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“A via é boa, basta viver.” 

Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado 

 



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa bibliográfica faz análise do livro Gabriela Cravo e Canela, de Jorge 

Amado escrito no período do movimento modernista, e tem como objetivo geral a 

Análise da influência daquele movimento na formação da identidade cultural 

brasileira esboçada por meio da gastronomia. Iniciando pela investigação do 

contexto histórico do movimento modernista, em especial sua segunda fase (1930 - 

1945), nota-se que há uma busca pela construção do perfil cultural brasileiro. Para 

fins desta pesquisa, foi apreciada a já citada obra de Jorge Amado, onde se busca 

uma recriação da fala e dos costumes sociais e culturais nacionais. No livro 

escolhido percebe-se a construção da personagem em torno da sensualidade da 

cozinheira e da sua relação com o árabe Nacib, tendo como signo a comida baiana. 

Assim, conclui-se a partir da análise do livro Gabriela Cravo e Canela, que a 

gastronomia foi bastante influente na literatura modernista, atuando como 

catalisador de relações sociais e culturais. Conclui-se, também, que ao reforçar e 

propalar hábitos alimentares, a culinária e ritos gastronômicos por meio da arte, o 

modernismo é parte fundamental na formação da identidade gastronômica brasileira. 

 

Palavras-chave: Gastronomia 1 Modernismo 2. Identidade cultural 3. Identidade 

Gastronômica 4. Gabriela cravo e canela 5.  

 



 

ABSTRACT 

 

This bibliographic research analyzes the book Gabriela Cravo and Canela by Jorge 

Amado written in the period of the modernist movement, and has as general 

objective the observation of the influence of that movement in the formation of the 

Brazilian cultural identity sketched through the gastronomy. Starting with the 

investigation of the historical context of the modernist movement, especially its 

second phase (1930-1945), it is noted that there is a search for the construction of 

the Brazilian cultural profile. For the purposes of this research, it was appreciated in 

the aforementioned work by Jorge Amado, which seeks to recreate speech and 

national social and cultural customs. In the chosen book one notices the construction 

of the personage around the sensuality of the cook and its relation with the Arab 

Nacib, having like sign the Bahian food. Thus, it is concluded from the analysis of the 

book Gabriela clove and cinnamon that the gastronomy was quite influential in 

modernist literature, acting as a catalyst for social and cultural relations. It is also 

concluded that by strengthening and promoting food habits, culinary and gastronomic 

rites through art, modernism is a fundamental part of the formation of the Brazilian 

gastronomic identity. 

 

Keywords: Gastronomy 1. Modernism 2. Cultural identity 3. Gastronomic identity 4. 

Gabriela clove and cinnamon 5. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO   

 

Escrever esse artigo científico é a realização de um sonho lapidado durante 

muito tempo, para que eu conseguisse finalmente colocar em palavras todo o fruto 

da minha pesquisa bibliográfica, um recorte histórico da gastronomia brasileira. 

Assumo também o pensamento crítico de um povo que por tantas vezes foi 

negligenciado da sua própria narrativa, e que por isso não consegue se 

compreender tão plural.  

A importância de estudar a nossa trajetória vem da necessidade de 

compreender o passado para repensar o futuro, ou minimamente fazer do presente 

uma ferramenta de transformação. 

Faço então, desse desejo sincero de entender o Brasil, o meu ato político, 

mais do que isso, faço desse desejo um alimento para elaborarmos juntos, um Brasil 

que dialogue com diferenças, já que o passado nos une, tanto quanto o sentar à 

mesa para uma refeição dominical. 

E qual a minha fome em estudar gastronomia, e em procurar a construção da 

nossa identidade gastronômica de forma tão dedicada? A necessidade de tornar 

acadêmico um assunto que fala de nossas raízes, uma tentativa humilde de nos 

lembrarmos da nossa história, e de quem somos feitos, Negros, Índios, portugueses, 

sem contar os inúmeros povos que vieram no início do século XX para o Brasil e 

ajudaram a formatar e a organizar a nossa identidade. 

Somo múltiplos, nossa comida reflete isso, das comidas de santo até a 

mistura do dia-a-dia passamos intermitentes por muitas histórias dentro de um prato 

só. Se somos o que comemos, (SAVARIN, 1999) temos por direito e por obrigação 

entender porque comemos o que comemos. 

Dos interesses gastronômicos acima explicados, ficou nítido o interesse pela 

alimentação e pelo Brasil, dos interesses literários ainda falta explicar-me. 

O movimento modernista, por suas influências europeias, foi o primeiro 

movimento a acontecer que viu a necessidade de contar o Brasil, tantos 

antropólogos como literatas dedicaram-se a narrar o nosso povo como forma de nos 

desmitificar.  

Um movimento que deixou grandes legados artísticos com a única 

preocupação estética de ser genuinamente brasileira e de repensar elementos que 

nos fazem ser nação.  



 

Esse trabalho é a reflexão de dois campos que dialogam entre si, um 

movimento que busca as raízes do Brasil e a eleição da gastronomia como uma 

dessas raízes, que não só nos alimenta como conta a nossa história, traço da nossa 

cultura, símbolo que nos traduz em outros lugares do mundo e para nós mesmos. 

Uma gastronomia como traço cultural tão marcante na construção da nossa 

identidade, que livros inteiros foram escritos narrando sobre ela e os seus encantos, 

como em Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado.  

Para entender cada pedacinho do que eu quero contar é preciso explicar o 

movimento modernista, passear pelos conceitos de identidade cultural e 

gastronômico, para abraçar o livro Gabriela Cravo e Canela.  

Tão rico de detalhes gastronômicos, onde a comida exerce quase a função 

principal do livro, materializada pelas mãos de Gabriela, cozinheira de forno e fogão, 

autodidata, mulata, e senhora do conhecimento dos temperos, arte tão difícil de ser 

dominada. 

É disso que busca tratar esse artigo científico, mostrar como o movimento 

modernista, tão importante culturalmente, ressignificou o ato de comer, 

transformando em uma das diversas identidades do povo brasileiro. O modernismo 

nos revela, através de receitas, histórias e costumes gastronômicos narrados, o que 

de tão nosso nos pressupõe: a nossa alimentação.  

 
1.1 O Modernismo 

 

O movimento modernista nasceu no início do século XX, a partir da 

necessidade de contar o Brasil em um período de grandes mudanças políticas, onde 

se via a importância de estabelecer conceitos de cultura e nação, para que fosse 

possível responder quem somos. As antigas formas de interpretações e de 

representações do Brasil foram trocadas por novas formas de nos imaginar como 

povo, (GEIGER, 1999). 

O início do século XX também foi marcado pela chegada da república e para 

dar legitimidade, “a unidade do Brasil como nação só poderia ser alcançada quando 

fosse compreendida a ”essência da brasilidade”, transformadas em correntes 

políticas nacionais.” (VIANNA, 2007).   

Precisávamos estabelecer quais elementos culturais poderiam ser conhecidos 

como símbolo da nossa identidade nacional, mais do que isso, o que a gente, povo 



 

brasileiro, poderia eleger que nos identificaria como brasileiros para nós mesmos. 

Dessa necessidade surgiu a primeira oportunidade de repensar o que é ser 

brasileiro, na semana de arte moderna. 

A Semana de Arte Moderna, ou a semana de 22 como depois ficou 

conhecida, perpetuou uma nova maneira de pensar e fazer arte, tendo como 

enfoque principal o diálogo entre manifestação artística e a identidade cultural, por 

isso 

 
Mais do que um ponto de partida, a Semana de Arte Moderna foi o 
coroamento de todo um processo intelectual. O Modernismo tomou, 
com ela, consciência de si mesmo, a vanguarda representando 
nesse momento, como sempre acontece, o grupo que primeiro 
compreendeu, embora obscura e contraditoriamente, a verdadeira 
natureza dos anseios e manifestações esparsas que se vinham 
repetindo, cada vez com maior frequência, desde os primeiros anos 
do século. Quando se realiza a Semana (...) o Modernismo já está 
maduro (MONTEIRO apud FONSECA, 2009; GEIGER, 1999; 
MORAES, 1983 e 2012 p16-17). 

 
Jomard Muniz de Britto, em seu livro do ‘’Modernismo à bossa nova’’, 2009, 

diz que o modernismo brasileiro é construído em cima de contradições e que a 

principal delas é o constante estado de demolição e de ruptura, aliado a tendência 

construtiva de renovação e continuidade. Por todo o movimento é possível notar 

essas características, não que o antigo devesse ser esquecido, ele apenas não 

devia mais ser reproduzido. Isso justificaria a necessidade de criar novos conceitos 

daquilo que nos traduz como brasileiros e a incessante busca por uma nova 

identidade cultural, assim 

 
A ‘herança’ modernista vai além de questões legadas ou 
transmitidas; o conjunto do movimento ajudou a definir o próprio 
espaço problemático do que se pode chamar “contexto nacional” – a 
“embeddedness” da antropologia não é institucional ou sociológica 
somente, mas “ideológica” ou (proponho como glosa dos 90) 
representacional. Como diz Hélio R. Silva, o movimento teve, desde 
o inicio, uma dimensão “meta-estética. (GEIGER, 1999). 
 

Com a semana de arte moderna o movimento modernista respirou novos ares 

e bebeu na fonte de vários intelectuais, que já estudavam e pensavam sobre o brasil 

e o ser brasileiro, ou seja, 

 
O modernismo brasileiro pode ser descrito como um conjunto 
heterogêneo de estratégias encontradas por intelectuais e artistas 
brasileiros da primeira metade do século XX, convictos da 



 

modernidade como ordem universal inexorável, para produzir novas 
representações da nacionalidade. A reflexão proposta pelo 
movimento sobre o ingresso do país na modernidade e suas 
implicações culturais teve em Mário de Andrade seu maior expoente. 
(MONTEIRO apud FONSECA, 2009; GEIGER, 1999; MORAES, 
1983 e 2012). 

 
Esse desejo de se descobrir culturalmente, de criar um ideal imaginário de 

povo brasileiro, é reflexo do questionamento de pertencimento e patriotismo 

levantando pelas inúmeras mudanças sociais do início do século XX. A identidade 

cultural do Brasil passa a ser tratada como a busca primordial para entender o povo 

brasileiro e explicá-lo para o mundo.   

 

1.2 Identidade cultural 

 

Segundo MONTEIRO, apud MORAES, 1983, “Compreende-se, então, que a 

inserção do país no “concerto internacional” exige a construção de uma entidade 

nacional nos moldes das demais nações que integram o conjunto.” Ou seja, a 

construção da entidade Brasil foi pensada a partir de características que 

simbolizavam o país e o diferenciava dos demais. Seguindo esse pensamento, 

MONTEIRO (apud MORAES, 1983) conclui que, “a construção dessa entidade 

nacional pressupõe a estabilização de uma singularidade nacional e uma unidade 

nacional.” (MONTEIRO, 2012, p 4). 

 
A identidade, então, costura o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto 
sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando 
ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis.(HALL, 2011, 
p12). 
 

Pode-se dizer ainda que “A identidade cultural é um conjunto vivo de relações 

sociais e patrimônio simbólicos historicamente compartilhados, que estabelece a 

comunhão de determinados valores entre os membros de uma sociedade” (SOUSA, 

2007). 

A comida é um patrimônio social, capaz de narrar a nossa história, e por isso 

capaz de ser fator de identificação cultural da nossa nação, mesmo sendo parte de 

um processo material da construção do nosso território imaginado, ela pode ser 

levada para qualquer lugar do mundo e ainda assim ser parte invariável da nossa 

cultura brasileira.   

 



 

1.3 Identidade gastronômica 

 

Um dos elementos que constrói essa imagem da identidade cultural é a 

comida, sendo um assunto amplamente explorado pelo movimento modernista, por 

ter se mostrado de forma emblemática um importante fator para contar sobre as 

nossas tradições e origens, além de ser uma importante característica e responsável 

por traduzir também a construção do nosso povo, no livro Comida como Cultura, o 

autor faz a seguinte reflexão, 

 
Assim como a linguagem falada, o sistema alimentar contém e transporta a 
cultura de quem a pratica, é depositário das tradições e da identidade de um 
grupo. Constitui, portanto, um extraordinário veículo de auto representação 
e de troca cultural: é instrumento de identidade, mas também o primeiro 
modo para entrar em contato com culturas diversas. (MONTANARI, 2008). 
 

A comida ocupa um lugar representativo quando queremos conhecer um país 

novo, por exemplo, é mais fácil dispor-se de provar novos alimentos do que 

aprender uma nova língua. Por isso, 

 
Devemos lembrar que toda cultura, que toda tradição, que toda 
identidade é um produto da história dinâmico e instável, gerado por 
complexos fenômenos de troca. (...) Os modelos e as práticas 
alimentares são o ponto de encontro entre culturas diversas. 
(MONTANARI, 2008) 

 

E de fato a comida é o agente mais democrático de uma cultura, dentro de 

um único pratos somos capazes de perceber a permanência das diversas influencias 

de povos que aqui passaram, e podemos ir além, ela é também meio cultural 

indispensável para a valorização de cultura socialmente marginalizadas, ela é uma 

forma de resgatar a nossas origens e mostra nas diversas formas de se apresentar 

como um marcador dinâmico de todas as culturas que aqui passaram e que nos 

construíram. 

 

 

1.4 O modernismo e a comida  

 

Ao analisar textos e músicas escritos nos anos do movimento modernista, 

pode-se observar a influência dos hábitos alimentares do povo brasileiro diretamente 



 

nas obras de diversos autores, entre eles: Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Vinicius 

de Moraes e Gilberto Freyre.  

A importância destes compositores e escritores no período do movimento 

modernista se faz principalmente, por buscarem, em suas obras, uma recriação da 

fala, dos costumes sociais e culturais nacionais daquele momento, incluindo nesses 

costumes a alimentação brasileira, assim: 

 
A cozinha brasileira em que predomina a influência africana tem tido 
ao lado de entusiastas e apologistas do valor de Pereira Barreto 120 
e de John Casper Branner, 121 críticos severos e até detratores.  
Sigaud, que foi talvez quem primeiro se ocupou com critério  
científico da alimentação brasileira, considerou a cozinha baiana- por 
conseguinte caracteristicamente afro-brasileira [..] O luxo da mesa  
brasileira - da mesa das casas-grandes em dia de festa, pois Sigaud 
acentua que [..]-impressionou-o agradavelmente. Principalmente o 
luxo da sobremesa, dos doces e das guloseimas de açúcar- estas de 
criação mais pernambucana do que baiana. [...] Se esses pitéus 
todos escapavam à atenção dos viajantes estrangeiros, que saíam 
do Brasil mal da comida, é que, muitos deles só conheceram a 
alimentação das vendas e das péssimas estalagens. Teriam deixado 
o país com outra ideia de sua arte culinária, se tivessem gozado da 
hospitalidade de uma casa-grande de engenho ou fazenda. 
(FREYRE, 1958) 

 
Mas como o movimento modernista elevou a nossa cultura alimentar para um 

dos símbolos da construção dessa identidade nacional? Segundo a repórter Adriana 

Mendonça, para o jornal CNN.NET, “observa-se que hoje gozamos do privilégio de 

ver a cozinha brasileira na moda. O que parece ser um movimento recente tem 

raízes mais antigas.” A gastronomia se apresentou como um importante agente 

agregador nas grandes reuniões que precederam a semana de 22. Adriana 

Mendonça afirma ainda que, “a simples menção ao nome dado ao movimento revela 

toda a essência gustativa do que se queria dizer: Antropofagia.” Já que: 

 
Eles propunham o deglutir, o comer, o digerir. O que teve de curioso? 
O alargamento do conceito de comer. Poderia se comer 
absolutamente tudo. A noção de gostoso, de gostosa estava 
associado ao que dava gosto, independentemente de ser digerido 
pelo estômago, pelos olhos ou pela mente. Aliás, era tudo estômago. 
Então, claro, a comida e adjetivos relativos entraram na moda e 
elevaram a condição de se “nutrir” ao intelecto 
nacional. (MENDONÇA, 2014). 

 

O conceito de antropofagia explorado pelo movimento modernista era uma 

forma de expressão, sabia-se que a identidade cultural brasileira tinha sido formada 



 

pelas mais diversas influências na nossa colonização, e por isso não se podia negá-

las. Na verdade a ideia era deglutir toda forma de influência sofrida pelo estrangeiro 

e digerir as melhores partes, para assim transformá-las na nossa própria identidade 

cultural. Por isso, que a expressão antropofagia se tornou símbolo do movimento 

modernista, conceito que foi inserido no movimento a partir do Manifesto escrito por 

Oswald de Andrade: 

 
Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 
Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos 
os individualismos, de todos os coletivismos. De todas as religiões. 
De todos os tratados de paz. Tupi, or not tupi that is the question. 
Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos. 
Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do 
antropófago. (ANDRADE, 1928) 

 
Além disso, a forma como a comida foi explorada por alguns escritores, já 

citados anteriormente, conseguiu dar forma a nossa identidade gastronômica. 

Podemos observar esse feito na obra de Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. 

Obra essa que foi escolhida como enfoque principal desse trabalho, que tem como 

objetivo fazer uma análise da construção da narrativa, levando em conta a 

gastronomia como ponto principal do livro, criando um diálogo a partir da forma de 

como Jorge Amado aborda a comida como um importante aspecto da identidade 

cultural daquele povo, assim sendo:  

 
Das ocorrências existentes, é fundamental para compor a 
compreensão da região do ponto de vista sócio-cultural, a forma 
singular como Jorge Amado trata o assunto. Em verdade, não se 
pode dizer que haja um escritor dessa região que tenha tanta relação 
com temperos, cheiros, paladar, o prazer de comer, como o autor de 
Gabriela. Não é à toa que a sua obra inspirou o referido livro de 
culinária de Paloma Amado, que se estrutura com base nas 
referências culinárias e hábitos alimentares pontuadas pelo escritor 
baiano em relação aos seus personagens. (NETTO SIMÕES, 2002) 
 

2 ANÁLISE DA OBRA GABRIELA CRAVO E CANELA 

2.1 Desvendando Jorge Amado 

Para analisar a obra Gabriela Cravo e Canela no aspecto de identidade 

cultural e gastronômico é preciso primeiro falar do seu autor, Jorge Amado. Ele foi 

reconhecidamente participante da segunda fase do modernismo brasileiro, herdeiro 

das reivindicações da semana de 22, escreveu seu primeiro livro aos 19 anos, 



 

intitulado O País do Carnaval, ‘’que reflete com nitidez, a alma agitada e inquieta de 

Jorge, que desejando entregar-se à literatura, sentia e escrevia para dar ordem a 

essa confusão. ’’ (CASTELLO, 1999), por isso é importante dizer que 

Sem os modernistas de 1922 (primeira geração), dificilmente os 
modernistas de 1930 (segunda geração) teriam conseguido o feito 
literário e social que obtiveram, porque aqueles foram os primeiros 
que provocaram a atualização da ‘inteligência’ brasileira, foram eles 
que trouxeram para a literatura o fato não literário e a oralidade, que 
tanto beneficiou o realismo seco dos escritores regionalistas, dando-
lhes maior autenticidade (GUIDIN, 2013). 

Foi apenas no seu segundo livro que Jorge Amado começou a contar o Brasil. 

Escrito em 1932 e intitulado Cacau, ‘’ O livro descreve a dura vida dos trabalhadores 

das plantações de cacau da vila de Pirangi, na região de Ilhéus, Bahia (...) quando 

resolve discorrer sobre o país, é de si e sua origem existencial que ele fala.’’  

(CASTELLO, 1999) E ao escrevê-lo Jorge Amado retrata bem o que o modernismo 

carregava em si como prioritário: 

A verdadeira arte moderna devia retratar criticamente um Brasil mais 
abrangente, que mal se conhecia, cujas desigualdades sociais 
fossem retratadas com vigor num realismo próprio do século 20 
(GUIDIN, 2013). 

Suas obras podem ser divididas em 3 fases, e cada uma delas conta o Brasil 

de uma forma diferente das demais, a primeira tem como temática os problemas 

sociais, a segunda traz o ciclo do cacau produzido em larga escala na Bahia e a 

terceira tem enfoque no lirismo, e foi quando ele escreveu o livro Gabriela Cravo e 

Canela.  

Jorge Amado escreveu Gabriela Cravo e Canela em um momento de 

afastamento de uma visão internacionalista, o que o aproximou ainda mais do Brasil 

e da realidade brasileira, ampliando seu olhar sobre o nosso país (CASTELLO, 

1999). 

Gabriela Cravo e Canela inaugura uma nova fase da obra de Jorge 
Amado. A partir deste romance, o autor atenua o conteúdo politico 
que marcou seus primeiros livros para dar ênfase a mistura racial, ao 
erotismo e a percepção sensorial do mundo. (FUNDAÇÃO CASA DO 
JORGE AMADO, 2018, documento eletrônico).  



 

É possível ver essas mudanças, principalmente na maneira em como ele 

descreve Gabriela e o cotidiano das pessoas que vivem em ilhéus, a preocupação 

agora é retratar como a realidade de fato é. 

O romance Gabriela Cravo e Canela é o livro que marca sua ruptura 
com uma visão do Brasil e do mundo, agora não mais esquemática, 
ou programática, mas viva, cheia de contradições e incongruências. 
(CASTELLO, 1999) 

Jorge Amado teve seus livros traduzidos para mais de 48 idiomas, essas 

traduções ajudaram a aproximar a imagem dele com a imagem brasileira. Ele ao se 

inventar como escritor, inventou também o Brasil. 

2.2 Gabriela e a gastronomia  

Gabriela é retirante que tem como desejo principal viver livre, ser dona de si. 

Dotada de uma rica capacidade de fazer os mais saborosos quitutes da cozinha 

baiana, vai parar na casa do árabe Nacib, dono do bar Vesúvio, onde além de 

começar a cozinhar para ele acaba se tornando a sua amante e em seguida a sua 

esposa. Nessa nova fase os livros de Jorge Amado:  

Ganham destaque as personagens femininas: as mulheres passam 
ao centro da narrativa como mito sexual, mas também como agente 
do próprio desejo. (NOTÍCIA CAPITAL, 2018) 

E sendo marcado por diversas mudanças na forma de escrever que Jorge 

Amado produz um livro que conta não só a historia de Gabriela e do árabe Nacib, 

mas a afirmação de toda a construção da identidade cultural do povo de Ilhéus, 

através dos costumes narrados, mas principalmente pelas comidas feitas por 

Gabriela que são tão bem-quistas pelos frequentadores do bar Vesúvio. Em um 

trecho do livro é possível perceber o tamanho da admiração dos clientes por 

Gabriela, sua feminilidade e seus dotes culinários.  

“Os bolinhos de carne picante eram cantados em verso e prosa- em 
verso porque o professor Josué a eles dedicaram uma quadra, onde 
rimava frigideira com abrideira, cozinheira com faceira” (Amado, 
1958, p127). 

No livro a gastronomia não só é citada, como por toda a narrativa é um dos 

seus motes principais, afinal é a por ter sido deixado pela cozinheira, que o árabe 



 

Nacib contrata Gabriela, e é de dentro do bar Vesúvio que todo o desenrolar da 

história acontece:  

Bar era bom negócio em Ilhéus, melhor só mesmo cabaré. Terra de 
muito movimento, de gente chegando atraída pela fama de riqueza, 
multidão de caixeiros-viajantes enchendo as ruas, muita gente de 
passagem, quantidade de negócios resolvidos nas mesas dos bares, 
o hábito de beber valentemente e o costume levado pelos ingleses, 
quando da construção da estrada de ferro, do aperitivo antes do 
almoço e do jantar, disputado no pôquer de dados, hábito que se 
estendera a toda a população masculina. Antes do meio-dia e depois 
das cinco da tarde os bares superlotavam. (Amado, 1958, p38) 

Do diálogo feito pelo autor das comidas servidas por Gabriela, no bar do seu 

Nacib, é capaz de contar não apenas a história da sociedade de Ilhéus, mas os seus 

costumes alimentares e a influência dos negros, índios, portugueses e árabes na 

cozinha baiana: 

Assim sendo é possível encontrar na literatura de Jorge Amado a 
referência a hábitos alimentares, comidas e temperos que compõe 
esse cenário cultural. Conforme Simões (2000), a hibridação 
acentuada na Bahia e, particularmente, na região cacaueira contribui 
de forma peculiar para a sua culinária. Assim, o dendê africano, a 
mandioca do índio e o azeite do português, além do trigo árabe e das 
raízes e farinhas dos Sergipanos são elementos indispensáveis para 
a cozinha regional (MENEZES apud SIMÕES, 2008).  

2.3 Identidade cultural no livro Gabriela Cravo e Canela 

Jorge Amado conseguiu transformar um romance em um signo de 

identificação daquele povo que ele assumiu contar, fazendo com que fosse possível 

criar uma ideia de identidade cultural, pura e genuína.  

Essa identidade começa a ser construída logo no início do livro, quando ele 

descreve a cidade e o seus costumes matinais, ai já é possível perceber que a 

cozinha negra, das baianas e seus tabuleiros, faz parte da rotina de Ilhéus, Jorge 

Amado conta que seu Nacib e os coronéis:  

Conversavam junto à banca de peixe, construída num descampado 
em frente à rua do Unhão, onde os circos de passagem armavam 
seus pavilhões. Negras vendiam mingau e cuscuz, milho cozido e 
bolos de tapioca. Fazendeiros habituados a madrugar em suas roças 
e certas figuras da cidade (...) reuniam-se ali diariamente antes da 
cidade acordar (AMADO, 1958, p17). 



 

Mais à frente ele mostra o costume dos grandes fazendeiros de consumir 

essas comidas rotineiramente, descreve também a roupa das negras e o que elas 

vendiam como pode ser percebido no trecho a seguir:  

O coronel Ribeirinho, proprietário da fazenda Princesa da Serra, cuja 
riqueza não afetara sua simplicidade bonachona, quase sempre já ali 
se encontrava quando, às cinco da manhã, Maria de São Jorge, 
formosa negra especialista em mingau e cuscuz de puba, descia o 
morro, o tabuleiro sobre a cabeça, vestida com a saia colorida de 
chitão e a bata engomada e decotada a mostrar metade dos seios 
rijos. Quantas vezes não a ajudara o coronel a baixar a lata de 
mingau, a arrumar o tabuleiro, os olhos no decote da bata. Alguns 
vinham mesmo de chinelas, paletó de pijama sobre uma calça velha. 
jamais o Doutor, é claro. Esse dava a impressão de não despir a 
roupa negra, os borzeguins, o colarinho de bunda virada, a gravata 
austera, sequer para dormir. Repetiam diariamente o mesmo 
itinerário: primeiro o copo de mingau na banca de peixe, a conversa 
animada, a troca de novidades, grandes gargalhadas. (AMADO, 
1958, p17). 

E como a concepção de identidade cultural de um povo, no caso o baiano e 

por isso Brasileiro, é construída a partir do livro Gabriela Cravo e Canela, de Jorge 

Amado? 

Em seu artigo SAMPAIO (2010), comenta que a construção da identidade 

cultural, (ao ser analisado com esse sentimento de pertencimento e permanência), é 

o pressuposto básico para a construção da identidade individual. Pois sem 

identificação é impossível criar o ideal imaginário de pertencimento a um grupo, ou 

seja, através de um livro e do ideal que ele transmite somos capazes de conectar 

pessoas que estão sendo representadas pelas tradições sociais descritas no livro. 

Por isso que:  

Todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos 
sociais e sociedades, que organizam seu significado em função das 
tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura 
social, bem como sua visão de tempo e espaço (MENEZES apud 
CASTELLS, 2000). 

 Levando em consideração as citações acima, é possível identificar na obra de 

Jorge Amado a construção desse material, quando nela ele enfatiza os costumes 

gastronômicos baianos e o processamento desses costumes em uma construção da 

identidade dos ilheenses. Pessoas do mundo todo veem a Bahia pela narração do 

autor, a fim de provar o que mais identifica aquele povo, a comida, por isso podemos 

dizer que:  



 

Na medida em que a história alimenta a literatura e a literatura 
interfere na história, esses romances traduzem o imaginário do 
escritor, grapiúna, enriquecido de vivencias do povo baiano e 
contagia leitores do mundo inteiro, eventualmente turistas, que vão a 
Ilhéus para comer o bolinho de Gabriela. (SIMOES, 2002).  

Se Jorge amado, assim como Gabriela, tornaram-se símbolo do nosso país, é 

certo dizer que eles fazem parte da identidade cultural e gastronômica do Brasil, e 

que traduzem em si esse ideal imaginário que conta, da nossa força como povo, 

assim como denuncia uma sociedade patriarcal, regida pelo progresso que vem a 

passos lentos. Mas ainda assim Jorge Amado conseguiu transferir a nossa 

personalidade, marcante, saborosa e rica através dos quitutes feitos pelas mãos 

habilidosas de Gabriela, figura feminina, que se mostra dona de si e de sua 

sexualidade, e que seduz a todos com os seus temperos e malícia.  

Jorge Amado descreve nessa passagem o quanto o povo de ilhéus, no livro, é 

conquistado pelos temperos e pela figura feminina de Gabriela: 

Vinham para o aperitivo, o pôquer de dados, os acarajés 
apimentados, os bolinhos salgados de bacalhau a abrir o apetite. O 
número crescendo, uns trazendo outros, devido às notícias sobre a 
alta qualidade do tempero de Gabriela. Mas muitos deles 
demoravam-se agora um pouco mais além da hora habitual, 
atrasando o almoço. Desde que Gabriela passara a vir ao bar com a 
marmita de Nacib. (AMADO, 1958, p127). 

2.3.1 A gastronomia dentro da narrativa 

 Da gastronomia descrita no livro, da riqueza de detalhe de cada ingrediente 

usado nos pratos, o autor mostra como a comida é capaz de contar uma história, e 

de como ela pode ser transformada na própria narrativa, ora sendo comida para 

nutrir o corpo, ora sendo confundida com o próprio ato sexual, é tão claro a maneira 

como Jorge Amado mistura as duas definições que a própria Gabriela exala cheiro 

de especiarias: “Dela vinha um perfume de cravo, dos cabelos talvez, quem sabe do 

cangote“ ela não só tem cheiro de comida, como também tem cor de comida; “Um 

rasgão na saia mostrava um pedaço de coxa cor de canela, os seios subiam e 

desciam levemente ao ritmo do sono, o rosto sorridente.“ (AMADO, 1958, p106).   

Gabriela Cravo e Canela. O nome é suficiente para inspirar essa 
forma de fazer e esses estilos de preparar que os poderosos ignoram 
e só os ‘’fracos’’ podem conhecer. São segredos que permitem uma 
inversão de mundo, fazendo com o que a cabeça seja trocada pelo 



 

estomago e pelo sexo (onde todos os homens se igualam e se 
deitam) (DAMATTA, 1986, p5) 

 Em outra passagem Jorge Amado usa o mesmo termo comida para se referir 

ao ato sexual, quando o árabe Nacib perdeu a companhia de Risoleta para passar a 

noite, como podemos ver a baixo; 

Mas o caixeiro-viajante conhecia o Dr. Ezequiel, sua fama, 
abandonou-lhe a mulher, procurou outra com os olhos. Risoleta 
resistia, Ezequiel segurou-lhe o pulso, tomou-a nos braços. - 
Perdeste a comida... - riu Tonico Bastos. - Um favor que ele me faz. 
Não quero nada com ela hoje, tou morto de cansado. Logo que a tal 
dançar, dou o fora. Tive um dia de cão (AMADO, 1958, p103).   

    É nessa mistura entre o prazer de se alimentar e o prazer carnal que o autor 

do livro constrói a imagem de Gabriela, que foi perpetuada em nosso ideal 

imaginário, em filmes e novelas, como uma mulher sensual e que constrói dentro da 

sua cozinha a sua personalidade, só alguém livre, como ela era, seria capaz de 

fazer as mais saborosas refeições, e Jorge Amado afirma isso ao longo do livro e no 

seguinte trecho: 

Seu Nacib tinha ciúmes, era engraçado. Que pedaço tirava se Josué 
lhe tocava na mão? Se seu Tonico, beleza de moço! tão sério na 
vista de seu Nacib, nas suas costas tentava beijar-lhe o cangote? Se 
seu Epaminondas pedia um encontro, se seu Ari lhe dava bombons, 
pegava em seu queixo? Com todos eles dormia cada noite, com eles 
e com os de antes também, menos seu tio, nos braços de seu Nacib. 
Ora com um, ora com outro, as mais das vezes com o menino 
Bebinho e com seu Tonico. Era tão bom, bastava pensar. Tão bom ir 
ao bar, passar entre os homens. A vida era boa, bastava viver. 
Quentar-se ao sol, tomar banho frio. Mastigar as goiabas, comer 
manga espada, pimenta morder. Nas ruas andar, cantigas cantar, 
com um moço dormir. Com outro moço sonhar. (AMADO, 1958, 
p169) 

Mostra também que na ânsia para não perder a cozinheira e a mulher o árabe 

Nacib casa-se com Gabriela e ao fazer isso, Gabriela passa de cozinheira feliz para 

mulher casada infeliz, pois não consegue se adaptar as obrigações sociais e sexuais 

que o seu novo status lhe submete, e ela acaba traindo o marido com o Tonico, 

como mostra o trecho abaixo, 

Coisa mais tola, sem explicação: por que os homens tanto sofriam 
quando uma mulher com quem deitavam, deitava com outro? Ela não 
compreendia. Se seu Nacib tivesse vontade, bem que podia ir com 
outra deitar, nos seus braços dormir. Ela sabia que Tonico dormia 
com outras, dona Arminda contava que ele tinha um horror de 
mulheres. Mas, se era bom deitar-se com ele, brincar com ele na 
cama, por que exigir que fosse só ela? Entendia não. Gostava de 
dormir nos braços de um homem. Não de qualquer. De moço bonito, 



 

como Clemente, como Tonico, como seu Nilo, como Bebinho, ah! 
como seu Nacib. Se o moço também queria, se a olhava pedindo, se 
sorria para ela, se a beliscava, por que recusar, por que dizer não? 
Se estavam querendo, tanto um como o outro? Não via porque. 
(AMADO, 1958, p262). 

Apesar da traição e da separação do casal, Gabriela segue fiel no ato de 

cozinhar ao seu Nacib, não cozinhando para mais ninguém, e nem aceitando 

proposta de casa montada dos coronéis, passa agora, a ganhar a vida costurando 

para Dora, sendo assim: 

Ela continuava em casa de dona Arminda. Nacib não voltara a vê-la. 
Pela parteira soubera que ela costurava para o florescente atelier de 
Dora. E por outros sabia das ofertas a chover sobre ela, em recados, 
cartas, bilhetes. Plínio Araçá mandara lhe dizer que fizesse 
ordenado. Manuel das Onças novamente a rondava. Também 
Ribeirinho. O juiz estava disposto a romper com a rapariga, botar 
casa para ela. Segundo constava até o árabe Maluf, aparentemente 
tão sério, era candidato. Coisa esquisita: não havia proposta capaz 
de tentá-la. Nem casa, nem conta em loja, nem roça plantada, nem 
dinheiro batido. Costurava para Dora. (AMADO, 1958, p265) 

É interessante perceber que ao longo do livro a comida e a cozinha vão 

sendo ressignificadas o tempo todo, ora sendo termômetro para o quanto as coisas 

vão bem ao bar e na vida pessoal do seu Nacib, ora sendo uma ameaça para os 

empreendimentos do árabe, mas que no final seguem firmes na proposta que aqui 

se deteve a analisar. Elas são partes indispensáveis do livro e mostram não só a 

história de Gabriela, mas a importância da gastronomia para o povo de Ilhéus e de 

como até hoje a identidade cultural gastronômica da Bahia deve aos livros e às 

histórias de Jorge Amado por terem se tornado símbolo da gastronomia brasileira: 

A gastronomia faz parte da cultura de todos os povos e o resgate da 
cozinha tradicional valoriza a culinária. Nesse âmbito, a atividade 
turística faz uso desse patrimônio, que, muitas vezes, através da 
gastronomia, percebe o valor cultural de um determinado local. 
(MEDEIROS E TAVEIRA, 2015). 

Para finalizar a analise do livro, Gabriela Cravo e Canela, é importante focar 

em como Jorge Amado demonstra já no final da narrativa, todo o seu apreço pela 

gastronomia baiana, exaltando-a e referenciando-a, como se nenhuma gastronomia 

do mundo fosse capaz de se equiparar; mesmo quando Mudinho Falcão, sócio de 

Seu Nacib, traz do Rio de Janeiro um chef de cozinha português, para o novo 

restaurante, como podemos atestar nessa passagem do livro: 

Convidou João Fulgêncio, Nhô-Galo, o Doutor, Josué e o Capitão 
para um almoço preparado pelo nobre chef. Maioneses, caldo verde, 



 

galinha à milanesa, filé com fritas. Não é que fosse má a comida, não 
era. Como compará-la, porém, com os pratos da terra, temperados, 
cheirosos, picantes, coloridos? Como compará-la com a comida de 
Gabriela? Josué recordava: eram poemas de camarão e dendê, de 
peixes e leite de coco, de carnes e pimenta. Nacib não sabia como 
tudo aquilo iria acabar. Aceitariam os fregueses esses pratos 
desconhecidos, esses molhos brancos? Comiam sem saber o que 
estavam comendo, se era peixe, carne ou galinha. O Capitão 
resumiu numa frase: - Muito bom, mas não presta. (AMADO, 1958, p 
282) 

E ao decorrer da historia, uma ótima oportunidade se mostra quando o ’’chef 

de cusine’’ desaparece fazendo o dono de o bar Vesúvio contratar novamente 

Gabriela. Como narrado no livro o jantar de inauguração é um sucesso e uma ótima 

oportunidade encontrada pelo autor do livro para ressaltar novamente a qualidade 

da gastronomia baiana: 

Era uma consagração, culminando com as palavras de Mudinho, 
desejoso, como disse, ‘dar a mão a palmatoria’. Fizera vir cozinheiro 
do Rio, Nacib fora contra. Tinha razão. Não havia no mundo comida 
capaz de compara-se com essa da Bahia (AMADO, 1958, p289). 

Essas duas citações são capazes de finalizar a reflexão de como em todo o 

livro Jorge Amado retrata a gastronomia, fazendo refleti-la como elemento 

primordial, que retrata não somente a Bahia, mas que faz contar um Brasil, que de 

tão rico culturalmente é capaz de traduzir em sua cozinha uma diversidade 

gastronômica eficiente em seduzir, seja pela figura feminina de Gabriela, seja pelos 

quitutes feitos e temperados de forma exemplar, a construção de um povo, o nosso 

povo. Pontuando o que nessa análise tentei mostrar. 

 
3 CONSIDERACÕES FINAIS  
 
 A importância de nos conectarmos com a nossa história e de nos 

repensarmos como agente critico, faz também parte da obrigação profissional da 

nossa condição de bacharelandos em gastronomia, já que desvincular a comida 

para além da alimentação torná-la em um agente transformador, repercute também 

na nossa luta diária dentro do calor de uma cozinha.  

 O ser brasileiro sempre foi difícil de definir, mas junto ao movimento 

modernista algumas perguntas que angustiava a nossa nação, no início do século 

XX, começaram a ser respondidas. Muito embora a cultura seja viva e continue em 

constantes transformações, assim como nossos hábitos alimentares, muito do nosso 



 

ideal imaginário do que nos faz ser brasileiros foi construído gradativamente junto 

aos artistas e antropólogos dessa época. 

E qual a importância desse artigo científico para a sociedade? 

A resposta é uma só, e pode ser dada pelas bem colocadas palavras da 

historiadora Emília Viotti da Costa, onde ela diz que: "Um povo sem memória é um 

povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no 

futuro, os mesmos erros do passado." Fazendo refletir que Gabriela, no Livro de 

Jorge Amado, nos conta muito além de uma história romântica, ela virou agente 

reflexivo de uma identidade gastronômica perpetuada, lida, conceituada e estudada 

até hoje, sendo protagonista de uma gastronomia que influenciou milhares de 

cozinheiros no decorrer da história do Brasil.  

No livro, a literatura foi capaz de se alimentar de uma comida rica, símbolo 

nato de um povo e mais do que isso, ser mote tão importante de uma narrativa que 

se compreendeu internacionalmente como a identidade do Brasil, sendo capaz de 

conquistar os estrangeiros pela nossa cultura e comida inigualável narrada de forma 

cativante. 

Se para o promissor futuro devemos evitar os mesmos erros do trágico 

passado, entender o que nos faz povo, nação, deveria ser a nossa busca política 

primordial, pois só assim a unidade do que nos faz povo permitiria o real progresso 

dos comuns interesses da nossa pátria. 

Para um Brasil de progresso, a única receita (obedecendo a uma ordem 

gastronômica) é levar em consideração o que o movimento modernista tinha como 

primordial: o antigo não deve ser esquecido, ele apenas não devia mais ser 

reproduzido e para não reproduzi-lo, estudemos e entendamos a nossa condição de 

povo brasileiro. 
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