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ESCOLA	DE	CULINÁRIA	SABOR	E	ARTE	
QUANDO	E	O	QUE	SERVIR	EM	VELÓRIO	DE	DEFUNTO	
(Resposta	de	dona	Flor	à	pergunta	de	uma	aluna)	

	
Nem	por	ser	desordenado	dia	de	lamentação,	tristeza	e	choro,	nem	por	isso	se	

deve	deixar	o	velório	correr	em	brancas	nuvens.	Se	a	dona	da	casa,	em	soluços	e	
em	desmaio,	fora	de	si,	envolta	em	dor,	ou	morta	no	caixão,	se	ela	não	puder,	um	
parente	ou	pessoa	amiga	se	encarrega	então	de	atender	à	sentinela	pois	não	se	
vai	 largar	 no	 alvéu,	 sem	 de	 comer	 nem	 de	 beber,	 os	 coitados	 noite	 adentro	
solidários;	por	vezes	sendo	inverno	e	frio.	
Para	que	uma	sentinela	se	anime	e	realmente	honre	o	defunto	a	presidi-la	e	

lhe	faça	leve	a	primeira	e	confusa	noite	de	sua	morte,	é	necessário	atendê-la	com	
solicitude,	cuidando-lhe	da	moral	e	do	apetite.	
Quando	e	o	quê	lhe	oferecer?	
Pois	a	noite	 inteira,	do	 começo	ao	 fim.	Café	é	 indispensável	 e	o	 tempo	 todo,	

café	 pequeno,	 é	 claro.	 Café	 completo,	 com	 leite,	 pão	 manteiga,	 queijo,	 uns	
biscoitinhos,	 alguns	 bolos	 de	 aipim	 ou	 carimã,	 fatias	 de	 cuscuz	 com	 ovos	
estrelados,	isso,	só	de	manhã	e	para	quem	atravessou	ali	a	madrugada.	
O	 melhor	 é	 manter	 a	 água	 na	 chaleira	 para	 não	 faltar	 café,	 sempre	 está	

chegando	 gente.	 Bolachas	 e	 biscoitos	 acompanham	 o	 cafezinho;	 uma	 vez	 por	
outra	uma	bandeja	 com	salgados,	podendo	 ser	 sanduíches	de	queijo,	 presunto,	
mortadela,	coisas	simples	pois	de	consumição	já	basta	e	sobra	com	o	defunto.	
Se	 o	 velório,	 porém,	 for	 de	 categoria,	 dessas	 sentinelas	 de	 dinheiro	 a	 rodo,	

então	se	 impõe	uma	xícara	de	chocolate	à	meia	noite,	grosso	e	quente,	ou	uma	
canja	 gorda	 de	 galinha.	 E,	 para	 completar,	 bolinhos	 de	 bacalhau,	 frigideira,	
croquetes	em	geral,	doces	variados,	frutas	secas.	
Para	beber,	em	sendo	casa	rica,	além	do	café,	pode	haver	cerveja	ou	vinho,	um	

copo	e	tão-somente	para	acompanhar	a	canja	e	a	 frigideira.	 Jamais	champanha,	
não	se	considera	de	bom-tom.	
Seja	 velório	 rico,	 seja	 pobre,	 exige-se,	 porém,	 constante	 e	 necessária,	 a	 boa	

cachacinha:	 tudo	 pode	 faltar,	 mesmo	 café,	 só	 ela	 é	 indispensável;	 sem	 seu	
conforto	não	há	velório	que	se	preze.	Velório	sem	cachaça	é	desconsideração	ao	
falecido,	significa	indiferença	e	desamor.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ESCOLA	DE	CULINÁRIA	SABOR	E	ARTE	
RECEITA	DE	DONA	FLOR:	MOQUECA	DE	SIRI	MOLE	

	
Aula	prática:	
Ralem	duas	cebolas,	amassem	o	alho	no	pilão;	
cebola	e	alho	não	empestam,	não,	senhoras,	
são	frutos	da	terra,	perfumados.	
Piquem	o	coentro	bem	picado,	a	salsa,	alguns	tomates,	
a	cebolinha	e	meio	pimentão.	
Misturem	tudo	em	azeite	doce	e	a	parte	ponham		
esse	molho	de	aromas	suculento.	
(essas	tolas	acham	a	cebola	fedorenta,	
que	sabem	elas	dos	odores	puros?	
Vadinho	gostava	de	comer	cebola	crua	
e	seu	beijo	ardia).	
	
Lavem	os	siris	inteiros	em	água	de	limão,	
lavem	bastante,	mais	um	pouco	ainda,	
para	tirar	o	sujo	sem	lhes	tirar	porém	a	maresia.	
E	agora	a	temperá-los:	um	a	um		
no	molho	mergulhando,	depois	na	frigideira	
colocando	um	a	um,	os	siris	com	seu	tempero.	
Espalhem	o	resto	do	molho	por	cima	dos	siris	
bem	devagar	que	esse	prato	é	muito	delicado.	
(ai,	era	o	prato	preferido	de	Vadinho!)	
	
Tomem	de	quatro	tomates	escolhidos,	um	pimentão,	
uma	cebola,	tudo	por	cima	e	em	rodelas	coloquem	para	dar	
um	toque	de	beleza.	No	abafado	por	duas	horas	deixem	
a	tomar	gosto.	Levem	depois	a	frigideira	ao	fogo.	
(Ia	ele	mesmo	comprar	o	siri	mole,	
possuía	freguês	antigo,	no	Mercado...)	
	
Quando	estiver	quase	cozido	e	só	então	
juntem	o	leite	de	coco	e	no	finzinho	
o	azeite	de	dendê,	pouco	antes	de	tirar	do	fogo.	
(Ia	provar	o	molho	a	todo	instante,	
gosto	mais	apurado	ninguém	tinha).	
	
Aí	está	esse	prato	fino,	requintado,	da	melhor	cozinha,	
quem	o	fizer	pode	gabar-se	com	razão		
de	ser	cozinheira	de	mão	cheia.	
Mas,	se	não	tiver	competência,	é	melhor	não	se	meter	
nem	todo	mundo	nasce	artista	do	fogão.	
(Era	o	prato	predileto	de	Vadinho	
nunca	mais	em	minha	mesa	o	servirei.	
Seus	dentes	mordiam	o	siri	mole,	
seus	lábios	amarelos	do	dendê.	
Ai,	nunca	mais	seus	lábios,	
sua	língua,	nunca	mais	
sua	ardida	boca	de	cebola	crua!)	
	
	
	
	
	
	
	



P.	126:	Cap.	17:	
	
Nos	primeiros	tempos	de	viuvez,	tempos	de	nojo,	de	luto	fechado,	permaneceu	

dona	 Flor	 em	preto	 e	 em	 silêncio,	 numa	 espécie	 de	 devaneio,	 nem	 sonho	nem	
pesadelo,	entre	o	crescente	murmúrio	das	comadres	e	as	memórias	dos	sete	anos	
de	casamento.	As	comadres	eram	dez,	eram	cem,	eram	mil,	numa	solidariedade	
rumorosa	e	constante;	lá	vinham	elas	no	rastro	de	dona	Rozilda	a	cercá-la	numa	
corte	de	mexericos,	as	vozes	erguidas	num	coral	de	acusações	a	Vadinho,	dona	
Rozilda	de	solista,	tendo	como	sua	imediata	dona	Dinorá,	idênticas	na	língua	de	
vitupérios.	
Dona	Flor,	 trancada	em	sua	aflição	e	anseio,	 fluía	em	meio	àquele	mundo	de	

lembranças,	recordando	os	momentos	de	riso	e	as	horas	de	amargura,	querendo	
reter	a	imagem	de	Vadinho,	sua	sombra	ainda	esparsa	na	casa,	densa	no	quarto	
de	dormir	e	vadiar.	
(...)	
esse	 exagero	de	 sentimento,	 esse	 luto	 fechado,	 esse	nojo	mais	 além	de	 toda	

aparência,	mais	além	de	todo	o	cerimonial	obrigatório	nos	ritos	da	viuvez,	essa	
face	parada	e	perdida,	esses	olhos	voltados	para	dentro	de	si	ou	a	fitarem	para	lá	
do	 horizonte,	 a	 fitarem	 o	 infinito,	 o	 nada,	 tudo	 isso	 era	 inaceitável	 para	 as	
comadres.	
(...)	
-	 Pelo	 jeito	 não	 vai	 esquecer	 nunca...	 Quanto	mais	 o	 tempo	 passa,	 mais	 ela	

sofre...	
	
	
	
	
Pag.	143,	Cap.	20:	
	
No	 leito	 de	 ferro	 um	 único	 pensamento	 esmaga	 dona	 Flor,	 atira-a	 contra	 o	

fundo	de	 si	mesma,	 em	 frangalhos:	nunca	mais	o	 teria	 ali,	 em	alvoroço,	 ao	 seu	
Vadinho;	 nunca	 mais.	 Aquela	 certeza	 a	 penetra	 e	 rompe;	 lâmina	 de	 veneno,	
rasga-lhe	o	peito	e	lhe	apodrece	o	coração,	apagando	sua	ânsia	de	sobrevivência,	
sua	 juventude	ávida	de	subsistir.	No	leito	de	ferro,	suicida,	dona	Flor.	Apenas	o	
desejo	a	sustenta	e	a	memória	persiste.	Por	que	o	espera,	se	é	inútil?	Por	que	o	
desejo	 se	 ergue	numa	 labareda,	 fogo	 a	 queimar-lhe	 às	 entranhas,	 a	 sustentá-la	
viva?		
(...)	
Dona	Norma,	sua	amiga,	veio	e	lhe	disse:	
-	Assim	não	é	possível,	Flor.	Não	é	possível.	Vai	completar	um	mês	e	você	vive	

como	uma	alma	penada,	rondando	dentro	de	casa.	E	sua	casa	que	era	um	brinco	
está	 se	 enchendo	de	 bolor;	mais	 parece,	Deus	me	perdoe,	 uma	 sepultura	 onde	
você	se	encerrou.	Reaja,	acabe	com	isso,	alivie	esse	luto.	
	
	
	
	
	
	



	
	
Pag.	167:	
	

ESCOLA	DE	CULINÁRIA	SABOR	E	ARTE	
CÁGADO	GUISADO	E	OUTROS	PRATOS	INCOMUNS	

	
Alguém	há	dias	perguntou,	penso	ter	sido	dona	Nair	Carvalho	pois	ela	gosta	de	

servir	do	bom	e	do	melhor,	o	que	oferecer	a	um	hóspede	de	requinte,	de	paladar	
esnobe,	 todo	 exigente,	 um	 artista,	 enfim,	 reclamando	 papa	 fina,	 quitutes	
incomuns(...)	
Pois	 recomendo	 servir	 uma	 delícia:	 cágado	 guisado	 –	 e	 lhes	 forneço	 uma	

receita	 que	 me	 foi	 ensinada	 por	 minha	 mestra	 de	 molhos	 e	 temperos,	 dona	
Carmen	Dias,	receita	mantida	em	segredo	até	agora	(...)	
Mas	se	vosso	hóspede	quer	ainda	caça	mais	supimpa	e	 fina,	 se	busca	o	non-

plus-ultra,	o	xispeteó,	o	supra-sumo,	o	prazer	dos	deuses,	porque	então	não	lhe	
servir	uma	viúva,	bonita	e	moça,	cozinhada	em	suas	lágrimas	de	nojo	e	solidão,	
no	molho	 de	 seu	 recato	 e	 luto,	 nos	 ais	 de	 sua	 carência,	 no	 fogo	 de	 seu	 desejo	
proibido,	que	lhe	dá	gosto	de	culpa	e	pecado?		
Ai,	eu	sei	de	uma	viúva	assim,	de	malagueta	e	mel,	em	fogo	 lento	cada	noite	

cozinhada,	no	ponto	exato	para	ser	servida.	
	
	
Pág.	216:	
	
-	Meu	marido	morreu...	
-	Morreu	o	primeiro...	Nada	impede	que	você	tenha	outro.	Você	é	moça,	Flor,	

nem	chegou	aos	trinta...	
-	Vou	completar	no	fim	do	ano...	
-	Menina	ainda...	 Para	o	que	você	 tem,	que	não	é	doença	nem	maluquice,	 só	

existem	dois	 remédios,	minha	 filha:	 casamento	ou	descaração.	Ou	então	entrar	
de	 freira	 num	 convento.	Nesse	 caso	 tome	 cuidado	 com	os	 padeiros,	 leiteiros	 e	
jardineiros,	e	com	padres,	para	não	cornear	Deus	Nosso	Senhor.	
-	Não	brinque,	Norminha...	
-	Não	estou	brincando,	Flor.	 Se	você	 fosse	descarada,	podia	 continuar	viúva,	

vestida	de	preto:	ia	dando	por	aí,	a	um	e	a	outro,	se	divertindo,	se	desapertando.	
Mas,	como	você	não	é	nada	disso,	é	séria	mesmo,	então	tem	que	casar,	não	tem	
outra	coisa	a	fazer...	
Desejo	de	viúva,	Norminha,	vai	no	carrego	do	defunto,	viúva	não	tem	direito	

nem	a	memórias	de	cama,	a	recordar	noites	de	vadiação,	quanto	mais	a	 ilusões	
de	 noivado	 e	 casamento,	 de	 outro	 marido.	 Tudo	 isso	 não	 passa	 de	 insulto	 à	
memória	e	à	honra	do	finado.	
Desejo	de	viúva	é	tão	vivo	quanto	o	de	donzela	ou	o	de	casada,	se	não	for	mais,	

sua	 tola;	 assim	 lhe	 respondia	 enérgica	 dona	 Norma.	 Novo	 casamento	 não	 é	
nenhum	insulto	à	honra	do	defunto;	qualquer	mulher	pode	prezar	a	memória	do	
marido	 morto,	 e	 ser	 feliz,	 ao	 mesmo	 tempo,	 em	 companhia	 de	 um	 segundo	
esposo.	



(...)	 Flor	 finalmente	 convencida.	 Talvez	 já	 estivesse	 antes,	 no	 cruel	 debate	
consigo	mesma;	 não	 o	 confessaria	 jamais,	 no	 entanto,	 se	 dona	 Norma	 não	 lhe	
arrancasse	os	véus	do	preconceito,	de	um	falso	luto	apodrecido	no	desejo.	
-	Mas,	Norminha,	de	que	adianta	eu	ficar	de	acordo?	Quem	vai	me	querer	de	

noiva?	Ninguém	quer	sobejo	de	defunto	(...)	
-	Arranque	a	tabuleta	e	eu	não	dou	seis	meses...	
-	Que	tabuleta?	
-	 Essa	 que	 você	 leva	 no	 rosto:	 “Sou	 viúva	 para	 sempre,	morri	 para	 a	 vida	 e	

para	o	casamento”.	Arranque,	volte	a	rir,	a	ser	igual	a	todo	mundo	e	aposto	que	
em	menos	de	seis	meses...	
	
	
	
Pág.	266:	
	
Dona	Flor	afagou	a	mão	do	marido,	homem	tão	bom:	
(...)	Teodoro,	a	gente	ia	terminar	brigando...	
-	Nós	dois?	Nunca,	minha	querida,	jamais...	
Olhou-a	quase	comovido,	numa	ternura:	
-	 Nunca	 iremos	 brigar...	 Nem	 esconder	 nada	 um	 do	 outro,	 seja	 o	 que	 for.	

Contaremos	tudo,	tudo...	
Beijou-a	nos	lábios,	levemente.	
-	Tudo...	–	repetiu	dona	Flor,	num	sussurro.	
Doutor	Teodoro	 sorriu	 todo	 satisfeito,	 levantou-se	e	 foi	 apagar	a	 luz.	 “Tudo,	

Teodoro?	 Tu	 crês	 possível?	 Mesmo	 os	 pensamentos	 mais	 recônditos,	 mesmo	
aqueles	que	a	pessoa	esconde	de	si	própria,	Teodoro?”	Dona	Flor	via	o	torso	forte	
do	 esposo	 sob	 o	 pijama,	 as	 largas	 omoplatas,	 o	 cangote	 rijo,	 os	 músculos	 do	
braço.	Mordendo	os	lábios,	tratou	de	desviar	o	pensamento,	pois	sendo	segunda-
feira	não	era	dia	dessas	coisas.	Sistemático,	o	doutor	mantinha	nisso	e	em	tudo	a	
mais	perfeita	ordem.	Tão	bom	e	generoso,	porém,	tão	delicado	e	atento,	tão	caído	
por	 ela	 a	 ponto	 de	 se	 dispor	 a	 suportar	 dona	 Rozilda...	 Tamanha	 devoção	
compensava	sua	sistemática,	seu	rigor	de	horários,	regras,	etiquetas.	
-	Tudo	não,	Teodoro,	tu	não	sabes	que	obscuro	poço	é	o	coração	da	gente.	

	
	
Pág.	310:	
	
Sozinha,	dona	Flor	deu	as	costas	a	tudo	aquilo;	os	doces,	as	garrafas	de	bebida,	

a	desarrumação	das	salas,	os	ecos	das	conversas	na	calçada,	o	fagote	a	um	canto,	
mudo	e	grave.	Andou	para	o	quarto	de	dormir,	abriu	a	porta	e	acendeu	a	luz.	
-	 Você?	 –	 disse	 numa	 voz	 cálida	 mas	 sem	 surpresa,	 como	 se	 o	 estivesse	

esperando.	
No	 leito	 de	 ferro,	 nu	 como	 dona	 Flor	 o	 vira	 na	 tarde	 daquele	 domingo	 de	

carnaval	 quando	 os	 homens	 do	 necrotério	 trouxeram	 o	 corpo	 e	 o	 entregaram,	
estava	Vadinho	deitado,	a	la	godaça,	e	sorrindo	lhe	acenou	com	a	mão.	Sorriu-lhe	
em	 resposta	 dona	 Flor,	 quem	 pode	 resistir	 à	 graça	 do	 perdido,	 àquela	 face	 de	
inocência	e	de	cinismo,	aos	olhos	de	frete?	Nem	uma	santa	de	igreja,	quanto	mais	
ela,	dona	Flor,	simples	criatura.	
-	Meu	bem...	–	aquela	voz	querida,	de	preguiça	e	lenta.	



-	Por	que	veio	logo	hoje?	–	perguntou	dona	Flor.	
-	Porque	você	me	chamou.	E	hoje	chamou	tanto	e	tanto	que	eu	vim...	–	como	se	

dissesse	ter	sido	o	seu	apelo	tão	insistente	e	intenso	a	ponto	de	fundir	os	limites	
do	possível	e	do	impossível.	–	Pois	aqui	estou,	meu	bem,	cheguei	indagorinha...	–	
e,	semilevantando-se,	lhe	tomou	a	mão.	
Puxando-a	para	si,	ele	a	beijou.	Na	face,	porque	ela	fugiu	com	a	boca:	
-	Na	boca,	não.	Não	pode,	seu	maluco.	
-	E	por	que	não?	
(...)	Dona	Flor	se	enternecia	com	cada	detalhe	desse	corpo:	durante	quase	três	

anos	ela	não	o	vira	e	ele	permanecera	igual	como	se	não	tivesse	havido	o	tempo.		
(...)	–	Por	que,	meu	bem...?	Tira	a	mão,	por	que?	
-	Você	se	esquece,	Vadinho,	que	sou	mulher	casada	e	que	sou	séria?	Só	quem	

pode	botar	a	mão	em	mim	é	meu	marido...	
Vadinho	pinicou	o	olho	num	deboche:	
-	E	eu	o	que	é	que	sou,	meu	bem?	Sou	teu	marido,	já	se	esqueceu?	E	sou	o	

primeiro,	tenho	prioridade...	
Aquele	 era	 um	 problema	 novo,	 nele	 não	 pensara	 dona	 Flor	 e	 não	 soube	

contestar:	
-	Tu	inventa	cada	coisa...	Não	deixa	margem	pra	gente	discutir...	
Na	rua,	de	volta,	ressoaram	os	passos	firmes	do	doutor	Teodoro.	
-	Lá	vem	ele,	Vadinho,	vai-te	embora...	Fiquei	contente,	muito	contente,	nem	

sabes,	de	te	ver...	Foi	bom	demais.	
Vadinho	bem	do	seu,	a	la	godaça.	
-	Vai	embora,	doido,	ele	já	está	entrando	em	casa,	vai	fechar	a	porta.	
-	Por	que	hei	de	ir,	me	diga?	
-	Ele	chega	e	vai	te	ver	aqui,	que	é	que	eu	vou	dizer?	
-	Tola...	Ele	não	me	vê,	só	quem	me	vê	és	tu,	minha	flor	de	perdição...	
-	Mas	ele	vai	deitar	na	cama...	
Vadinho	fez	um	gesto	de	lástima	impotente:	
-	Não	posso	impedir,	mas,	apertando	um	pouco	cabe	nós	três...	


