionar como tal. Não se trata mais falar sobre as técnicas de sujeição, mas sobre
as possibilidades de autoformação, de liberdades tecidas pelo modo de construir a si
mesmo como bem propunha Foucault (2004) em seus últimos escritos.
Para tanto há o empreendimento de si mediado pelo questionamento do
sistema de verdades que o sujeito encontra-se, o que aparentemente pode
apresentar-se como uma questão simples, mas que na realidade frequentemente
exige um arsenal argumentativo de defesa da concepção que ampara e movimenta
tal conduta pessoal. Não me refiro à defesa somente às pessoas que compõem os
grupos dos quais se faz parte, mas também para si mesmo uma vez que a escolha
por uma postura por vezes implica a necessidade de abandono de algumas ações e
ideias que remetem àquilo que se está buscando subverter. É nesse sentido que
retomo um fazer para o outro como cuidado também como uma escolha possível.
Nesse caso a liberdade se apresenta pela escolha de inclusive querer manter um
sistema que pode sugerir submissão (assumir um prazer em cozinhar diariamente
para marido e filhos, por exemplo).
Por outra perspectiva e retomando as elucubrações sobre o participante do
curso de culinária, uma vez que as cozinhas começam a ser habitadas também por
homens (e não me refiro aqui aos restaurantes, mas ao fazer cotidiano), há um leve
abalo na sólida estrutura. Não falo ingenuamente sobre uma cozinha capaz de
dissolver as fronteiras que separam as manifestações de gêneros, mas de
ambientes em que vão se produzindo liberdades, que vão propondo outros olhares
sobre essas distinções assimiladas desde cedo. Nas pequenas ações que andam
contra a corrente da norma criam-se microrresistências, que de acordo com Giard
(2000) acabam fundando micro liberdades. E no caso do participante do curso de
culinária essa busca por uma microliberdade se dá no lado tido como forte, do
dominante, do privilegiado, que na busca por sair de sua zona de conforto agrega
mais uma pecinha no jogo de construção e questionamento sobre normativas de
gênero.
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Nesse caso as táticas passam a ser desenvolvidas não pelo fraco, mas por
aquele que age sob as forças de poderes superiores, mas por quem se crê e afirma
como tal e compõe o lado do forte. Assim é possível pensar na existência de
masculinidades, plural, questionando um modelo hegemônico e normativo. Pensar
no enclausuramento do dominante que se evidencia na utilização dessas táticas
para poder movimentar-se de modo mais livre, de criar outras formas de existência
distintas das determinadas e, de com isso, indagar os preceitos de naturalidade das
performances de gêneros em relação a seus aparatos biológicos e sexuais.
Ao passo que são demonstrados desejos de aquisição de saberes distantes
dos que foram “recomendados” para serem desenvolvidos em concordância com as
definições de masculinidade, também inicia-se um delineamento acerca de olhares
sobre outras questões pertinentes a serem incluídas na vida desses sujeitos. Como
demarcado anteriormente por Bonino (2001) e Giard (2003), os fazeres culinários
envolvem um conhecimento daqueles para quem se cozinha, das pessoas com
quem se divide uma mesa. O que traz a tona também uma das questões que
demarcam as distinções entre masculino e feminino, o qual diz respeito ao
envolvimento afetivo e aos sentidos de cuidado para com o outro.
Para tanto o investimento na aquisição de outras aprendizagens e fazeres
dentro do âmbito familiar também poderia transformar as formas de envolvimento
com os demais indivíduos componentes do grupo. Uma introdução da possibilidade
de uma sutil variação na forma de ver aqueles sujeitos com quem se convive, bem
como a si mesmo na estruturação dessa interação.
Por essa razão o cotidiano e as práticas desenvolvidas por seus sujeitos são
tão relevantes para pensar a construção, conformação e sobretudo a transformação
do instituído para os indivíduos. Certeau (2000) fala com consciência sobre um
movimento que não se pretende revolucionário, que não resulta da produção de uma
massa descontente com um objetivo comum. Contudo argumenta ele que essas
inúmeras formas de fazer e jogar com o que pretende a uniformização e controle
constituem não por um eixo comum, mas pela variedade que coloca-se contrária aos
poderes, manifestações que resistem à adequação impositiva, sujeitos que não
cedem à homogeneização: “(...) a multidão sem qualidades não é obediente e
passiva, mas abre o próprio caminho no uso dos produtos impostos, numa ampla

162

liberdade em que cada um procura viver do melhor modo possível a ordem social e
a violência das coisas” (Notas da contracapa do livro “A invenção do cotidiano: artes
de fazer”, 2000).
Parece-me muito coerente a expressão “violência” empregada uma vez que
uma tentativa uniformizadora violenta a liberdade de ser em coerência com aquilo
que se sente, deseja, que se está sendo. E ainda que viver sob o disciplinamento
possa por vezes provocar a sensação de conforto ele, por outro lado ignora as
milhares de subjetividades que constituem os sujeitos, impõe o estável e padrão
àquilo que tem como principais características a fluidez e multiplicidade. Violência
pela limitação e mais ainda pelo impedimento. Violência pelo parco espaço
proporcionado para movimento, ação, interação, produção... E talvez por se tratar de
uma violência, algo que marca e afeta, provoque desejo de buscar algo distinto para
si ainda que no ato frágil de apenas atenuar o que limita.
Seja de modo explicito ou sutilmente incorporado em discursos e fazeres do
dia a dia, creio que o gênero nos é constante e paulatinamente ensinado desde que
nascemos e, como já afirmei anteriormente, creio que uma das principais instituições
empenhadas nesse processo de ensino seja a família. Neste caso, trata-se não
apenas de uma preocupação para que o indivíduo siga a trilha de seu gênero a fim
de ter sua conduta de normalidade conferida, mas também se trata de ter
correspondida as expectativas lançadas para aquele indivíduo desde seu
nascimento.
Quando Butler (2003) menciona que as construções de gênero tendem a ser
mediadas pela reiteração performativa das normas de gênero, centra sua atenção
sobre os corpos que se desviam da norma apontando assim para a resistência do
corpo à completa ação do sistema normativo social. O corpo é afetado por sua
sensibilidade ao meio, resistindo às imposições que visam torna-lo igual aos demais.
De acordo com Foucault “jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre
modificar sua dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia
precisa” (FOUCAULT, 1979, p.241). Mas essa ação demanda enfrentamentos,
táticas, a soma de gestos e fazeres que proponham outros caminhos para o
instituído.
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Buscar pensar o cotidiano por meio de registros de acontecimentos do dia a
dia é trazer a tona o modo como nos relacionamos com aqueles espaços e tempos
(VICTORIO FILHO, 2005; PAIS, 2007), bem como refletir sobre como algumas
questões vão sendo sutil e paulatinamente repetidas ao longo do tempo. O cotidiano
sugere pela repetição de gestos, posturas, fazeres, a integração de um indivíduo aos
sistemas que orientam seu contexto. Por outro lado, suscitando o enfrentamento de
um diálogo divergente entre Foucault e Certeau, são também essas mesmas
práticas cotidianas, seus modos de fazer, que podem surgir como ações de
resistência do sujeito diante de sistemas de poder.
Certeau (2000) discorre a partir das concepções de Foucault em “Vigiar e
Punir” (1987) acerca das práticas discursivas do poder, dando a estas outra
configuração. Para Certeau (2000), as pessoas utilizam-se dos discursos para
construir seus próprios sentidos e resistências diante de um discurso fundador.
Destarte, os modos de proceder, de fazer, de agir nas relações cotidianas são
táticas do indivíduo diante de sistemas normativos. São essas táticas dos sujeitos,
seus modos de fazer, a partir do individual, que conferem suas marcas e força
dentro de um sistema coletivo. Seriam essas ações cotidianas singulares, que se
colocariam como uma resistência à tentativa totalizante e disciplinadora de sistemas
hegemônicos.
O cotidiano como reduto de resistências, como compreende Certeau (2000),
é local de “táticas do fraco”. É o espaço daquele que, pelas inúmeras formas de
fazer diversas ao instituído, resiste a imposições e assim, opõem-se – não como
parte integrante de um novo sistema hegemônico, mas pela ausência de um eixo
igualitário

que

estabeleceria uma

nova normatividade

– à

representação

objetificadora e determinista. Assim, o fazer oriundo das particularidades do
indivíduo é o mesmo que em um movimento contínuo lhe torna acessível a
resistência àquilo que é imposição.
Nessas práticas cotidianas, um dos temas que estão presentes na
investigação de Certeau e Giard é justamente o cozinhar, este como meio de fazer
emergir as táticas individuais do sujeito nas sutilezas particulares de ressignificar
uma prática ordinária e caracterizada pela repetição. Segundo os autores “a
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‘pluralização’ nasce do uso ordinário, daquela reserva imensa constituída pelo
número e pela multiplicidade das diferenças”. (CERTEAU; GIARD, 2003, p. 341)
Diante da concepção deste fazer como meio de resistência, como local de
criação do indivíduo em seu exercício de produção, a partir de suas particularidades
em meio ao que tende ao uniformizador, penso então aqui não somente a prática da
cozinha, mas seu diálogo com modos de dizer-se através dela como táticas do fraco,
como propõe Certeau (2000). Retomando a produção de um caderno de receitas
configurado como diário, como coleta de fragmentos do dia a dia, penso os
possíveis saberes que esse registro, de um fazer ordinário, pode suscitar de
construções do sujeito como resistência à normatividade. Seja pelo investimento em
contar-se, em permitir-se pensar acerca das coisas que constituem o proprietário do
diário, de vasculhar no meio das coisas corriqueiras do dia a dia um local para a
autorreflexão, ou seja pelas formas de fazer daquela atividade comum, uma
atividade singularizada pelo “tempero do cozinheiro”.
As atividades oriundas de uma cultura ordinária podem assim ser fontes
para o olhar dos saberes e modos de criação, estes, desdobrados na soma dos dias
em que o sujeito articula sua singularidade com as coisas de seu meio. Como
afirmam Certeau e Giard “a cultura ordinária é antes de tudo uma ciência prática do
singular” (p. 341). Essa “ciência prática do singular” é de onde se desdobram nossos
saberes instituídos como científicos e voltados ao geral (SOUZA SANTOS, 2006),
contudo, essa ciência não cessa sua rearticulação com esse saber e singular
(CERTEAU; GIARD, 2003), mas ressignifica-se, renovando seus meios e aspectos
através do movimento contínuo de manifestações particulares do indivíduo.
Entretanto a compreensão destas práticas como aparentemente irrelevantes
pela sua sugestão de processo mecânico e repetitivo, ignora a possibilidade destas
como manifestações que constituem as negociações do sujeito com seu contexto
ampliando-se em uma rede que engendra processos sociais mais amplos (PAIS,
2007). Portanto, percebo que relatar-se a partir das experiências cotidianas, dar
atenção às singularidades das maneiras de fazer, pode promover uma observação
mais ampla sobre como um ato que constitui os processos da vida diária pode
evocar movimentos de resistência.
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Débora menciona que
A cozinha sempre foi um lugar de mulheres. Meu pai até se habilita,
mas sempre em dois tipos de ocasião. Ou porque minha mãe saiu de
casa, e ele fará exatamente o mesmo prato (arroz, feijão, um cozido
de batata, cenoura e chuchu, que é emblemático, é aquilo que
demarca “meu pai fez a comida”, e um bife) ou então, é uma carne
especial, num dia festivo. Ele é responsável por lagartos recheados,
frangos à passarinho com um tempero maravilhoso, churrascos. E
só. Às mulheres, é dado o local da cozinha, desta sem glamour, do
terreno cotidiano. Lembro-me de minha mãe, das atividades do dia-adia. Dos “viradinhos” de feijão, de abobrinha, de ovo. De reaproveitar
sobrinhas de verduras, juntar farinha de milho, e criar uma nova
“mistura”, em dias não muito fartos de carne. (Débora, 2012)

Ao longo das conversas que tive com Débora, a questão do feminino, e de
seus mecanismos de submissão sempre esteve presente (como já sublinhado
anteriormente). Muito disso tem a ver com o fato dela ter envolvido-se
significativamente com os estudos de gênero, de mesmo modo que percebo que seu
interesse pelo tema também resulta de suas experiências de vida, como a
anteriormente relatada.
A constante referência à possibilidade de invenção por meio do fazer
culinário não diz respeito somente ao preparo específico do alimento, mas sim a
uma maneira de relacionar-se com essa prática. Na busca que constantemente
enfatiza de experimentação de pratos diferentes dos preparados por sua mãe
parece tentar reestabelecer esse lugar que sempre foi das mulheres, como afirma, e
possibilitar-lhe o glamour que lhe parece tão inacessível. Quando fala sobre criação,
experimentos e comidas menos triviais, refere-se a seu pai, que sem o peso da
obrigatoriedade de cozinhar podia ousar e produzir pratos mais atrativos.
Deste modo sua relação com a cozinha é investida expressivamente em um
intuito de poder fazer, de poder escolher, de agradar a si mesma, de construir-se de
acordo sua postura ideológica, com suas crenças e opiniões. Entretanto também
transparece em seus relatos uma compreensão, possivelmente propiciada pelo
distanciamento, de observar aquilo que lhe sugeria uma postura de submissão
feminina e que agora é mais compreendido como cuidado. Desse modo, faz parte de
suas escolhas também o cozinhar como responsabilidade e carinho para com
aqueles que fazem parte de sua rede afetiva.
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Esse poder fazer como um privilégio, como superioridade pelo conhecimento
e capacidade física e intelectual foi afirmado por Alexandra logo no princípio de
nossas conversa. Surpreendeu-me ela com a frase:
Eu não acho que sejamos assim uma sociedade tão patriarcal. A
mulher é que faz tudo! (...) eu acho que, a partir do momento que és
tu que produzes, que és tu que geres todas, todas as coisas da casa,
és tu que mandas! Porque se tu falhares é um grande desequilíbrio.
(Alexandra, 2013)

Sua afirmação ainda carrega um sentindo de jogo de forças, uma vez que
acredita que deve haver alguém “que manda”. Por certo esse entendimento é fruto
de uma noção estabelecida há muito tempo que reforça a disputa, a oposição entre
os gêneros.
Esse poder fazer algo também é fazer-se visível, colocar-se em algo, marcar
a existência por meio de um saber fazer.
Img. 23. Em um dia de passeio
por Vila Nova de Gaia, no Porto
– Portugal (2013) deparei-me
com uma árvore adornada com
trabalhos feitos em renda. Essa
prática
tão
característica
daquele local e a sugestão da
presença feminina demarcada
pelo fazer manual não se
demonstrava
somente
nas
peças produzidas para venda,
mas estava ali acompanhando
linhas, cores e movimento
daquela árvore como parte
intrínseca
daquele
espaço,
como marca da presença de
sujeitos na construção daquele
lugar.

Talvez essa crença de que a possibilidade de fazer algo é tão importante
seja um dos caminhos mais interessantes para se empreender uma argumentação
quando se pensa as divisões laborais enquanto pautadas pelas distinções entre os
gêneros. Para pensar deveres e obrigações, privilégios e zonas de conforto.
Se as cozinhas ao longo dos anos se estabeleceram como locais de
afirmação e ação de mecanismos de submissão feminina, se os fazeres culinários
se legitimaram como saberes e conhecimentos menores e, em coerência com os
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discursos de gênero, atribuídos às mulheres, pelas sutis investidas masculinas em
adentrar esse âmbito cotidiano, doméstico, rascunham-se formas de reações à
violência que age sobre os sujeitos. Como afirmam Certeau e Giard (2003, p.340):
“Às vezes basta uma experiência local para abrir um campo de ação à operatividade
dos praticantes, para fazer eclodir seu dinamismo”. Ou seja, esse âmbito que
corrobora há muito para submissão e divisão dos gêneros pode ser também reduto
de microrresistências não apenas do feminino, mas surpreendentemente, um meio
de busca do masculino para provocar enfrentamentos que produzam formas outras
de ser, de procurar ampliar (se não, de criar) espaços de liberdade.
Compreendendo que “sair da zona de conforto” é desacomodar-se a partir da
tentativa de aquisição de um novo ou um outro saber, fazer, pensar... de uma outra
postura de experienciar algo, uma atenção voltada para as práticas cotidianas pode
acrescentar pontos de reflexão sobre como formas de fazer podem introduzir
tensões nas rígidas estruturas de poder discursivo. Isto também a partir do
questionamento de saberes e fazeres estabelecidos como relevantes na esfera
social e mais ainda nas relações que os sujeitos estabelecem entre si. Nesse
sentido as práticas de cozinhas podem provocar desafios que vão para além ao
conhecimento da utilização de ingredientes, modos de preparo, tempos de produção
de uma refeição. Podem problematizar sobre a forma de atuar no espaço do qual faz
parte e na forma de interação com aqueles que estão a sua volta.
Creio assim nos movimentos simples, despretensiosos, como possíveis
propulsores de ações maiores. Nisso, o desacomodar certezas, questionar aquilo
que se internalizou como regra, corajosamente indagar até o que se apresenta como
vantagem e privilégio, talvez seja um caminho para descoberta de outras maneiras
mais interessantes de se viver e de conviver com aqueles que fazem parte de
nossas vidas. Ainda, enquanto possibilidade de descobrir outras formas de ser, de
conhecer-se para além daquilo que lhe foi contado sobre si mesmo.
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Filhoses ou A cozinha como espaço de afeto ou socialização
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Img. 24. Detalhe de página do caderno de receitas de minha mãe

Há, em “A invenção do cotidiano 2 – Morar e Cozinhar” (2003), uma
passagem da parte destinada à cozinha em que Luce Giard fala do princípio de seu
interesse pelo fazer culinário. Em um trecho em especial, a autora menciona que
teve necessidade de explicar para si mesma porque do desejo de “despender ou
consagrar uma parte do próprio tempo de vida àquilo que não deixará nenhum traço,
àquilo que deverá apagar-se” (GIARD, 2003, p. 214). Relaciono essa afirmação com
aquela que comumente ouvi (e que relato no início dessa pesquisa) a respeito das
histórias desenvolvidas a partir das experiências e memórias de práticas de cozinha
como possíveis relatos irrelevantes.
Se tomarmos o cozinhar como mera produção de um alimento, de um
produto final, talvez isso (ainda que não compartilhe dessa opinião) não deixe de
fato algo material após o desdobrar da atividade. Contudo, cozinhar envolve sujeitos,
espaços, tempos, gerenciamentos, saberes para economias de produção... Mas
mais do que isso, trata-se de uma atividade conhecida ao longo dos anos por
promover encontros entre sujeitos, seja inaugurando contatos, firmando afetos,
reinventando formas de interação e compartilhamento, ou simplesmente (e talvez
nada simples) repetindo-se ao longo dos dias em momentos de união
convencionados como prática familiar.

170

Cozinhar com ou para pessoas, ou servir-se de um alimento preparado por
alguém envolve e se dá por meio de estruturas e regras de cada grupo de interação.
As cozinhas falam de negociações, de posições de cada pessoa no espaço coletivo,
de hierarquias e redes que constituem e demarcam essas formas de contato. De
mesmo modo, falam sobre como estas aprendem acerca dessas posições que
devem assumir, de como assimilam modelos de vida e como jogam com os
mecanismos que geram e desenvolvem as normativas que constituem as relações
tecidas entre os sujeitos.
Entretanto, essas práticas não atuam somente como produtora de
subjetivações, mas é também por meio delas que o sujeito pode desenvolver formas
de envolvimento afetivo mais plurais e questionadores de modelos de interação, em
que uma simples mudança de agentes nesse cenário de cozinha pode introduzir
uma variação de perspectiva acerca de verdades que movimentam e por vezes
limitam os sentidos de vínculo familiar. Deste modo, esses olhares tecidos desde o
envolvimento com essa prática não se limitam àquele dado espaço e, tampouco, ao
momento específico do preparo de um alimento, mas podem desdobrar-se em
modos de viver e promover relações menos limitadas à modelos que são oferecidos
a todo instante em nossa vida cotidiana.
Assim, creio que o processo de explicar para si mesmo o interesse e desejo
de destinar um tempo de vida ao envolvimento com uma produção culinária já
evoque o olhar sobre como esse fazer adquire (e requisita) atenção e importância na
vida daquele que torna as práticas de cozinhas como presentes em seu cotidiano,
isto movimentando as reflexões sobre como foram os primeiros contatos com essa
prática e que sujeitos faziam parte dessa organização voltada ao cozinhar e comer.
Mais ainda, de que modo essa atividade se tornou parte desse sujeito e desenvolveu
seu modo de ser consigo e com outros.

Receita de Pizza
Eu tenho lembranças de que eu sempre gostei de pizza. Desde de garoto até o
presente momento, julgo tal alimento como bonito e saboroso. A pizza também diz
um pouco da minha relação com a cozinha e com meu pai. Como meus pais são
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separados desde que eu tinha um ano de idade (agora tenho 30- nasci em
07/10/1983), sempre que possível meu pai me visitava e eu ia pra casa dele (em
Araguari-MG) todas as minhas férias escolares. Além de ficar na companhia dele,
dos meus dois irmãos (uma irmã mais velha que eu e outro mais novo) e da exmulher do meu pai (mãe do meu meio irmão mais novo), férias também significava
“comer pizza”. Tinha algumas pizzarias favoritas na cidade. Eram ótimas. Eu
adorava.
Com o passar do tempo, meu pai, que sempre cozinhou muito bem, passou a fazer
pizzas em casa. Íamos todos ao supermercado para comprar nossos ingredientes
favoritos para montarmos as pizzas. Ficavam deliciosas. Até hoje quando vou visitar
meu pai ele faz pizza pra mim. Marcou muito a nossa relação pai e filho. Pelo menos
pra mim. Meu pai, a princípio, usava massa pronta. Depois ele elaborou sua própria
receita (nunca perguntei a ele). E, claro, tentei aprender como que se faz. Acabei
tendo contato com outras receitas diferentes de massa que meu pai usava. Certa
vez aprendi e reproduzi uma pizza de panela de pressão. Fiz algumas adaptações.
Cheguei, até, a inventar um pincel para colocar a massa de tomate na massa. Não
ficou muito bom mas serviu para tal propósito. Fazer essa pizza de panela de
pressão, dentre outras coisas que aprendi a cozinhar sozinho, assistindo a TV, era
um chamariz para reunir com diferentes amigos.

(Ronaldo, 2014)

Soa uma música alegre que já indica o tom de felicidade a ser percebido na
cena. Crianças, algum adolescente, um pai e uma mãe. Todos sorridentes e em
“natural” diálogo cotidiano, intenso e divertido. O pai sentado em uma das
extremidades da mesa (sim, ele ainda permanece sentado no mesmo lugar durante
todos esses anos), a mãe chega na sala de jantar trazendo a pizza quentinha
enquanto irmãos conversam animadamente como grandes amigos. Todos celebram
a chegada da pizza que saiu de uma caixa e foi preparada no micro-ondas por
aproximadamente 30 minutos, mas que parece ter sido feita com ingredientes
frescos e com uma massa preparada na hora. Sobe a câmera e a cena finaliza com
o registro de mais um momento feliz da família ideal.
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O que descrevo acima é um apanhado de elementos comumente presentes
em publicidades que trazem família e momento de alimentação como tema. Cresci
vendo campanhas publicitárias desse tipo e surpreende-me o fato de ainda hoje elas
não terem mudado muito suas estruturas buscando contemplar outros formatos
familiares. A imagem citada anteriormente deve ser presente na cabeça de muitas
pessoas como referência de família, ainda que possuam outras totalmente diversas
a essa e possivelmente tão ou mais (ou verdadeiramente?) felizes que essa.
Carregamos e agregamos referências imagéticas ao longo dos anos que por vezes
não são afins às vidas que construímos, mas que de alguma forma acabam por
interferir em nossos olhares sobre como vivemos em relação ao que nos é proposto
como ideal. Por outro lado, criamos e reinventamos não outros modelos, mas
contornos possíveis e adequados àquilo que temos e com os quais podemos
desenvolver modos de ser que negociam com o que vamos assumindo como
verdadeiro, desejável, correto.
Para tanto, lançamos mão de ações para configurar relações que tecemos
em nossas vidas, eventos cotidianos que marcam maneiras de estabelecer vínculos
com as pessoas com quem convivemos. Nisto, os fazeres voltados às cozinhas
desdobram possibilidades mil de traçar interações, de propiciar o contato mediado
pela produção e consumo de algo que envolve muito mais do que o sentido e deleite
gustativo, mas que tramam uma série de fatores que se interligam e constituem esse
fazer e os sujeitos que o praticam.
Na receita apresentada por Ronaldo o ritual de preparo de pizza é o meio de
desenvolvimento de um evento que caracteriza uma relação criada entre pai e filho,
demonstrando um fazer algo para alguém envolto pelo sentido de carinho, trazendo
tentativas de desenvolvimento e perpetuação de uma prática como fortalecimento de
vínculo entre indivíduos. Ainda, sua receita fala de uma estrutura familiar distinta
daquela da campanha publicitária citada, das imagens comumente veiculadas como
representação familiar. Mais ainda, daquele modelo de família que somos ensinados
desde cedo a crer como almejado e das relações tecidas de acordo com esse
modelo, como ideais de vínculo entre os sujeitos.
No entanto, o relato de Ronaldo vai sugerindo indícios de formas outras de
estabelecer o envolvimento com seu pai em razão das circunstâncias de convívio
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limitadas pelo fato de não morarem juntos. Neste contato é importante ter em vista
que a infrequência do encontro talvez provocasse o desejo de modos mais intensos
de interação e criatividade em tornar as práticas comuns do dia a dia como
momentos para promover algo juntos37. Mais do que isso, parecia haver uma
tentativa de se estabelecer um “dia a dia”, de se criar um espaço cotidiano no meio
daquilo que tinha ares de incomum pelo pouco e limitado tempo de realização.
Contudo, na fala de Ronaldo fica clara sua posição nesse cenário,
participando do ritual não como o produtor, mas ainda como aquele a ser alimentado
e, de acordo com os pontos demarcados por ele, presenteado através do evento
criado para a estadia na casa de seu pai. Mais ao fim da narrativa Ronaldo
menciona que nunca perguntou a receita da massa de pizza a seu pai, o que pode
sugerir o desejo de perpetuar as posições de cada um naquele evento, ou ainda a
intenção de buscar sua própria receita, aquela que por meio do que havia sido
provocado pela repetição desse gesto ao longo dos anos, recriaria com outro
cozinheiro o evento de preparo de uma pizza como a criação de um momento de
compartilhamento e afetividade. Na sequência, afirma ele que foi procurando
descobrir suas próprias receitas, sua forma particular de fazer e este como um
“chamariz”, como ele mesmo cita, para promover reuniões com amigos38.
O olhar sobre essa repetida cena que se reconstruía a cada época de férias
escolares, foi projetando mais do que a perpetuação do ato, a vontade de também
como seu pai, criar momentos e firmar afetos desde o preparo de uma refeição. Não
era nesse caso a receita da massa de pizza que importava, mas sim aquela que
havia sido ensinada desde o estabelecimento de um momento entre os dois que
promovia o estar juntos para produzir algo, viver uma experiência em conjunto.
As imagens ativadas e restauradas pela memória não se encerravam em
meras recordações, mas em potências de produção de si e para além disso, uma
produção de si para com os outros. Essas memórias desdobram-se em ações uma
vez que interagem com aspectos que vão sendo vivenciados, contextos que vão
37

Não estou dizendo com isso que as trocas tecidas entre familiares desde as práticas culinárias não são
passíveis de se dar mesmo quando o contato é diário, mas sim que sua configuração talvez se dê de modo
distinto em razão do tempo disponível e das atenções criadas acerca deste.
38
Desde a primeira vez que conversei com Ronaldo a referência à invenção do pincel para passar molho de
tomate estava presente. Encantava-me sua tentativa de produzir algo como que tinha à mão, de encontrar
formas de jogar com aquilo que tinha disponível e aquilo que desejava produzir.
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sendo criados e vividos. Mais ainda, essas memórias permanecem vivas e em
constante possibilidade de reformulação e desenvolvimento ativo nas formas de
viver o presente, pois “Cada sujeito é autor de memórias que, em negociações
contínuas com eus coletivos, ganha corpo e significações em permanente
reformulação (...) uma imagem do passado, mais que testemunhá-lo, o instaura e
fundamenta” (VICTORIO FILHO; CORREIA, 2013, p.54). Por isso o autor defende
que as imagens do passado não se constituem como simples artefatos documentais,
mas que trazem à tona as redes de acontecimentos que configuram o momento
vivido para além daquele mero instante retomado e, sobretudo continua a
desdobrar-se e criar conexões com o presente. Assim, a experiência vivida e
reconstruída imageticamente não apenas propicia olhares sobre o sujeito que narra,
sua forma de interpretar o que ocorreu e as tramas que vão se desvelando, mas
possíveis desdobramentos, tomadas de decisões e novas projeções.
Tal perspectiva corrobora com uma das principais questões discutidas pela
investigação narrativa e que enfatiza o fato das retomadas de experiências serem
reformuladas de acordo com o presente em que se dá o relato, de serem pensadas
em consonância com aquilo que se está vivendo, mas abrindo caminhos para se
pensar o futuro. “Se evoca o passado junto a um juízo sobre sua vida e presente, o
que suscita a antecipação de futuros possíveis”39 (BOLÍVAR, 2002, p.17. Tradução
minha). Para tanto, as imagens evocadas pela memória situam as produções de
subjetividades em espaços e tempos específicos e as influências destes dois fatores
sobre as formas como os sujeitos se constituem, reforçando a concepção de que
esses não se desenvolvem apartados de seu ser social.
Na receita apresentada por Ronaldo há o estabelecimento de uma linha
entre acontecimento, afetos que se criam a partir desse e possíveis produções de si
desdobradas desde o ato de cozinhar. Pela introdução de um simples ato no contato
entre pai e filho estabelecida uma estrutura na concepção de uma relação mais
pautada na descoberta de possíveis maneiras de criar um momento juntos, mais do
que na incorporação de modelos. De mesmo modo, o evento narrado não se
encerra em si, mas traz seus desdobramentos para os dias atuais falando sobre o
modo como a partir dessa cena foi despertado esse “fazer cozinheiro” que
39

“Se evoca el pasado junto a un juicio sobre su vida y presente, lo que suscita laanticipación de futuros
posibles”. (BOLÍVAR, 2002, p.17)
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compreende a produção de um alimento como possibilidade de envolvimento
afetivo, de sociabilidade.
Rirkrit Tiravanija, impulsionado pelos propósitos de uma estética relacional,
termo difundido por Nicolas Bourriaud (2009)40, propõe justamente essa prática tão
banal e supostamente rotineira de encontrar-se, interagir por meio do ato de
alimentar-se. Nas obras produzidas a partir das proposições da estética relacional
são produzidos “espaços-tempos relacionais, experiências inter-humanas que
tentam se libertar das restrições ideológicas da comunicação de massa; de certa
maneira, são lugares onde se elaboram socialidades alternativas, modelos críticos,
momentos de convívio construído” (Bourriaud, 2009, p.62).

Img. 25. Pad Thai. Rirkrit Tiravanija, 2002.
Fonte: http://www.columbia.edu/cu/news/04/03/rirkritTiravanija.html

Tiravanija prepara uma sopa tailandesa, ou um assado ao curry, convidando
o público também a experimentar parte de suas culturas (nasceu na Argentina e foi
criado na Tailândia). Propõe a troca e a doação por meio do ato de comer. Oferece
parte daquilo que é seu, de sua identidade. E como não ser fisgado por uma das
sensações mais primárias de nossas vidas? A de ser alimentado por alguém que o
faz com cuidado e afeto.

40

Para Bourriaud, as produções vinculadas à estética relacional não se pautam na projeção idealista da
construção de um outro mundo, mas sim do explorar e ampliar os modos de viver este que existe, de “criar
modos de vida mais densos, combinações de existência múltiplas fecundas” (Bourriaud, 2009, p.63)
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As ações artísticas de Tiravanija não provocam somente o encontro com o
outro, mas evocam o encontro consigo mesmo despertado pelos sabores que
reativam a memória identitária e subjetiva. Ressituam-nos em espaços e tempos e
fazem daquilo que se vive parte absorvida pelo corpo.
Conclama Borriaud, por meio da concepção de estética relacional, uma
produção artística que promova reflexões e anime produções de laços sociais mais
consistentes em uma sociedade contemporânea que é marcada cada vez mais pelo
distanciamento entre os sujeitos e/ou pautada na reprodução de modelos de
relacionamentos uniformes e já instituídos. Tiravanija é um dos artistas citados pelo
autor por voltar-se às coisas do cotidiano para pensar as problemáticas que
constituem o mundo social e por trazer o investimento na intersubjetividade como
propósito de reflexão e ação.
O que Tiravanija busca abordar por meio de suas ações artísticas caminha
em via comum ao que foi relatado por inúmeras pessoas com as quais conversei
sobre as relações que possuíam com as práticas de cozinhas e com as narrativas
aqui presente nessa escrita: as práticas de cozinha como espaço potencial de
sociabilidade, de encontro com o outro, de produção de si desde essa mediação e
desse contato.
Dos temas mais frequentes nas conversas que tive com os participantes
estava a menção ao ato de promover encontros gastronômicos com pessoas com
quem possuíam vínculo afetivo, ou ainda estabelecer e fortalecer redes de interação
a partir do convite para uma refeição. Partilho dessa mesma atitude como meio de
criar formas de socialização e, desde uma receita por mim produzida, falo sobre
como aprendi a lançar mão de tal tática e das referências que tive para pensar em
como a cozinha estava ligada aos modos de interação estabelecidos entre sujeitos.

Receita de pão

Tentei inúmeras receitas de pão, mas a que efetivamente deu certo foi a que minha
sogra ensinou. Mistura-se 3 colheres (de sopa) de açúcar, 1 colher (de sopa) de sal,
6 colheres (de sopa) de azeite, 1 colher (de sopa) de fermento biológico, 300 ml de
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água morna e completa-se com farinha até a massa começar a desgrudar da mão.
Aí começa a parte mais interessante: sovar.
Apertar, esticar, apertar de novo. Depois, coloca-se a massa para crescer e
aguarda-se 1 hora interminável até colocá-la no forno para assar. O perfume que
fica pela casa faz jus ao nome “pão de casa”, como se pelo olfato fôssemos
convidados a retornar a casa, àquela em que crescemos e onde comumente
estabelecemos nossos primeiros contatos afetivos.
Não gosto de comer pão, contudo, adoro fazê-lo. Não só pelo modo de preparo que
envolve vigor, paciência, cuidado... Gosto principalmente porque sei que as pessoas
apreciam um pão quentinho e que o perfume que exala pela casa cria uma
sensação de conforto, de lar... ou do que eu considero um lar.
Desde cedo percebi que uma das formas mais eficazes de se criar uma relação
afetiva com os vizinhos era presenteando-os com um pão. O cheiro do pão da Cirlei,
vizinha da casa onde morava quando criança, era o indício de uma visita após
algumas horas. Era um gesto de carinho e um pretexto para criar momentos de
“conversa fiada” entre as tão atarefadas donas de casa. Deste gesto aprendi como
criar momentos de sociabilidade.
Não tenho muita facilidade em me comunicar com as pessoas, o que não significa
que não deseje. Assim, a produção de um pão sempre me auxilia quando quero
visitar alguém, bem como auxilia em minhas apresentações a vizinhos novos, por
exemplo. Com a entrega de um pão, deixo aos poucos de lado a timidez, tenho
introdução para um possível diálogo e um pretexto para um contato.
Presentear com um pão (também faço isso com bolos, às vezes) é um modo de
dizer “lembrei de ti”, “quis fazer um agrado porque gosto de ti”. Ou seja, uma forma
de afeto por meio de gestos para quem tem dificuldade com as palavras.
Juzelia (2012)

Redes de sociabilidade e fôrmas afeto
Na receita produzida por Maria Lêda em que ela relata o ato de carneação, e
de quanto este evento marcou sua infância, explicita redes de sociabilidades criadas
desde as práticas de cozinhas e o processo colaborativo criado por meio desse
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evento. Menciona que no dia de carneação os vizinhos chegavam desde cedo para
o procedimento, chamando a atenção para a cooperação desenvolvida pelos
sujeitos envolvidos. Essa ajuda oferecida pelos vizinhos e muito comum em
contextos rurais ou menos urbanos, frequentemente estabelece um círculo
comunitário em que se desenvolve uma forma de cuidado com o outro que, contrário
ao modelo de elo familiar, decorre de uma escolha, de uma aproximação provocada
pelo desejo de criar um vínculo de troca e partilha.
De mesmo modo que Maria Lêda, vivi minha infância observando como
essas redes eram criadas e por elas fui impulsionada a tecer outras, a compreender
a possibilidade tanto de construir aproximações com outras pessoas, como utilizar
as práticas de cozinhas como forma de demonstrar carinho e cuidado. Percebi a
possibilidade de me comunicar e de pensar o contato com minha mãe desde essa
prática de uma maneira distinta daquela instituída para o par “mãe e filha”.
“Será que inconscientemente não gosto de oferecer comida como forma de
conquistar pessoas?”, diz Alexandra (2014) pensando sobre o uso das habilidades
culinárias para inventar redes de sociabilidade com outras pessoas. Nossos modelos
de afetividade e contato interpessoal ainda estão muito vinculados a um ideal
familiar que coloca o laço parental como a forma de contato superior e traça via
única para os modos de se relacionar com outras pessoas (ORTEGA, 2000;
NAJMANOVICH, 2001). As possibilidades que se apresentam a partir de um olhar
sobre formas de contato criadas desde as práticas de cozinhas não se dissociam de
sentidos de carinho, cuidado e afeto, mas provocam uma concepção distinta acerca
desses.
Frequentemente quando as pessoas falam sobre suas relações com as
cozinhas, mencionam o cuidado em se preparar o alimento para alguém, sobre
buscar por receitas para determinado paladar, sobre ter cuidado com esse ou outro
ingrediente que alguma pessoa não gosta. As pessoas que gostam de cozinhar para
as outras, amiúde o fazem empregando carinho e atenção nesse gesto. Fazem
doando-se.
Parte das receitas que tenho em meu caderno foram registradas pensando
em alguma pessoa, bem como parte das imagens ali presentes são registros de
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momentos de alegria, vivenciados com as pessoas que amo ou que foram parte
afetiva significativa em minha vida. Outra questão interessante é que muitas das
imagens, recortes, receitas presentes no caderno, foram presentes que recebi de
outras pessoas, em um movimento de reciprocidade afetiva.

Img. 26. A receita acima faz parte de uma das páginas de meu caderno de receitas e foi dada por
minha sobrinha com quem há alguns anos desenvolvo momentos de contato e diálogo mediados pela
temática das práticas de cozinha. Em uma aparente inversão da sistemática tradicional da “troca de
receitas”, a geração mais nova é quem nesse caso passou a receita à diante.
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Se, ao longo dos anos as trocas de receitas foram caracterizadas pela
transmissão de conhecimento de uma geração para outra (DEMETERCO, 1998) ou
de uma prática e saber de domínio feminino (FREYRE, 1997, 1952), percebo que
esta expande-se para além do gênero, bem como para além das relações familiares,
contudo, parecendo voltada mais para o afeto e sociabilidade.
Quando falamos em “receita” no contexto acadêmico, o termo normalmente
é recebido com um sentido carregado de preconceito. Uma receita seria,
pejorativamente, um modelo, um modo de fazer básico que dispensaria a
inventividade de quem a faz, e que ainda ignora as particularidades do para quem é
produzida. Entretanto, uma pesquisa acerca das histórias de receitas, de cadernos
de receitas, frequentemente irá enfatizar o fato de que as receitas eram trocadas por
suas detentoras, mas que era comum algo se modificar na receita original
(DEMETERCO, 1998). Isso acontecia porque receitas eram modificadas em razão
de serem realizadas em locais em que não se encontrava um ou outro ingrediente,
por serem demasiado caros, ou ainda, pelo ingrediente ser substituído por outro de
maior preferência. Nesse processo entra uma questão interessante a qual diz
respeito à adaptação e o desejo de deixar uma marca própria, de permitir-se
experimentar por meio dessas variações.
Quando passamos uma receita à diante, o que estamos passando
juntamente com ela? Trocar receitas é, frequentemente, trocar experiências que
deram certo e neste “dar certo” não está implicada unicamente a questão do sabor.
“Vou te dar uma receita que a minha família amou” é desejar o mesmo sucesso e
felicidade para aquela pessoa. Talvez por essa razão ao longo dos anos as receitas
tenham sido trocadas entre pessoas que possuíam laços afetivos, seja para com a
cozinheira ou para com os que ela alimentará.
Neste sentido, “(...) a comida define as pessoas e, também, as relações que
as pessoas mantêm entre si” (DA MATTA, 1986, p.48). As cozinhas falam de
relações que as pessoas estabelecem entre si por meio dos rituais que estão
presentes nelas, seja na construção dos pratos, na escolha dos alimentos, bem
como no modo de se alimentar. As cozinhas contam daqueles que as constituem.
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Sempre tive a impressão de que as comidas preparadas por minha mãe
privilegiavam o gosto de meu pai, entretanto, seu caderno de receitas não era o local
em que estavam as receitas feitas para ele. Talvez porque as comidas feitas para
ele não precisassem de receitas, visto que se constituíam no trivial, algo que se
repetia no decurso dos dias. Talvez porque aquele fosse o local em que se
permitisse colocar aquilo que interessava mais especificamente a ela. A seus
gostos, preferências, experiências...
Dividindo as páginas com receitas, figurinhas, textos extraídos do jornal e
outros artefatos, é possível encontrar algumas das imagens e recortes contidos no
caderno sugerem indiretamente a afetividade familiar, por muito não atestada em
gestos, mas colocada de uma maneira silenciosa e discreta. Um poema escrito por
minha irmã mais velha, que recebeu um prêmio por ele; o recorte de uma lista de
aprovados no vestibular em que há o nome da minha irmã do meio; uma fotografia
minha que saiu no jornal da cidade, junto com meu grupo de violino...
Não são apenas registros de momentos por ela vivenciados conosco, mas
são marcas de momentos em que exibimos conquistas. Em seu caderno também
estão presentes nossas letras (em períodos distintos de nossas vidas) em receitas
copiadas quando ela solicitava, ou quando lhe trazíamos algumas delas. Contudo,
não éramos cozinheiras, não possuíamos cadernos de receitas e, nem mesmo
minha irmã mais velha, que foi a única que se casou, sugeria uma vida voltada ao
marido e filhos, ou mesmo à cozinha.
Por mais que com minha irmã mais velha ela tivesse tentado passar a
“receita” da conduta feminina, também foi nos ensinado desde cedo que deveríamos
estudar. E não apenas nos dedicarmos aos estudos, mas também procurar aprender
coisas variadas, “descobrir o mundo” e sair para ele. E, por esta razão, é perceptível
o quanto o acesso ao estudo, de um modo geral, possibilitou o acesso a outros
lugares e fazeres, de mesmo modo que a saída do lar provocou descobertas acerca
de nós mesmas. Tento não entrar na questão de qual experiência foi mais valiosa,
mas não deixo de pensar em negociações e liberdades...
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Img. 27. Página do caderno de receitas de minha mãe contendo um poema escrito por minha irmã
mais velha

Img. 28. Página do caderno de receitas de minha mãe contendo a lista de aprovados no vestibular em
que consta o nome de minha irmã do meio
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Img. 29. Página do caderno de receitas de minha mãe contendo uma fotografia minha com meu
grupo de violino

A questão do cuidado com o outro, das responsabilidades que colocamos
para nós em relação aos nossos, por vezes deixa a sensação de limitações em
nossas vidas. Quando Bonino (2000) discute a questão da paridade nas tarefas
domésticas, menciona que uma pessoa, ao propor-se a alimentar alguém como ato
de cuidado e carinho, acaba por reduzir consideravelmente a atenção sobre si
mesmo. Nisto, reforça o autor, frequentemente, as atividades do lar acabam por se
configurar como obrigações que são camufladas pela ideologia do amor. A partir
disso penso nessa separação que é proposta entre o sentimento de obrigatoriedade
e o de carinho.
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Img. 30. Página do caderno de receitas de minha mãe e de um cartão de dia das mães

sentimentos

estes

compreensão das normas de
interação entre sujeitos de uma família, e nisto, frequentemente estão presentes
concessões que parecem realizadas em prol do cuidado com o outro.
Um dos comentários de Débora que mais me marcou diz respeito
justamente à questão do afeto por meio da cozinha, do ato de alimentar. Débora
menciona que sua mãe sempre faz questão de preparar a janta para seu pai, ao
invés de requentar a comida do almoço, como em geral é feito nas casas. Segundo
ela, isso se dá em razão do horário de término de seu trabalho, às 19h. Sua mãe
justifica que assim o faz pelo fato de que ele trabalha o dia todo e que tem direito a
comida fresca ao término do dia.
Não posso negar que, a priori, essa fala me soou como “postura submissa
feminina”, entretanto esse olhar ignoraria a perspectiva do afeto e do cuidado. É
claro que este é um dos marcadores mais frequentes em uma discussão que trata
sobre a ação da esposa na cozinha em relação ao seu marido, e que de fato a
questão da obrigatoriedade feminina de prover o alimento reclama sua atenção.
Mas, e se mudarem os personagens da situação?

185

Quando Ronaldo, por exemplo, propõe-se a presentear seus amigos com
uma refeição, quando é alimentado por seu pai, quando em sua casa percebi seu
carinho ao preparar o almoço para a mãe. Esses também são exemplos de
afetividade que sugerem posições variadas, que tocam as questões de gênero, mas
que também a transcendem, de mesmo modo que indagam uma estrutura familiar
unitária em que cada membro possui papel definido e fixo.
Se a cozinha significativamente envolve relações entre pessoas e, mais
ainda, entre pessoas próximas, nisto também estão implicadas as relações que se
dão entre esses sujeitos em demais momentos de suas vidas. Me parecem muito
mais complexas as interações que se dão entre as pessoas pela perspectiva das
cozinhas do que simplesmente caracterizadas pelo sentido de obrigatoriedade ou de
carinho. Observo justamente que desde as práticas de cozinhas os sujeitos por
vezes desenvolvem modos de jogar com esses dois polos que envolvem os
preceitos instituídos sobre o cozinhar para alguém.
Percebo uma grande tendência de autores que discutem as relações de
afeto e sociabilidade por meio da cozinha e que fazem coro para falar sobre a mesa
como um local de felicidade. De forma alguma ignoro essa possibilidade, mas não a
penso como uma regra e, tampouco como algo que se pode verificar na maioria dos
casos. Da Matta, por exemplo, fala da mesa como um momento que “permite
orquestrar todas as diferenças e cancelar as mais drásticas oposições” (1986, p.53),
mas ante meu entendimento isso seria praticamente como dizer que a comida
poderia ser o caminho para a paz. De fato creio que os momentos de celebração
comumente sejam em torno de uma mesa, mas talvez nem todo encontro frente a
ela seja o meio para um momento de celebração.
Por vezes, o encontro para uma refeição é o momento em que os
integrantes de uma família têm para se encontrarem em meio às atividades que
possuem cada um, em suas respectivas vidas. Por vezes a mesa é lugar de
silêncios ensurdecedores ou ainda de discussões intermináveis. Creio que muito
dessa ideia da mesa como local que desperta boas recordações, sobretudo voltadas
à família, advenha da noção que se construiu sobre os laços de parentesco como
envoltos por um carinho inerente. Entretanto, a instituição familiar é uma das mais
significativas construções sociais e discursivas, e ainda que diariamente tenha a
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solidez de sua estrutura definidora indagada pela multiplicidade de formas outras de
conceber as relações parentais, é visível o quanto alguns preceitos permanecem
como verdades inquestionáveis e o próprio tema como algo sagrado.
Desde pequenos somos informados por inúmeros meios acerca do que
caracteriza uma família. Lembro-me dos livros didáticos da escola, que comumente
traziam aqueles (terríveis) desenhos representando famílias e acompanhando
atividades pedagógicas que visavam discutir as características de cada uma. Na
verdade, comumente éramos conduzidos a ver as mesmas características,
independente do formato e tipo de relação que a família de cada aluno
apresentasse. Algumas palavras-chave eram comuns para realizar as atividades
pedagógicas que desenvolviam reflexões sobre as constituições destes grupos e
seus atributos: obediência, amor, respeito... Mas lembro com mais ênfase do verbo
“dever” acompanhando cada uma das respostas e definições. “Devemos amar”, por
exemplo.
E é a partir desse verbo e desse sentimento de dever, com que
frequentemente construímos e idealizamos os vínculos familiares. Devemos investir
em determinadas ações com cada um dos membros da família, devemos cultivar
formatos específicos de contato físico e afetivo de acordo com aquilo que é atribuído
ao status de normalidade no que tange a representação desta instituição, devemos
amar, compreender, aceitar, ainda que tudo isso seja totalmente adverso ao desejo
(e/ou a postura assumida), sempre vivemos com o peso do dever em relação
àqueles com quem temos laços sanguíneos. Não obstante, essa instituição não é
somente produzida mediante tais discursos, mas ela mesma um dos principais
agentes de reprodução desses preceitos que são repetidos como mantras e que por
vezes não fazem sentido algum.
Nisto, age como produtor e reiterador dos discursos o universo imagético em
que estamos inseridos, sendo este atualmente constituído significativamente por
todos os vastos meios de veiculação de imagens e atuando sobre a produção
subjetiva de cada indivíduo. Comenta Rolnik (1996) que, apesar dessa ampla
profusão de meios que possibilitam e suscitam a afirmação da diversidade dos
indivíduos, seus gostos, ideias e contatos, o efeito de uma globalização “implica
também na produção de kits de perfis-padrão de acordo com cada órbita do
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mercado, para serem consumidos pelas subjetividades” (ROLNIK, 1996, p.1). Neste
sentido diz a autora que as subjetividades resistem a toda sorte de afetos que as
desestabilizam constantemente e às forças que as produzem para agarrar-se a uma
representação de si preconcebida, que abafa e entrega seu potencial de criação de
pluralidades de ser em troca da busca de segurança de uma identidade fixa e
adequada à modelos sociais vigentes de cada cultura e período.
No temor de um esvaziamento da referência identitária criado pela
proliferação de formas de produção de subjetividades, diz Rolnik (1996) nos valemos
do uso de drogas para buscar a ilusão de preservação de uma ilusória identidade.
Essas drogas referidas pela autora, que vão desde a literatura de autoajuda, as
drogas produzidas e sugeridas pela indústria farmacológica, até às identidades
“enlatadas” oferecidas pela TV, promovem a ilusão e reforçam a busca por uma
produção de si que seja adequada àquilo que é definido dentro de cada sociedade e
cultura como normal para cada um dos indivíduos. Assim, toda produção subjetiva é
controlada e orientada por mecanismos que o próprio sujeito procura, no intuito de
garantir segurança dentro de seu grupo e de buscar manter determinada
estabilidade diante dos variados “eus” possíveis que se apresentam.
Por fim, a autora propõe o questionamento dessa busca por tais drogas e o
desejo compulsivo pela ilusão identitária fornecido por essas como modo de
compreender o “imenso potencial de criação na existência individual e coletiva, de
que é portadora a atualidade” (ROLNIK, 1996, p.6). Diante dessa perspectiva,
significa abrir mão, silenciar, reduzir formas de ser plurais em razão de uma
adequação aos preceitos do coletivo, ainda que isso signifique não somente
abandonar possibilidades de viver o mundo de outros modos, mas também de ir
contra aquilo que se sente, pensa e que parece mais coerente com o que se vive.
Deste modo, retomando a questão do dever atribuído aos movimentos que
constituem as relações familiares, ainda que se apresentem inúmeras formas de se
tecer e pensar essas relações, há um constante empreendimento que percorre boa
parte dos setores da vida que sustentam uma suposta verdade sobre como devem
ser vividas as relações parentais. Assim, ainda que se possa vislumbrar
cotidianamente outras formas de construí-las, há a constante vigia discursiva que
pesa sobre esses movimentos diversos.
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Em um sentido mais amplo, os sujeitos tecem suas relações com demais
indivíduos, com os objetos que fazem parte de suas vidas, sentem o mundo de
modos específicos, produzem suas subjetividades mediadas pelos jogos de verdade
que fazem parte de cada tempo e cultura. Seguindo a perspectiva de Foucault
(2004), esses jogos de verdade traçariam a produção, circulação e reiteração de
verdades constituídas, sobretudo pelas ordens discursivas de cada sociedade. Tais
verdades instituídas em cada espaço seriam produzidas por procedimentos,
estratégias de poder que sustentariam a legitimidade de determinados discursos em
detrimento de outros, e seriam esses mecanismos pelos quais tais verdades seriam
introjetadas pelos indivíduos pela mediação de processos de subjetivação.
Nisto significativamente atuam instituições que não apenas produzem
discursos sob os quais os indivíduos devem submeter-se a fim de garantirem seu
status de normalidade, boa conduta, mas que se configuram como espaços de
regulação e reiteração daquilo que deve ser tomado como condição para se seguir
uma vida regrada. No que tange à família e aos discursos de verdade em torno
dessa, a expressiva influência ao longo dos anos da Igreja nos processos de
construção de uma ideologia do amor parental incondicional atua até os dias de hoje
exercendo forte peso sobre a noção de que este se configura como um tema de
grande atenção, demandando assim o empreendimento de grande vigília. De
mesmo modo, como sugeri anteriormente, a escola também desenvolve boa parte
das representações da “verdadeira família”, assim como a Igreja, pautando as
configurações dos laços entre familiares desde o sentido de dever. Entretanto, na
atualidade, essa representação se vê difundida e conectada ao que Rolnik define
como as drogas que utilizamos no intuito de buscar uma estabilidade na produção
de subjetividades.
O que se verifica então é que esse projeto que constitui a representação
familiar acompanha o sujeito desde os primeiros anos de sua vida e se alastra por
boa parte do mundo em que vive, tendo os discursos que o circundam difundidos por
instituições e meios que possuem peso fundamental, uma vez que se constituem
como espaços que exercem função pedagógica e disciplinadora sobre os indivíduos.
Assim, as normativas são assimiladas e ganham corpo no desenvolvimento de
ações cotidianas que se desdobram a partir dessas, reproduzem seus princípios,
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fortalecem seus estatutos de verdade. Fazemos determinadas coisas de
determinadas maneiras porque devem ser feitas assim41.
Não obstante, Foucault realiza suas considerações sobre os jogos de
verdade não os definindo como meramente uma prática coercitiva sobre os
indivíduos, mas afirma mais explicitamente quando discute em “Ética, sexualidade e
política” (2004), a ética do cuidado de si como prática de liberdade argumentando
que esses jogos envolvem a possibilidade de autotransformação do sujeito, de uma
prática ascética que ele afirma não como “uma moral da renúncia, mas o de um
exercício de si sobre si mesmo através do qual se procura se elaborar, se
transformar e atingir um certo modo de ser” (FOUCAULT, 2004, p. 265). Ou seja, não
se trata de pensar um sujeito que é passivo diante das produções de verdades que
atuam sobre ele, construindo-o enquanto ser e que configuram um contexto préformatado e dado a priori a este, mas se trata também de um indivíduo que além de
ser parte fundamental na possiblidade de reiteração dessas normativas, faz parte do
jogo podendo questionar as regras e encontrar brechas para a formação de si mesmo
de modo mais flexível em meio às tentativas de sujeição.
Nesse sentido as discussões mais desenvolvidas por Foucault acerca de
como os indivíduos por meio de instituições, de mecanismos de coerção de uma
série de dispositivos que se espalham por toda uma sociedade são produzidos por
esses regimes de poder, por fim propõe uma outra perspectiva que caminha pelo
viés proposto por Certeau, que é voltada mais para a resistência do que para
sujeição. Como outro foco, propõe Certeau (2000) que tão importante quanto
investigar como o poder se desenvolve, circula, atua sobre os indivíduos, é
importante pensar em como o sujeito joga com esses mecanismos em seu cotidiano
e subverte as normas, descobre formas outras de ser e agir distintas daquelas que
se promovem como verdadeiras e ideais. É no fazer das coisas minúsculas e sem
relevância que o sujeito vai forjando uma autotransformação, que vai desenvolvendo

41

Me ocorre um exemplo banal que comumente recordo acerca de meu convívio com minha mãe pensando a
cozinha. Cresci ouvindo-a dizer, por exemplo, que não deveria colocar temperinhos (aqueles prontos, como
“sazon”) na pipoca, pois os temperos eram utilizados para outros tipos de alimentos e a pipoca deveria ser
comida somente com sal. Sempre que a questionava sobre o porquê de não poder utilizá-los, era
insatisfatoriamente respondida com frases do tipo “porque é assim”, “porque isso é o correto”. Mas a pipoca
ficava tão mais interessante com temperinho...
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sua subjetividade deixando-se tocar mais sensivelmente pelas coisas que
transcorrem em sua vida e por certa imprevisibilidade oriunda do cotidiano.
Nas atividades do dia a dia, nos fazeres de cozinha que compõem essa
tese, são sugeridos além de formas de se tecer contatos diversos, que figuram
formas distintas de conceber a estrutura familiar àquela erigida sobre o preceito do
dever, descobertas desde o envolvimento grupal com as atividades deste espaço,
interações mais proveitosas e talvez mais intensas do que aquelas que nos incutem
como modelo. Esse mesmo cotidiano que é envolvido pelas ordens discursivas que
informam como agir e sentir, também é onde se criam microrresistências que de
algum modo produzem liberdades (GIARD, 2000) em sentir como se sente e agir de
acordo com isso.
Essas resistências vão se constituindo ao passo que vamos recriando
formas de interação desde as práticas cotidianas, que tornamos o “fazer com” um
“repensar sobre”. Neste caso, as práticas de cozinhas abrem espaço para outros
modos de pensar o envolvimento com as pessoas de uma família de perspectivas
diversas. Pelas experimentações e proposições de trânsitos entre as posturas
comumente assumidas por cada um naquele espaço, nas negociações criadas a
partir das simples atenções acerca de preferências alimentares individuais (não
prevalecendo a decisão de uma única pessoa em torno do que todos devem gostar).
Formas mais livres para o envolvimento e, por isso, talvez vínculos parentais mais
livres para o amor.
Essa busca por uma liberdade nos modos de tecer relações com outros
indivíduos conflui para o sentido de uma ética da amizade discutido por Foucault.
Tomando o sentido de ética proposto pelo autor, como a possibilidade que o
indivíduo tem de constituir a si mesmo, isso por meio de práticas de liberdade, não
como uma construção determinada pelo seguimento de normas, mas como uma
relação que o indivíduo desenvolve consigo mesmo, uma ética da amizade seria
engendrada e motivada mais pelo desejo de promover formas de contato pautadas
em uma realização e satisfação mútua (FOUCAULT, 1981), por um respeito não
hierárquico, do que pelas formas comumente tecidas desde os preceitos já
institucionalizados de afetividade.
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É nesse sentido que a presença do outro assume papel tão relevante na
constituição do sujeito e na forma como este joga com os mecanismos de poder42,
com as verdades instituídas, criando para si espaços de liberdade que se
desenvolvem também pela forma com que este pensa, interage, negocia, vê aqueles
com as quais trama suas redes de relacionamento. Para tanto é importante termos
em vista que o sistema discursivo no qual está inserido o indivíduo não é algo préexistente, mas como pontuado anteriormente, uma construção produzida em
espaços e tempos específicos, o que indica a possibilidade destes de serem
transformados, de mesmo modo que foram construídos.
Uma vez que isso traz como aspecto fundamental a relação dos sujeitos
com o mundo, suas formas de vivê-lo, inaugurar e promover outras práticas é atuar
também sobre os discursos. É nesse sentido que Foucault (2004) fala sobre o poder
não como algo ruim, mas como algo que também possui potencial criador, que pode
traçar uma relação de saber colocada no jogo com o outro em que o poder não se
constitua como um meio de dominação, mas como de conhecimento a ser passado
de uma pessoa para outra, por exemplo.
Para Foucault então “o poder não é uma instituição e nem uma estrutura,
não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma
situação estratégica complexa numa sociedade determinada”. (FOUCAULT, 1997,
p.89). Sendo assim, não se trata de algo firmado, mas algo passível de
transformação, de mudanças de agentes, de suas formas e espaços de constituição,
de modo que pode ser utilizado não somente desde um intuito de assujeitamento do
outro.
Como já mencionado anteriormente, desde a perspectiva de Certeau os
fazeres do cotidiano não constituem movimentos revolucionários em oposição às
ordens sociais, pelo contrário são multiformes, sem uma bandeira de luta comum
e/ou tampouco com desejos claros de embate. Mas esses fazeres, com focos
produtivos dispersos, variados, de algum modo tomam para si sua parcela de poder
e, creio, mediante as ações que se perpetuam ao longo dos tempos e se alastram
por outros espaços, desenvolvem microscopicamente e despretensiosamente
42

Ressalto que ainda que traga para a discussão exercícios de poder institucionais sobre os sujeitos, o poder a
que me refiro não se limita somente a algo oriundo de instituições, mas das relações tramadas na camada social
em que estão envolvidos todos os sujeitos que a compõe.
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brechas nos jogos de verdade e outros modos de ver e jogar com a norma. Sousa
Filho menciona acerca das táticas discutidas por Certeau utilizadas pelos sujeitos do
cotidiano como modo a criar uma rede de resistência, que estas constituem
Maneiras de jogar e fazer de conta jogar o jogo do outro (do
sistema). Não se trata aqui da celebração do fim do contrato social,
do cinismo, mas apontar como, na vida cotidiana, os mais fracos
empreendem seus combates – silenciosos e sem propósitos políticos
bem aceitos – para virar as regras de um contrato coercitivo
favorável apenas aos fortes. (SOUSA FILHO, 2002, p. 6)

Para tanto, isso demanda se deixar afetar pelas coisas que se vive, pelos
modos e contextos particulares em que cada um vive. Descobrir o potencial de
criação para além do imposto com que cada sujeito pode produzir algo próprio e
constituir-se a partir dessa forma de atuar nos espaços que habita.
Rolnik fala sobre um resgate da “vibratibilidade do corpo, a receptividade aos
efeitos do mundo na subjetividade” (1996, p.12), isto refutando um modelo identitário
e representacional que substitui as singularidades pela padronização. Se trata então
não de buscar uma verdade a ser vivida como obtenção de estabilidade e
adequação, mas de procurar perceber os movimentos do mundo e seus efeitos
sobre o sujeito, os abalos provocados por esse como próprios de uma construção
subjetiva. Se trata de sentir e jogar com esses movimentos díspares e por vezes
confusos, que vão surgindo de modo a administrá-los em favor da uma produção
subjetiva mais suscetível às potências de sua criação, o que implicaria na criação de
“formas de existência, a favor do processo vital; todo o contrário da tentativa clássica
e moderna de domar esse processo. (ROLNIK, 1996, p.12). Uma construção do
sujeito, nesse sentido, caminharia mais para o empreendimento de uma produção
de si que não interpretasse descobertas de formas de tecer envolvimentos com
outros indivíduos que não se adequam a modelos como contrárias à configuração
familiar, mas sim como possibilidades de invenções interativas mais profícuas.
Sendo a amizade, sob essa perspectiva, um meio pelo qual o sujeito pode
produzir-se de modo mais plural, pensar-se através dos contatos que estabelece
com seu contexto, e com aqueles que fazem parte dele, tais projetos de relações
potencializam uma resistência em relação a mecanismos subjetivantes que
promovem ideais de indivíduos e suas interações pautadas por modelos
universalizantes.
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Entretanto, essa noção de amizade que aqui busco discutir, desdobrada e
observada desde a perspectiva dos envolvimentos tecidos a partir dos momentos de
encontro promovidos pelo cozinhar e comer, não se trata somente de um convívio
fraternal e condescendente, menos ainda se distancia de uma relação possível entre
entes de uma família. Esse sentido de amizade tem a ver com desenvolver formas
de contato que não percebam a diferença como entrave, mas como potência para o
estabelecimento de outras invenções de si para com os outros, que pensa a boa
distância não como indiferença e insensibilidade, mas como condição interessante
para se produzir os vínculos afetivos que compreendam o outro como outro, o que
por vezes é rejeitado mediante uma modelo familialista (ORTEGA, 2002) que pensa
a intensa intimidade como ideal.

Reinventar relações a partir dos espaços das cozinhas
Na receita anteriormente apresentada, de autoria de Ronaldo, a relação de
amizade não está situada somente em sua referência ao cozinhar para seus amigos,
mas anterior a isso, em como o desenho de convívio traçado com seu pai estimulou
o desenvolvimento de um pensar a si mesmo em relação com as pessoas que
fazem parte de sua vida. A proposta de autoprodução lançada por Ronaldo acerca
de como estabelecer suas redes afetivas significativamente mediadas pelo momento
de cozinhar para outras pessoas, decorre daquilo que nele foi produzido desde a
cena narrada e repetida ao longo dos anos.
Se, em um primeiro momento o evento instituído por seu pai não se
diferencia em grande medida dos atos de carinho demonstrados desde o preparo do
alimento para familiares, aos poucos vai despertando o olhar para pequenos gestos
introduzidos que acenam para uma configuração menos pré-formatada. O fato de
fundar um evento coletivo que caracterizasse aqueles momentos de encontro, que
criasse um recorte no habitual vivido entre pai e filho para introduzir um marco
diferencial, que subvertesse o cômodo, prático e repetitivo que comumente marca as
ocasiões de alimentação familiar, traduz aos poucos um intuito de inventar um ritual
de conexão entre os dois, de um momento de estar efetivamente juntos.
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Ainda que tal questão possa parecer discussão ordinária e até ultrapassada,
há na configuração da cena também a evidenciação de uma relação pouco comum
no que diz respeito à cozinha, família, seus agentes e fazeres específicos de cada
indivíduo que compõe o espaço. Contrário ao modelo cozinha/família que circula na
maior parte das representações sociais há nesse caso a existência de um pai que
recorre aos fazeres de cozinha para aprazer a seu filho. Há o querer fazer algo
próprio para o outro, como sentido de carinho e cuidado. Certamente é importante
pensar que se trata de um encontro estabelecido entre os dois em momentos que se
faziam pouco frequentes, contudo o mero fato de buscar trazer intensidade do
contato para esse, a meu ver já constitui uma postura que, minimamente, abala
concepções e verdades generalistas sobre a relação pai e filho.
Há, por certo, no desenvolvimento de atribuições definidas como masculinas,
intuitos de zelo e responsabilidade de homens para com as pessoas de seu círculo
familiar e afetivo, contudo, muito raramente, isso é demonstrado desde outras
formas que não a de mantenimento financeiro (BONINO, 2001). E ainda que isso
possua fortemente um desejo de perpetuação por parte da esfera masculina, há de
se ter em conta todo um projeto de reiteração discursiva que se expande e fortalece
por meios variados (instituição escolar, familiar, meios de comunicação) que
incentivam a internalização desse desejo.
Nesse sentido o fazer próprio assume grande importância uma vez que
abarca um “dar uma parte de si”, que prolonga ou complexiza o ritual e o
envolvimento dos sujeitos. Na fala de Ronaldo alguns pontos mencionados fazem
referência a como seu pai foi tornando aquele “dia da pizza” cada vez mais pessoal,
de como foi despendendo mais interesse em torná-lo um fazer dele para os dois (já
não iam mais à pizzaria, mas faziam as pizzas em casa; seu pai se empenhou em
aprender a fazer sua própria massa...). Isso sugere um desejo de, mais do que
promover algo próprio para o outro, tentativas de compartilhar um momento,
saberes, experiências construídas, tecer um elo pela entrega de uma parte de si.
Desde esse ponto de vista, o ato descrito por Ronaldo se aproximaria do
ritual de presentear com pão conforme relato em minha receita, uma vez que lança
táticas para criar ou potencializar um vínculo através do que se sabe, produz e
coloca em partilha com o outro. Uma forma de socialização que se desdobra de
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modos variados e com atores múltiplos. Diz respeito mais à forma de estabelecer e
desenvolver o contato do que do nome dado ao tipo de vínculo existente entre os
sujeitos43. Trata-se de compor modos de interatuar não limitadas a estatutos
normativos e que expandam as possibilidades de ser afetado, de afetar ao outro, de
fortalecer e ampliar laços. Introduzir táticas de contato que tornem mais significativas
as relações e, no caso das famílias, talvez mais efetivo àquilo que se proclama como
o mais intenso sentimento e desejo de união.
O que discuto aqui, lembro ao leitor, é da ordem das micro ações cotidianas
e esse micro, nesse caso, se refere à maneira de ver, pensar, constituir, inventar um
relacionamento desde os tempos e espaços que lhe são possíveis para sua criação
e de uma tentativa menos conformista de lidar com aquilo que possui uma
representação definida, porém, construída.
A família não surge da mera procriação, mas é o produto de um jogo
social em uma cultura dada, e a sociedade não é uma coleção de
sujeitos indivíduos, nem a realização de uma estrutura préestabelecida, mas um produto particular da interação sustentada de
seres humanos que gera configurações relacionais dotadas de uma
estabilidade relativa e que variam no empo dando lugar a uma
história que não está prefigurada, nem tem um destino marcado. A
sociedade emerge em um momento dado por um processo de autoorganização e no mesmo processo se gestam famílias e sujeitos.
Não há sujeito prévio nem independente da sociedade, não há
sociedade anterior à interação. Não há pais, filhos ou irmãos
independentemente do que uma sociedade admita como família. 44
(NAJMANOVICH, 2006, p.72. Tradução minha)

Como bem pontuado por Najmanovich, uma vez que a família é um
constructo social e discursivo e que os sujeitos que compõem tais grupos são fruto
das sociedades das quais fazem parte, e por elas têm suas constituições subjetivas
e identitárias desenhadas formando, portanto, esses grupos de acordo com os
regimes de cada espaço e tempo, não se trata de algo imutável e opaco aos
43

Digo isso pensando em autores que discutem a amizade como as escolhas de indivíduos com os quais criam
relações de convívio e que, ainda que tais autores não afirmem a impossibilidade de amizades se constituírem
dentro da estrutura familiar, amiúde desenvolvem suas considerações traçando uma posição de divergência
entre família e amigos.
44
“La familia no surge de la mera procreación, sino que es el producto de un juego social en una cultura dada, y
la sociedad no es una colección de sujetos-individuos, ni la realización de una estructura preestablecida, sino un
producto particular de la interacción sostenida de seres humanos que genera configuraciones relacionales
dotadas de una estabilidad relativa y que varían en el tiempo dando lugar a una historia que no está prefigurada,
ni tiene un destino marcado. La sociedad emerge en un momento dado por un proceso de auto-organización y en
el mismo processo se gestan familias y sujetos. No hay sujeto previo ni independiente de la sociedad, no hay
sociedad anterior a la interacción. No hay padres, hijos o hermanos independientemente de lo que una sociedad
admita como família”. (NAJMANOVICH, 2001, p.8.)
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movimentos empreendidos por esses indivíduos. Todo contrário, é parte do jogo pôr
em marcha as pequenas ações que configuram “a liberdade gazeteira das práticas”
(GIARD, 2000, p.19) e introduzem microscopicamente outras perspectivas possíveis
ao contexto que se vive. Assim, pais, filhos e os elementos que caracterizam cada
um desses personagens e suas trocas são fluídos, ainda que constante e
significativamente delimitados e limitados a viver segundo aquilo que lhes é atribuído
para cada papel.
Amiúde os fazeres de cozinha, os encontros promovidos tendo como cenário
um evento gastronômico ensejam e possibilitam caminhos de compartilhamento,
troca e envolvimento. Percebo assim o movimento cultivado pelo pai de Ronaldo,
com um intuito maior de manter vivo e expandir os sentidos despertos por aquele ato
e, sobretudo para além dele. A rede criada nesse caso não se limita ao contato entre
os dois, mas amplia-se através daquilo que foi produzido subjetivamente por meio
daquela ação. Decorre de um aprender com o outro, constituir-se a partir da
experiência vivida com o outro. Assim, mais do que forjar uma relação desde os
preceitos do dever, a possibilidade de tecê-la desde a ordem da experimentação e
invenção,

colocando

em

suspenso

o

roteiro

familialista.

Um

sentido

de

experimentação voltado para a produção de algo em que cabe a parte de cada um e
desde essa, vislumbram-se maneiras mil de jogar e compartilhar o tempo.
O olhar acerca das relações familiares narradas pelos participantes e os
formatos diversos de interação desdobrados tendo as práticas de cozinhas como
meio, isso, aliado à constante referência às redes de amizades por eles tecidas me
impulsionaram a ver a perspectiva da “política da amizade” (pensada segundo o que
diz Ortega) não centrada somente nas relações que derivam de escolhas de sujeitos
com as quais se decide estabelecer um convívio.
As falas dos participantes pontuam comumente as descobertas e
transformações dos contatos familiares – daqueles grupos aos quais já nasceram
unidos e pertencentes (termo que carrega um grande sentido neste caso) – que
indicam não apenas o estabelecimento de uma relação que caminha para o
desenvolvimento de “uma sensibilidade para as diferenças de opinião e de gostos”
(ORTEGA, 2000, p.81), como imagina o autor ser possível buscar nas amizades,
mas que amplia esse propósito articulando e não rejeitando características
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atribuídas ao familiar. Ou seja, trazendo o que há nessas relações familiares que se
constitui de acordo, de modo afim à ideia de uma amizade como forma política de
relação e produção de si.
Para Ortega, “apostar na impessoalidade é apostar em uma vida da
exterioridade. Uma vida na exterioridade é uma vida disposta a admitir a diferença e
aceitar o novo, o aberto a contingência, o efêmero, o estranho.” (2004, p.1).
Entretanto, ainda que perceba em uma política da amizade um meio de pensar o
traçar de relações mais plurais, creio que ações desenvolvidas entre pais, filhos,
irmãos, podem também produzir-se desde uma lógica voltada à amizade. Creio que
o familiar, o pessoal, em suas variações múltiplas que transcendem o modelo
familialista criticado por Ortega, podem tanto aproximar-se dos princípios da política
da amizade, como promover e fortalecer sentidos de cuidado do outro sem que isso
se reduza a uma aproximação excessiva e a um sentido de posse.
Mediante essas maneiras de tecer as relações familiares que experimentam
contatos e a convivência de modo mais inventivo e menos imposta, creio que há a
possibilidade de estimular criações de relacionamentos para além do âmbito do lar,
que se pautem no desejo de produzir junto e se espraiem para outros espaços de
sociabilidade. Porém, o que percebo pelos relatos dos participantes é que para a
concepção dessa outra forma de viver as relações parentais, é importante que, de
algum modo, haja uma ruptura que desestabilize a estrutura rígida que envolve a
concepção sobre as instituições familiares.
A referida desestabilização então seria promovida por um viver as coisas
sob um determinado modo, sob a introdução de uma via circunstancial que abala a
ordem do instituído, promovendo um olhar sobre variadas formas de conceber aquilo
que tem formato bem definido e que foi projetado para ser inabalado, imaginando
outras maneiras de tecer essas relações desde movimentos mais flexíveis.
Alexandra e Débora pontuam em suas considerações sobre cozinha e
família, distâncias que produzem proximidades. Falam em uma maneira distinta de
traçar o convívio na qual o distanciamento físico faz emergir outros meios de
interação, diálogo, uma vez que se deslocam as posições fixas que possuem cada
ator na esfera familiar. Essa distância relatada pelas duas fala do estabelecimento
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de um respeito adquirido por, após terem saído da casa dos pais e assumido suas
próprias, constituírem aos olhos daquelas mães uma autonomia para fazer algo de
acordo com suas regras. Mais do que isso, por terem desenvolvido o conhecimento
necessário para administrar aquele espaço. Foi necessária então uma distância para
que se introduzisse um olhar distinto sobre aquele sujeito a que conhecia desde seu
nascimento e que de alguma forma, pelo qual se possuía uma responsabilidade por
vezes aproximada e/ou convertida em um domínio.
Acredito que seja nesse sentido que Ortega afirme o excesso de
proximidade enquanto um problema, que impossibilita que o outro seja percebido
como outro. Dotado de características, desejos, saberes próprios e que se afastam,
em certa medida, daquilo que o caracterizava enquanto partícipe e sujeito de um
grupo familiar. Aqui há o indivíduo e seus espaços de movimento e criação.
Portanto, esse corte criado na estrutura rígida vincular, introduz formas de
negociações entre os indivíduos do grupo, ações efetivas de fazer algo próprio que,
diferentemente de como se fazia desde a normatização hierárquica dos produtores
familiares, reestabelecem em outros formatos as regras do jogo interativo. Com isso,
desde a lógica certoniana, produzir uma antidisciplina pelos modos de proceder e
fazer constituindo a astúcia dos praticantes do cotidiano e, por meio de suas
práticas, “se reapropriar do espaço organizado pelas técnicas de produção sóciocultural” (CERTEAU, 2000, p.41). Não se trata de aniquilar com aquilo que há, mas
de reinventar esses espaços com um mínimo de autonomia e maior possibilidade
dialógica.
Tal como Alexandra e Débora, trago em minha receita a referência a essa
cozinha da casa em que se vive nos primeiros anos de vida, comumente
administrada por uma mãe, e também instituída não somente como um local de sua
responsabilidade, mas como de seu domínio. Com distância, percebo o quanto
possuía pouco espaço naquele local. Não o digo como um lamento, mas como uma
constatação de como são fortes as configurações hierárquicas familiares. Creio que
disso muito decorra o desejo de, quando se possui um espaço próprio, se tome
literalmente a liberdade de poder geri-lo de modo particular, imprimindo
pessoalidades e, principalmente, explorando tudo aquilo que não era possível
quando se morava com os pais.
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Muitas de minhas motivações nas cozinhas derivam do desejo de fazer
aquilo que é diferente do que minha mãe habitualmente fazia. Privilegiar meus
gostos e meu desejo de descobertas culinárias. Entretanto, foi justamente esse
interesse pela cozinha que promoveu um viés de maior contato/diálogo entre nós
duas. Débora, nesse sentido fala sobre a tentativa de cozinhar coisas diferentes das
que seus pais estão habituados a comer e da flexibilidade por parte deles em tentar
experimentar. Mais ainda, conta que sua mãe telefona às vezes para perguntar
sobre determinada receita. Diz ela:
Hoje em dia, olha só como anda a situação, a minha mãe tá careca
de saber como faz pão de queijo, mas a minha mãe me liga pra
saber “como é que você faz aquele pão de queijo?”. A minha mãe me
liga pra perguntar como fazer, mas coisas que ela sabe fazer, não sei
por que ela faz isso... (Débora, 2012)

Após ter deixado de morar com meus pais, comecei a ter acesso à minha
cozinha, ao espaço de meu acesso e responsabilidade e, bem como Débora, o tema
da cozinha passou a ser o principal meio de diálogo entre minha mãe e eu. Nisto
também me parece presente uma outra questão, a qual diz respeito ao domínio de
um território. Quando indaguei Débora sobre a razão dela não tentar produzir pratos
doces, sua resposta foi: “não vou competir com a minha mãe. Deixa ela lá, ela faz
bem, eu não vou... agora, na parte dos salgados eu vou me atrever. Aqui eu vou
fazer diferente” (Débora, 2012). Há nessa afirmação a evidenciação de hierarquias e
adoção de posturas distintas que se constroem mediadas por um fazer.
A cozinha, diante disso, apresenta-se como uma propriedade, como um local
gerenciado por alguém e, justamente por ser de domínio deste, abriga em si as
características de seu dono, bem como lhe confere autoridade. Ao ter acesso à
cozinha de minha mãe, eu era aprendiz ou convidada, como também parece ter
ocorrido com Débora e a sua. Disto decorre uma forma de atuação pautada pela
determinação de quem decide e quem recebe ou apenas auxilia. Parece-me que, ao
aprender a administrar a própria cozinha, ganhamos de nossas mães o respeito para
sermos inclusive consultadas e, mais ainda, estabelecemos um vínculo em comum,
uma certa proximidade oriunda de uma margem de distanciamento.
Nesta relação estabelecida pela intimidade da convivência familiar, cria-se
também um comodismo nas ações desenvolvidas naquele âmbito. Neste sentido, a
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saída desse local que já é administrado por alguém, potencializa descobertas,
experimentações e aprendizagens. Essa distância criada, em que a zona de conforto
é desestabilizada requisita outras formas de ser e de relacionar-se com os que estão
a nossa volta.
“Ah, nós temos uma tradição de natal que vem da avó da minha mãe!” me
disse empolgada Alexandra (2014) iniciando o relato de uma receita, enquanto
conversávamos sobre como a cozinha amiúde é motivada por intuitos de partilha e
como os saberes que passam de uma geração para outra, por meio das receitas,
agregam, produzem e reproduzem mais do que conhecimentos acerca de um passo
a passo culinário.
Receita de Filhoses45
A receita de viver as filhoses é uma receita única, que passa pelo cordão umbilical
da matriarca aos seus progenitores e restante família. É um viver que se renova a
cada época natalícia e que permanece na nossa existência todo o ano. Há anos em
que é especial, como o primeiro regresso do Pai, que agora há quatro anos trabalha
em Angola; então esse ritual de renovação é ainda mais caloroso e vivido. Ou o ano
da recuperação de dois internamentos hospitalares da irmã, que tem um sabor a
retorno de filha pródiga e onde se ouve novamente o sorriso que estava abafado.
Nestes momentos, as doses de Whiskey são duplas e servidas a todos os membros,
mesmo àqueles que vão chegando, como o primeiro namorado sério da irmã, com o
qual se partilha e a quem se ensina a viver este momento, a partir do qual começa
definitivamente a fazer parte da família. No fundo, ser aceite neste ritual é de alguma
forma ser aceite, sem reservas, no seio da família. No entanto, há outros que, quiçá
por medo de tamanho momento (ou papel), se resistem em partilhar este momento
connosco, ou simplesmente não são capazes de entender que fritar filhoses é mais
que isso. No fundo, fritar filhoses não é para todos!
O sinal de partida da-se por volta das cinco da tarde no dia 24 de Dezembro. Num
grande e velho alguidar de barro colocam-se todos os ingredientes. Engana-se
quem pensa que este alguidar é ou poderia ser um qualquer! Este objecto, além de
enorme, tem as marcas de vários gerações. É da avó (ou será bisavó?) da mãe.
Além disso, o barro, o barro feito a moda antiga é um material que nos conecta com
a mãe-terra. As suas propriedades permitem a temperatura e acondicionamento
excelente e fecundador durante todo o processo, especialmente no seu crescimento.
Os ingredientes para este viver são:
15 ovos – do quintal da avó ou da vizinha, postos ao ar livre numa capoeira suja.
1 copo de aguardente – de preferência a do vizinho ou então do amigo do avô, que o
45

Após alguns minutos de conversa com Alexandra descobri que filhoses são o que chamamos aqui no Brasil de
“cueca virada”, “orelha de gato”, “crostoli”, ou ainda, “cavaquinho”.
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ofereceu como parte do ritual masculino de trocar vinhos e aguardentes quando se
visitam.
1 copo de vinho do porto – por vezes são dois, um para o alguidar, outro para mim.
Canela – muita canela!!
700g de açúcar – o doce!
Raspa e sumo de 3 laranjas – colhidas nessa manhã na nossa laranjeira. São
laranjas doces e com muitos caroços! Por vezes lá vai um para a massa das
filhoses.
Meio litro de azeite morno – o azeite do lagar comunitário feito uns meses antes já
está, a esta altura, pronto para ser consumido.
Meio litro de chá preto morno – parece que não, mas põe-lhe um sabor de inverno
mágico.
50g de fermento de padeiro desfeito no chá morno e um pouco de farinha – o
fermento, igual que o açúcar (um activa o outro), são como metáforas da ternura do
momento. Um adoça, o outro cresce e torna fofo.
4 kg de farinha – Tem de ser da marca Branca de Neve, senão não funciona...
Neste momento já sou eu quem bate as filhoses. Acho que fui promovida, o que quer
dizer que já sou grande. Quem batia as filhoses era sempre a mãe e quem as fritava
o pai. Agora já todos os membros as fritam. Afinal já estamos todos “grandes”. O
único posto que fica igual é o de tender. Tender as filhoses ainda é um trabalho de
matriarca – preparar as filhoses para fritar é de muita responsabilidade.
O
tamanho
e
a
grossura
são
importantíssimos.
Agora a irmã, sempre pela ordem mencionada e sempre com a supervisão da
matriarca, vai acrescentando com carinho, e uma destreza crescente, um a um os
ingredientes. Eu vou mexendo, e mexendo. Pões-se a farinha e pronto, começa o
filme. É farinha por todo o lado! Estabelecesse uma luta entre mim, a farinha e um
alguidar de barro dançante. Um dos homens tem logo de vir segurar, se não a dança
do alguidar pode terminar mal. E sim, é preciso um homem para segura-lo!
Quando por fim tudo termina, tapa-se bem com cobertores e pões-se a lareira, qual
útero fecundante! Passado cinco a seis horas a massa duplicou tamanho.
Entretanto chega à mesa o bacalhau com as couves que apanhamos de manhã no
quintal da vizinha. Terminado o grande manjar, com a massa já no dobro e quase a
sair fora do alguidar, vamos preparando as coisas e os postos. Antigamente
fazíamos a lareira, mas de há uns anos para cá que o fazemos na cozinha. Se na
lareira era algo especial, os de mais idade já têm alguma dificuldade em ficar três
horas sentados num banco baixinho, esticados para a frente, quase enfiados na
lareira a virar as filhoses. O ritual adapta-se.
O azeite já ferve dentro da fritadeira enorme, amolgada e um bocado negra do
tempo (não me lembro serem fritas noutra coisa em 26 anos de vida) e eu ocupo o
meu lugar junto dela. O açúcar e a canela juntos e misturados estão na mesma taça
à espera das filhoses acabadas de fritar – o pai ou o meu marido ficam junto a elas.
A mãe, com o rolo da massa e a estrelinha de cortar já tende a fina massa na mesa.
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Duas pedras de gelo num copo de Wiskey para cada um e começa a jornada.
Durante as muito bem passadas três horas, e com o coração e a cabeça já quente
vamos provando as filhoses ainda quentes. Por vezes, quando ficam
desesperadamente boas ficamos com dor de barriga...
Alexandra (2014)

Img. 31. Fotografia de Alexandra com o registro do preparo das filhoses. 2003.

O termo “verticalidade” é com frequência utilizado por Najmanovich ao
referir-se à estrutura familiar que temos como modelo construído socialmente e que,
segue paulatinamente reafirmada por meio de inúmeros mecanismos que
reproduzem as verdades atribuídas a estas configurações vinculares. Verticalidade
que se desenha desde uma linha hierárquica inflexível, que limita as formas de
interação e que se determina desde “modelos estabelecidos que na maioria dos
casos inibem ou dificultam um pensamento dinâmico capaz de dar conta da
complexidade nas configurações vinculares e a consequente produção de
subjetividade.”46 (NAJMANOVICH, 2001, p.2. Tradução minha).

“(...) modelos establecidos que en la mayoría de los casos inhiben o dificultan un pensamiento dinámico capaz
de dar cuenta de la complejidad en las configuraciones vinculares y la consecuente producción de subjetividade”.
(NAJMANOVICH, 2001, p.2).
46
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Como mencionei anteriormente à receita de Alexandra, às cozinhas
familiares vivenciadas por ela, Débora, eu e, em certa medida se pode observar isso
também desde a receita de Ronaldo, assinalam as distintas posições existentes
entre pais e filhos na forma de fazer parte daqueles espaços. Se, por um lado esses
locais se constituem como amplas possibilidades de aquisição e desenvolvimento de
aprendizagens (não somente no que diz respeito aos saberes específicos do
cozinhar), neles há negociações e definições por vezes bem rígidas acerca de quem
aprende e quem pode ensinar, e quando e se deseja-se ensinar. Contudo, como já
procurei evidenciar, principalmente desde a receita de Ronaldo, essas instâncias de
negociação e uso de um poder engendrado por vias de um saber e uma verdade,
não anulam, a meu ver, o potencial de questionamento e desenvolvimento de
maneiras distintas de viver essas relações tão regularmente delimitadas.
Reforçando minha crença de que é importante um desvio, um abalo na
configuração desse contato familiar, penso no que o relato de Alexandra diz acerca
sobre como a distância provocou não somente os desejos de promover momentos
de estar juntos, mas reforçou-se por meio da perpetuação e reconfiguração de um
ritual de gerações.
Bem como introduzia desde a receita de Ronaldo e a receita do pão,
produzida por mim, vejo nessas ações desenvolvidas nas famílias e redes afetivas
aqui citadas, caminhos voltados para uma noção de amizade e seus sentidos de
compartilhamento de experiências e saberes. Foi observando minha mãe e suas
redes de amizade, construídas desde um ritual culinário, que fui percebendo
possibilidades de criar processos de sociabilidade. E assim, o fiz com ela própria,
contudo desde as ponderações que o tempo e distância me propiciaram. Ou seja, se
trata muito mais daquilo que fazemos pensando nossas experiências, do que
propriamente daquilo que foi vivido, de percebermos que a experiência e o “saber
que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida”
(LARROSA, 2011, p.27). Por essa via, o vivido e a atenção sobre ele se torna
potente na produção do sujeito sobre si mesmo, de tomadas de decisões e de
escolhas, de visualização de caminhos a seguir. Estabelece-se desde uma prática
uma maneira de pensar e desdobrar as conexões criadas com outros sujeitos, e
nisto também de jogar com as posições de cada um dos envolvidos no evento
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praticado. Movimentos não só realizados no sentido vertical, mas justamente
exercitando uma troca de papeis, ações, locais.
Alexandra e eu conversávamos sobre essa sensação de que havíamos sido
autorizadas por nossas mães a assumir eventualmente suas cozinhas, isso em
razão de termos adquirido a experiência necessária para tal função, desde o
momento em que assumimos a nossa própria casa. Mas essa postura tomada por
nossas mães também deriva de uma circunstância que permite, abre brechas para
que se veja de um outro modo aquela pessoa que era tão próxima, mais ainda,
passada a ver não como um reflexo ou extensão.
Ainda que a política da amizade não se refira a uma distância que se
estabelece fisicamente, mas a uma distância criada pelo modo de relacionar-se com
o outro, sem o excesso de proximidade e intimidade tão característicos aos modelos
familialistas, percebo que por vezes a distância física proporciona uma alteração no
vínculo familiar, abrindo espaço para uma concepção distinta daquela pautada no
amor incondicional e do respeito vertical. Pelas vias da amizade se estabelece um
desejo de ouvir o outro, afetar e ser afetado por ele compreendendo-se o outro como
dotado de conhecimentos e ideias próprias, com as quais se pode interagir,
ampliando o potencial intersubjetivo oriundo do contato com o diverso.
No evento narrado por Alexandra, aquele ritual que já se desenvolvia desde
algumas gerações, e que já apresentava há muito tempo processos de
aprendizagem, tecidos sob o desejo de perpetuar uma história familiar através de
uma receita e seu fazer, também inicia e desenvolve um compartilhamento em que
cada um dá algo de si, tem algo de próprio a oferecer, contribuir e dividir. Ou melhor,
a agregar e tornar parte de um todo. Tal postura se aproxima de uma noção de
amizade que considera que “Os amigos não condividem algo (...): eles são comdivididos pela experiência da amizade. A amizade é a condivisão que precede toda
divisão, porque aquilo que há para repartir é o próprio fato de existir, a própria vida”
(AGAMBEN, 2009, p.92). Nessa perspectiva a amizade decorre do intuito de viver o
sentido de amizade, de entrega aos afetos do outro e das autotransformações
possíveis a partir dela. Partilha-se a própria vida e seu tempo.
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Não estou propondo com isso que nas relações familiares citadas nos
relatos dos participantes se tenha aniquilado hierarquias e todas as referências de
modelo desta instituição, mas que, desde fazeres comuns, se pode de alguma
maneira jogar com preceitos configuradores, de modo a experimentar outros
diálogos mais adequados às circunstâncias e às mudanças na vida de cada um.

Img. 32. Suzanne Heintz. Da série “Life Once Removed”. Fotografia. 2010-2011
Fonte: http://www.suzanneheintz.com/

Ao contrário da “família de plástico” que, ironicamente, Suzanne Heintz
apresenta para questionar esse ideal de família inerentemente feliz, unida, sólida e
obrigatória47, desde as nossas histórias aqui rememoradas trazemos famílias
possíveis e invenções que buscam encontrar formas de viver essas relações da
melhor maneira, tentando escapar do peso de uma obrigatoriedade. É nesse sentido
que o que nelas foi desenvolvido caminha junto a uma proposta de amizade,
especialmente por iniciar um dos princípios básicos dessa concepção, que se refere
ao respeito para com o outro e suas diferenças.
A distância existente entre a imagem da família ideal e a realidade leva
inevitavelmente a frustrações e insatisfações. No seu livro The antisocial family Barret e McIntosh assinalam que a supervalorização da
vida familiar desvaloriza outro tipo de vida, dificultando a vida fora da
família numa sociedade constituída segundo uma ideologia
familialista. (ORTEGA, 2002, p.160)
47

Menciona a artista que cansada de ouvir questionamentos sobre a razão de ainda permanecer solteira, criou
para si uma “família de plástico”, brincando e ironizando tais convenções sociais que circundam sujeito e
constituição familiar.
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Mais adiante o autor diz que “não se trata de mudar a família, mas de mudar
a sociedade que dela necessita” (ORTEGA, 2002, p.160). Filiando-me à concepção
do autor, creio que, ao passo que se introduz mudanças de concepções acerca do
conceito familiar, e de como viver esses vínculos, se promove também outras formas
de vida em comunidade que compreendem sentidos afetivos menos voltados para
um conforto e segurança e mais para a invenção e negociação desde a abertura à
descoberta do outro.
Ao conversar com os quatro participantes, todos mencionam em suas
práticas de cozinha uma atenção às suas redes de amizades. Falam sobre as
relações de sociabilidade que se constituem por meio de preparos de refeições,
frente a mesas de amigos. Em nossos diálogos a família esteve presente em
inúmeros momentos, entretanto, o cozinhar e se reunir para comer, marcado pelo
sentimento de celebração, parecia mais evidente quando se referiam aos grupos de
amigos, ainda que em suas escolhas de receitas seja mais presente a família do que
os amigos.
Loponte (2009) afirma a constituição das amizades como escolhas, como
“eleições éticas singulares” (2009, p. 935), relações que não derivam da
obrigatoriedade. Em formato oposto ao das relações familiares, que com frequência
carregam o caráter do obrigatório, as relações de amizade são construídas pelo
desejo de interação, de convívio, de conhecimento do outro. As amizades surgem de
afinidades que não significam necessariamente o encontro com o mesmo, com
alguém que é reflexo de si, mas justamente da possibilidade de experimentação de
ser em interação com o diverso. Nisto está implicada uma intenção de negociação e
de abertura à aprendizagem com o outro, que acontece principalmente pautada no
distanciamento propiciado pela amizade (ORTEGA, 2002, LOPONTE, 2009).
Ao nos propormos a integração decorrida dos atos de cozinhar, de
sentarmos juntos para comer com amigos, estamos desejando o contato frente a
frente com este outro, desejando o desenvolvimento de conversas, de fala e escuta,
de posturas distintas, de opiniões variadas. Colocamo-nos ao efeito da fala do outro,
às conexões com as nossas e com o que somos naquele momento. Tais conexões
não se dão apenas pela concordância, mas pelas costuras de coisas variadas que
se propõem à possibilidade do enlace.
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Img. 33. Fotografia de Alexandra que registra um dos momentos de encontro do grupo de colegas.
2014.

Alexandra relata que as práticas de cozinha tiveram um papel importante no
ano de 2013, quando realizou o mestrado em Barcelona. Segundo ela, os momentos
de encontro com o grupo de colegas mediados pelo preparo de algum alimento,
tanto provocavam maneiras mais descontraídas e proveitosas de trabalho, como
permitiam um maior envolvimento entre os membros do grupo:
A comida era um pretexto para nos juntarmos e para conhecermos
um pouco de cada um e do seu país. Além de comida trocávamos
experiências vividas, saberes e falávamos sobre os temas de
interesse de cada um, desde a música, a educação ou a
maquilhagem! ;) (Alexandra, 2014).

Como ressaltado por ela, esse ato promovia a possibilidade de uma
informalidade produtiva, não só no que dizia respeito ao aspecto acadêmico em que
estavam imersos, mas a aprender com o outro, com as experiências múltiplas ali
compartilhadas, pela criação de um espaço de escuta e desejo de ser afetado pelo
contato com o outro, pelos diálogos tecidos sobretudo pelas diferenças.
É curioso pensar que, em muitos casos, esses diálogos não se dão na
intimidade junto àqueles que fazem parte de nossa família. Mas isso não poderia ser
diferente? As receitas aqui narradas não apontam para possibilidades de fazer
diferente?
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Ortega (2000), desenvolve a discussão sobre a política da amizade
marcadamente a partir das problematizações feitas por Arendt, Derrida e Foucault
acerca do tema e, assim sugere um certo grau de distanciamento possível nas
relações de amizade, isto distinto ao projeto lançado discursivamente às relações
familiares, como potencializador de uma sensibilidade à diferença, à opiniões
divergentes, ao respeito e cuidado do outro. A partir disso, busca-se o
empreendimento de uma política da amizade que intensifique a multiplicidade dos
modos de interação, não visando uma busca por uma identidade fixa, mas
justamente a abertura à autotransformação.
Diante de uma sociedade que nos instiga a saber quem somos, a
descobrir a verdade sobre nós mesmos, e que nos impõe uma
determinada subjetividade, esse cultivo da distância na amizade levaria
a substituir a descoberta de si pela invenção de si, pela criação de
infinitas formas de existência. (ORTEGA, 2001, p.7)

A distância, assim, seria como um disparador de olhares a partir de outras
perspectivas, imaginando nisso também outras formas de cuidado com o outro que
não determinadas pelos sentidos da fraternidade. Ao conceito de fraternidade foi
instituída uma série de paradigmas que o permeia. Para tanto, a noção de
afetividade, os movimentos que devem ser realizados com aqueles que amamos, as
palavras, gestos, parecem possuir um único formato. A afetividade, tal como é
pensada no contexto familiar, não compreende a distância e, por vezes, exige e
determina como se deve sentir e demonstrar.
Assim, frequentemente ao se buscar forçosamente esta proposta instituída
para as relações afetivas, o que na verdade ocorre é a impossibilidade de criação de
outros modos de interação, de olhar o outro e a si mesmo. Diz Ortega (2000, p.82)
que “(...) um excesso de proximidade e intimidade leva à confusão, e somente a
distância permite respeitar o outro e promover a sensibilidade e a delicadeza
necessárias para perceber sua alteridade e singularidade”. Assim, ao se tomar certa
distância, abandonar um pouco a intimidade e comodismo das relações familiares,
fraternais, essas pautadas no ideal parental instituído, talvez seja possível
experimentar outras formas de interação com aqueles com as quais só parecia
possível uma única.
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Na conversa que tive com Alexandra uma questão importante dizia respeito
a essa reconstituição do movimento de interação, e fazia referência ao aproveitar ao
máximo aquele momento que se tornou raro, pela distância de cada um dos
membros daquele grupo. Ao mencionar que o encontro com seu pai, de mesmo
modo que o dela com o da família (já que é ela quem retorna a “casa”) se dá
pautado pela data natalina, evidencia o intuito de intensificar o estar junto em que a
quantidade de filhoses a ser preparada – quatro quilos de farinha – não é mera
convenção sem propósito.
Posteriormente retomei com Alexandra a questão da grande produção de
filhoses realizada pelo grupo e conversamos sobre como essa característica se
tratava de um recurso para prolongar aquele momento. De mesmo modo, buscava
garantir a possibilidade de preservação e ampliação dos contatos criados com os
vizinhos a partir da entrega, no dia posterior, de saquinhos contendo o doce
produzido pela família – outra parte desse ritual que se soma às passagens em que
Alexandra enfatiza a presença da rede comunitária (na referência à aguardente, por
exemplo) no processo de preparo das filhoses. E neste aspecto, a participante ainda
procura estabelecer uma reflexão acerca de estruturas existentes e mantidas nesta
rede criada entre os membros dessa comunidade, quando se refere ao ritual
masculino que envolve a aguardente ou vinho produzidos pelo vizinho. Nisto, ao
longo de sua receita vai mostrando em cada ponto descrito a compreensão daquele
ritual tramado com outros aspectos constituintes das vidas daqueles sujeitos que
dele fazem parte, e de como vão assumindo e/ou preservando papeis,
transformando-os, como vão adaptando o processo em razão das transformações
dos modos de vida.
Alexandra enfatiza a relação entre o estar juntos e o fazer algo juntos, em
que o produto se trata mais do criado intersubjetivamente, do que do referido
alimento. Fala ela sobre “ter sido autorizada” a passar para outro nível do processo
de preparo coletivo das filhoses e isso aponta para a tensão entre conhecimento e
autoridade que se apresenta também em uma pequena área de domínio. E de fato
esse ato é circundado por relações saberes e poderes que vão além do jogo de
papeis de cada sujeito no processo de preparo do doce. Diz ela que:
(...) cheguei a uma conclusão acerca do meu gosto pela cozinha e de
cozinhar para outros – quem cozinha tem (quase) sempre uma
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posição de poder dentro de um grupo, é como se alimentar fosse não
só um acto de sobrevivência para os demais, como também marca
um papel de superioridade ou de respeito. (...) Mesmo em casa, com
a minha mãe, fazer comida é por vezes um factor de disputa. Não de
discussão ou algo sério, mas como uma forma de mostrar que
estamos ao mesmo nível porque cozinhamos muito e bem!
(Alexandra, 2014)

O fato de se tratar de uma receita que perpassa por anos em uma família,
aponta para um saber e uma prática que resiste ao tempo (e aqui o termo resistir
tem forte sentido) e que mantém viva uma história, um grupo de indivíduos e seu
vínculo. Mas esse evento natalino compreende e desenvolve-se a partir das
transformações que vão se dando ao longo da vida daqueles sujeitos que compõem
aquele cenário. Faz parte do desenvolvimento e perpetuação daquela tradição
realocar os personagens da trama e seus locais, trabalhar com as mudanças de
tempos e espaços (adaptação tanto dos meios como aos sujeitos e seus
conhecimentos), passar uma receita de uma geração para outra e saber que o
tempero muda a cada cozinheiro, ainda que algumas coisas se preservem.
Se, por um lado há na repetição desse encontro anual a tentativa de
preservar uma receita familiar – aqui compreendida para além do passo a passo do
alimento, mas da constituição dessa família e seu vínculo – por outro lado, há o
contato com o outro em que o produzir junto também fala sobre essa abertura para
ser afetado pelo que o outro traz de si. É característica desse evento a
transformação (ainda que lenta e sutil, e que mantenha um eixo fixo) dada por aquilo
que cada sujeito vai trazendo de seu ao longo dos anos e do diálogo que isso cria
com os demais. Isso não significa dissolver as diferenças e hierarquias, tampouco
significa substituir aquele círculo familiar e pensá-lo como uma reunião de amigos
em que se dissipa toda a ordem estrutural discursiva que regulamenta a instituição
familiar. Significa pensar em que medida se pode criar espaços de negociação entre
esses sujeitos, criando brechas para horizontalidade, locais de escuta e de uma
produção conjunta que é mais uma produção de si desde o contato com o outro.
Os formatos de vínculos familiares não se mantém (ou não precisam se
manter) congelados ao longo da vida. Na verdade, produzem frequentemente
subversões (que em geral se traduzem como adaptações às rotinas de cada
membro) aos modelos de afetividade e diálogo. Nesse caso, o aprender com o outro
implica compreendê-lo em sua diferença, estado de constante transformação e
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sensibilidade às coisas que vive, e perceber tais características como potências para
um produzir-se junto.
Se é correto afirmar que já desenvolvemos em nossas práticas comuns
questionamentos e subversões acerca das relações parentais, se trata então de
pensá-las com vistas aos discursos que reiteramos enquanto verdades, por vezes
desconexas às formas de vidas que tramamos com outras pessoas. De mesma
maneira, como aquilo que perpetuamos pode conter tanto a ratificação desses
discursos, como pode caminhar para o desejo de renovação e adaptação a cada
momento e espaço.
É nesse sentido que Najmanovich (2001) conclama um pensamento
dinâmico a fim de compreender a complexidade das relações parentais. Para isso, a
autora volta-se justamente para os jogos entre a lei instituída e firmada por meio dos
discursos dominantes e, por outro, lado àqueles que decorrem das tramas sociais,
dos rituais, tradições e afetos provenientes de cada contexto. Enfatiza ela que,
buscar um pensamento dinâmico neste caso não visa a criação de novos modelos,
mas justamente abranger a multiplicidade das formas de se estabelecer essas
interações familiares que são tecidos desde essas tensões, entre as legalidades
originárias dessas duas ordens.
Encontrar o que está mais além das relações verticais (...) nos
permite pensar distinto, perceber diferente, atuar de outra maneira,
seguir a pegada dos ensinamentos de Michel Foucault quando
começou a conceber o poder em termos constitutivos, positivos,
realizadores e não somente em termos hierárquicos e de
antagonismos.48 (NAJMANOVICH, 2001, p.4. Tradução minha)

As falas e receitas trazidas ao longo dessa discussão apresentam a
constante articulação entre as representações discursivas que formam e conformam
os vínculos entre sujeitos e as possibilidades de conceber, de modo distinto, as
redes e formas de contato entre esses. Como já mencionado anteriormente, esse
produzir algo distinto não significa a criação de outro modelo, mas um pensar a
multiplicidade de formas outras que, como enfatiza Najmanovich, aponta mais para

“Encontrar lo que está más allá de las relaciones verticales (...) nos permite pensar distinto, percibir diferente,
actuar de otra manera, seguir la huella de las enseñanzas de Michel Foucault cuando empezó concebir el poder
términos constitutivos, positivos, realizativos y no sólo en términos jerárquicos y de antagonismos”.
(NAJMANOVICH, 2001, p.4)
48
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uma dinâmica das transformações, do que propriamente para uma diversidade de
possibilidades.
Em cada uma das experiências vividas e aqui postas em diálogo, são
pensados modos de se criar contatos e redes de sociabilidade. O que é produzido
em cada um desses eventos narrados denota como as práticas de cozinhas falam
da reiteração de normativas no que diz respeito à constituição de vínculos entre
sujeitos, de mesmo modo que traçam as ações minúsculas que vão tramando outros
caminhos para esses elos. Ao passo que se estabelece um evento de encontro, que
se cria por meio de um tema em comum uma possibilidade de diálogo, que se
inventam formas de viver o tempo e aquele pouco de vida de cada um juntos, o que
se perpetua é muito mais a tentativa de contato do que propriamente o formato
desse.
No princípio desse capítulo trouxe para dar início às reflexões uma
passagem de “A invenção do cotidiano 2 – Morar e Cozinhar”, em que Giard referese ao que é produzido na cozinha como algo que está condenado a apagar-se. Indo
além ao produto do fazer culinário como meramente o alimento preparado, desde os
apontamentos aqui realizados, creio que as cozinhas talvez se constituam como
espaços que, contrariamente ao afirmado pela autora, perpetuem, mantenham vivas,
deixem marcas significativas nas relações tecidas entre os sujeitos que delas fazem
ou fizeram parte, desenvolvendo, criando e recriando outras ainda possíveis e
diversas.
Para tanto, é importante atentar para as possibilidades de constituições
vinculares, afetivas e sociais que se desdobram a partir das mediações das práticas
de cozinhas, os encontros e distanciamentos envolvidos nessas, que indagam
normativas discursivas que sustentam verdades sobre como se deve pensar e viver
tais relações, mas que também já propõem caminhos para construir essas
interações de modo mais coerente com aquilo que se deseja e que parece possível.
Se as práticas cotidianas, aqui pensadas sob a ótica das cozinhas, frequentemente
provocam outras formas de tecer os contatos entre sujeitos, incluem outros
elementos para sua estruturação – como a boa distância – é porque tanto há a
vontade de fazer distinto, como a possibilidade de fazê-lo nas pequenas coisas que
jogam com as verdades criadas sobre as formas vinculares.
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Indaguei anteriormente sobre o que desejamos e pretendemos quando
passamos uma receita para outras pessoas. Creio que as receitas – nesse caso aqui
pensadas não somente como passo a passo do preparo de um alimento – carregam
conhecimentos desenvolvidos a partir de experiências vividas, desejos de vínculos,
de sua permanência... Mas, ao contrário do que comumente se crê, permanecem
abertas sempre para reformulação e adequações. Nesse caso, as receitas não são
repetições, mas a compreensão de que sempre algo pode ser modificado e
adaptado, em razão do que se deseja para si e para aqueles com quem se convive,
para ressignificações criadas pelo cozinheiro e por aqueles que alimenta.
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Hora do Cafezinho ou arremate das questões aqui presentes
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Como é difícil pensar diferente do que se pensa. Como é difícil tentar olhar
para aquilo que sempre foi ensinado a ser visto como insignificante, como
potencialmente relevante, ou ainda, relevante dependendo de quem e de como se
coloca a ver. Como é difícil tentar desnaturalizar o olhar, desconfiar do que é dado
como certo, definido, estável. Por isso, desse fazer cotidiano a que me propus
investigar, teci mais discussões sobre do que propriamente constatações fixas, pois
compreendo que ele permanece em movimento e construção, delineados pelos
olhos de quem se dispõe a observá-lo.
Filio-me à sensação de Victorio Filho quando fala sobre as dificuldades em
se produzir uma pesquisa no, do, com o cotidiano, e menciona que
Dar conta da minha tarefa implicou lidar com a concretude do
estilhaçamento das metanarrativas. Em outras palavras, fez-me
perder o pé e flutuar sobre a lacuna deixada pela evaporação dos
discursos totalizantes e sobre os regimes de verdades que me
formaram e que, vez por outra, insistem em se manifestar.
(VICTORIO FILHO, 2007, p.103)

Creio que essa seja uma árdua tarefa de todo aquele que se propõe a
analisar aquilo que sempre foi apresentado como banal e irrelevante, das histórias
daquelas pessoas que sempre foram situadas como parte de uma camada mais
insignificante na construção histórica, social, cultural, política... Trata-se de lidar
constantemente com esse cabo de guerra, entre aquele olhar mais flexível que se
pretende lançar sobre as coisas e o daquele indivíduo repleto das verdades que
constituem sua subjetividade e frequentemente tentam seduzir com promessas de
estabilidade e segurança.
Entretanto, tentei perseguir a proposta de Foucault:
De que valeria a obstinação do saber se ela apenas garantisse a
aquisição de conhecimento, e não, de uma certa maneira e tanto
quanto possível, o extravio daquele que conhece? Há momentos na
vida em que a questão de saber se é possível pensar de forma
diferente da que se pensa e perceber de forma diferente da que se
vê é indispensável para continuar a ver ou a refletir (FOUCAULT,
2004, p. 196-7).

Portanto deixei-me perder, por vezes ser incoerente e contraditória, ainda
que por fim tenha encarado isso como flexibilidade e abertura para pensar e rever
coisas, para expor as tensões, sobretudo por colocar esse fator como um aspecto
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relevante e almejado nesse trabalho. Se penso e falo sobre sujeitos paulatinamente
afetados por tudo aquilo que os rodeia e sobre como esses espaços estão em
constante movimento, trazer as tensões entre cada indivíduo que nos constitui
parece coerente com o que aqui se pretendeu.
Gostaria que com essa escrita tivesse visibilizado a pluralidade de formas de
fazer cotidianas, que se colocam como possibilidade dos sujeitos de produzir a si
próprio, de “apoderar-se de uma parte de si mesmo” (GIARD, 2003. p.286),
sugerindo novos ou outros modelos de colocar-se frente às normas socioculturais.
Talvez para isso fosse necessário não construir uma tese, ou pensar a tese não
como uma conclusão acerca de algo, uma verdade, uma resposta. Por isso tentei
desde o início lançar o convite para o diálogo com cada leitor, ainda que tenha
consciência das armadilhas contidas nas crenças pessoais densas, que ao longo da
escrita por vezes se sobressaem desconstruindo tentativas de pensar de modo
distinto, de tornar mais maleável aquilo que parece rijo.
Outra questão importante a ser ressaltada é que, ainda que esperasse
relatos e conversas riquíssimas com os participantes da pesquisa, não fazia ideia de
que cada curta frase traria, por vezes, um oceano de coisas a serem pensadas e
observadas. Menos ideia tinha de que, entrelaçadas, as histórias se multiplicariam
tanto... Ou seja, com muito pesar tive que tentar friamente seguir um eixo de
discussão, um tema de reflexão, mas ciente de que inúmeras outras potências
estavam ali presentes em cada evento narrado.
Isso também traz à tona a ilusão de se tentar selecionar temas de discussão
de modo linear e exclusivo a partir de cada uma das receitas e relatos. Como é
perceptível no texto, cada experiência narrada pelos participantes tocou em
inúmeros temas possíveis de análise, entrelaçou assuntos e pontos de ponderação
trazendo a evidente constatação de que a vida cotidiana não é compartimentada,
mas que os afetos que a atravessam dialogam, que os tempos se entrelaçam, que
os locais vividos são interpermeáveis... Que os cotidianos nada tem de simples mas,
todo contrário, são complexos espaços de sinapses possíveis e ilimitadas. Como
pontua Pais (2003, p.28) “o quotidiano seria o que no dia a dia se passa quando
nada se parece passar”, de modo que ao se destinar uma atenção a esse espaço
em que supostamente nada acontece, percebe-se que na verdade é impossível
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apreender tudo que nele ocorre, tudo que ele desperta. Enfim, o quanto se trata de
algo rico desde que sob um olhar interessado.
Tenho consciência do quanto o tema é interessante e potente, contudo
também tenho consciência de meu perfil de pesquisadora, ainda muito tradicional e
tímido. Entretanto, ao longo do percurso, a pesquisa provocou desejos de
continuidade por outros vieses, bem como a possibilidade de aprofundamento e
desdobramento de problematizações a partir desse tema. Ou seja, as reflexões aqui
presentes na escrita encontram-se abertas à discussão, e as possibilidades e meios
de investigação, ainda intensamente provocativas.
Ao deparar-me com cada relato e, mais ainda com cada receita, percebi a
enorme gama de possibilidades investigativas que teria (e o perigo decorrente disso)
uma vez que cada história trazia inúmeras ponderações acerca de como cada
indivíduo percebia-se por meio de suas relações com as práticas de cozinhas. Esse
desejo de narrar-se marca a forma como os indivíduos estruturam os conhecimentos
decorridos de suas experiências no mundo (BROCKEMEIER e HARRÉ, 2003). Na
troca de receitas proposta para os participantes (que nessa tese se deu somente de
cada um deles comigo e creio que isso poderia ser revisto em uma continuidade do
trabalho) foi possível desenvolver tomando como meio de reflexão as experiências
tecidas a partir das cozinhas, a abordagem de questões que falam sobre como uma
pessoa pode atuar em seu contexto por meio de um fazer. Esse atuar não se reduz
à realização de uma atividade mecânica, mas envolta, mediada, promovida desde e
para um contexto de vida específico. Nesse sentido, o sujeito pode observar-se por
meio da perspectiva de seu envolvimento com determinado fazer, de mesmo modo
que pode projetar ações a partir dessa reflexão.
Disto observei principalmente que as coisas que compõem a vida cotidiana,
as supostas banalidades, têm força tão intensa (ainda que por vezes não se tenha
conhecimento claro disso) que querem ser ditas, que anseiam ser divididas. O relato
de experiências pessoais com outros indivíduos assume então um sentido de
partilha de conhecimento, de rede e troca de saberes. Experiências que deixaram
marcas, que afetaram a ponto de serem carregadas ao longo dos anos na memória
e que aguardam um momento possível para serem narradas. Isso aponta para a
vontade de compartilhamento de um momento ímpar, que fala sobre uma pessoa,
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sua vida, aquilo que a constitui por meio do que aprendeu. De mesmo modo, fala
sobre sua forma de habitar um espaço, sua concepção sobre esse e as
possibilidades de constituí-lo.
Os relatos produzidos para essa pesquisa trouxeram uma atenção de cada
um dos participantes sobre si mesmo, a partir de uma prática que possui papel
significativo em suas vidas cotidianas. Falam sobre como os sujeitos podem pensar
seus movimentos enquanto partícipes de contextos específicos, sobre como através
de um fazer podem criar maneiras de promover condutas que reflitam suas
concepções sobre esses espaços. Nesse sentido, esse saber fazer algo, decidir
envolver-se de modo específico com uma prática, acaba por constituir uma postura
ideológica de viver, de interagir, de constituir um local. E, por meio dessa atividade
comum e frequentemente tomada como despretensiosa, efetivamente ser produtor,
ser ativo.
Entretanto, as narrativas aqui presentes não falaram somente sobre uma
postura fixa assumida por essas pessoas, mas de uma maneira de fazer que é
reflexo da percepção de como essa prática provocou desejos de ação, isto pautado
nas experiências vividas tendo a cozinha como cenário. Se, por vezes, estão
declarados intuitos de mudança, de fazer distinto daquele que remetia a um tempo
de “vacas magras” ou de submissão, por exemplo, por outro, está presente a
vontade de preservar aspectos que no passado marcaram a estrutura desses locais.
Nesse sentido, as microrresistências não se configuram somente como tentativas de
mudança, mas também de preservar aquilo que marcou de maneira positiva, que se
gostaria de manter e passar para outras gerações.
Outra questão importante volta-se aos movimentos de produção dessas
pequenas resistências. Em algumas falas foram assinaladas inicialmente ações
mediadas pelo cozinhar que se imaginavam totalmente subversivas, mas que aos
poucos foram denotando uma variação de perspectiva sobre aquilo que provocava a
atitude contestatória. Uma adaptação do olhar, uma compreensão sobre como e
porque algumas atitudes e modos de interação ocorriam de certa maneira,
sobretudo quando em relação ao âmbito familiar.
Essa reflexão se constitui principalmente quando tomada certa distância de
cenários e dos atores que compuseram determinado momento da vida de cada um
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dos participantes, quando se imagina e permite uma perspectiva distinta para as
configurações daquele espaço e para as possibilidades de ver e pensar cada um
daqueles sujeitos, as formas e estruturas de interação. Mais do que embates, as
práticas de cozinhas aqui pensadas sugerem multiplicidades, táticas variadas,
maneiras distintas de conceber aquilo que parece generalista e pré-definido e, a
partir disso, modos de promover caminhos variados.
Isso implicou um movimento de desacomodação, de questionamento e
suspensão de verdades, não somente no que diz respeito ao outro e às relações
tramadas com esse, mas de ponderação sobre si mesmo, decorridas das
experiências vividas em torno de uma mesa ou a frente de um fogão. Esse pensar
sobre si próprio trouxe para a reflexão o entendimento de que se é parte de um
sistema sociocultural específico, que constitui o que se é, de mesmo modo que cada
sujeito também é possível produtor das normativas que compõem tal aparelho.
Pelos cadernos de receitas utilizados para a produção de meus relatos e
primeiras reflexões, pude tecer uma observação sobre os artefatos que compunham
cada um desses objetos, e que sugeriam aspectos caracterizadores de duas vidas
distintas, cada uma marcada por ordens discursivas regulamentadoras de papeis
possíveis e recomendáveis para cada um daqueles indivíduos. Disto decorreu a
observação de como as práticas desenvolvidas pelos sujeitos, nos espaços
cotidianos, podem atuar como reprodutoras de normas, que delimitam e atribuem
âmbitos de direito e dever para indivíduos distintos.
Busquei enfatizar as construções discursivas sobre os gêneros, que
frequentemente têm as divisões laborais como significativos meios de produção,
circulação e reiteração de definições sobre os gêneros. A partir das experiências
narradas e dos diálogos criados foi perceptível o quanto as questões de gênero
permearam boa parte das ponderações sobre o fazer culinário. Se por um lado
demarcaram, sobretudo nas falas de Alexandra e Débora, um olhar de que as
cozinhas por muito tempo e ainda hoje são fortemente envolvidas por discursos que
reafirmam esse fazer enquanto deveres voltados ao feminino, por outro, falam sobre
modos de se relacionar com esse fazer, no intuito de questionar e subverter as
normativas que o envolvem.
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Ainda, no que tange às cozinhas e discussões sobre gênero, procurei traçar
uma perspectiva a partir do lado do gênero tido como privilegiado em relação às
atividades domésticas – o masculino – refletindo sobre essa suposta zona de
conforto na qual se encontram por vezes, conferida pelo não envolvimento com uma
atividade. De ambas as perspectivas, masculina e feminina, o acesso às práticas de
cozinha, a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento acabam por denotar
um poder oriundo de um fazer. Poder ocupar espaços, determinar modos e razões
de produção, escolher maneiras de se relacionar com tal fazer e com o meio social a
partir dele. Disto resultou o questionamento acerca de quem se é mediante os
discursos que circundam o contexto sociocultural do qual se faz parte e como se
pode criar outras possibilidades para si, ao passo que se introduz desvios, que se
pensa e cria caminhos variados para viver o cotidiano.
Assim, as práticas de cozinha que ao longo dos anos caracterizaram o
feminino e reiteraram as limitações apresentadas a esse, surgiram aqui como
possibilidade de produzir outras concepções sobre as constituições e normativas
que circundam os gêneros, como possibilidade de indagar as linhas que tentam
defini-los de modo fixo e estável.
Se, ao princípio dessa investigação tive por intuito centrar a atenção nas
discussões de gênero em relação às práticas de cozinhas, no decorrer da escrita
ficou cada vez mais claro o quanto esse tema é apenas mais um dos que envolve a
complexidade dos cotidianos e seus sujeitos. Por trás dos pequenos acontecimentos
e ações de cada dia habitam histórias anteriores, marcadas por estruturas políticas,
por reflexões sobre essas, por ensinamentos passados de uma geração para outra,
por intuitos de preservação e mudança. Por isso as redes de saberes e fazeres
tecidas nas/pelas cozinhas não falam somente de reproduções, mas aprendizagens
que se desenvolvem em consonância com as transformações do espaço
sociocultural.
Ao entrelaçar minhas histórias com as dos quatro participantes e ainda, com
aquela que aparece a partir não de suas falas, mas de meu olhar sobre seu perfil –
minha mãe – tentei criar um diálogo entre as experiências desdobradas a partir das
práticas de cozinha e de cada uma dessas vidas, sobretudo a partir dos temas que
me pareceram mais recorrentes. Disto surgiram inúmeras maneiras criadas nos
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pequenos gestos que envolvem as práticas de cozinha, que apontam para como
cada sujeito produz-se e é produzido por meio daquilo que faz, de modo que, se há
sobre cada um, sistemas de forças que tentam impor perfis a serem adotados, há
também a possibilidade de tecer para si aquilo que se deseja ser.
Todos somos o amálgama indestrinçável do que cremos com o
nosso corpo; das imagens que absorvermos com as que veiculamos;
dos nossos afetos com os nossos perceptos. Enfim, nossas formas
são o conteúdo da nossa existência, assim como os discursos e
realizações simbólicas que proferimos e promovemos cotidianamente
dão a forma a nossas imagens. (VICTORIO FILHO, 2013, p.50)

Desse modo, as ações desenvolvidas no cotidiano não se dão isoladas da
estrutura desses contextos, mas em negociação com aquilo que dele faz parte. As
maneiras de se viver o dia a dia, os pequenos movimentos realizados, vão
construindo as pessoas que somos e, nisto, estão implicadas as formas de fazer uso
daquilo que é oferecido e dado pelo entorno sociocultural. Por essa perspectiva,
cozinhar envolve muito mais que preparar um alimento. Trama posicionamentos
ideológicos, projeções, escolhas, renúncias, envolvimentos afetivos, em que um
pequeno fazer cotidiano é parte de uma rede complexa de saberes e fazeres.
A hora do café comumente é o sinal de que aquele encontro vai se
encaminhando para seu fim, ou para outros desdobramentos. Alguns assuntos vão
criando um fechamento provisório, pois não se tratam de temas que não podem ser
retomados. São sugeridos novos encontros, novos lugares, novos cardápios, talvez
outras pessoas a serem convidadas. De mesmo modo, essa parte da escrita não
pretende encerrar as discussões aqui promovidas, sobretudo porque, como
menciono anteriormente, não gostaria de criar conclusões. Mais ainda, porque o
tema é vasto e são inúmeras as narrativas pensadas a partir das práticas de cozinha
que desejam ser contadas sempre que encontrarem um momento possível e aberto
ao diálogo.
E você, aceita mais um café?
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO
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COMO COLABORADOR(A) DA PESQUISA
Eu,___________________________________________________________,
DNI ____________________________, abaixo assinado, concordo em participar
da pesquisa “AO SABOR DAS NARRATIVAS – SUJEITOS, COTIDIANO E
PRÁTICAS DE COZINHA”, como colaborador(a).
Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Juzelia de
Moraes Silveira sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, bem como
os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que
isto leve a qualquer penalidade.
Com relação à minha forma de participação:
Declaro para os devidos fins que cedi os direitos de minhas participações orais e
escritas, fotos de produções de minha autoria, bem como a publicação de minha
imagem pessoal (fotos), podendo as mesmas ser utilizadas integralmente ou em
partes, sem restrições de prazos e citações, desde a presente data.
Isto se dá com referência à tese de doutorado, vinculada ao Curso de Doutorado
em Arte e Cultura Visual, intitulada: “AO SABOR DAS NARRATIVAS –
SUJEITOS,

COTIDIANO

E

PRÁTICAS

DE

COZINHA”,

de

autoria

da

pesquisadora Juzelia de Moraes Silveira, na qual participei durante o processo de
pesquisa implementado pela autora.
[ ] Declaro ter solicitado à pesquisadora sigilo no que diz respeito à publicização
de meu nome, tendo aceito participar exclusivamente mediante o uso de
pseudônimo.
[ ] Declaro ter concedido à pesquisadora o direito ao uso e publicização de meu
nome verdadeiro no contexto da presente investigação.

Local e data: Goiânia,

/

/ 2014.

________________________________________
Assinatura do(a) colaborador(a)

