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RESUMO 

 

Esse trabalho busca realizar uma análise sociológica do serviço de food 

truck, tema que nos interessa por permitir pensar a questão de classe social e a da 

mudança urbana. Trabalhamos aqui com dois conceitos chaves: gourmetização e 

gentrificação, que são investigados mais especificamente a partir de um estudo de 

caso realizado em um food park. Buscamos assim, analisar de quais modos esse 

serviço está atrelado e se relaciona aos conceitos a serem discutidos.  

 

Palavras-Chaves: classe social, consumo, gourmetização, gentrificação, food truck, 

food park.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to produce a sociological analysis of the food truck service, an 

interesting subject since it allows us to ruminate about the social class and urban 

change issues. Two key concepts are used: gourmetization and gentrification, which 

are looked into more specifically out of a food park case study. Therefore, we aim to 

analyze in which ways this service is attached and engages with this concepts 

discussed later. 

 

Keywords: social class, consuption, gourmetization, gentrification, food truck, food 

park.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, diversos debates têm surgido em torno das noções de 

“gourmetização” no Brasil. A partir desse fenômeno, observa-se uma alteração da 

forma de variados serviços já existentes. O surgimento desse fenômeno no Brasil 

não é datado com exatidão, porém a difusão desse tipo de modelo expandiu-se 

rapidamente a ponto de ser possível encontrar nos mais diversos cantos da cidade 

uma barbearia, bares, comidas ou cafeterias com esse padrão.  

No aspecto da culinária, o efeito disso implica em uma nova visão sobre a 

comida, na qual comidas de rua, nos moldes gourmetizados, passam a ser 

valorizadas e tratadas com maior valor do que antes, por exemplo. Tal modelo 

também implicou na captura de alimentos populares e os diferenciando do modo 

rotineiro de seu uso, por conta de temperos ou combinações entre alimentos, onde 

essa forma de utilizar os alimentos de modo alternativo acabou por restringir seu 

acesso a uma parcela da população economicamente favorecida. 

Diante disso, a pesquisa tem o enfoque na investigação das relações de 

classe social atreladas a esse serviço. Além disso, pode-se analisar também a 

relação com a transformação urbana, a partir do estabelecimento de carros de food 

truck e os food parks que se ressignificam articulados a esse modelo “gourmet” que 

ascende. 

É diante dessa problemática que tomamos aqui como objeto de estudo para 

essa monografia o food truck. O food truck, inserido na dinâmica do food park, que 

como citado no século XXI rompe com o sentido originário do qual surgiu e é 

capturado pelo estilo gourmetizado. Desse modo, o food truck chega ao Brasil 

totalmente dissociado de seu sentido primário, e o estudo visa analisar então o novo 

conceito em que o serviço está disposto em relação a aspectos de classe social e 

com o meio urbano o qual ocupa.  

No primeiro capítulo, apresentamos algumas discussões da literatura sobre o 

assunto, privilegiando abordagens sobre a gourmetização, para o entendimento 

sobre o processo. Apresentamos uma abordagem sobre o período internacional e 

nacional para a contextualização da ascensão dessa modalidade de gourmet, além 
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de abordagens sobre o food truck inserido no contexto brasileiro e no meio urbano, 

dessa forma também se explora o conceito de gentrificação para verificar se há a 

relação e de que forma se apresenta. Todas essas abordagens ajudam a 

compreender e refletir sobre o fenômeno que será analisado no terceiro capítulo.  

Para isso, o segundo capítulo aborda a metodologia adotada. Essa última 

consistiu em observação empírica e entrevistas com moradores e consumidores. 

Além disso, realizamos uma análise de instrumentos como a agenda semanal do 

serviço estudado, o cardápio dos estabelecimentos e também foi levado em conta 

as avaliações do serviço em sua página oficial do Facebook, a fim de captar 

percepções por meio de comentários elogiosos ou críticas. 

No terceiro capítulo estão pautadas as articulações entre o trabalho de 

campo e o suporte das reflexões pela literatura. Nesse capítulo a análise das 

informações coletadas são expostas e, a partir dessas, pode-se traçar um perfil 

médio de público consumidor além das relações entre o espaço, o bairro, e o 

serviço em questão. Desse modo, são analisadas as construções socioespaciais 

articuladas ao food truck. 
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CAPÍTULO 1. DO FOOD TRUCK “RAÍZ” AO “GOURMET” 

 

1.1- Histórico do food truck 

 

O food truck surge no final do século XIX, nos Estados Unidos, influenciado 

pela criação de Charles Goodnight, que em 1866 adaptou um caminhão militar para 

transportar alimentos e insumos. Ainda no mesmo ano, começam a aparecer outros 

tipos de veículos, também adaptados, com objetivo de vender alimentos como pães 

e cafés (RESENDE, 2017). Pode-se observar um dos modelos na imagem abaixo: 

 

 

Imagem retirada de: Food Truck - Histórias e Tendências, 2017. Disponível em: 

http://blog.multicaixasnet.com.br/food-truck-historia-e-tendencias/. 

 

Anos mais tarde, em 1872, o food truck traz a princípio a proposta de fornecer 

comida rápida, barata e de fácil acesso aos trabalhadores, no horário de almoço. 

Constituindo-se assim como a opção alimentar dos trabalhadores, na qual os food 

trucks se estabeleciam em pontos de fácil acesso para eles, ao sair das fábricas, e 

correspondiam à demanda por lanches rápidos e a baixo custo (RESENDE, 2017). 

Tal modelo é observado na figura abaixo:  

 

http://blog.multicaixasnet.com.br/food-truck-historia-e-tendencias/
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Imagem retirada de: Food Truck - Histórias e Tendências, 2017. Disponível em: 

http://blog.multicaixasnet.com.br/food-truck-historia-e-tendencias/. 

 

Já no século XX, se mantêm a dinâmica de fornecimento de comida voltada 

às camadas populares, porém com o aditivo do funcionamento não apenas no 

intervalo para almoço, como há também a expansão de seu funcionamento nos 

subúrbios em período noturno (RESENDE, 2017). Nesse sentido, o food truck 

permanece com a mesma proposta da qual surgiu até os primeiros anos do século 

XXI, em que é visto na perspectiva de lanches rápidos, com baixo custo e baixa 

qualidade e assim, voltados a atender as camadas populares. Ele funcionaria assim 

de acordo com uma lógica fordista, caracterizada por uma padronização e 

estruturação pensadas para a obtenção de maior produtividade, a mesma seguida 

por redes de fast food como McDonald’s e Pizza Hut, que se popularizaram no 

mesmo século. 

Nesse sentido, podemos pensar o Fordismo, que permeou o século XX, a 

partir do que afirma Santos (2009): “O fordismo se apoiou em cinco transformações, 

são elas: 1) produção em massa, 2) parcelamento das tarefas, 3) criação da linha 

de montagem, 4) padronização das peças, 5) automatização das fabricas”. Sendo 

assim, tal sistema de produção baseia-se na produção em larga escala e 

padronizada, na qual se tem uma divisão do trabalho bem específica e delimitada e 

conta com um forte maquinário para auxiliar na rapidez do processo de fabricação, 

de modo a obter a maior produtividade dentro da relação entre tempo e mercadoria 

produzida (SANTOS, 2009).  

Ainda nesse aspecto, as redes de fast food assimilaram para si tal modelo e o 

inseriram em sua dinâmica, como mostra Riegel (2010):  

 

http://blog.multicaixasnet.com.br/food-truck-historia-e-tendencias/
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Equipes reduzidas e sem qualificação especial devido aos baixos 
salários; equipamentos adaptados a procedimentos padronizados e 
controlados, entre outras condições da esfera da produção, 
encontram correspondência no âmbito do consumo, onde o tempo 
destinado à alimentação se subdivide em outras atividades cotidianas 
e profissionais. (p. 40) 

 

Desse modo, o serviço alimentício adota tal modelo que não apenas 

correspondia a um modo de produção com baixa especialização, no qual cada 

trabalhador cumpre função específica e de seu esforço mecânico para execução, 

ocasionando baixos salários aos trabalhadores, mesmo com uma alta produtividade 

pela produção de uma mercadoria padronizada e em larga escala, como também 

vai de encontro as demandas de consumo por esse tipo de serviço, segundo Riegel 

(2010). Tal modo de produção é vigente até hoje em redes como o já citado 

McDonald’s que, segundo a mesma autora:  

 

além do distanciamento entre sujeito e mercadoria no processo de 
produção industrial, como se o trabalho fosse estranho à realidade 
desse sujeito – no caso do McDonald´s, o funcionário faz parte 
somente do simulacro do processo de produção, que é resumido à 
demonstração na loja da sua etapa final, para acrescentar símbolos à 
experiência de consumo -, existe o distanciamento por meio da 
própria produção dos discursos, que resultam em um novo consumo 
– que para o consumidor da loja do McDonald´s reflete-se no ritmo 
de atendimento, nas falas determinadas, nas palavras designadas 
para codificar o produto que se pede, nos impressos das embalagens 
dos produtos. Estabelece-se, então, a estratégia de sedução por 
elementos estéticos, como os uniformes desenhados exclusivamente 
para a marca (ver Figura 1), ou o sorriso dos jovens funcionários. 
(RIEGEL, 2010, P. 43) 

 

Sendo assim, tal lógica também tem por característica um afastamento do 

trabalhador com a mercadoria produzida que, além disso, utiliza-se de discursos e 

estratégias de marketing para atrair consumidores por meio de estímulos as 

sensações e a símbolos que promovem o imaginário pelo consumo de tal produto, 

deixando de lado as relações de trabalho presentes (RIEGEL, 2010).  

Já no século XXI, no contexto da crise internacional de 2008, a partir do 

intenso movimento de falência de restaurantes e perante o desemprego crescente, 

observa-se um movimento onde os chefs migraram para os food trucks (RESENDE, 

2017), iniciando-se daí o processo de gourmetização, fenômeno que será melhor 
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explanado posteriormente, do cardápio e serviço. Nesse sentido, ressignifica-se 

também as características dentro desse novo modelo de food truck: A comida 

instantânea é substituída pelo modo de “slow food”, aspecto que será apresentado 

mais a frente, e os pratos passam a se sofisticar e complexificar, sendo vendida a 

ideia de que houve um aumento de sua qualidade e, consequentemente, têm-se o 

aumento de seu valor.  

 

1.2- O contexto da crise internacional de 2008 nos EUA 

 

O food truck em meio da crise de 2008 apresenta uma transformação que se 

traduz por meio da ruptura com seu significado originário, que norteou os dois 

séculos antecessores. Nesse aspecto, a crise se compõe de dois momentos: o 

primeiro momento que atinge o mercado imobiliário, com impactos socioeconômicos 

diretos ao Estados Unidos e o segundo momento que atinge o mercado financeiro, 

afetando todos os países ligados a rede financeira (FERRAZ, 2013). 

Para uma melhor compreensão é preciso analisar o histórico que a precede 

até o momento da crise. Nesse sentido, de 1997 a 2006 o mercado imobiliário 

americano passou por uma crescente e contínua valorização. Tal fato se deu pelo 

aumento de crédito ao setor e uma contínua redução de taxas de juros o que 

ocasionou um grande impulso ao mercado até 2006 (FERRAZ, 2013). 

A partir de 2006, ocorre a desvalorização de imóveis combinado com o 

aumento da inadimplência, principalmente em financiamentos que apresentavam 

altos riscos, por conta da fraude de informações a fim de facilitações nos casos de 

maiores riscos, que resultaram em um quadro de alta inadimplência, uma enorme 

quantia de casas desocupadas que tiveram uma redução de seu preço e eram 

postas em leilões, a fim de compensações aos bancos, até a falência do banco 

Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimentos (FERRAZ, 2013). 

Em síntese, a crise começa com a formação de uma bolha financeira que, em 

seu primeiro passo, delibera créditos de modo até fraudar informações para facilitar 

as operações, o que acaba ocasionando na alta inadimplência que ao voltar a posse 

dos bancos, por conta da enorme quantia de casas disponíveis, os imóveis têm seu 
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preço reduzido e se mantem nessa dinâmica até a falência de grandes grupos 

corporativos, e como marco o Lehman Brothers. A partir das falências em série, os 

governos tiveram a postura de intervir, no sentido da regulação do mercado, em 

nível de mercado financeiro, doméstico e internacional. 

No caso brasileiro, a estratégia utilizada para resistir da recessão foi de 

investimento maciço, o que mesmo com o PIB negativo em 2009, teve como 

resultado um crescimento de 7,5% em 2010 (FERRAZ, 2013). Dessa forma, com a 

amortização dos impactos da crise dentro do cenário brasileiro e como mostra 

Ferraz (2013) mesmo no setor mais afetado, o comércio externo, o Brasil conseguiu 

uma rápida recuperação por meio da China, que utilizou da mesma estratégia do 

Brasil para escapar da crise com investimento em infraestrutura, como potência e 

parceiro comercial.  

Mesmo com a intervenção do governo, a crise no contexto estadunidense 

tomou proporções em que a turbulência no setor imobiliário e financeiro ocasionou 

efeitos sociais e econômicos abruptos, onde além das grandes corporações muitos 

serviços fecharam as portas, e no caso dos restaurantes, fez com que, diante do 

desemprego os chefs recorressem aos food trucks como alternativa de trabalho, 

como já citado, e por meio disso gerando uma nova configuração desse serviço. 

 

1.3- No Brasil: O avanço das classes baixas, popularização dos programas de 

culinária, ascensão da gourmetização e a nova forma do food truck 

 

Essa nova configuração desse serviço se estabelece em consonância ao 

processo de gourmetização, onde o food truck adquire características e passa a 

atender a proposta desse processo. O termo gourmet, proveniente da língua 

francesa, tem sua origem explicada por Rodrigues (2016): 

 

A palavra foi mencionada pela primeira vez no livro gastronômico francês 
Brillant Savarin, “A fisiologia do gosto”, de 1825, e depois no “Almanach des 
Gourmands”, de Grimond de La Reynière, onde se classificava alguns 
restaurantes da França no início do século XIX. Em tradução livre o termo 
expressaria “aquele que tem bom gosto”. (p.3) 
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Posteriormente, o termo reaparece pautado sob a lógica da gourmetização, 

um fenômeno que no Brasil emerge de fatores como a “ascensão econômica da 

classe C”, que permitiu a mudança de hábitos de consumo e ocasionou maior 

acesso a serviços e lazer, e a expansão e popularização de programas 

gastronômicos, difundidos por programas de televisão, nas redes sociais e em 

plataformas como o Youtube, como aponta Lourenço (2016) ao analisar os aspectos 

responsáveis pela ascensão do modo gourmetizado. Nesse sentido, ainda é válido 

ressaltar que:  

 

Mesmo com o crescimento econômico das classes mais baixas, esse tipo 
específico de alta culinária ainda é inacessível para vasta parte da 
população. No entanto, a recorrência deste tópico na mídia não apenas 
tornou o público ciente da existência da comida gourmet, mas também 
implantou neles o desejo por uma comida diferenciada em termos de 
composição e apresentação. (BETTIOL, 2010, apud LOURENÇO, 2016, 
p.23) 

 

Desse modo, um aspecto interessante diz respeito a popularização e alta 

difusão dos programas de culinária, em que segundo Lourenço (2016, p.20): “num 

espaço de três meses, em 2014, três realities shows sobre culinária estrearam na 

TV aberta.”. Além disso, a mesma autora aponta que no mesmo ano também 

acontece a estreia de um canal exclusivamente dedicado a comida, o Food 

Network, na TV a cabo (Lourenço, 2016).  

A partir disso, o tema recebe atenção por todos os veículos de mídia, da TV 

aberta aos espaços das plataformas digitais, composto por receitas caseiras até o 

modo gourmetizado de comida são disseminados. A resultante disso, é o desejo por 

uma grande parcela dos consumidores em experimentar esses novos produtos que 

prometem oferecer uma comida sofisticada e diferenciada, como aponta Lourenço 

(2016) porém, como citado acima, tal novo conceito de culinária se mantém limitada 

a determina parcela da população. 

Isso se relacionado, no caso brasileiro, ao fenômeno da “ascensão 

econômica da classe C”, também denominada por alguns como “a nova classe 

média”, corresponde a “atores sociais que, para a presente estatística, possuem 
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uma renda mensal entre R$ 1.000,00 e R$ 4.000,00 reais.” (Rodrigues, Calgaro e 

Pereira, 2014, p. 99). Em seu estudo, Rodrigues, Calgaro e Pereira (2014) também 

observam tal ascensão da classe C como fruto de políticas públicas de combate à 

pobreza, fomento ao emprego e, com isso, o acesso a crédito, o que alavancaram 

uma maior renda nas camadas populares, as tirando da linha da pobreza, e 

alocando-as como consumidores, e as possibilitando o acesso a determinados bens 

e serviços dos quais antes não era possível.  

Ainda nesse sentido, observa-se o aumento de renda e a expansão em todas 

as classes médias, porém com maior expressividade na classe C, ocasionado por 

um bom momento econômico no período de 2003 – 2011, apontado por Rodrigues, 

Calgaro e Pereira (2014). Dessa forma, nota-se a ascensão dessa “nova classe 

média” como um fenômeno intrigante pela inserção de uma camada popular ao 

consumo, feita por meio de políticas públicas e programas sociais de combate à 

desigualdade e um bom momento da economia, que combinados geraram uma 

integração parcial ao consumo, pois a classe C teve um acesso limitado a bens e 

serviços tal como a restrição as comidas gourmet.  

Dessa forma, observa-se que a gourmetização corresponde à resposta do 

mercado às mudanças econômicas, que ocorrem por meio da crise nos Estados 

Unidos e no Brasil o aumento do poder de consumo principalmente das camadas 

populares, e das práticas de consumo. A expressão disso se dá através de sua 

caracterização, onde se atribui os aspectos de sofisticação, diferenciação, de 

“serem melhores”, no sentido de sabor por se tratar de algo mais elaborado, e ainda 

os processos de estetização, em conjunto ao conceito de “slow food”, que 

ressignificam o food truck já existente anteriormente, e são vistos pela concepção 

mercadológica como nova forma de negócio e empreendimento inovador com 

potencial de expansão1. 

Ainda nesse aspecto, outro conceito associado a esse processo que sofre 

ressignificação é o slow food. O slow food surge em manifestação de oposição ao 

fast food no ano de 1986, pelo ativista italiano Carlo Petrini, após a abertura de um 

McDonald’s em Roma e reivindicava em prol da culinária tradicional e defesa de 

 
1 Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/food-truck-uma-nova-
tendencia,d128e6f7c633c410VgnVCM2000003c74010aRCRD 
 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/food-truck-uma-nova-tendencia,d128e6f7c633c410VgnVCM2000003c74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/food-truck-uma-nova-tendencia,d128e6f7c633c410VgnVCM2000003c74010aRCRD
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iguarias regionalistas, em três anos, em 1989, o movimento ganhava caráter 

internacional2. 

Com a expansão do movimento e a virada do século, o slow food amplia sua 

pauta para o resgate de rituais culturais, ingredientes esquecidos e ameaçados de 

extinção e a prática da culinária artesanal, em oposição à industrial. Porém, a partir 

da captura dessa modalidade gastronômica por parte da gourmetização3 que se 

torna sinônimo de mercadoria sofisticada, ainda de modo artesanal mas com a 

construção estética de se vender o produto e a ruptura com o ideal de resgate a 

culinária regional, dando lugar a proposta que economicamente visa atender a 

demanda do mercado e socialmente a demanda a distinção social de quem a 

consome. 

Sendo assim, percebe-se que o processo de gourmetização tem um sentido 

reativo as transformações socioeconômicas e, dessa forma, o estabelecimento da 

forma gourmet que é construída com a finalidade de não apenas sofisticar o serviço 

alimentício como também de atender aos anseios das classes mais abastadas como 

modo de promover distinção no que diz respeito a identidade de classe, agregando 

assim mais status e valor ao serviço. Tal aspecto de diferenciação é evidenciado de 

modo como demonstra Bourdieu (1983):  

 

Nada distingue, com efeito, mais rigorosamente as diferentes classes do que 
as disposições e as competências objetivamente exigidas pelo consumo 
legítimo das obras legítimas; e, mais rara do que essa capacidade 
relativamente comum, de adotar um ponto de vista propriamente estético 
sobre objetos já constituídos esteticamente – designados, portanto, à 
admiração daqueles que aprenderam a reconhecer os sinais – é a 
capacidade reservada aos “criadores” de constituir esteticamente objetos 
quaisquer ou mesmo “vulgares” (porque apropriados, esteticamente ou não, 
pelo vulgar) ou a aptidão para engajar os princípios de uma estética “pura” 
nas escolhas mais ordinárias da existência ordinária, em matéria de cozinha, 
de vestimenta ou decoração, por exemplo. (p. 8) 

 

Em síntese, com a chegada do século XXI aparecem também variadas 

transformações, no contexto internacional a crise acaba por remodelar a 

 
2  Disponível em: https://www.slowfood.com/pt-pt/quem-somos/a-nossa-historia/ 
 
3  Disponível em: https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com/2017/01/23/a-gourmetizacao-dos-
alimentos-populares/ 

https://www.slowfood.com/pt-pt/quem-somos/a-nossa-historia/
https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com/2017/01/23/a-gourmetizacao-dos-alimentos-populares/
https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com/2017/01/23/a-gourmetizacao-dos-alimentos-populares/
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configuração e o entendimento sobre o food truck. No contexto brasileiro um período 

de boa economia combinado a estímulo ao emprego, crédito e políticas públicas 

acarretam no aumento de renda, em maior expressividade a denominada classe C. 

Tais fatores atrelados ao processo de gourmetização que, no contexto internacional 

se deve ao contato dos chefs com o food truck, e no contexto brasileiro se deve a 

mudança nos hábitos de consumo, na qual as classes populares passam a ter 

acesso a certos bens e serviços e assim as classes médias também passam a 

demandar por produtos e serviços que os diferenciem da classe C, correspondente 

aos novos consumidores. Trazendo assim a imersão da lógica gourmetizada no 

mercado, amplamente difundida pelos programas de TV que ampliam a temática da 

gastronomia, e assim produzindo o desejo das classes populares pelo consumo 

desses produtos de um lado e fomentando o consumo por parte das classes médias 

de outro.  

 

1.4- O food truck no contexto brasileiro 

 

O surgimento em maior volume do food truck no Brasil ocorre ao final de 

2013, em diferentes partes do país e atrelado desde o princípio à perspectiva e 

proposta do modelo gourmetizado, e assim voltado a um público determinado. 

Desse modo, associa-se a uma narrativa da qual é entendido por termos como: 

“forma de investimento”, “inovação”, “novo ramo empresarial” e “estímulo ao turismo 

e ao desenvolvimento da cidade”4.  

Dessa forma, consolida-se conceituado como um tipo de serviço 

caracterizado pela alta diversidade de opções à escolha do consumidor, por 

veículos customizados e entendidos como um tipo de negócio que propagandeia a 

ideia de sabor refinado nos produtos. A partir dessa concepção que há a valorização 

da comida de rua onde, na realidade brasileira, isso atinge o patamar de custo do 

produto mais alto do que em Nova Iorque e Londres5 dentro da relação entre custo 

 
4  Disponível em: https://www.sescsp.org.br/online/artigo/9187_FOOD+TRUCKS+ONDA+OU+NEGOCIO+FIRME 
5  Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/hamburguer-em-food-truck-no-brasil-
custa-seis-vezes-mais-que-nos-eua/ 
 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/9187_FOOD+TRUCKS+ONDA+OU+NEGOCIO+FIRME
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/hamburguer-em-food-truck-no-brasil-custa-seis-vezes-mais-que-nos-eua/
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/hamburguer-em-food-truck-no-brasil-custa-seis-vezes-mais-que-nos-eua/
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do mais popular produto, o hambúrguer, e a renda per capita local. O modelo 

gourmetizado de food truck expressa-se tal como na foto abaixo: 

 

 

Imagem retirada de: Os 7 melhores food trucks de São Paulo, 2016. Disponível em: 

https://www.momondo.com.br/discover/artigo/food-trucks-sao-paulo. 

 

Sendo assim, a narrativa que se atrela, por parte dos veículos de mídia, ao 

food truck brasileiro liga-se a ideia puramente de lazer, visto que sua importação se 

faz por meio da ótica atual sobre o food truck e sem contato com seu sentido 

original de alimentação do trabalho e, por isso, outro aspecto relevante ao se 

observar é a questão da ambientação do local6. Como ambientação do local, refere-

se ao entorno em que o food truck ocupa, no qual estacionamentos, praças ou 

terrenos são alterados não apenas na dinâmica como na estética. Aspecto em que 

ocasiona, em vários casos, a mudanças no local com a chegada dos food trucks, 

onde tais mudanças podem se constituir por alterações no entorno de determinado 

lugar, onde o food truck ocupa ou a partir da construção de food parks.  

Nesse sentido, as transformações no espaço urbano induzidas pelo 

aparecimento do food truck sobre os entornos do espaço que está inserido, e sua 

relação com o capital, podem ser observadas a partir dos apontamentos de 

Resende (2017) em que:  

 

Apesar dos food trucks serem um comércio que oferece a opção da 
mobilidade, possibilitando assim a exploração de diversos locais em busca 

 
6  Disponível em: https://vejario.abril.com.br/cultura-lazer/as-25-melhores-feiras-de-food-trucks-e-compras-
do-rio/ 
 

https://www.momondo.com.br/discover/artigo/food-trucks-sao-paulo
https://vejario.abril.com.br/cultura-lazer/as-25-melhores-feiras-de-food-trucks-e-compras-do-rio/
https://vejario.abril.com.br/cultura-lazer/as-25-melhores-feiras-de-food-trucks-e-compras-do-rio/


22 
 

  
 

do mais estratégico e com melhores consumidores, diversas áreas são 
oferecidas, inúmeras através de contrato, para o posicionamento de 
veículos, funcionando como praças de alimentação na rua. Muitos desses 
locais normalmente são espaços vazios e com quase nenhum movimento, 
geralmente estacionamentos pouco utilizados. Assim, os food trucks 
associam-se a uma ideia de revitalização e ocupação do espaço urbano 
através da iniciativa privada. (p. 68) 

 

Dessa maneira, o food truck se articula fortemente com os processos de 

revitalização urbana. Isso não se faz apenas no discurso em que o food truck é 

apresentado na perspectiva de mercado, como também há um esforço do capital 

privado para incentivar as transformações de determinados espaços, que vão em 

mesmo sentido da oratória7, instrumentalizando-se com tal aspecto para a 

apropriação da cidade, como mercadoria, para assim vendê-la (Harvey, 1996).  

 

1.5- O gourmetizado como expressão da gentrificação no serviço 

 

Com a onda da gourmetização, serviços como bares, barbearias, e diversos 

seguimentos do ramo alimentício como os food trucks, cafeterias, picoleterias se 

espalharam por cidades, baseados na lógica desse modelo. Nesse sentido, gerando 

como resultante a mudança em nossa relação com a comida, com o consumo 

(Rodrigues, 2016) e, no aspecto urbano, um processo de ressignificação e 

transformação do espaço, onde “estacionamentos, terrenos baldios e áreas 

particulares se convertem em verdadeiras praças de alimentação” segundo Seabra 

(2017) e, travestida como “opção de regeneração urbana”, a gentrificação apreende 

tais lugares vistos como degradados ou sub utilizados, o que causa não apenas a 

mudança de configuração no espaço propriamente como ocasiona efeitos ao 

entorno. 

 

 
7  Disponível em: https://oglobo.globo.com/rioshow/rio-gastronomia-ingressos-ja-estao-venda-23820591 

https://oglobo.globo.com/rioshow/rio-gastronomia-ingressos-ja-estao-venda-23820591
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Imagem retirada de: Food trucks formam ‘praça de alimentação’ no ABC, 2016. Disponível 

em: http://www.metodista.br/rronline/noticias/comportamento/food-trucks-formam-201cpraca-de-

alimentacao201d-no-abc. 

 

O termo gentrificação teve sua primeira aparição na obra de Glass (1964) ao 

analisar mudanças em um bairro londrino, no qual observa a alteração urbana e do 

perfil de classe do lugar, onde ocorre um avanço das classes médias em um local, 

anteriormente, destinado para a classe operária. Dessa forma, ocasionando uma 

expulsão da massa operária, por meio do aumento do custo do espaço gentrificado 

e mudança no perfil das residências que antes consistia numa consonância de 

moradias modestas, e a partir dessa estratégia de expansão do capital que opera a 

ressignificação socioespacial de maneira a visar seus ganhos próprios e assim, de 

ordem excludente.  

Posteriormente, o que em várias literaturas entende-se como “a nova 

gentrificação”, corresponde a um modo de gentrificação que aparece atrelada aos 

serviços e comércio, no qual:  

 

A partir dos anos 1990, o setor, em especial a via supracitada, 
presencia uma transformação de sua estrutura comercial, acolhendo 
a instalação de novos tipos de comércio especializado, 
principalmente de caráter alimentar, que são denominados concept 
stores ou magasins concept. A premissa de tais estruturas concentra-
se na promoção de um universo temático, como o luxo e o design, 
priorizando um estilo de vida em detrimento do produto fornecido. De 
cupcakes a automóveis, os magasins concepts têm o objetivo de 
proporcionar ao cliente experiências que ultrapassem o consumo 
propriamente dito, incitando frequentemente o caráter 
multidimensional e sinestésico das interações entre cliente e espaço 
de venda. Nesse sentido, a dimensão estética dos espaços 
comerciais atuaria como um dos principais elementos dessa 

http://www.metodista.br/rronline/noticias/comportamento/food-trucks-formam-201cpraca-de-alimentacao201d-no-abc
http://www.metodista.br/rronline/noticias/comportamento/food-trucks-formam-201cpraca-de-alimentacao201d-no-abc
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equação, assim como o aspecto sensorial e corporal da experiência 
de consumo. (Lipovetsky, 2006 apud Cerqueira p. 426) 

 

Nessa mesma direção, também se observa a questão da transformação 

social, no aspecto de classe, como componente de transformação nos novos 

modelos de serviço dos quais são expressos a nova forma de gentrificação, tal 

como em:  

  

Assim, as categorias de empresários emergentes, que se apropriam 
da pressuposta zona gentrificada, comercializam novas formas de 
pensar e experienciar a cultura. Dessa maneira, a emergência de 
magasins concept na região de SoPi estaria diretamente relacionada 
à transformação social observada, uma vez que as práticas de 
consumo seriam apontadas por inúmeros estudos sociológicos como 
um parâmetro ímpar de diferenciação social. (Mermet, 2011 apud 
Cerqueira p. 428)  

 

Da mesma forma, e em paralelo a isso, outro autor também analisa que:  

 

Em diversas cidades assistimos ao surgimento de uma “nova classe 
social”, constituída por profissionais pertencentes a novos ramos 
profissionais ligados diretamente às atividades altamente 
especializadas desenvolvidas nas cidades centrais. Estes indivíduos 
tendem a preferir os centros para fixar sua moradia, pois estas 
regiões passam a concentrar capitais simbólicos e intelectuais 
próprios, além das atividades profissionais deste grupo. (LEY, 1986, 
p. 129 apud Ribeiro, 2018, p. 1338) 

 

Nesse sentido, a contribuição reflexiva das literaturas retrata o surgimento de 

uma nova classe ascendente que se articula às mudanças urbanas e nos hábitos de 

consumo. Tais mudanças acabam por ocasionar o que se observa como a “nova 

gentrificação”, fenômeno originalmente associado à questão da moradia e 

posteriormente atinge os serviços. Visto isso, pode-se pensar a relação da 

gourmetização de serviço, como no caso do food truck, como a expressão da 

gentrificação do mesmo, além disso, pode-se analisar também o entorno a ele, com 

objetivos de analisar seus impactos ao redor.  
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Da mesma forma, os food parks são estruturados e, ainda que em processo 

de expansão, reformulam a dinâmica dos espaços dos quais ocupa. Os food parks 

se constituem de um espaço, tais como em estacionamentos, terrenos e espaços 

privados em que há uma concentração de carros de food truck compondo todo um 

ambiente e uma organização logística que, em sua introdução em dada localidade, 

modifica a dinâmica antecessora daquele local. 

 

 

Imagem retirada de: Vila Butantan | VEJA São Paulo, 2016. Disponível em: 

https://vejasp.abril.com.br/estabelecimento/butantan-food-park/.  

 

Ainda nessa questão, os food parks podem se estabelecer de duas maneiras: 

A primeira é por um caráter itinerário, por conta de eventos ou festividades, a 

exemplo de festas juninas8, ou por meio de um caráter fixo e contínuo, com 

funcionamento em horários regulares e dentro do mesmo espaço.  

Dessa forma, os food parks, tal como os food trucks em si, propagam a 

perspectiva de lazer, onde nos food parks são estimuladas atrações além da 

gastronomia tais como música, espaços de sociabilidade e eventos temáticos como 

estratégia de atrair seu público alvo e, de mesma forma, ressignificando certas 

áreas da cidade e alterando a composição na qual se aloca e que a rodeia. 

Visto isso, nota-se o food truck, inserido no contexto brasileiro, não apenas 

como um agente de diferenciação de classe, por meio de sua expressão como 

 
8  Disponível em: https://diariodorio.com/chef-mix-gourmet-prepara-arraia-no-shopping-metropolitano/ 

https://vejasp.abril.com.br/estabelecimento/butantan-food-park/
https://diariodorio.com/chef-mix-gourmet-prepara-arraia-no-shopping-metropolitano/
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gourmet, mas também como um agente transformador do espaço e das relações 

que são construídas nele.  
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CAPÍTULO 2. O FOOD TRUCK “FIXADO” NO MEIO URBANO COMO OBJETO 

DE PESQUISA 

 

A pesquisa parte do objetivo central de analisar conceitos abordados pela 

literatura tais como a gourmetização e a diferenciação de classe além do aspecto da 

gentrificação, seja do espaço ou seja do serviço, e pensar sobre tais conceitos sob a 

realidade a ser estudada, refletindo os pontos da literatura que se aplicam, até que 

ponto se aplicam e de que modo se aplicam. Dessa forma, esse trabalho visa 

mobilizar o diálogo entre os conceitos citados com o contexto prático do food park 

na relação entre as transformações materiais e conceptuais do espaço 

relacionando-se a transformações urbanas, e as causas e os efeitos dessa, e a 

relação com o consumo desse serviço atrelado a classe social.  

 

2.1 - Metodologia 

 

A metodologia consistiu em, em um primeiro momento, na observação 

participante por meio da ida a um food park, situado as margens de uma 

movimentada avenida de um bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro. Fizemos 

posteriores visitas, em diferentes dias, observando também o entorno em que está 

inserido o local, com finalidade de obter mais informações por se tratar de uma área 

mista entre prédios residenciais e variados serviços. Também contou com coleta de 

dados e informações por meio da página do Facebook oficial do serviço, onde estão 

disponíveis as programações semanais, os eventos constantes e eventos temáticos 

ou eventos exclusivos de determinado dia e os comentários contando relatos e 

perspectivas de pessoas na parte da avaliação do estabelecimento, aspecto que 

também foi analisado, principalmente de comentários mais antigos, com finalidade 

de observar os feedbacks ao longo de certo tempo. 

Além disso, foram feitas entrevistas divididas em duas etapas: A primeira 

consistiu na entrevista com um jornaleiro local e uma moradora do bairro, centrada 

na temática das perspectivas sobre a região antes e depois do serviço em questão e 

referente a mudanças no local e no perfil de pessoas que frequentavam ou 
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passavam pela região após o serviço, a fim de capturar as perspectivas e 

concepções sobre o local e o serviço. Em um segundo momento, as entrevistas 

foram direcionadas a consumidores, onde as perguntas enfocaram a visão do local 

e perguntas referentes a classe social, com a finalidade de investigar a perspectiva 

dos consumidores sobre o serviço que consomem, suas perspectivas sobre a região 

e levantar aspectos de classe atrelados ao food park.  

Todas as informações e dados coletados na pesquisa objetivaram-se assim 

compreender o processo realizado e seus efeitos práticos, sociais e no meio urbano 

do qual ocupa.  

 

2.2- Por que o food truck?  

 

A partir da observação, notou-se outro aspecto interessante sobre o food 

truck inserido no contexto carioca, no qual não permite a coexistência de 

carrocinhas de pastel, cachorro quente e espetinho de churrasco no mesmo espaço 

em que ocupam, o que difere de realidades como a de Vitória, no Espírito Santo, 

onde em grandes praças há coexistência no mesmo espaço por meio de uma 

dinâmica de dias, onde os food trucks aparecem e perduram fixos durante todo o 

final de semana e, no resto da semana se retiram e as carrocinhas populares de 

comida aparecem e permanecem até quinta-feira.  

Nesse sentido, outro fator que chama atenção é a estabilidade em certo local 

por conta do food truck, um serviço que, esteticamente e funcionalmente, apresenta 

um caráter de mobilidade, porém no caso de alguns food trucks e do food truck 

inserido dentro do food park tal mobilidade não se aplica. Ainda nesse ponto, no 

caso do food park analisado, que será melhor abordado mais adiante, dos 20 

estabelecidos ali apenas 5 apresentavam rodas.  

Desse modo, o foco do trabalho reside na análise do espaço localizado em 

um bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro. Porém, e para melhor apreender 

determinados aspectos e processos referentes ao primeiro, nos servimos 

igualmente de observações realizadas em outro lugar, um food truck fixo, localizado 

na Ilha do Governador. 



29 
 

  
 

No caso insulano, trata-se de um food truck fixo, no qual se estabelece no 

início de 2019 em uma pequena praça numa área residencial, porém próxima a 

escola de samba União da Ilha do Governador e a Estrada do Galeão, a principal 

via insulana, e a partir de seu estabelecimento no local observa-se mudanças na 

praça, onde algumas árvores são cortadas para dar lugar a um espaço para 

brinquedos, a grama também passa a ter uma manutenção frequente e o serviço 

permanece estacionado na praça por todo o tempo.  

O fator dificultante de acesso é que não tem horários nem dias fixos para 

abertura e fechamento além de ser um local pouco movimentado e um processo 

muito recente e assim uma certa limitação para analisar os efeitos, visto que só os 

efeitos a curto prazo estariam disponíveis para análise.  

No caso do food park estudado, situado em um bairro da Zona Norte do Rio 

de Janeiro e próximo a estações de metrô, a região é constituída por inúmeros 

prédios residenciais, serviços como restaurantes, bares, escolas, bancos, padarias, 

supermercado e escola de música, além de certa proximidade com o Estádio 

Maracanã.  

O food park encontra-se dentro de um supermercado, mais precisamente em 

uma área que antes era uma parte subutilizada do estacionamento e que, por ser 

mais afastada, antes servia na parte do dia como um espaço onde idosos faziam 

caminhada e alunos das escolas próximas brigavam ou realizavam a “ovada”, 

prática comum entre estudantes do ensino médio em jogar ovos no colega que faz 

aniversário, e na parte da noite, o local servia como dormitório para moradores de 

rua.  

 

2.3- A escolha do Food Park específico como local a ser estudado 

 

Para a escolha do local a ser analisado, em primeiro momento o antecedente 

foi determinante, onde o food park chama atenção por ocupar atualmente um 

espaço que, antes subutilizado por conta do estacionamento ser grande o suficiente, 

e ser alocado na parte em que era a divisória entre o final do estacionamento com 

um beco, onde moradores de rua se alocavam e na parte da noite dormiam.  
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Posteriormente, constatei um histórico de insegurança e receio pela região 

em que o food park está inserido, onde a área é vista na perspectiva de pessoas da 

região como “de passagem”, localizado ao lado de uma avenida de grande fluxo, e, 

além disso, a insegurança se construía pela falta de manutenção do espaço, 

presente em narrativas que mencionavam que “estava criando mato”, referindo-se a 

antiga parte do estacionamento, não transmite segurança pois as ruas ficam vazias 

e há um histórico de assaltos. 

Ainda nesse aspecto, já em campo e analisando as redondezas, por meio da 

visão de um jornaleiro e uma moradora, também são apresentadas narrativas que 

revelam outra problemática: “Cada ano que passava, ficava mais abandonado e 

tinha potencial de virar uma crackolândia, porque era basicamente um beco” e, 

nesse sentido, havia uma preocupação entorno do local se transformar em um 

espaço de usuários de drogas e acesso a drogas, visto a quantidade de colégios 

próximos e um possível contato de estudantes com tais drogas. 
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CAPÍTULO 3. O FOOD PARK ESTUDADO: UMA ANÁLISE EMPÍRICA 

 

3.1- A concepção do espaço a partir do Food Park 

 

A localidade pesquisada não se configura como a área mais nobre do bairro, 

porém também não se apresenta como uma área, no geral, degradada ou 

subdesenvolvida. Dessa forma, pode-se dizer que se trata de uma “zona 

intermediária”.  

A composição urbana que constitui os entornos ao food park é composta de 

serviços tais como restaurantes, escolas, padarias, farmácia, bar, academia, escola 

de música, curso de inglês além dos prédios residenciais que compõe o cenário. 

Além disso, observa-se uma proximidade com o metrô e há também uma grande 

quantidade de imóveis à venda. O mapa abaixo situa melhor o food park dentro do 

contexto urbano por meio da quadra a qual está disposto: 

 

 

Fonte: Elaboração pessoal. 

 

Com o mapa, observa-se que uma parte do terreno do mercado permanece 

subutilizado, gerando uma espécie de terreno baldio por conta da falta de 

manutenção da grama, pois o food park só ocupa uma parcela do espaço que se 

encontrava nessa situação. Além disso, pode-se visualizar na área vazia, espaço 
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que constitui um beco, a região em que os moradores de rua se alocavam e, no 

período da noite, conseguiam acesso para dentro do estacionamento para dormir.  

Já em sua parte interna, o food park é composto de diversos food trucks por 

todo o espaço lateral do ambiente, mantendo apenas uma parcela do espaço lateral 

destinada a apresentações. Pode-se observar ainda no aspecto dos food trucks sua 

formatação de containers, com uma estética customizada, que no período da 

pesquisa observou-se apenas cinco dentre os vinte estabelecimentos de food truck 

com a estrutura usual desse serviço, com rodas e sua formatação recorrente, e as 

mesas dispostas por todo o espaço. A figura abaixo demonstra a formatação:  

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Além disso, também há uma área para fumantes ao lado, pois não é 

permitido fumar dentro do food park mesmo se tratando de um local aberto. Há um 

espaço com brinquedos para crianças bem ao lado da entrada, e o fator curioso de 

que no chão ainda há marcas que revelam que ali anteriormente se tratava de um 

estacionamento juntamente com algumas árvores que também já existiam 

anteriormente. A figura abaixo, referente a um food park localizado em outra área do 

país, mas com semelhança no formato estudado aqui, proporciona uma melhor 

visualização da estrutura interna desse tipo de serviço:  
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Imagem retirada de: Especializado em culinária gourmet de rua, data de inauguração do Container 

Food Park é confirmada, 2018. Disponível em: https://portallitoralsul.com.br/especializado-em-

culinaria-gourmet-de-rua-data-de-inauguracao-do-container-food-park-e-confirmada/. Acesso em: 

26/11/2019. 

 

O local também revela, a partir de seu histórico anterior ao food park e 

através da entrevista com moradores, que enquanto estacionamento tratava-se de 

um local subutilizado pois o supermercado no qual está situado já comportava 

vagas suficientes e, visto que seu posicionamento se estabelece na parte lateral 

atrás do mercado, acabava por servir de local para outras atividades onde na parte 

do dia estudantes de escolas próximas utilizam para brigas ou para aplicar a 

“ovada” e na parte da noite servia como um dormitório a moradores de rua da 

região. 

Nesse sentido, como já citado no capítulo 2, tais fatores resultam em uma 

problemática que se observou nas narrativas de pessoas da região: A área que se 

encontrava subutilizada ao longo do tempo passou pelo processo de degradação 

por conta da ausência de manutenção do espaço, aumentando o volume e a altura 

do mato que havia, e configurou uma preocupação acerca dos moradores de rua 

que circulavam por ali que, a partir da suposição destes serem usuários de droga, 

poderia haver o contato de estudantes com as drogas por intermédio daquele 

espaço.  

A partir do estabelecimento do food park nesse espaço, ocorre a manutenção 

e o afastamento dos moradores de rua, de tal forma que a problemática 

apresentada aparentou ter sido superada por parte dos moradores e demonstrada 

em falas de consumidores tais como: “finalmente alguém fez algo, e algo que ainda 

https://portallitoralsul.com.br/especializado-em-culinaria-gourmet-de-rua-data-de-inauguracao-do-container-food-park-e-confirmada/
https://portallitoralsul.com.br/especializado-em-culinaria-gourmet-de-rua-data-de-inauguracao-do-container-food-park-e-confirmada/
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se pode usar”. Ainda nesse aspecto, as narrativas dos consumidores atreladas a 

esse serviço aparecem pautadas sobre aspectos positivos como: ambiente familiar 

e agradável, boa gastronomia e, em menor frequência, o aspecto da segurança por 

conta de ser um local aberto, porém dentro de um espaço privado, e por termos 

negativos como: O fator de ter que pagar estacionamento, caso não haja o consumo 

dentro do mercado, e em menor números são levantadas questões como a falta de 

iluminação nas entradas, o receio na higienização do local e alimentos e, em 

algumas poucas narrativas, aparece a questão de custo alto dos produtos. 

Tais narrativas revelam indícios não apenas sobre o local como também as 

relações de consumo ali presentes, onde observa-se também o espaço visto por 

frases de consumidores como: “um serviço diferente dos tradicionais”, “uma opção 

aos lugares tradicionais do bairro”, “mais uma forma de lazer dentro do bairro”. 

Dessa forma, é interessante observar a mudança da perspectiva sobre o mesmo 

espaço por meio da construção de um modelo de negócio, onde a problemática 

antes presente desaparece dos discursos após o estabelecimento do serviço. 

Sendo assim, o bairro constitui-se da classe média na qual há a presença e 

de alguns serviços de alto custo como restaurantes e academia e a coexistência 

com serviços mais tradicionais. Em alguns estabelecimentos, a exemplo da 

academia situada ao entorno do food park, segue uma mesma lógica de sofisticação 

que o food truck e observa-se também um grande número de imóveis à venda, dos 

quais na maioria imóveis mais antigos como as figuras abaixo mostram: 
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 Fonte: Acervo pessoal.  

 

Além disso, o food park se estabelecendo no local afastou os não rentáveis, 

compostos por aqueles que não compunham a função de consumidores do 

mercado, tais como os estudantes e moradores de rua que tinham outra finalidade 

ao ir até o local e atraiu os rentáveis, estimulando o público consumidor a frequentar 

o local. Também é revelado por meio do trabalho de campo que serve de referência 

como uma alternativa a uma praça localizada em uma área boêmia tradicional 

dentro do bairro, e dessa forma, pode-se pensar no enobrecimento do serviço na 

região, onde tal enobrecimento é a expressão da gentrificação do serviço por conta 

não apenas de um custo “acima da média” mas também como forma de reforço e 

reafirmação do bairro que visa camadas mais abastadas da classe média e, nesse 

processo, segrega por meio de um custo elevado dos produtos mais sofisticados 

combinado a uma oferta pouco atrativa de produtos com os menores valores, a 

exemplo do hambúrguer de 15 reais composto apenas de pão, um queijo e uma 
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carne, e impede a inserção ao consumo e aos espaços por parte de camadas mais 

populares.  

A pesquisa também teve uma limitante ao não obter dados que pudessem 

constatar alguma relação que pudesse haver entre a venda de imóveis mais antigos 

com o enobrecimento seja a partir dos serviços, propriamente ditos, ou por fatores 

como o aumento de custo de vida. Além disso, a partir da pesquisa pode-se 

observar uma preocupação dos moradores com o status do bairro, na qual o serviço 

gourmetizado não apenas atende a demanda por alternativa de lazer dentro do 

bairro, resolução de uma preocupação local como também reafirma o status de uma 

classe média alta por meio de serviços que valorizem e expressem isso.  

 

3.2- As relações de classe atreladas ao Food Park 

 

Outro aspecto atrelado ao serviço que chama atenção é a relação de classe, 

na qual pode-se examinar um perfil de público que consome o serviço. Nesse 

aspecto, percebe-se uma agenda semanal do negócio, a exemplo da que pode ser 

visualizada no capítulo 2, que estabelece diferentes atrações em diferentes dias ao 

decorrer da semana.  

Nesse sentido, foi possível observar no período da pesquisa uma 

predominância de um público acima dos 30 anos, dos quais há também uma 

predominância de famílias aos fins de semana. Em dias de semana, observou-se 

um público mais heterogêneo, menos no aspecto da idade, a partir do dia do 

karaokê em que a expectativa de um público mais jovem foi rompida a partir da 

observação de grupos na faixa dos 30 anos para cima, onde observou-se também a 

presença de vários casais e grupos que, pelo vestuário, davam indícios que 

estavam ali após a saída do trabalho. 

Além disso, o cardápio fez-se de mais um instrumento investigativo, do qual 

os produtos ofertados revelam mais indícios sobre a relação entre classe e o 

serviço. Por esse elemento, observa-se uma maior oferta de hamburguerias onde 

há dentre os hambúrgueres por uma variação de preço, em maior número, 

encontrada entre 25 a 35 reais, ofertando também opções mais elaboradas na faixa 
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dos 45 reais e notou-se uma opção dentro de uma hamburgueria de produto mais 

simples, apenas o pão a carne e uma fatia de queijo, encontrada a 15 reais. 

Em outro ponto de referência na captação de visitantes, as cervejas 

artesanais, a disposição do preço pode variar de acordo com a marca da cerveja, 

onde 300ml variou na faixa de 9 a 21 reais enquanto 500ml varia entre 12 a 32 

reais. Ainda pode-se encontrar outras opções gastronômicas no local tais como: 

comida mexicana, comida japonesa, pizzas e petiscos.  

A partir disso, o preço em geral em todas opções disponíveis mais 

recorrentes girou em torno de 20 a 45 reais, onde na casa dos 20 reais se 

encontram pratos menos elaborados, promoções do dia e muito atrelado a porção 

de petiscos como aipim, batata frita e churrasquinho. Já na casa dos 45 reais, 

encontram-se pratos mais elaborados, com mais ingredientes e com características 

de maior sofisticação por conta de ingredientes como o tipo queijo utilizado, molho e 

até mesmo o pão. 

Ainda no aspecto do consumo, observou-se uma certa recorrência de 

pedidos em determinados dias. Por exemplo: aos fins de semana, de modo 

predominante as famílias consumiam hambúrgueres e no evento do Pré-jogo do 

Maracanã havia, quase que como via de regra, o consumo de cervejas artesanais e 

após o pré-jogo, durante a transmissão do jogo em um telão, se inverte a demanda 

na qual as petiscarias que aos fins de semana são pouco requisitadas tomam lugar 

das hamburguerias, que nesse momento não são requisitadas. 

A partir das entrevistas também se observa o padrão de consumo fora do 

food park, onde as respostas giraram em torno de: restaurantes no mesmo bairro e 

no Shopping aí situado, Outback, La Mole, e alguns fast foods como Bob’s e 

McDonald’s. Nesse sentido, tal aspecto teve como finalidade de revelar um tipo de 

público consumidor do food park, do qual notou-se expressivamente um perfil muito 

atrelado aos moradores do bairro, revelando de mesmo modo um grande volume de 

público que busca consumir dentro do bairro.  

Por meio da pesquisa, observou-se a apreciação dos consumidores em 

relação a um serviço diferenciado dentro do bairro, ainda nesse sentido também é 

revelado, pelos mesmos consumidores, a demanda que havia por mais serviços do 

gênero, como forma de alternativa aos serviços tradicionais do bairro. Além disso, 
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pode-se refletir sobre a majoritária presença de consumidores locais no espaço e 

pensar a relação de consumo construída por meio dos moradores que, como já 

observado no aspecto urbano, se desenvolve entorno também da função de cumprir 

a expectativa de reafirmação de um status de classe do bairro, expresso pelos 

serviços, e a partir de produtos que reflitam marcadores sociais de distinção de 

classe, com relação a classes com menor poder aquisitivo ou até mesmo outros 

bairros próximos, e pertencimento, com relação ao bairro.  

Também vale ressaltar que, mudanças nas concepções sobre o local que 

antes era visto como potencial de risco, agora é entendido como uma forma de lazer 

no bairro, como uma solução prática para uma problemática presente e como forma 

de nova alternativa de serviço dentro do bairro, em contraponto as opções similares 

já existentes e tradicionais. Dessa forma, é possível pensar sobre o aspecto de 

como a gentrificação se apossou de uma problemática local e “forneceu uma 

solução” visando atender interesses tanto do capital quanto de uma demanda de 

classe por um serviço e lazer sem precisar sair de seu bairro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gourmetização é um processo que surge por meio da combinação de 

diversos fatores, no plano internacional a crise dos Estados Unidos e o alto índice 

de desemprego acarreta o contato de chefs com a comida de rua e modifica o modo 

de se fazer comida nos food trucks. No plano nacional, as políticas de redução de 

desigualdade por meio de programas e políticas públicas junto a um bom momento 

da economia resultam na inserção do consumo a bens e serviços por parte das 

camadas populares que antes não tinham acesso.  

Nesse sentido, observou-se uma classe média brasileira que, diante de tal 

inserção ao consumo das classes baixas demandou por produtos e serviços que as 

diferenciasse dessa nova classe consumidora. Dessa forma, os produtos 

gourmetizados, que vendem a ideia da sofisticação de serviços populares já 

inseridos no mercado, atenderam a esses anseios. 

Ao decorrer da pesquisa um aspecto conceitual foi evidenciado: A distinção 

entre o sentido originário do termo gourmet e o gourmetizado. Tal diferença pode 

ser expressa por meio do cardápio, do qual o gourmet não apenas constitui-se de 

uma série de temperos sofisticados como também de determinados alimentos, a 

exemplo de frutos do mar, e o gourmetizado concentra seus esforços em diferençar 

alimentos populares e de uso cotidiano, na utilização de ingredientes adicionais ou 

alternativos, tais como pães, queijos e petiscos diferentes do usual. De mesmo 

modo, há também a distinção relativa à classe, na qual certos pratos de modelo de 

alta culinária se mantêm restritos as classes de maior prestígio econômico da 

mesma forma em que os produtos gourmetizados servem de marcadores sociais de 

uma classe média urbana em relação a classes mais populares.  

Ainda nesse aspecto, a pesquisa revela que o serviço estudado também 

cumpre a função de reafirmação do status do bairro estudado, no qual se observou 

um predominante perfil de público local, onde esse reforço é construído não apenas 

pelo aspecto de marcador social de diferenciação de classe como a concepção 

propagandeada de diferenciação e sofisticação da experiência degustativa que é 

absorvida pelos consumidores. Dessa forma, a diferenciação não ocorre apenas no 
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âmbito de classe social dentro do bairro, mas também como uma diferenciação do 

bairro em relação aos outros bairros próximos.  

Sendo assim, notou-se que não houve uma gentrificação no bairro, por conta 

do estabelecimento de um serviço que atende as demandas da classe média em 

uma região composta pela classe média. No entanto, constata-se uma gentrificação 

atrelada ao serviço, da qual diferentemente da literatura abordada não surge de 

uma classe ascendente, mas sim da classe média já estabelecida e prevalente da 

região que demanda por serviços que promovam diferenciação. 

Tal modelo gourmetizado cumpre essa expectativa, que nesse contexto 

aparece como a expressão do serviço gentrificado, para que desse modo, separe-se 

das classes mais populares, através da ressignificação e valorização de um serviço 

originalmente popular que tem como impeditivo de inserção a seu consumo pelo 

custo. Ainda nesse aspecto, a pesquisa revelou que o distinguir-se apresentado 

também tem sentido com outros bairros vizinhos, a partir da concepção de serviço 

entendido como mais sofisticado, e dessa forma de maior status agregado, por 

partes dos consumidores e de veículos da mídia.  
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