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De que forma o comportamento alimentar tem a ver com a fisiologia, a psicologia e a cultura? 
A partir de que fase da vida o olfato e o gosto se desenvolvem? A busca de respostas para 
questões como essas deu origem, na França, ao Centro Europeu de Ciências do Gosto. 
 
Instalado num prédio moderno no campus da Universidade de Dijon, na Borgonha, o instituto 
criado em 1998 é hoje responsável pelas pesquisas mais avançadas na área do 
comportamento alimentar. Seus pesquisadores se dedicam a provar, por exemplo, que a 
memória afetiva dos sabores pode ser muito anterior à infância. Assim como se sabe que na 
vida intra-uterina já se escutam sons, testes feitos lá indicam que o olfato e o gosto já estão 
desenvolvidos nas últimas semanas que precedem o nascimento. E que os recém-nascidos não 
só sentem e identificam esses aromas, como se lembram deles.  
 
Embora seja uma instituição pública, o Centro Europeu de Ciências do Gosto foi concebido, 
inicialmente, para atender uma demanda da indústria de alimentos. Empresas multinacionais 
como a Nestlé e a Amora-Maille, entre outras, tinham interesse em saber o que leva 
determinado produto a ter ou não aceitação no mercado. Quais os mistérios do gosto 
envolvido num sucesso ou num fiasco de vendas?  
 
Mas se a criação de um centro de pesquisas sobre os prazeres sensoriais e o gosto poderia 
fornecer dados relevantes para quem produz alimentos, o ideal era que não ficasse restrito a 
isso. Assim, apesar de ser movido a pesquisas financiadas por grandes empresas alimentares, 
o instituto surgiu capitaneado pelo Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), uma das 
instituições de pesquisa mais respeitadas da França, e vinculado à Universidade da Borgonha e 
ao Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas.  
 
O mais surpreendente é que depois do prédio construído, com laboratórios ultra-sofisticados e 
cozinhas circundadas por compartimentos individuais de degustação, não havia profissionais 
para trabalhar nele. Primeira dificuldade: na França não havia pesquisadores formados que se 
interessassem pelo gosto. Segunda dificuldade: encontrar estrangeiros prestigiados e bem 
pagos que quisessem vir para uma instituição nova, na qual os salários não eram tão bons 
assim.  
 
O primeiro diretor do centro foi o neurocientista André Holley, professor da Universidade de 
Lyon, que tinha um laboratório onde estudava o odor e a forma como as células receptoras do 
nariz ou do cérebro reagem, por exemplo, ao perfume e à poluição. Agora, sua missão seria 
coordenar estudos sobre o gosto, suas motivações, e a atuação dos sentidos no 
comportamento alimentar. A bem da verdade é possível dizer que havia um certo parentesco 
entre as duas coisas.  
 
Holley montou, então, um programa de pesquisa multidisciplinar, juntando biólogos, 
geneticistas, neurofisiologistas e psicólogos. O desafio era identificar as motivações do gosto. 
Estudar de que forma o odor e o gosto se relacionam com a alimentação. O que além da fome 
e da saciedade nos leva a comer e a escolher determinados alimentos? Por que temos tanto 
apetite para substâncias gordurosas?  
 
Questões que, parcialmente, continuam por responder. "Quando falamos dos sabores", diz 
Holley, "usamos quatro critérios: doce, salgado, ácido e amargo. Mas não falamos da gordura. 
Nela, o que se percebe é a textura". Segundo ele, uma das grandes contribuições que o Centro 
Europeu de Ciências do Gosto poderá dar à sociedade será entender quais são os mecanismos 
do gosto nas pessoas obesas, já que a obesidade se tornou um grave problema de saúde 
pública.  
 
Outro tema dos grupos de estudo é a interação entre o aroma e a ingestão de alimentos. É 
que da memória dos alimentos fazem parte a lembrança dos sabores, das texturas e dos 
cheiros. Em geral, o perfume do alimento costuma conter um dado subjetivo, de afetividade, 
onde fica registrado o que acontecia exteriormente quando determinado odor foi sentido.  



 
"Dessa soma de sensações é que resulta o hedonismo: o gostar ou não. O que no fim define a 
relação das pessoas com a comida", afirma Holley, que acaba de lançar na França "Le Cerveau 
Gourmand - O Cérebro Gourmand". No livro ele discute a relação entre o gosto e o apetite, 
entre o gosto, a saciedade e o prazer. Uma de suas teses é que vivemos uma época de 
alimentação rica em energia depois de uma era de escassez. E que, talvez, o cérebro esteja 
mais adaptado a gerir a privação do que a abundância.  
 
Pouco a pouco o Centro Europeu de Ciências do Gosto vai encontrando um caminho. Se os 
resultados ainda têm aplicação limitada, não deixam de ser inusitados. Afinal, ali tenta se 
entender porque americanos e franceses classificam aromas de uma forma diferente dos 
vietnamitas.  
 
Nos laboratórios do centro há uma cozinha para alimentos crus, outra para quentes. As 
cozinhas são circulares e cada uma é cercada por 16 compartimentos, isolados por uma janela 
de correr, de forma a que ninguém se veja. Cada baia tem uma mesa, uma pia, um 
computador e uma cadeira. Nela, ficam voluntários dispostos a degustar alimentos 
desconhecidos, e nomear gostos, texturas, sensações.  
 
Alguns estudos chegam a buscar diferenças quando um prato é servido sob luz branca, 
amarela ou vermelha. Há salas onde as mães alimentam seus filhos e precisam comparecer 
uma vez por semana, durante dois anos, para servirem de objeto de estudo. Não é fácil 
encontrar voluntários para isso.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


