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Introdução

Existem ingredientes que são comuns em nossa 
mesa, e do qual não nos damos conta de quão 
revolucionário foram suas descobertas para a 
gastronomia e para a história da humanidade. Ente 
esses ingredientes está o açúcar, que mudou hábitos e 
costumes de toda uma sociedade.
    Através deste trabalho, pretende-se mostrar como a 
descoberta do açúcar marcou a história, e quão 
importante suas várias aplicações para o homem. 
Procuramos expor a trajetória do açúcar até chegar a 
terras brasileiras. Como e por que sofreu esta expansão 
tão impressionante, de cruzar oceanos.
    Dois livros de suma importância deram 
sustentabilidade a esta pesquisa: "História da 
Alimentação no Brasil", de Luís Câmara Cascudo e 
"Açúcar", de Gilberto Freire.

Material e métodos

    A estrutura do trabalho firmou-se por meio de fontes 
bibliográficas
    O procedimento metodológico utilizado constitui 
uma união interdisciplinar de pressupostos históricos, 
filosóficos e lógico-dedutivos. 
    Dentro desse contexto, sabendo que as novas teorias 
são sempre incorporações das antigas que, agindo 
dentro de um realismo convergente, terminam 
rompendo com o antigo a partir dele próprio, 
valorizamos as fontes primárias manuscritas, sem 
desprezar o conhecimento acumulado pela ultrapassada 
historiografia luso-brasileira.

Resultados e discussão
    O consumo do açúcar é datado desde os povos 
primitivos. Em regiões quentes, estas populações 
consumiam o açúcar nas mais variadas formas. Além 
da própria cana de açúcar, eles usavam o abacaxi, 
batata doce, algumas palmeiras, a laranja e a manga. 
Mas seu consumo era mais in natura do que 
manufaturados. O mel era muito utilizado, entretanto 
sua extração tinha um alto custo. Com a manufatura da 
cana-de-açúcar, processo de transformação da planta 
nos mais variados produtos, o açúcar transforma-se 
num elemento importante, e até fundamental, na 
alimentação do homem.

    Na Europa, principalmente, e nas sub-Europas que a 
partir do século XVI em diante viu florescer uma 
monocultura jamais vista, tornando grandes extensões 
coloniais no Oriente, na África e na América produtoras do 
açúcar.
   Admitindo que a cana de açúcar seja nativa do Sul do 

Pacífico, observam-se suas migrações daí para várias 
regiões: para Madagascar, por exemplo, para o Sudeste da 
Ásia, para a Índia, para China e há até quem suponha ter 
havido cana de açúcar na América pré-colombiana, 
portanto, antes da chegada dos espanhóis.
    As guerras religiosas promovidas pelos cristãos contra os 
mulçumanos árabes (evento denominado de ‘Cruzadas’)
levaram a popularização do açúcar em terras européias. Ao 
lado das especiarias, o paladar do açúcar não apenas 
seduziu por suas possibilidades gastronômicas, como 
também pelo fato de suas qualidades enquanto conservante 
e medicamento. 
    As tentativas de cultivo nos países da Europa Ocidental 
não surtiram bons resultados, devido ao clima. A solução 
era importar do Oriente. Ao importarem tal riqueza para 
suas próprias terras, as nações do Velho Mundo que 
estavam começando a se estruturar politicamente como 
reinos absolutistas fizeram com que o açúcar logo se 
tornasse importante para suas “tradições” gastronômicas. 
Contudo, a dependência da oferta do produto no mercado e 
os preços dessa valiosa especiaria restringiam o consumo às 
classes sociais mais abastadas e, por conseqüência, tornava 
o açúcar um produto elitizado.
    Já conhecidos como principais produtores de açúcar no 
mundo, os portugueses trouxeram a cana-de-açúcar para o 
Brasil. Em virtude do alto valor do açúcar no mercado 
internacional e dos conhecimentos adquiridos na produção 
do Reino e da Ilha da Madeira.
    Engenhos foram instalados utilizando-se principalmente 
da mão de obra escrava, no inicio o indígena autóctone, 
depois os africanos. Sem os trabalhos forçados do negro 
nas lavouras de cana-de-açúcar não existiria em 
Pernambuco uma cultura do doce, ou ainda uma civilização 
do açúcar. [1] Pernambuco logo se destacou, 
transformando-se no maior produtor de açúcar da colônia: 
fato que atraio a chegada de outros povos como holandeses 
e judeus da Europa.

Dentro desse caldeirão cultural que se tornou o Brasil, 
com a miscigenação de europeus, africanos e indígenas, a 
gastronomia brasileira ganhou características únicas.       



Segundo Cascudo, o açúcar foi saboreado pelos 
amerabas e africanos, pela primeira vez no Brasil. As 
guloseimas indígenas e africanas não foram 
determinadas pelo açúcar, o mel era a base. As 
formulas instintivas do pecin sucre, do açucarado, dos 
caldos doces, com sabores típicos indiscutíveis 
pertencem aos brasilienses, e não é nato dos negros. [2]  
    O açúcar foi um dos produtos que mais movimentou 
e expandiu horizontes da História da Humanidade. 
Além de revoluções no paladar e de uso medicinal, o 
açúcar foi um grande agente de enormes mudanças 
estruturais e sociológicas.
    Freyre afirma que sendo assim, o açúcar de cana 
como um complexo sociocultural total, deixando de ser 
tema de estudo apenas ecológico ou somente 
econômico, para alcançar aspectos alguns sutis da 
convivência humana. Aspectos que vêm sendo afetados 
pelo impacto, convivência humana, do doce, da 
doçaria, da confeitaria, do xarope, do remédio, da 
aguardente, do rum, do licor, sob formas de menos 
significação estritamente econômica do que a expressão 
psicológica ou fisiológica – a fisiologia do paladar – a 
estética ou lúdica ou terapêutica – ou mesmo baquica 
ou dionisiaca. Que essas outras formas de expressão, 
embora possam apresentar ligações estreitas com 
interesses econômicos dentro de economias capitalistas 
ou neo-capitalistas, tendem a se fazer sentir à revelia 
desses interesses e com manifestações de uma dinâmica 
antes complexamente psico-sociocultural que apenas 
econômica.[1]
    De especiaria passou a artigo de luxo, requisitado e 
usado como título de nobreza para quem podia comprá-
lo. Mais tarde se tornou indispensável nas despensas, o 
seu comércio e disseminação definiram novas 
estruturas sociais, novos países, novas misturas raciais. 
Significou poder, hierarquia, trouxe riquezas 
inestimáveis. Mas também trouxe pobreza, escravidão, 
opressão e estruturas políticas, econômicas e sociais 
que até hoje prevalecem de alguma forma no nosso 
convívio.
    Segundo Pestana, as sociedades buscam solucionar 
os problemas que vão se impondo, enquanto o caminho 
encontrado para superar os obstáculos determina o 
rumo do desenvolvimento social, econômico e 
cultural.[3]
    O “ouro branco” permitiu criar uma memória 
gastronômica através de receitas que não se perderam 
no tempo, e que identificam regiões, sendo uma marca 
cultural forte.
    Quintas cita que a lembrança é a matéria viva da 
cultura. O esquecimento faz parte do desapego à 
tradição.[4]
    Resgatar a história do açúcar é contar a história do 
mundo. 
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