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Mequetrefe - Como você in-
gressou no jornalismo de gas-
tronomia?
Dias Lopes – Em 1968, fui con-
tratado para fazer parte da equi-
pe que fundou a Veja. Comecei 
como repórter pesquisador, na 
seção de livros. Depois, ficava na 
editoria de Geral e fui subindo, 
até ser editor assistente em 1987. 
Acabei especialista em religião e 
medicina e fiz uma capa sobre 
vinhos e reportagens sobre gas-
tronomia. Recebi, em 1987, um 
convite para ser correspondente 
em Roma. O leste europeu come-
çou a desmoronar, acabei sendo 
repórter internacional da revis-
ta, cobrindo os países do leste, o 
Muro de Berlim. Nas viagens, eu 
sempre me interessei por gastro-
nomia, por comer e beber bem. 
Descobri algumas revistas dife-
rentes das que tínhamos aqui, 
como a italiana Pane e vino, que 
tinha esse suporte cultural que 
eu trouxe depois para a Gula.

Dias Lopes: bom de garfo 
na história da gastronomia 

M - Naquela época que revis-
tas existiam aqui de gastro-
nomia?
DL – Tinha a Gourmet, que, ape-
sar de boa, não andava bem. Não 
havia ainda um mercado para 
esse tipo de publicação. Voltei 
da Itália em 1990, cansado das 
madrugadas da Veja. Tinha me 
acostumado a outro tipo de vida 
e fiquei incomodado de ter que 
chegar à revista ao meio-dia e 
sair às 6h da manhã. Encontrei 
o vice-presidente da Abril, o Tho-
mas Souto Corrêa, que me falou 
sobre a Gula, um braço da Abril. 
A publicação havia empacado na 
terceira edição. Entre o primeiro 
e o segundo número passaram-
se sete meses e isso é mortal, 
pois sem regularidade você não 
conquista leitores. Eu falei para 
o Thomas: “Acho que a revista ti-
nha que mudar a linha. Não ser 
de cultura, mas de informação. 
Está faltando no Brasil explicar 
esses ingredientes novos que es-

tão chegando”. O leitor queria sa-
ber, por exemplo, se o foie gras, 
como produto de uma doença no 
ganso, não poderia fazer mal para 
a saúde do ser humano. Comprei 
a Gula junto com outra pessoa e 
fomos tocando com grandes difi-
culdades até o Plano Real. Aí ela 
decolou, porque nós abrimos o 
mercado. Antes, ninguém anun-
ciava em revista de gastronomia. 
A Abril tinha revistas de receita, 
culinária pura, mas isso é outra 
coisa. Estou falando de revistas 
de gastronomia, mais especifica-
mente de enogastronomia.

M - Hoje, até mesmo um jor-
nal diário, o Estadão, tem o 
caderno Paladar. São sinais 
de um crescimento do jorna-
lismo gastronômico no país? 
O que mudou?
DL - O jornalismo cobre as coi-
sas que estão acontecendo. Se as 
coisas não acontecem, não tem o 
que  fazer.  E   não  acontecia 

Ele não cozinha, mas adora meter a colher no prato dos 
outros. Alguns o chamam de crítico; ele se diz colunista 
gastronômico. O gaúcho José Antônio Dias Lopes traba-
lhou por 23 anos na Veja e foi convidado a participar do 
projeto da revista Gula. Dirigiu a publicação até o início 
do ano, quando partiu para uma nova empreitada. Em 
julho, lançou pela Editora Isabella e sob seu comando 
a revista Gosto. Escreve também a seção “O melhor de 
tudo” do Paladar, caderno semanal do Estado de São 
Paulo, e publicou livros relacionados à culinária. O mais 
recente deles - A rainha que virou pizza (IBEP Nacional, 
2007) - reúne artigos publicados no Estadão e na Gula, 
organizados cronologicamente. Os textos de Dias Lopes 
relacionam sempre comida e história, viajando dos hábi-
tos alimentares de D. João VI às origens do strogonoff; 
do fato de Marcello Mastroianni ser um gourmet ao livro 
de culinária publicado por Sophia Loren. Na entrevista 
a seguir, o jornalista fala de sua trajetória profissional, 
da formação do crítico e das particularidades do jorna-
lismo gastronômico.
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nada em gastronomia até a aber-
tura das importações. As pes-
soas também passaram a viajar 
mais, conhecer coisas lá fora. 
Uma faixa da população começou 
a entender que comer e beber 
bem não é só glamour, é cultura, 
viver com qualidade. E aí vários 
fenômenos aconteceram, como a 
chegada dos franceses. Uma re-
voada chegou ao final da década 
de 1980 no Rio de Janeiro e em 
São Paulo e abriu restaurantes. 
Foi uma revolução. 

“Para quem vai     
fazer crítica, ir anônimo 
é melhor. Mas quem 

consegue ir de 
forma anônima a um 
restaurante hoje?” 

M - Você tem alguma formação 
específica em gastronomia?
DL - Não, não tenho, embora ve-
nha de uma casa onde se comia 
muito bem. Na verdade, minha 
formação eu fiz no jornalismo 
mesmo, viajando pelo mundo. Mas 
eu não cozinho, viu? Só escrevo. 
Sei fazer pão, sou padeiro, mas 
não sei cozinhar (risos). Eu sou 
um grande gerente de fogão. Se 
me perguntar como faz uma man-
teiga clarificada, eu sei dizer, mas 
nunca clarifiquei uma manteiga.

M - Dizem que o jornalista não 
precisa ser especialista em nada.
DL - Olha, eu fui editor de medi-
cina da Veja durante dez anos, co-
bri a morte do Tancredo, escrevi 
aquelas cinco capas sobre o ele e  
não sei pegar num estetoscópio. 
E tenho certeza que o que eu es-
crevi estava certo.

M - A sua coluna no Paladar 
tem um caráter histórico, né?
DL - Quero deixar uma coisa 
clara: eu nunca fiz crítica de res-

taurantes, nem de vinhos. Fui 
diretor da Gula, agora sou 

da Gosto e  sou colunista gastro-
nômico do Paladar. No caderno, 
eu exercito algo que descobri na 
Espanha, quando cobria a reelei-
ção do Felipe González. Sou um 
compulsivo por livros, tenho oito 
mil. Um dos que me encantou e 
comprei chamava Historia de la 
Gastronomia, escrito por Nestor 
Luján, um gastrônomo catalão. 
Ele fazia exatamente o que eu 
faço, contava a história da gas-
tronomia através da comida e a 
história da comida através do ho-
mem. Quando vim para o Brasil, 
achei que pudesse fazer algo do 
gênero. Na Gula, eu já cheguei a 
escrever alguma coisa. Mas, sis-
tematicamente, só no Estadão, 
onde escrevo há nove anos, se-
manalmente. Na verdade, eu faço 
gastronomia histórica, não sei 
como chama isso. Mas meu guru 
foi o Luján. Nos meus primeiros 
artigos, eu citava muito ele, mais 
como uma homenagem, mas per-
cebi que estava parecendo que 
eu tirava tudo dele, o que não era 
verdade. Agora só o cito de vez 
em quando. Faço o que faço inspi-
rado nele, mas seus temas eram 
muito espanhóis, exceto esse His-
tória de la gastronomia. 

M - No livro De ca-
çador a gourmet, 
Ariovaldo Franco 
afirma que a histó-
ria da culinária foi 
quase sempre igno-
rada pela maioria 
dos historiadores, 
sociólogos, etnólo-
gos. Você concorda? 
DL - Com certeza. Você 
pega uma biografia, fa-
la-se tudo sobre a vida 
do personagem, pesso-
al, privada, afetiva, ex-
ceto o que come e bebe. Não sei 
por que se ignora isso. E você pre-
cisa comer para viver, né? (risos).

M - De onde vêm as pautas?
DL - Muitas eu tiro das referên-
cias que tenho, certa atenção 
para o que está acontecendo. 

Por exemplo, em época de Hallo-
ween, escrevi sobre a abóbora 
simbolizar a bruxa hoje, substi-
tuindo o gato preto. Recebo tam-
bém muita sugestão de leitor, já 
fiz uma série inteira após suges-
tão. Começava com uma torta, da 
qual cada um dos peregrinos de 
Santiago de Compostela leva um 
pedaço. Além disso, gosto muito 
de história, sou um historiador 
frustrado. Mas não faço história, 
faço crônica histórica.

M - Então, suas fontes são, em 
maioria, documentais?
DL - Sim, tudo livro. E também os 
leitores, que sempre me dão boas 
ideias. Agora, pauta é infindável, 
pode ter certeza. Não tenho ne-
nhuma dificuldade em pensar no 
que vou escrever para a semana 
seguinte. Quando comecei no Es-
tadão, fiz um mapa da história da 
gastronomia, da Mesopotâmia até 
os nossos dias. Tudo que escrevo 
vai se enquadrando ali. Se você  
encaixar essas peças, as crônicas 
semanais, verá que estou fazendo 
uma história da gastronomia.

M - É isso que faz o livro A 
rainha       que  virou  pizza? Traz 

as crônicas em ordem 
cronológica?
DL - Minha idéia era a 
seguinte: “Vou escre-
ver e, daqui a alguns 
anos, juntar tudo e 

fazer uma história 
da gastronomia”. 
Só que a minha 
editora disse: 
“Não, vamos pegar 
os personagens”. 
Isso no primeiro 
livro [A canja do 
imperador, IBEP 
Nacional, 2004]. 

E no segundo, A rainha que vi-
rou pizza [IBEP Nacional, 2007], 
personagens de novo. Para o pró-
ximo, consegui que ela aprovei-
te produtos que tenham relação 
com o país. Um deles é a banana, 
por isso, o livro vai chamar O país 
das bananas. 

A rainha que virou pizza  
-  Editora IBEP  Nacional,  

2007  -  R$ 47,00
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M - Você não exerce a crítica, 
mas está envolvido nesse uni-
verso. Quais você considera os 
limites éticos no envolvimento 
de um crítico com as fontes? 
Como vê as questões de pagar 
ou não a conta e do anonima-
to, por exemplo?
DL - Acho o seguinte: se fui con-
vidado pelo dono do restaurante 
a ir até lá e aceitei o convite, tudo 
bem não pagar a conta. Agora, 
se eu fui ao restaurante por mi-
nha iniciativa, eu não aceito não 
pagar a conta. Eu tenho amigos 
chefs, é inevitável trabalhando 
no meio não ficar amigo de um 
e de outro. Mas procuro manter 
minha independência.

“É muito mais fácil falar 
mal do que bem. Não 
só é mais fácil, como a 
repercussão é maior.”

M - A questão do anonimato 
não esbarra no fato do crítico 
ser conhecido? Ele não recebe 
um tratamento diferente?
DL - É quase impossível não ser 
reconhecido em um restaurante. 
São tão poucos, né? Lá na França 
é possível, mas aqui não. Agora, 
será que ir a um restaurante no 
anonimato não é pior, não cria 
mais problemas? Depende do 
equilíbrio emocional do chef, do 
dono. De repente, ele se assusta 
com a sua presença e traz para 
você uma porcaria. Para quem 
vai fazer crítica, ir anônimo a um 
restaurante é melhor. Mas quem 
consegue isso hoje? Eu não consi-
go, todo mundo me conhece.

M - Existe uma crítica de gas-
tronomia rigorosa no Brasil?
DL - O crítico aqui critica tudo, 
do restaurante japonês à chur-
rascaria rodízio. É impossível 
uma pessoa ter o domínio com-
pleto dessa arte toda. No New 
York Times, por exemplo, quem 
escreve sobre comida chinesa, 

só escreve sobre isso. Esse cara 
é bem mais habilitado para criti-
car do que um que tem que es-
crever sobre tudo.

M - No filme Ratatouille, o crí-
tico fictício Anton Ego diz que 
os críticos prosperam na críti-
ca negativa, que é divertida de  
escrever e ler. Você concorda?
DL - Sim, é muito mais fácil falar 
mal do que bem. Isso eu te garan-
to. Não só é mais fácil, como a re-
percussão é muito maior.

M - Após uma crítica negativa, 
o trabalho do crítico não é di-
ficultado?
DL - Pode ser um problema pe-
queno, mas de qualquer forma 
ele vai ser temido. Dependendo 
da empresa onde trabalha, não 
vai acontecer nada.

M - O caso do suicídio do chef 
francês Bernard Loiseau, em 
2003, é apontado como uma 
prova da crueldade do mun-
do da gastronomia e virou até 
livro (O  perfeccionista,  de 
Rudolph Chelmisky, Record, 
2007). Após ter conseguido as 
três   estrelas   do   guia   Mi-
chelin, prêmio dado  a  apenas  
25  chefs europeus, circula-
vam rumores de que ele esta-
ria prestes a perder a tercei-
ra estrela. O chef tinha uma 
linha de produtos com o seu 
nome, aparições regulares na 
imprensa e, no entanto, era 
atormentado pelas eventuais 
críticas negativas. A crítica 
gastronômica é poderosa?
DL - É poderosa sim, acaba com 
a reputação de um restaurante. 
Há aqueles que fecham, perdem 
a clientela. O Le Grand Vefour 
em Paris, por exemplo, fica num 
lugar lindíssimo, é um restauran-
te histórico, Napoleão e Josefina 
namoraram ali. O Michelin foi lá 
e tirou uma de suas três estrelas. 
Continua tendo um grande chef, 
mas eu sei que estão tendo pro-
blemas graves com a clientela, 
não é mais a mesma coisa.

M - E no Brasil? Acontece algo 
parecido?
DL - Sim, acontece. Tem o caso 
de dois restaurantes em São Pau-
lo que receberam uma crítica des-
favorável e acabaram fechando.

M - Pode-se dizer que a gas-
tronomia faz parte da alta cul-
tura. Qual a relevância social 
da crítica gastronômica em 
um país como o Brasil?
DL - Não sei se essa é uma ques-
tão que se deva colocar porque, 
você sabe, a gastronomia  é  re-
duto de pessoas que têm poder 
aquisitivo   e   pronto,   né?  É   
elitizada mesmo, no sentido de 
que não é popular   e  não   no  
sentido   pejorativo,   excludente. 
É claro que tem  também   um   
papel   informativo e   educativo.    
Quanto a educar o gosto, serve  
apenas   como um subsídio,  por-
que, na verdade, só se educa o 
gosto comendo.

M - Existe uma diferença entre 
a crítica de gastronomia e as 
demais críticas culturais, como 
de música ou literatura?
DL -São gêneros diferentes, mas 
a culinária também é arte, que 
se destrói ao consumir. Os traba-
lhos de grandes chefs são obras 
de arte, inclusive estéticas. A 
montagem do prato, as texturas, 
ali tudo é arte.

“A culinária também é 
arte, uma arte que se 
destrói ao consumir.”

M - Para escrever sobre gas-
tronomia, é aconselhável fa-
zer um curso na área?
DL - Claro que um curso teórico 
ajuda. Eu não conheço nenhum 
crítico que tenha feito. Acho mui-
to  importante fazer uma escola 
de cozinha, conhecer, pelo me-
nos teoricamente, técnicas, a co-
zinha tradicional.

         Luisa Frey


