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MEMORIAL 
 

Em dezembro de 2014, fui aprovada no processo de seleção para o Programa de Pós-

Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC) da UFF com o projeto intitulado A Gastronomia 

na Mídia: uma teia de sentidos da cultura contemporânea. A escolha pelo tema estava 

relacionada, em primeiro lugar, às minhas memórias de infância e, em segundo, à minha 

experiência profissional.  

Quando criança, passava todas as férias no sítio dos meus avós em Itaperuna. Minha avó 

era uma cozinheira de mão cheia, dessas de deixar a gente com água na boca só de falar o que 

estava pensando em fazer na cozinha. Como os netos passavam o ano inteiro praticamente 

longe dela, já que sempre moramos em Niterói, quando chegavam as férias, ela utilizava a sua 

grande habilidade na cozinha para demonstrar o amor e o carinho que sentia por nós. Recordo 

que, quando ela queria fazer um prato diferente, recorria ou aos seus cadernos de receitas ou 

aos programas de culinária na TV, no caso, o Programa da Ofélia Anunciato. Sempre ouvia 

atenta o modo de preparo do alimento e depois anotava para, então, testar a receita para todos 

os netos. Como nos deliciávamos com seus quitutes! A comida e os programas de TV de 

culinária, portanto, fazem, para mim, parte de um universo quase mágico, cheio de boas 

recordações, de alegria e, principalmente, de muito amor. 

Além do aspecto afetivo, a culinária também tem uma ligação direta com a minha 

experiência profissional. Trabalhei durante muitos anos na área de marketing em empresas 

nacionais e multinacionais e, nos últimos tempos, prestei consultoria de marketing para uma 

empresa de vinhos finos chamada Porto di Vino1. Aos poucos, fui conhecendo sobre o 

universo do vinho, a origem das vinícolas, as técnicas e modos de preparo da bebida, a 

interferência da natureza, bem como a dedicação do viticultor.  Com base nesse contexto, meu 

conhecimento e minha curiosidade em relação ao universo gastronômico foram sendo 

ampliados, ao mesmo tempo em que crescia dentro de mim uma inquietação em relação à 

complexidade relativa às atuais escolhas alimentares. 

Inserida, portanto, nas questões relativas ao universo gastronômico, comecei a observar e, 

ao mesmo tempo, questionar a maneira como a comida estava sendo representada na mídia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!www.portodivino.com.br!
!



televisiva, o que me proporcionou, de certa forma, o resgate de um projeto de vida que estava 

engavetado há 16 anos: fazer um mestrado. 

 Em 1998, conclui minha graduação em Comunicação Social com habilitação em 

publicidade na PUC-RJ. Já antes de concluir o curso, tinha um grande desejo de continuar 

estudando para fazer um mestrado. No entanto, quando me formei, fui efetivada na empresa 

na qual fazia estágio e, naquele momento, sentia um enorme desejo de ter a minha 

independência financeira. Como a atividade em uma grande empresa de comerciais e filmes, 

Conspiração Filmes2, tinha uma rotina completamente atípica, trabalhando até tarde nos dias 

de semana e, ainda, filmando nos fins de semana, o volume de trabalho era muito intenso, 

exigia muita dedicação e tempo e eu não tinha oportunidade para estudar.  

Depois que saí da Conspiração, fiz um MBA em Marketing em 2000, trabalhei 

consecutivamente em mais três empresas e fui galgando espaços e abraçando algumas 

oportunidades, o que fez com que minha carreira profissional tivesse sido considerada 

promissora, mas, atrelado a isso, o tempo para outras atividades se tornara cada vez mais 

escasso. Em 2010, aconteceu o melhor projeto da minha vida: fiquei grávida. Com o 

nascimento da minha filha, tive forças e motivação para repensar algumas questões, dentre 

elas, a realização profissional e a falta de tempo. Foi quando pedi demissão da multinacional 

na qual trabalhava para prestar consultoria à empresa acima citada, Porto di Vino e, 

juntamente com essa mudança, consegui também levar o projeto do mestrado adiante.  

Desde o início, o mestrado tem sido um grande desafio para mim: voltar à sala de aula, 

ler grandes volumes de textos e escrever de forma acadêmica (algo que perdemos quando 

trabalhamos em marketing) e, ainda, conciliar o tempo com os cuidados da minha filha, ainda 

pequena. Porém, apesar das dificuldades, venho, a cada dia, entusiasmando-me com a escolha 

que fiz.  

Neste percurso, tive a oportunidade de cursar a disciplina Mídia e cotidiano, da 

professora Denise Tavares, que me proporcionou resgatar vários autores que estudei na 

graduação e, ainda, conhecer outros tantos que me auxiliaram no desenvolvimento da relação 

entre a comida, a mídia e o cotidiano. Também no primeiro semestre cursei a disciplina 

Tempo e narrativa, ministrada pela minha orientadora Renata Rezende. O conteúdo 

apresentado foi extremamente relevante não só para o meu projeto, como para a minha vida, 

permitindo a abertura de novos enquadramentos e olhares em relação a nossa própria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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narrativa de vida. Ainda no primeiro semestre, cursei Metodologia de Pesquisa com o 

professor Alexandre Farbiarz, que apresentou um olhar mais estrutural ao meu projeto. 

No segundo semestre (2015/2), cursei duas disciplinas no PPGMC da UFF: Cultura e 

Representação, com a prof.ª Carla Bahiense, de extrema relevância para a compreensão da 

comida sob o viés cultural e social, aspecto este que permeia, de certa forma, todo o meu tema, 

e O texto científico, também com a prof. Denise Tavares, que me proporcionou o 

conhecimento de conceitos e formas de se estruturar um texto científico e, em muitos 

momentos, impulsionou-me a pensar “fora da caixa”. Por fim, cursei no PPGCOM a 

disciplina Comunicação e Consumo, com a prof.ª. Carla Barros que, ao apresentar 

pensamentos e conceitos relativos à antropologia do consumo, forneceu-me as bases para 

muitas reflexões entre gastronomia, consumo e mídia.  

No primeiro ano de mestrado, passei na seleção para a bolsa de tutoria das turmas de 

primeiro e segundo períodos em comunicação social. Ter exercido o papel de tutora foi 

extremamente importante como meio de aproximação com os alunos, de suas questões e 

dificuldades, além do conhecimento da própria instituição, no caso a UFF (Universidade 

Federal Fluminense). 

Ao longo também dessa trajetória de mestrado, tive a oportunidade de ser júri virtual e 

presencial e, ainda, trabalhar como monitora no XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação, Intercom Rio 2015 (congresso nacional), realizado na UFRJ. Nesse evento, 

pude apresentar o artigo Gastronomia midiática: reality show e a estetização da comida, no 

DT 4 - Comunicação audiovisual GP Ficção seriada, sob a coordenação de Maria Immacolata 

Vassalo de Lopes, que me abriu alguns horizontes para o aprofundamento da pesquisa em 

questão.  

Ao longo do mestrado, fui selecionada para a obtenção da bolsa de mestrado da 

FAPERJ-Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a 

qual foi de extrema importância para o aprofundamento e a consolidação desta pesquisa. 

A realização desta pesquisa para mim simboliza mais do que um objetivo alcançado, ela 

é a consolidação de um sonho antigo, por isso o meu sentimento de gratidão e felicidade ao 

término deste percurso. 

 

 

 

 

 



 
RESUMO 

 
A proposta desta pesquisa consiste em compreender a forma como, na atualidade, o tema 
culinária/gastronomia, diretamente relacionado ao cotidiano, é apropriado e enquadrado pela 
mídia televisiva brasileira.  
Nas últimas décadas, a comida, além de ter se tornado assunto de interesse, passou a ocupar 
relevante espaço nos variados meios de comunicação: mídia impressa, eletrônica e digital. 
Esta pesquisa, portanto, surge a partir da observação da ampliação do repertório semântico do 
tema culinária/gastronomia no ambiente midiático, mais especificamente, na mídia televisiva 
brasileira. 
Mediante análise, verifica-se o enquadramento do tema em distintos formatos, em uma 
espécie de segmentação que permitiu o desenvolvimento de tipologias, conforme será 
demonstrado. 
Nesse contexto, sustenta-se a hipótese de que as mensagens propagadas extrapolam, por vezes, 
o alimento em si, funcionando como uma espécie de ferramenta pedagógica de consumo não 
só de alimentos e bens relativos ao universo culinário, mas, sobretudo, de valores associados 
às práticas alimentares, corroborando na construção de estilos de vida. 
Além do percurso bibliográfico, foi implementada a combinação de diferentes métodos: 
cartografia, observação direta e análise do conteúdo. Nesse processo, foram observadas todas 
as produções televisivas cujo tema era culinária e gastronomia nas TVs aberta e fechada. 
Após o enquadramento em tipologias, o estudo teve como recorte para a análise em 
profundidade o conteúdo de cinco produções: Bela Cozinha, exibido no canal GNT; Chef 
Itinerante do canal TLC - Travel&Living; MasterChef Brasil, exibido nos canais Discovery 
Home&Health e na Band; Dia Dia com Daniel Bork, do canal Band e, por último, Cozinha 
prática com Rita Lobo, exibido no GNT. 
 
 

Palavras-chave: mídia; cotidiano; gastronomia; culinária; consumo. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to understand how, currently, the culinary / gastronomy theme, directly 
related to daily life, is appropriate and framed by the Brazilian television media. 
In the last decades, food, in addition to becoming a subject of interest, came to occupy relevant space 
in the various media: print, electronic and digital media. 
This research, therefore, arises from the observation regarding the extension of the semantic repertoire 
of the culinary / gastronomy theme in the media environment, more specifically, in the Brazilian 
television media. 
Through analysis, it is verified the framing of the theme in different formats, in a kind of segmentation 
that allowed the development of typologies, as will be demonstrated. 
In this context, the hypothesis is maintained that the propagated messages sometimes extrapolate the 
food itself, functioning as a kind of pedagogical tool of consumption not only of foods and goods 
related to the culinary universe, but, above all, associated values to food practices, corroborating in the 
construction of lifestyles. 
In addition to the literature, a combination of different methods was implemented: mapping, direct 
observation and content analysis. In this process, all television productions were observed whose 
theme was cooking and gastronomy in the open and closed TVs. After framing in typologies, the study 
had as a cut-off for the in-depth analysis of the content five productions: Bela Cozinha, shown on the 
GNT channel; Chef Itinerante of TLC - Travel & Living; MasterChef Brazil featured on Discovery 
Home & Health and Band; Dia Dia with Daniel Bork of the Band channel and, finally, Cozinha 
Prática com Rita Lobo exhibited in the GNT. 
 
 
 
Keywords: media; daily; gastronomy; cooking; consumption. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existem várias maneiras de se conhecer a história da humanidade, seja pelas crônicas 

da vida e da morte das nações, pelas epopeias dos feitos militares, pela arte, pela ciência ou 

pela política, mas, não há dúvidas de que a história pode ser contada e compreendida através 

da relação do homem com a comida. As histórias do homem e da alimentação sempre 

andaram juntas. Diretamente ligada ao cotidiano, a experiência alimentar antes de constituir-

se como necessidade biológica, indispensável à sobrevivência humana, demarca uma espécie 

de ordenação social e cultural. Lévi-Strauss (2004) foi um dos autores que mais destacou a 

intervenção do homem nas cozinhas como uma atividade cultural, na medida em que, por 

meio delas, se constrói o uso social dos alimentos. A forma de se relacionar com a natureza, 

bem como o modo de se manipular e transformar o alimento pode revelar traços marcantes da 

singularidade de um povo. Segundo Poulain (2013, p.17), “a maneira como os homens 

concebem a satisfação de suas necessidades alimentares não poderia reduzir-se a lógicas 

utilitárias ou tecnológicas escritas. A alimentação tem uma função estruturante na 

organização social de um grupo humano”.  

Segundo Franco (2001), pode-se inferir que o início das civilizações está diretamente 

relacionado à procura por alimentos, com as formas e rituais para seu cultivo e preparação, 

além da busca pelo prazer proporcionado pelo ato alimentar. Portanto, compreender a sua 

representação em cada sociedade significa conhecer as regras, a dinâmica, as distinções, os 

gostos almejados e valorizados, a moral, dentre outros tantos aspectos que estruturam cada 

povo. Sob esta perspectiva, comer de determinada maneira permite estabelecer uma forma de 

distinção entre o próprio e o alheio, uma forma simbólica de, ao mesmo tempo, estabelecer 

noções de pertencimento e demarcar, de forma mais evidente, as diferenças em relação 

àqueles que não somos.  

Assim, nas origens desta pesquisa há um extenso exercício de observação e reflexão 

em relação à forma como o tema alimentação está circulando na sociedade atual, 

marcadamente atravessada pela mídia. Este estudo se mostra pertinente uma vez que, nas 

últimas décadas, a comida, além de tornar-se assunto de interesse nas rodas de conversa, 

passou a ocupar espaços expressivos nos meios de comunicação e informação através de 

livros, revistas, blogs, sites, redes sociais, aplicativos para celulares e programas de TV. 

Os profissionais da cozinha, que, em sua maioria, aprendiam a cozinhar diretamente 

em frente ao fogão, hoje se especializam com cursos de graduação no Brasil ou no exterior, 
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assim como escolas e cursos profissionalizantes por todo o país. Os atuais chefs de cuisine 

tiveram seus papéis ressignificados, adquirindo alta visibilidade, sendo, alguns deles, 

considerados “artistas na arte da cozinha”. No rastro destes, parece ter se expandido o 

mercado para outras profissões correlatas, tais como restauranters, especialistas da área de 

alimentação, jornalistas, assessores de imprensa que passam a se especializar na área, além do 

crítico gastronômico.  

Os ingredientes também mudaram. Há, na atualidade, uma oferta maior, não somente 

em termos de quantidade, mas em variedade e qualidade. Nos supermercados, que no início 

dos anos 80 contavam com aproximadamente 1.500 itens, hoje contam, em média, com 8000 

itens. Enquanto nas feiras, encontravam-se, predominantemente, sardinhas, pescadas e tainhas, 

hoje há oferta de salmão, lulas, mariscos, bacalhau e muito mais. Pode-se inferir que estes 

elementos decorrem de alguns fatores conjugados: a abertura do mercado para importados, 

relacionada diretamente à globalização, o desenvolvimento da indústria brasileira, além do 

surgimento de pequenos agricultores locais que oferecem produtos frescos, de alta qualidade e, 

por vezes, sofisticados (BRANDÃO, 2016). 

A própria concepção do espaço voltado para a comida nas casas parece estar mudando. 

Se antes as cozinhas nas casas eram espaços privados, quase “escondidos”, hoje, parecem ter 

adquirido certo protagonismo sendo incorporadas, muitas vezes, à sala de estar, num processo 

de inserção do ato de cozinhar com atividade de lazer, prazerosa, feita para ser desfrutada em 

momentos, tanto rotineiros quanto especiais, na companhia de familiares e/ou amigos. São 

denominadas de espaços gourmet, mesmo que sejam pequenos ou “repaginados”, como no 

caso das antigas “cozinhas americanas”, que já eram, de alguma forma, integradas à sala de 

estar. Somada a esses fatores, a gastronomia também tem impulsionado roteiros turísticos, 

além de eventos específicos do setor, como, por exemplo, feiras de negócios, congressos e 

exposições.  

De acordo com Franco (2001, p. 234), “a história culinária foi, quase sempre, ignorada 

pela maioria dos historiadores, sociólogos e etnólogos. É curioso que atividade tão importante 

como a obtenção, preparação e ingestão de alimentos tenha sido objeto de tal omissão”. 

Entretanto, se há poucos anos o ato de cozinhar era considerado um fato “menor”, sem grande 

importância devido a sua íntima relação com as atividades do cotidiano, rotineiras, hoje esta 

perspectiva parece ter mudado bastante. 

Lipovetsky (2015) reflete sobre a amplitude e a relevância que a comida adquiriu nos 

últimos tempos. Segundo o autor, a culinária/gastronomia passou a ocupar uma posição 
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dedestaque na busca do indivíduo contemporâneo por experiências inovadoras, capazes de 

despertar emoções. A partir deste processo, os indivíduos se dispõem ávidos a conhecer as 

cozinhas do mundo e o mercado, por sua vez, responde à demanda, oferecendo a este mesmo 

indivíduo uma ampla oferta de prazeres, que vão de comidas mexicana, tailandesa, japonesa, 

mediterrânea, peruana e indiana com restaurantes temáticos, a estadias em albergues-

restaurante de charme até roteiros turísticos que incluem circuitos culinário, com restaurantes 

estrelados ou típicos e degustação em vinícolas. 

Segundo Perullo (2013, p. 14), 

 
vivemos em uma fase histórica na qual nossa sociedade ocidental apresenta-
se realmente muito interessada pelo alimento, e tal fato ocorrendo numa 
conjuntura complexa e de contaminação de modelos, ideologias e atitudes, 
que exorbitam inclusive deste específico âmbito, atingindo outros aspectos 
da cultura e da civilização. 
 
 

As questões que envolvem o tema culinária/gastronomia3 também parecem ter se 

ampliado bastante. Para além dos assuntos relativos às técnicas e modos de preparo do 

alimento, discute-se sobre alimentação saudável, informações nutricionais, prevenção de 

doenças e manutenção da saúde a partir da ingestão de alimentos, a relação com a natureza, a 

estética, entre outras pautas. Desta forma, associadas ao prazer, às experiências sensoriais e à 

sociabilidade, as questões ideológicas, médicas, morais e estéticas também parecem orientar e 

guiar a forma como se consomem os alimentos na atualidade.  Assim, se, por um lado há uma 

ampla oferta de produtos para serem consumidos e uma exposição maior de informações 

relativas às propriedades, benefícios e malefícios proporcionados pelos alimentos, por outro, 

foi ampliada a responsabilidade do indivíduo sob o ato de comer, exigindo do mesmo uma 

certa “astúcia” nas escolhas alimentares.  

Segundo Vargas Llosa (2013, p. 33),  

 

Na civilização de nossos dias é normal e quase obrigatório a culinária e a 
moda ocuparem boa parte das seções dedicadas à cultura, e os “chefs” e 
“estilistas” terem o protagonismo que antes tinham cientistas, compositores e 
filósofos. Fornos, fogões e passarelas confundem-se dentro das coordenadas 
culturais da época com livros, concertos, laboratórios e óperas, assim como 
os astros e estrelas da televisão e os grandes jogadores de futebol exercem 
sobre costumes, gostos e modas a influência antes exercida por professores, 
pensadores e (antes ainda) teólogos.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 No primeiro capítulo, será esclarecida a diferença entre culinária e gastronomia, a partir da 
concepção de alguns autores.  
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Foi, portanto, a partir deste cenário, que o volume e a abrangência do tema 

culinária/gastronomia em programas da mídia televisiva brasileira nos despertou muitas 

inquietações.  

Se, há algumas décadas, a comida era apresentada na TV como um conjunto de 

técnicas e práticas culinárias elementares (como o passo a passo de uma receita, por exemplo), 

hoje o tema parece ter-se ampliado significativamente, como se todas as questões antes 

descritas em relação à comida estivessem sendo retratadas, de alguma forma, nos programas 

de culinária/gastronomia na TV, em que mensagens parecem, em alguns casos, extrapolar o 

próprio universo culinário. 

Segundo Poulain (2013, p. 18) “a alimentação ocupa atualmente, na mídia, um lugar 

de destaque, aquele que ela reserva para as grandes questões sociais ou, no extremo, para os 

escândalos. Ei-la, então, como o primeiro tema das grandes revistas e jornais e como assunto 

de dossiês nos jornais televisivos ou da imprensa escrita”.  

As imagens relativas à comida parecem invadir as salas e quartos através da TV. Pode-

se inferir que essa superexposição do tema culinária/gastronomia na atualidade não se dá 

somente pela universalidade do tema, mas, sobretudo, por uma construção da própria 

sociedade capitalista que enaltece de forma “espetacular” o prazer proporcionado pela comida, 

valorizando estilos de vida associados aos hábitos alimentares, além de produtos/ingredientes 

e utensílios de cozinha, transformando-os em objetos decorativos e de luxo, movimento este 

alinhado com a lógica da estetização da vida cotidiana (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). 

A partir, portanto, deste contexto, esta pesquisa tem o objetivo de analisar a forma 

como a comida é apropriada pela mídia televisiva brasileira na atualidade, identificando as 

principais características, possíveis formatos, e, a partir deles, as mensagens propagadas.  

Poderíamos atribuir este fato à mudança da posição da mulher na sociedade, com a 

transferência da sua atividade principal da cozinha e do lar para o mercado de trabalho, ou 

mesmo a relação de nuclearidade familiar, na qual a cozinha transforma-se em fonte de renda 

para os homens, tornando-se, portanto, um local para o exercício profissional. No entanto, o 

que se pretende analisar é que as mudanças percebidas nestas narrativas midiáticas podem 

também estar relacionadas à contínua adaptação da mídia em relação às mudanças 

socioculturais e econômicas pelas quais passa a sociedade.  

No processo de produção de sentido, a mídia, ao mesmo tempo em que propaga 

valores e padrões já socialmente instituídos, constrói e elabora outros, interferindo 
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diretamente na própria subjetividade do indivíduo. Neste cenário, a mídia televisiva constrói 

discursos os quais alternam entre o reflexo da própria realidade e a construção de um outro 

mundo (BARBOSA, 2007), ou seja, não é apenas uma reafirmação do que já existe, mas uma 

poderosa ferramenta que contribui para a criação de novos cenários. 

Analisar, portanto, o papel da mídia na atualidade é, antes de tudo, situá-la como 

central na vida dos indivíduos devido a sua presença no cotidiano, complexidade, bem como 

sua influência nas questões econômicas, culturais, sociais e políticas. No regime da 

visualidade, a televisão brasileira ainda encena seu protagonismo no que tange à capacidade 

de penetração, impacto e persuasão. A pesquisa Brasileira de Mídia 20164, que tem por 

objetivo evidenciar os hábitos de consumo de mídia pela população brasileira, demonstrou a 

importância da TV como ainda principal meio para o conhecimento dos atuais fatos ocorridos 

na sociedade. Seria, pois, através da mídia que nos chegam grande parte dos acontecimentos 

na atualidade, e que as representações ali apresentadas partilham significados, muitas vezes, 

em escala global. 

Segundo Silverstone (2002, p. 13), “(...) deveríamos estudar a mídia nos termos de 

Isaiah Berlin, como parte da “textura geral da experiência”, expressão que toca a natureza 

estabelecida da vida no mundo, aqueles aspectos da experiência que tratamos como 

corriqueiros e que devem subsistir para vivermos e nos comunicarmos uns com os outros”. 

 Na cultura da mídia, as mensagens são filtradas, num processo tanto de absorção, 

quanto de construção de realidades, resultando numa espécie de agendamento de temas. 

Douglas Kellner (2001, p. 9) faz uma importante contribuição ao analisar as atuais mudanças 

ocorridas na cultura: “há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos 

ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando opiniões 

políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as pessoas forjam sua 

identidade”.  

Por meio das múltiplas formas de apelo ao simbólico e ao imaginário, a mídia adquire 

função determinante na construção de subjetividades, capaz de alterar as sensibilidades e 

identidades, além de atuar na construção de novas formas de cotidianidade. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Segundo a pesquisa realizada em 2016, do total de 15.050 (quinze mil e cinquenta) entrevistados, a TV aparece 
com 63% do total de menções relativas ao meio de comunicação mais utilizado, seguida pela internet com 26%. 
Com relação à frequência de uso, 77% dos entrevistados diz assistir sete dias por semana/todos os dias. Estes 
dados demonstram a capacidade de penetração da TV nos lares brasileiros, o que ressalta a importância dos 
estudos relativos às mensagens televisivas, dada a sua importância como principal meio informativo da 
sociedade brasileira. Fonte: http://www.pesquisademidia.gov.br/#/Geral/details-917 
 
!
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Silverstone (2002) adverte o quanto é impossível escapar à presença da mídia, pois o 

indivíduo, na atualidade, depende dela tanto para fins de entretenimento, informação e 

segurança, quanto para atribuir sentido nas continuidades da experiência diária. Seria, pois, 

por meio dela que o sujeito partilha alguns dos significados e representações da vida. Seria, 

pois, sob um olhar inquieto e questionador a respeito do atual enquadramento da comida na 

mídia que esta pesquisa pretende se debruçar. Ao partir da hipótese de que a 

culinária/gastronomia adquiriram, através do atual processo de midiatização, uma maior 

visibilidade a partir do aumento do seu repertório semântico, o que se pretende é abrir 

caminhos para a reflexão a respeito das mensagens propagadas nestas produções, ressaltando 

as representações que estão sendo atribuídas, na mídia, ao ato alimentar. Um dos objetivos, 

portanto, deste estudo seria compreender se a culinária/gastronomia, no processo de 

midiatização, poderia estar sendo utilizada como fio condutor de alguns dos valores e 

comportamentos da sociedade contemporânea. 

Neste percurso, torna-se fundamental o entendimento das principais características e 

valores vigentes na sociedade, os quais são impregnados nas práticas sociais e representações 

cotidianas, tais como a valorização da liberdade individual, a fragmentação do sujeito 

(BAUMAN, 1998), juntamente com a intensificação da cultura do consumo como uma das 

formas possíveis de construção de si, uma maneira de autoexpressão. Nesta conjuntura, como 

menciona Silverstone (2002), o consumo, em sua atividade mais cotidiana, representa a 

construção dos próprios valores dos indivíduos, tornando o mundo mais inteligível e 

significativo. 

Segundo Barbosa (2004), todo e qualquer ato de consumo é essencialmente cultural. 

Desta forma, atividades meramente triviais como comer, beber e se vestir reproduzem e 

estabelecem mediações entre significados e o curso da experiência social, através dos quais 

relações e identidades são construídas. 

Portanto, além da influência midiática, a cultura do consumo torna-se central nas 

experiências cotidianas. Longe de ser visto como ato proveniente de impulsos irracionais, o 

consumo deveria ser analisado enquanto um sistema que desenvolve mensagens simbólicas, 

demarcando posições e construindo sentido na vida dos indivíduos.  

Campbell (2006) afirma que quando o sujeito é questionado sobre quem ele é, as 

respostas tendem a se basear nos gostos relativos a comida, artes, música e outras preferências 

relativas ao lazer. Isso demonstra a importância dada às escolhas “Dize-me o que comes e te 

direi quem és” (BRILLAT-SAVARIN, 1995, p. 15).  
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Ao analisar, contudo, a forma de enquadramento da culinária/gastronomia pela mídia, 

constata-se que o repertório relativo ao tema foi bastante ampliado, sendo inserido sob 

distintos formatos, em uma espécie de segmentação, conforme demonstrado através das 

tipologias que serão posteriormente apresentadas. Seria, portanto, na confluência entre o papel 

da mídia como produtora de sentidos por um lado e, por outro, o consumo como parte do 

projeto de construção da identidade do sujeito na contemporaneidade, que esta pesquisa 

levanta a hipótese de que a comida, a partir de distintos formatos, funcionaria como uma 

espécie de ferramenta pedagógica de consumo, fornecendo alguns elementos que contribuem 

no processo de formação da identidade, da imagem e do estilo do sujeito. As mensagens 

propagadas, tendo como fio condutor a alimentação, parecem estar relacionadas ao consumo 

não só de alimentos e de bens relativos a este universo, mas dos valores atrelados às práticas 

alimentares, o que acaba por influenciar a escolha por determinados estilos de vida e, portanto, 

formas de identificação e diferenciação dos indivíduos através do consumo. 

A grande diversidade de programas relativos à gastronomia, inserindo-a sob diversos 

enfoques e experiências sociais, em uma espécie de fragmentação do tema, parece evidenciar, 

em certa medida, um alinhamento entre as mensagens televisivas e alguns valores 

predominantes na atualidade. Assim, os variados discursos e formas de representação da 

comida na mídia, conforme será demonstrado por meio das tipologias aqui desenvolvidas, 

podem contribuir para a formação de um imaginário social em torno do alimento no qual 

estão atreladas algumas ideologias e valores, capazes de reordenar sensibilidades e 

percepções, produzindo novos modos de experiência e subjetividade. 

Nessa ambiência, as mensagens são proferidas pelos chefs de cuisine, considerados 

celebridades midiáticas, os quais se encarregam de conduzir os espetáculos, relacionando 

alguns valores às práticas alimentares. Sendo assim, por meio de conceitos, tais como 

saudável, estético, política e socialmente correto, sofisticado, inovador, dentre outros, são 

propagadas formas de ser e, portanto, estilos de vida atrelados às práticas alimentares. 

Tais conceitos, no entanto, são enquadrados sob o viés do espetáculo, inserindo o 

alimento como mercadoria a serviço do entretenimento, com a valorização das imagens e da 

estética, num processo de enquadramento das produções atrelado à necessidade do indivíduo 

contemporâneo por experiências emocionais, uma das formas de ampliação do prazer, 

segundo Campbell (2001). 

Por meio dessa análise, a racionalidade econômica explora o lado afetivo, estético e 

imaginário, tendo em vista a conquista, cada vez maior, dos mercados. A gastronomia, por 
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sua vez, considerada um segmento lucrativo, insere-se nesta ambiência, em que comer torna-

se uma experiência dos sentidos, valorizando, acima de tudo, a degustação, o gosto 

individualizado e a busca por novas sensações, emoções e informações. O “novo comensal” 

está em busca de sabor, de beleza, de combinações inéditas e inusitadas, trazendo inovação, 

criatividade e requinte à vida, diferentemente do comer herdado das tradições e rituais.  

Nessa perspectiva, esta pesquisa busca compreender, na estrutura desses programas, 

a forma como se desenvolvem discursos pedagógicos voltados para o consumo de produtos, 

valores e comportamentos, numa espécie de pedagogia estética e ética sobre a qual alguns 

modelos de sucesso são propagados. Na maior parte das produções aqui analisadas, os 

elementos, tais como cenários, incluindo utensílios, mobiliário e paleta de cores, além do 

figurino e dos próprios ingredientes e apresentação dos pratos são harmonicamente inseridos 

para, através de uma lógica estética, cada qual transmitir distintas experiências de consumo 

em torno do alimento. Isso nos remete ao que Lipovetsky e Serroy (2015) denominam 

“capitalismo artista ou criativo transestético”. Para os autores, na sociedade contemporânea, 

os mercados da sensibilidade e do design estão em crescente expansão, com a exacerbação de 

um “trabalho sistemático de estilização de bens e dos lugares mercantis, de integração 

generalizada da arte, do look e do afeto no universo consumista” (LIPOVETSKY; SERROY, 

2015, p. 14).  

Não se trata de afirmar que todos os programas de culinária/gastronomia da atualidade 

estejam estruturados dessa forma, ou mesmo que não existam mais programas que ensinem o 

passo a passo de uma receita e as técnicas necessárias para a cozinha. O que se busca refletir 

neste estudo é a abrangência e a visibilidade que a gastronomia adquiriu nos últimos anos na 

mídia, com a ampliação de um repertório em torno da comida, que, além das práticas e das 

técnicas no preparo, parece ser enquadrada como uma das formas de propagação de 

mensagens subliminares relativas a uma espécie de pedagogia voltada para o consumo de 

bens, ideias, valores e comportamentos. 

A primeira parte da pesquisa foi destinada a traçar um breve histórico da alimentação 

e sua relação com o homem no cotidiano. Num primeiro momento, buscou-se entender o 

papel da comida como elemento central da cultura das sociedades. Procurou-se compreender 

a inserção da alimentação no cotidiano, os hábitos alimentares como fruto da experiência 

social, a mesa como local de partilha de significados, tais como pertencimento, hierarquia, 

afeto, prazer, emoções e comunicação. Na relação entre o alimento e a comunicação, este 

capítulo procurou, ainda, elucidar algumas das formas de transmissão do conhecimento 
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culinário ao longo dos tempos, com destaque para os primeiros programas de TV. Para tal, 

foram utilizados referenciais teóricos de autores como Poulain (2013), Franco (2001), Brillat-

Savarin (1995), Elias (1994, 2001), Certeau (1996), Heller (1992), Ackerman (1992), 

Barbosa; Gomes (2004), Aronchi de Souza (2004), entre outros. 

Na segunda parte, por meio de revisão bibliográfica, procurou-se analisar a tríade 

alimento, consumo e mídia. Para tal, visualizaram-se, primeiramente, as principais 

características da sociedade pós-moderna como locus privilegiado para o desenvolvimento de 

uma cultura do consumo. A análise, portanto, das representações envolvidas no ato do 

consumo permitiu que se inferisse alguns significados para a comida na mídia. Com relação 

às reflexões acerca das características e teorias da sociedade pós-moderna, foram abordados 

conceitos de autores, tais como Hall (2005), Castells (1999), Bauman (1998, 2001), Harvey 

(1992) e Jameson (1997). Para a análise relativa aos estudos sobre o consumo e mídia, foram 

utilizados autores como Barbosa (2004, 2006), Campbell (2001, 2004, 2006), Douglas e 

Isherwood (2006), Sarlo (2000), Silverstone (2002), Kellner (2001) Lipovetsky (2010, 2015), 

Sodré (2006), Debord (1997) e Barbosa (2007). 

A proposta da terceira e última parte da pesquisa foi realizar o trabalho de análise dos 

programas por meio do percurso metodológico proposto, composto pela combinação de 

diferentes métodos. Na primeira etapa, foi realizada uma cartografia das produções televisivas 

a fim de se obter uma “fotografia ampliada” da inserção da comida na mídia televisiva. 

Segundo Fernandes; Herchmann (2015) a cartografia vem sendo crescentemente utilizada nos 

estudos de comunicação o que, de certa forma, torna evidente a capacidade dessa ferramenta 

em “suprir” certos desafios que são encontrados no desenvolvimento da pesquisa de natureza 

empírica.  

A cartografia, conceito e técnica historicamente trabalhada pela geografia é definida 

por Santos (2008) como uma perspectiva metodológica capaz de construir conhecimento, 

transformando as formas de experimentar e participar do mundo. O autor situa, dentro do 

processo cartográfico, o conceito de território como uma categoria de análise social, dinâmica, 

compreendida como uma mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local.  

Ao traçar um paralelo entre o conceito de território de Santos (1994) e a cartografia 

realizada neste estudo, identificam-se os programas de televisão como uma espécie de 

território, local onde acontecem as mediações entre os interesses hegemônicos e as múltiplas 

narrativas dos agentes (entendido aqui como os telespectadores) por meio do processo de 

produção de sentido exercido pela mídia. 
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Nesta cartografia, foram extraídas informações, como a quantidade de programas com 

a temática culinária/gastronomia na mídia, uma breve descrição da dinâmica de cada um, os 

canais que os veiculam, a representatividade das produções nacionais e estrangeiras, a 

duração média de cada programa, quem são os apresentadores, bem como as categorias 

segundo as quais esses produtos são enquadrados pelas emissoras. 

Com a quantidade de programas auferida no período da cartografia bastante 

expressiva e bem diversa, foi desenvolvida, após a cartografia, uma análise, por meio da 

observação direta ou simples, das principais características dessas produções, a fim de se 

verificar uma das hipóteses desta pesquisa que consiste em compreender se a comida adquiriu 

maior visibilidade na mídia, sendo enquadrada sob diferentes enfoques e abordagens, com 

mensagens que extrapolam o ato de cozinhar propriamente dito. Diante desse cenário, através 

da observação simples, foram identificados elementos, tais como módulos de repetições e 

rupturas, formas de inserção do conteúdo, dinâmica de apresentação, entre outros, que 

possibilitaram o enquadramento dessas produções em cinco tipologias desenvolvidas pela 

pesquisadora. 

Lakatos e Marconi (2003) afirmam que a observação é uma forma de aplicação dos 

sentidos humanos para que se possa extrair certos aspectos da realidade. Essa técnica não 

consiste, entretanto, em apenas ver e ouvir, mas, sobretudo, em examinar, através da coleta de 

dados, uma ampla variedade de fenômenos, podendo ser utilizada de forma exclusiva ou 

conjugada a outras técnicas, conforme realizado neste estudo. 

Com base nestas tipologias, optou-se pelo recorte de cinco programas, um de cada 

tipologia, para que se analisasse o conteúdo em profundidade dessas produções. Os 

programas selecionados foram: Bela Cozinha, exibido no canal GNT (Brasil); Chef Itinerante 

do canal TLC - Travel&Living (Estados Unidos); MasterChef Brasil, exibido nos canais Band 

e Discovery Home&Health (produção no Brasil, mas o formato é do Reino Unido); Dia Dia 

com Daniel Bork (Brasil) do canal Band e, por último, Cozinha Prática com Rita Lobo, 

exibido no GNT (Brasil).  

A escolha por este recorte teve como base algumas premissas: a primeira delas é que, 

durante a etapa de observação simples, foram identificados os programas nos quais a 

dinâmica de apresentação, a forma de inserção do conteúdo, bem como as repetições/rupturas 

fossem estruturadas de forma bastante evidente e amplificada, possibilitando de forma mais 

objetiva a identificação da diferença de mensagens presentes em cada tipologia. 

Além disso, essa escolha ocorreu de modo que pudessem ser enquadradas produções 
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tanto de TV aberta quanto de fechada, bem como de nacionais e estrangeiras, numa tentativa 

de enriquecer a qualidade do trabalho. Esse recorte também teve como proposição a escolha 

de programas que estivessem “no ar” no momento do mapeamento e, ainda, por último, foi 

utilizado como critério a seleção aleatória de um episódio por programa, a fim de que se 

pudesse levantar as rupturas e semelhanças entre as tipologias apresentadas.  

A conjugação dos métodos acima descritos – cartografia, observação simples e análise 

do conteúdo – associados à revisão bibliográfica permitiram que, de forma objetiva e 

aprofundada, fosse compreendida a maneira como, na atualidade, ocorre o enquadramento da 

comida na mídia televisiva. 
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1. GASTRONOMIA, COTIDIANO E MÍDIA 

 

Analisar o papel da alimentação na formação das sociedades é situá-lo como 

estratégico e central no sistema de valores e da vida, e distanciá-lo, cada vez mais, dos 

conceitos que inserem a comida apenas como fonte de nutrientes. Mais do que essencial à 

existência humana, o ato de comer pode ser compreendido como um processo amplo e 

complexo de códigos que insere o homem em determinada cultura, incorporando rituais, 

símbolos, crenças, modos de fazer e de se relacionar. 

 

1.1 Uma breve história da gastronomia 

 

O consumo dos alimentos como um aspecto do comportamento cultural de 

determinada sociedade nos mostrou que, para o ser humano, nunca foi possível comer 

qualquer coisa, de qualquer forma, em qualquer lugar ou circunstância. Montanari (2013) 

ressalta que, tanto a produção quanto o consumo alimentar possuem uma relação direta com a 

cultura; por isso, gostos e preferências alimentares são considerados produtos culturais 

resultantes de uma realidade vivida historicamente, uma experiência coletiva e partilhável. Ou 

seja, alimentação e cultura nunca podem ser analisadas de forma independente uma da outra; 

existe uma interdependência entre elas (FARB; ARMELAGOS, 1980).  

A alimentação situa-se como central e estratégica no sistema de vida e valores das 

diversas sociedades, fazendo emergir, a partir de hábitos culinários, o entendimento da 

relação direta entre a alimentação e os aspectos sociais, comportamentais e culturais de cada 

nação. 

Sob este aspecto, segundo Flandrin; Montanari (2015, p.22), 

 
Este é um tema particularmente agregativo e integrador; e, finalmente, a 
antiga distinção entre o espírito e o corpo, entre a matéria e o intelecto, 
parece desaparecer, diante da necessidade de compreender, em sua 
complexidade, os comportamentos alimentares do homem. 
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Como já se sabe, com a passagem do homem de coletor a caçador, ocorre uma 

descoberta fundamental para o desenvolvimento civilizatório: o fogo. Além de sua 

interferência nas práticas e técnicas da cozinha, por meio da influência direta do assado e do 

cozido na percepção de sabor dos alimentos, sua utilização esteve diretamente relacionada à 

segurança e saúde do homem. “O início das civilizações está intimamente relacionado com a 

procura dos alimentos, com os rituais e costumes de seu cultivo e preparação, e com o prazer 

de comer” (FRANCO, 2001, p. 21). 

Além do fogo, o desenvolvimento da culinária se associa à invenção dos utensílios de 

pedra e barro, sem os quais não seria possível a implementação das várias técnicas de 

cozimento que deram origem à variada dieta humana. 

Cabe salientar que foram modificadas as noções de convívio, uma vez que, em volta 

do fogo, no preparo do alimento, estabeleceram-se rituais, cumplicidade e sociabilidade. 

Enquanto os animais comem para se saciar, atendendo somente às necessidades fisiológicas, o 

homem come também por prazer, e cria, em torno da comida, um ritual social, a que 

chamamos refeição e, mais tarde, o festim, que fora utilizado para ganhar a proteção e o favor 

dos deuses (FRANCO, 2001). 

Nesse sentido, ele amplia sua atividade de caçador quando começa com o cultivo da 

terra – a agricultura –  e com a domesticação de animais, há aproximadamente dez mil anos, 

acarretando um núcleo fixo de habitação, dando origem ao conceito atual de comunidade. 

O que ingerir e, sobretudo, a forma de comer – com todos os rituais, cerimônias e 

etiquetas – são maneiras de expressar os estágios de civilização das sociedades. Elias (1990, 

1994), ao descrever a Sociedade de Corte do século XVII, na França, mais especificamente 

durante o reinado de Luís XIV, ressalta a importância da comida no processo civilizador, 

entendido como a pacificação das condutas e o controle dos afetos. Segundo o autor, pode-se 

considerar que os séculos XVI, XVII e XVIII foram marcados pela compulsão por uma 

conduta refinada à mesa, estabelecendo padrões e regras de comportamento. Nesse processo, 

as regras eram ditadas pelo controle das emoções e dos impulsos, reforçando que a adesão a 

um estilo de vida mais refinado passava pelo controle de si, o que aumentava as 

possibilidades de o indivíduo afirmar seu poder. As etiquetas, portanto, estavam diretamente 

relacionadas à hierarquia e ao status. A civilidade, para o autor, englobava um conjunto de 

prescrições que orientava o comportamento do homem em sociedade para que fosse possível 

distinguir as camadas superiores das inferiores. 
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No processo civilizador, a aristocracia se empenha em estabelecer condutas e hábitos 

que a diferenciem das demais, as quais tentam imitá-la. A fim de assegurar essa diferenciação, 

encomenda aos peruqueiros, perfumistas, artistas, cozinheiros, entre outros, novas práticas 

sociais que marcassem essa distinção. É a partir desse cenário que surge a arte do perfume, a 

gastronomia, a moda vestimentária. Todos dispositivos a serviço de um processo de afirmação 

e reconhecimento de uma distinção social (POULAIN, 2013). 

As etiquetas e rituais que deveriam ser seguidos à mesa eram prescritos em tratados 

com afirmações do tipo: “é grosseiro enfiar os dedos no molho. Deve tirar o que quer com 

faca e garfo. Não deve procurar em todo o prato a melhor parte como fazem os epicuristas, 

mas pegue o que por acaso estiver na sua frente”; ou ainda: “não seja o primeiro a tocar o 

prato que foi trazido, não só porque isto demonstra gula, mas também porque é perigoso” 

(ERASMO DE ROTTERDAM, 1530 apud ELIAS, 1994, p. 100). Em tratados de séculos 

posteriores, as regras de refinamento persistem, tais como: “você não deve tomar sopa na 

sopeira, mas colocá-la no seu prato fundo. Se ela estiver quente demais, é indelicado soprar 

cada colherada. Deve esperar até que esfrie”. (COURTIN, 1672 apud ELIAS, 1994, p. 102); 

ou ainda  

 
é errado usar o guardanapo para enxugar o rosto, e mais ainda limpar os 
dentes com ele; e seria uma das mais graves infrações da civilidade usá-lo 
para assoar [...] o emprego que pode e deve dar ao guardanapo é o de 
enxugar a boca, os lábios, e dedos quando estiverem engordurados, limpar a 
faca antes de cortar o pão e fazer o mesmo com a colher e o garfo depois de 
usá-los (ROUEN, 1729 apud ELIAS, 1994, p. 105). 
 

! Segundo Elias (1994), se a série de livros contendo os manuais das regras e normas 

fosse continuada até o presente, algumas mudanças poderiam ser notadas, com variações 

nacionais e sociais, assim como a “infiltração”, no ritual uniforme da civilização, de outras 

classes sociais, tais como a classe média, operária e o campesinato. Entretanto, a base 

essencial do que é proibido e obrigatório, ou seja, o padrão da técnica de comer, a maneira de 

se usar garfo, faca, colher, prato individual, guardanapo e outros utensílios, permaneceria 

inalterada em seus aspectos essenciais. 

Para o autor, foi justamente a França de Luís XIV, que deu ênfase às regras de boas 

maneiras e de conduta à mesa, e a do gastrônomo Brillat-Savarin, um amante dos prazeres 

proporcionados pela comida, o lugar que se tornaria símbolo mundial “da boa e requintada 

comida”, fazendo emergir o conceito de gastronomia que conhecemos na contemporaneidade.  
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De acordo com Poulain (2013), a emergência da gastronomia no século XVII e o seu 

desenvolvimento na França ocorreram, majoritariamente, devido à dinâmica social da 

distinção, à autonomia do pensamento gastrônomo em relação ao erudito e à busca pelo gosto 

como algo estruturador da capacidade criativa culinária. 

 
A dignidade da gastronomia apoia-se não só numa forte estrutura econômica, 
que lhe confere peso, medida e cifra, como se exalta, igualmente, no 
refinamento da mais imediata das funções fisiológicas. Assim, a alegria de 
sentar-se à mesa para responder a uma das leis da sobrevivência deve 
antecipar-se na leitura do cardápio, expandir-se na discussão das iguarias, 
concretizar-se na degustação e prolongar-se em gesto e palavra de louvor à 
sua forma, feitio, cor e apresentação. O conviva celebra no silencioso e 
recolhido ato de saborear a comida o talento do artista criador (QUEIROZ, 
1988, p. 60). 
 

 A valorização da França no cenário da gastronomia começa na Itália, país mais 

avançado no que tange ao desenvolvimento de utensílios, temperos e ingredientes à época. 

Quando houve o casamento, em 1533, entre Catarina de Médicis, italiana, e o rei francês 

Henrique II, ela levou, além da elegância florentina, cozinheiros italianos. Estes eram 

considerados os melhores da Europa, e muitas de suas receitas foram incorporadas ao 

repertório culinário francês.  

O casal tinha, como mestre cozinheiro, La Varenne, considerado à época o chef mais 

famoso, o qual escreveu o livro intitulado Le Cuisinier François, que continha, além de 

instruções sobre técnicas culinárias e preparação de molhos, todas as regras para a sequência 

dos pratos. “À mesa de Catarina de Médicis, a nobreza francesa descobriu os prazeres de um 

menu mais variado. Foram servidos, pela primeira vez, quenelles5  de peixe e de ave, 

parmesão ralado, ris de veau6, alcachofras, brócolis, galinha-d’angola, trufas e carne de vitela, 

até então quase desconhecida ao norte dos Alpes” (FRANCO, 2001, p. 149-150). 

No século XVIII, o corpo surge como palco das atenções, centralizando o objetivo do 

século: a felicidade. É nele que se concentra o segredo da tal felicidade, colocada em prática 

por meio do desfrute dos prazeres e, nessa perspectiva, a relação com a comida passa a 

incorporar novos valores. Montaigne (apud QUEIROZ, 1988, p. 53) já afirmara à época que 

“nossa condição é maravilhosamente corporal”. Segundo Queiroz (1988), os prazeres eram 

considerados uma diversão da alma e uma espécie de pausa no cotidiano, porém eles 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Tradicionalmente, quenelles são bolinhos feitos com carne, frango, peixes ou legumes. Acompanha 
uma pasta feita com gema de ovos, farinha, gordura, arroz, pão ralado e creme.  
6 Considerado um prato de sabor deliciado e macio, ris de veau constitui-se o timo do vitelo.!
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deveriam ter um certo equilíbrio para que não prevalecessem sobre a essência do viver. Os 

prazeres possuíam uma hierarquia e eram: “o amor, a mesa, a música, a conversação, a leitura, 

os espetáculos, o jogo, o campo, a virtude, a amizade, o estudo, o sonho” (QUEIROZ, 1988, p. 

53). 

Segundo a autora, é, sobretudo nessa ambiência em torno da valorização do prazer, 

que surge o conceito de gastronomia. Anteriormente, a culinária tinha como concentração a 

nutrição e a saúde. Agora, portanto, “não mais se responde a uma necessidade vital, mas a um 

desejo que conduz ao deleite” (QUEIROZ, 1988, p. 55). Na busca pelo prazer, a gastronomia 

passa a valorizar a sofisticação e o requinte nos usos e costumes, fazendo com que o conceito 

de nutrição não seja o único sentido.  

Para Jean-François Revel (apud QUEIROZ, 1988), o surgimento da gastronomia 

trouxe profundas mudanças para a culinária. Uma delas seria a valorização do caráter 

individual em detrimento do coletivo. Surgem os grandes chefs, com suas individualidades, 

imprimindo suas marcas nas criações dos pratos. O ato de cozinhar representa o prazer da 

busca de um novo campo de criação, de pesquisa, de prestígio.  Os chefs começam a ser 

considerados artistas, e suas “criações” são desenvolvidas para senhores e amigos, criando um 

vínculo estrito entre criadores e apreciadores. Alguns chefs eram tão exigentes e rigorosos no 

cumprimento de seus ofícios, que não permitiam qualquer deslize, chegando até mesmo ao 

suicídio, como exemplificado no filme Vatel, dirigido por Roland Joffé, 1999. No filme, Vatel, 

chef de cozinha do príncipe Condé, constatou que os frutos do mar não chegariam a tempo 

para o banquete que preparara para que Condé recebesse o rei. Para evitar que o príncipe 

passasse por um “vexame”, ele se mata com uma espada no coração. 

O gastrônomo Brillat-Savarin escreve o livro que é considerado a certidão de 

nascimento da gastronomia: A fisiologia do gosto, publicado pela primeira vez em 1825. Nele, 

o autor faz uma poética definição da gastronomia:  

 
pois, como se poderia rejeitar aquela que nos sustenta do nascimento ao 
túmulo, que faz crescer as delícias do amor e a confiança da amizade, que 
desarma o ódio, facilita os negócios e nos oferece, na curta trajetória da vida, 
o único prazer que não se acompanha de fadiga e ainda nos descansa de 
todos os outros? (BRILLAT-SAVARIN, 1995, p. 56). 
 

A gastronomia é descrita pelo autor como o prazer de comer e beber “do bom e do 

melhor”, num princípio estreitamente ligado ao hedonismo alimentar. A culinária, no entanto, 

estaria mais ligada ao preparo e à transformação dos alimentos nas cozinhas, com o intuito de 

torná-los mais agradáveis ao paladar. Para Queiroz (1988, p. 59), existem pontos essenciais 
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em comum entre a culinária e a gastronomia no que tange aos produtos utilizados, bem como 

ao modo de preparo da comida para que se atinja o prazer do paladar. “Enquanto a 

gastronomia exalta o ato de comer, a culinária, dedicada ao guisar, cuida de satisfazer, com 

primores de imaginação, à primeira necessidade humana”.  

No Dicionário Aurélio (2007), a definição de culinária consiste na “arte de cozinhar”, 

enquanto a gastronomia é a “arte de cozinhar de modo que se dê o maior prazer a quem 

come”. No Michaelis (1998-2009), a culinária é também definida como a “arte de cozinhar”, 

enquanto a gastronomia, “arte de cozinhar e preparar as iguarias de modo a tirar-se delas o 

máximo prazer”; “arte de escolher e saborear os melhores pratos”.  

O conhecimento da culinária estaria associado ao conjunto de transformações por que 

passam as matérias-primas até chegarem à mesa, ou seja, aos processos físico-químicos que 

acontecem dentro da panela, ao uso de tecnologias, aos tabus alimentares, entre outros. Já a 

gastronomia estaria mais relacionada ao processo de destinar o melhor tratamento a um 

produto específico. Por meio do conhecimento da fisiologia humana, a gastronomia tem a 

intenção de mostrar que, além do paladar, ela pode mobilizar os outros quatro sentidos, a fim 

de proporcionar uma complexa experiência gustativa (DÓRIA, 2015). 

A culinária pode ser descrita como o conhecimento das matérias-primas, do seu uso e 

modo de preparo, incluindo as práticas e técnicas apreendidas culturalmente e socialmente ao 

longo do tempo. Ela se encarrega de valorizar determinados pratos, inserindo-os como típicos 

de determinadas regiões, seja por questões culturais ou por limitações naturais, sendo 

considerados, muitas vezes, patrimônio material da humanidade. A gastronomia 

compreenderia, portanto, além da culinária, um universo de saberes relativos à qualidade e às 

combinações dos alimentos, para que se obtenha a extração dos aromas, texturas e sabores, 

além do cuidado na apresentação, a fim de despertar prazer àquele que come. 

Os reis foram os grandes incentivadores dos chefs de cuisine, que continuaram e 

aprimoraram suas atuações mesmo após a queda da nobreza na Revolução Francesa, em 1789. 

No séc. XVIII, a “boa mesa” tornou-se, aos poucos, acessível à burguesia, que buscava seguir 

o modelo da aristocracia. Por isso, os livros publicados eram voltados para a burguesia, 

ensinando a esta classe emergente os hábitos culinários, as regras e as etiquetas valorizados 

pela aristocracia. Em 1746, Menon publicou Cuisinière bourgeoise, livro composto por menus 

de dois ou três pratos, considerado um sucesso para a época. Com o livro, Menon 

proporcionava à burguesia usufruir da haute cuisine, mesmo que de forma mais modesta do 

que a tradicional (FRANCO, 2001).  
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Ainda de acordo com Poulain (2013), a gastronomia apresenta-se como um 

instrumento de grande centralidade na dinâmica social francesa, pois, além de constituir-se 

em uma forma de diferenciação, ainda é parte integrante da construção da identidade nacional. 

É por isso que, após a revolução, mesmo com a expulsão de uma parte da aristocracia e com o 

rei guilhotinado, a burguesia que comanda a cozinha continua com pratos como Bouchée à la 

Reine, Poularde Royale ou ainda Fruits Condé, simbolizando uma forma de canibalização de 

classes, outorgando uma legitimidade há tanto tempo desejada pela burguesia. Por outro lado, 

o fato de novos pratos possuírem os nomes dos novos detentores do poder eleva o nível 

desses burgueses, situando-os em um lugar aristocrático de prestígio e destaque. 

Seria oportuno, entretanto, destacar que a ênfase dada aos acontecimentos relativos à 

gastronomia na França ocorre devido à relevância e à influência da cozinha francesa, 

considerada por muitos autores o berço da gastronomia ocidental. Segundo Poulain (2013, p. 

210), “beneficiando-se do prestígio de Versalles, a gastronomia francesa, desde o final do 

século XVII, brilha sobre a Europa. Elemento essencial do “gosto francês”, da arte de viver à 

moda francesa, ela serve de modelo para as elites do mundo ocidental”.  

Segundo Poulain (2013), a emergência da gastronomia no século XVII e seu 

desenvolvimento, especialmente na França, acontecem devido a um contexto social que 

conjuga diferentes elementos ao mesmo tempo, dentre eles: a dinâmica da distinção social, o 

gosto como fator essencial para o desenvolvimento da criatividade culinária, a ética católica e 

a independência do pensamento gastronômico em relação ao erudito. Esses fatores culturais 

associados impulsionariam a gastronomia francesa e sua consequente repercussão mundial. 

Com a queda do antigo regime na França, os restaurantes ampliam-se e muitos deles são de 

chefs que trabalhavam para os reis. O país assiste, então, a uma democratização da alta 

gastronomia.   

 No período pós-revolução, Paris vê surgir dois nomes marcantes para a gastronomia 

mundial, cujas técnicas e inovações são utilizadas até os dias de hoje. São eles: Auguste 

Escoffier e Marie-Antoine Carême.  

Carême trouxe uma notável contribuição no que tange ao refinamento e à teorização 

da cozinha francesa. Foi responsável pela criação de três molhos básicos: espagnole, velouté e 

bechamel, a partir dos quais criava todos os outros. Tinha uma grande preocupação estética 

com relação à apresentação de suas criações. Estudou arquitetura clássica para que pudesse 

reproduzir suas formas na cozinha. Foi também responsável pela busca das combinações 
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ideais de sabores, além de defensor da ideia de que o olfato e o paladar não poderiam ser 

analisados separadamente (FRANCO, 2001). 

Escoffier foi inovador para a época ao utilizar ingredientes sempre frescos na 

preparação dos pratos, período em que os enlatados eram valorizados. Foi responsável 

também por organizar em manuais as técnicas e regras da cozinha francesa, além de ter 

hierarquizado o trabalho da cozinha, distribuindo tarefas e funções para cada membro, modelo 

até hoje utilizado (JACOB, 2013). 

Esses chefs participaram de um processo de refinamento da cozinha francesa na busca 

pelo gosto mais “autêntico” do ingrediente principal, em uma linha oposta à cozinha medieval 

na qual os molhos, mais próximos da nossa mostarda, mascaravam o sabor do alimento em si. 

Começa a surgir, portanto, o princípio fundamental da cozinha francesa no qual “se buscam as 

associações e as harmonias segundo regras muito próximas da harmonização musical ou da 

teoria da complementaridade pictórica” (POULAIN, 2013, p. 216). Essa busca pelo gosto do 

alimento propriamente dito deve ser entendida como um processo de combinação sutil e 

harmoniosa entre os elementos de um prato em detrimento de uma cozinha medieval na qual 

as especiarias se sobrepunham ao sabor dos alimentos.  

A valorização por temperos e ingredientes frescos foi também um dos conceitos chave 

da nouvelle cuisine, movimento gastronômico que teve origem na França, em 1970, liderado 

pelos chefs Paul Bocuse, Pierre Troisgrois, Roger Vérger, Taymond Olivier e Michel Guérar. 

O movimento buscou o resgate do natural, dos ingredientes frescos e saudáveis, a combinação 

do sabor, textura e aromas, a delicadeza, expressa na sofisticação estética dos pratos. Além 

disso, esses chefs trouxeram o conceito de leveza, em oposição aos molhos pesados da 

gastronomia clássica e aos pratos servidos em grandes porções. Segundo Jacob (2013, p. 47), 

“esses preceitos dominaram a alta gastronomia durante as décadas de 1980 e 1990, e o 

movimento ainda é hoje uma das bases da gastronomia contemporânea na França, com fortes 

influências em cozinhas de outros países”.  Segundo a autora, a partir da nouvelle cuisine a 

gastronomia passou por um processo de grande valorização, associado à exposição midiática 

do tema.  

Com a chegada, no Brasil, de Claude Troigois, filho de Pierre Troigois, estreitam-se 

os laços com a alta gastronomia. Segundo Segadilha (apud JACOB, 2013, p. 138), a ligação 

do Brasil com a cozinha europeia tem início em 1980 com a vinda para o Brasil de Claude 

Troigois e Laurent Suaudeau. Segundo Troigois, ele encontrou dificuldades para trabalhar no 
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Brasil devido à falta de ingredientes, tais como creme de leite fresco e manteiga de boa 

qualidade, além de mão de obra qualificada. 

Hoje, o cenário parece bastante diferente do encontrado por Claude. Por meio do 

intercâmbio de chefs brasileiros e estrangeiros e da abertura do mercado para a importação de 

produtos, constatam-se o desenvolvimento e a valorização da gastronomia brasileira, com 

chefs renomados e reconhecidos internacionalmente, como é o caso de Alex Atala, por 

exemplo, que, em 2013, figurou o sétimo lugar no ranking de melhores do mundo na revista 

britânica Restaurant, uma das mais respeitadas do mundo.  

 

1.2 A gastronomia e o cotidiano 

 

Para além da satisfação das necessidades básicas e vitais do ser humano, o ato de 

comer estabelece a mediação entre o homem e o mundo que o cerca. É, pois, a experiência 

alimentar um meio pelo qual é possível compreender grande parte das relações humanas, 

ordinárias e cotidianas. 

 
O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), 
nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. 
Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos ao despertar é o peso da vida, a 
dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, 
com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir 
do interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em 
retirada, às vezes velada. Não se deve esquecer este “mundo memória”, 
segundo a expressão de Péguy. É um mundo que amamos profundamente, 
memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres. Talvez não seja 
inútil sublinhar a importância do domínio desta história “irracional”, ou 
desta “não-história”, como o dia ainda A. Dupront. O que interessa ao 
historiador do cotidiano é o invisível [...] (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 
1996, p. 31). 

 
A cozinha, entendida como uma das práticas essenciais do cotidiano, poderia ser 

compreendida como um mapa de cada sociedade, na medida em que no seu interior pode-se 

ler e interpretar os gostos, as misturas, os gestos, os afetos, os valores, a estética, assim como 

as regras de hierarquia e vínculos sociais dos indivíduos. 

Ao discorrer, em linhas gerais, sobre o cotidiano, Mary Del Priori (2011) afirma que o 

termo está diretamente relacionado à vida familiar e privada, ao trabalho doméstico, às 

práticas de consumo e ao estabelecimento de laços sociais.  

 Para Heller, 
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a vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na 
vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua 
personalidade. Nela, colocam-se ‘em funcionamento’ todos os seus sentidos, 
todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus 
sentimentos, paixões, ideias e ideologias. (HELLER, 1970, p. 17). 

 
Cozinhar e comer são consideradas atividades marcantes no cotidiano, capazes de 

expressar histórias fragmentadas, estabelecer vínculos e desenvolver, muitas vezes, a 

capacidade criativa de cada indivíduo. Em uma perspectiva diferente de Heller, Certeau 

(1996) discorre sobre as “artes do fazer”, ressaltando que o cotidiano é construído por meio de 

bricolagens de vários indivíduos que ocupam o mesmo espaço. O autor afirma a importância 

do cotidiano como algo em movimento, espaço onde é possível mudança, transformação, 

possibilitando que os dominados se apropriem, por meio de “táticas”, das esferas simbólicas 

dos dominantes para ressignificá-las e modificá-las. É nesse sentido que Giard e Certeau 

(1996) dão ênfase ao valor das cozinhas e ressaltam que, no dia a dia, são realizadas tarefas de 

criatividade e multiplicidade, proporcionando o emprego de “táticas” na preparação de um 

prato, decodificando as mensagens de uma receita ou reinventando práticas culinárias. Giard 

(1996) destaca que as atividades culinárias constituem um espaço em que a inovação e a 

tradição adquirem a mesma importância, o passado e o presente andam juntos, em que se 

emprega um alto grau de ritualização, de investimento afetivo, de imaginação, de resgate da 

memória e de inteligência no desenvolvimento próprio do cotidiano – habilidades também 

empregadas em atividades consideradas mais elevadas – como a arte de tecer e a música, por 

exemplo. 

O ato de cozinhar, prática central7 no cotidiano, constitui-se como atividade de alta 

complexidade, na medida em que passou a exigir do cozinheiro habilidades no equilíbrio dos 

nutrientes, na combinação de sabores, no reconhecimento dos cheiros e texturas, no tempo de 

cocção, na escolha da temperatura adequada para cada tipo de alimento, na seleção do 

utensílio utilizado, na compra e armazenagem das provisões, no aproveitamento do excedente, 

na elaboração do cardápio, na apresentação do prato e até na escolha do local onde a comida 

será servida. Na medida em que se configurou como um campo de possibilidades e de regras, 

segundo as culturas próprias, o ato de cozinhar passa a traduzir uma forma de ser em cada 

sociedade, com a valorização de seus gostos e hábitos, do conhecimento da fisiologia humana, 

da estética almejada, das histórias de escassez e abundância, entre outros.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Mesmo aqueles que não dominam as técnicas e modos da cozinha, participam, de alguma forma, do ato de 
comer, seja por meio da sociabilidade e convivência à mesa ou no momento do preparo, ou mesmo por uma 
questão cultural de partilha dos gostos de uma época, o que influencia diretamente o alimento preparado no dia a 
dia. 
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Cada hábito alimentar compõe um minúsculo cruzamento de histórias. No 
“invisível cotidiano”, sob o sistema silencioso e repetitivo das tarefas 
cotidianas feitas como que por hábito, o espírito alheio, numa série de 
operações executadas maquinalmente cujo encadeamento segue um esboço 
tradicional dissimulado sob a máscara da evidência primeira, empilha-se de 
fato uma montagem sutil de gestos, de ritos e de códigos, de ritmos e de 
opções, de hábitos herdados e de costumes repetidos (GIARD, 1996, p. 234). 

 
“Tudo se passa como se um determinado regime alimentar revelasse uma ordem do 

mundo, ou antes postulasse em seu próprio ato a inscrição possível desta ordem no mundo” 

(GIARD, 1996, p. 245). Essa “ordem do mundo” postula um conjunto de estruturas que 

compõem a organização social de determinada sociedade. Os hábitos alimentares estariam 

inseridos dentro da estrutura de cada sociedade, sendo diferentes de uma sociedade para outra, 

porém, “ligados por coerências internas, invisíveis, mas reais” (GIARD, 1996, p. 245). Nessa 

ordenação, estão inseridas as regras de convivência e conduta, as misturas possíveis, os gostos 

valorizados, a estética almejada, os estilos e a hierarquia instaurada que são apreendidos e se 

misturam com a vida ordinária. 

Lévi-Strauss analisou todos os aspectos da comida, desde a escolha dos alimentos, o 

modo de preparo, as formas de comer, até a eliminação dos alimentos. Para o autor, todos 

esses elementos fazem sentido internamente e traduzem uma forma de ser de determinada 

sociedade. “Uma linguagem na qual cada sociedade codifica mensagens que lhe permitem 

significar pelo menos uma parte do que ela é”, ou seja, “uma linguagem na qual ela traduz 

inconscientemente sua estrutura” (STRAUSS apud GIARD, 1996, p. 246).  

Pode-se inferir, portanto, que a escolha do que é comestível, a forma de comer, bem 

como os locais e ocasiões passam por lógicas internas de determinada sociedade, que dizem 

respeito à cultura, às representações simbólicas, aos valores, às crenças, à economia, ao 

trabalho, à hierarquia, ao status social e até à biologia e climatologia que fazem parte da vida 

cotidiana. 

A arte culinária, ao longo dos tempos, pode sofrer alterações em relação aos 

ingredientes disponíveis ou valorizados, à complexidade e técnicas de preparo ou até mesmo 

no que tange às formas de se comer e partilhar o alimento. Mas, segundo Giard (1996, p. 296),  

 

o trabalho cotidiano das cozinhas continua sendo uma maneira de unir 
matéria e memória, vida e ternura, instante presente e passado que já se foi, 
invenção e necessidades, imaginação e tradição - gostos, cheiros, cores, 
sabores, formas, consistências, atos, gestos, movimentos, coisas e pessoas, 
calores, sabores, especiarias e condimentos.  



!
!

34!

 

O ato alimentar – ação intrínseca ao cotidiano de qualquer indivíduo – é, antes de tudo, 

uma experiência social. É fruto do aprendizado contínuo entre familiares e amigos. O 

conhecimento culinário, entretanto, é algo bem mais abrangente do que simplesmente saber 

comer. Ele envolve muitos significados que expressam a identidade do sujeito, seus hábitos, 

afetos, lembranças, sociabilidades, enfim, os preceitos valorizados em determinada época, já 

que o indivíduo é parte de um todo ordenado e constituído. Na atualidade, com a onipresença 

da mídia, muitos dos ensinamentos relativos aos valores e significados intrínsecos aos 

acontecimentos estão sendo transmitidos pelos meios de comunicação que modificam, em 

alguns casos, a própria percepção do indivíduo em relação ao mundo e aos fatos. Seria, pois, 

neste sentido, fundamental o entendimento de como a comida está sendo retratada pela mídia, 

uma vez que, por um lado, tem-se a importância do ato alimentar como reflexo de 

significados sociais e culturais e, por outro, a mídia como uma poderosa ferramenta de 

produção de sentidos. 

  

1.3 A comida e seus significados 

 

De maneira geral, o ato alimentar envolve não somente as necessidades vitais e 

básicas do ser humano – como saciedade, segurança, conforto e pertencimento – como 

também aspectos emocionais. Afetos, prazeres, emoções e lembranças são acionados em 

muitos dos momentos à mesa. “Quando comemos, não estamos meramente consumindo 

nutrientes, estamos também consumindo experiências gustativas e, de certa forma, estamos 

também consumindo significados e símbolos” (BEARDSWORTH; KEIL, 2002, p. 51).  

 

Segundo Ackerman (1992, p. 163),  

 
Dizemos comida, como se fosse algo simples, absoluto, como a pedra ou a 
chuva, que temos como certeza. Mas, para muitas vidas, é grande fonte de 
prazer, um mundo complexo de satisfação tanto fisiológica quanto 
emocional, que guarda grande parte das lembranças de nossa infância. O 
alimento deve ser gostoso e recompensar-nos, pois, caso isso não 
acontecesse, não acenderíamos o forno de nossas células por causa dele.  

!
Montanari (2013) afirma que o ato de escolher e preparar o que comer já traduz o 

quanto a comida representa elementos decisivos da identidade humana e um meio eficaz de 
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comunicá-la. Fischler (apud POULAIN, 2013, p. 179) ressalta a importância do valor 

simbólico da comida na construção das identidades. Para o autor,  

 

o alimento se diferencia dos outros consumos porque está incorporado e 
passa a fronteira do “eu”. A partir disso, as práticas alimentares deixam de 
ser lidas como formas de expressão, de afirmação de identidades sociais [...], 
para inscrever-se no próprio centro do processo de construção de identidade. 

 

A comida, seu preparo e as maneiras à mesa são culturalmente definidos, inserindo os 

indivíduos em um universo social. Podem ser interpretados como códigos que expressam, 

juntamente com as circunstâncias nas quais são inseridos, mensagens relacionadas à inclusão, 

distinção, amizade, formalidade e afeto. Dessa forma, a comida, segundo a ocasião, carrega o 

valor simbólico que aquele momento representa para cada participante, por isso os pratos 

feitos para o Natal serão diferentes dos da festa de aniversário que, por sua vez, serão 

diferentes daqueles preparados no dia a dia (DOUGLAS apud SILVA, 2015). 

Por meio da comida, é possível também vivenciar a diversidade cultural, pois a 

cozinha proporciona a experimentação da história de outro povo, com escassez ou abundância, 

criatividade e inventividade, gostos e preferências. “É assim que comemos os fragmentos de 

culturas locais que se desfazem ou o equivalente material de uma viagem passada ou futura 

[...]” (CERTEAU, 1996, p. 243). A comida “do outro” permite uma viagem no tempo e no 

espaço, atualizando códigos e ritos e trazendo, aos comensais, o prazer do compartilhamento 

de histórias e memórias vividas. Sob essa perspectiva, o consumo do alimento e os modos de 

fazer de outro povo podem representar um dos traços mais característicos na 

internalização/vivência de outra cultura.  

O ato de comer e os modos à mesa não somente trazem à tona as regras e etiquetas 

vigentes em determinada época, como também marcam o caráter social e gregário que uma 

refeição pode proporcionar. É à mesa que também se constituem laços afetivos e gratificações, 

e onde se compartilham memórias e, ainda, expectativas. O preparo da comida, considerado 

muitas vezes um gesto de afeto e dedicação, também gera expectativa de que ela seja 

compartilhada pelos convivas.  

Segundo Poulain ( 2013, p.182), 

 

[...] o ato alimentar insere e mantém por suas repetições cotidianas o comedor 
num sistema de significados. [...] sobre as práticas alimentares, vitalmente 
essenciais e cotidianas, que se constrói o sentimento de inclusão ou de 
diferença social. [...] pela cozinha ou maneiras à mesa que se produzem as 
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aprendizagens sociais mais fundamentais, e que uma sociedade transmite e 
permite a interiorização de seus valores [...] pela alimentação que se tecem e 
se mantém os vínculos sociais.  

 

Geralmente, come-se com a família, que ensina, além das regras e costumes, o 

significado da partilha. Os amigos se reúnem para comerem juntos, as festas infantis oferecem 

bolo e doces, os negócios acontecem, muitas vezes, em torno das refeições, os casamentos 

terminam com festa e comida, as cerimônias religiosas oferecem o alimento, seja por 

homenagem ou sacrifício. Enfim, é inegável o papel socializador da comida. “Nossos outros 

sentidos podem ser apreciados em toda sua beleza quando estamos sozinhos, mas o paladar é 

extremamente social. Os seres humanos dificilmente escolhem jantar em solidão, e a 

alimentação possui poderoso componente social” (ACKERMAN, 1992, p. 161). 

Os hábitos alimentares são, portanto, fruto da experiência social. Aprendemos o que 

comer e como fazê-lo, primeiramente com os nossos pais e, depois, com amigos e familiares. 

Seria a partir daí que o sabor ou mesmo o cheiro de alguma comida pode nos remeter à 

infância, traço de identidade. Segundo Franco (2001), gostos e aversões fazem parte do 

repertório da infância, mas, com os anos, as experiências gustativas se expandem, o que faz 

com que comecemos a gostar de alimentos antes considerados desagradáveis. 

Freire (apud FRANCO, 2001) afirma que as preferências de paladar são fruto da 

sociedade da qual fazemos parte, das culturas que assimilamos e com as quais interagimos e, 

por fim, das limitações e dos recursos do meio ambiente existentes durante nossa vida.!
O homem é um animal que sente prazer não somente com a comida em si, mas 

também com o momento da comida, com o local escolhido, com as companhias e 

circunstâncias que acompanham uma refeição. Nesses momentos, olfato e paladar andam 

juntos. Com frequência, cheira-se alguma coisa antes de prová-la, o que significa que, se o 

cheiro for agradável, já é o suficiente para fazer o indivíduo salivar. É como se o olfato e o 

paladar dividissem o mesmo espaço. Por isso, quando mastigamos algo, costumamos sentir 

seu cheiro. Segundo Ackerman (1992), se deixássemos o alimento em nossas bocas, sem 

mastigá-los por alguns instantes, sentiríamos sua textura, seu buquê, estaríamos saboreando o 

alimento, utilizando mais profundamente os sentidos.  

Além do prazer proveniente do paladar e do olfato, esses sentidos podem estar 

diretamente relacionados ao resgate da memória de um tempo. Marcel Proust, autor do livro 

Em busca do tempo perdido (1913), relata que, ao mergulhar uma madeleine em uma xícara 

de chá de tília, sentiu o aroma das flores de limoeiro misturado ao sabor doce do bolinho, fato 
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que o “transportou” para as lembranças da infância. Estimulado, então, com a ideia de que a 

memória poderia ser evocada pela experiência dos sentidos – o que passou a chamar de 

lembrança involuntária ou “proustiana” – Proust passou a escrever seu livro que o consagrou 

como o inventor do romance moderno. 

Segundo Franco (2001), a mesa é também um local propício para a comunicação, para 

a troca; é onde se estabelece um tipo de vínculo entre os participantes, como um código de 

confiança; é um local propício para amores, amizades, mas também conflitos. É à mesa que 

temos a oportunidade de desenvolvermos a hospitalidade, em um exercício de generosidade e 

cumplicidade. Por sua vez, Ackerman (1992, p. 164) afirma que “se a linguagem não surgiu 

durante as refeições, com toda certeza evoluiu e tornou-se mais fluente nessas ocasiões, como 

acontecia durante as caçadas em grupo”. Brillat-Savarin (1995) também enfatiza o papel 

marcante da comunicação nos momentos à mesa. De acordo com o autor, durante as refeições 

devem ter nascido ou se aperfeiçoado as línguas, seja pelo ato repetitivo de se alimentar, seja 

porque o lazer que acompanha uma refeição proporciona a confiança e estimula a troca, a fala. 

A mesa possui uma estreita relação com a linguagem, com a comunicação.  

Segundo Martino (2001), no cristianismo antigo, os mosteiros possuíam uma prática 

nomeada communicatio – termo originário do latim para designar comunicação. Nos 

mosteiros, o communicatio representava o ato de desfrutar de uma refeição da noite em 

comum, em que o singular não está no fato de se comer, mas de fazê-lo em conjunto com os 

outros, em uma comunidade na qual a prática era o isolamento. Esse fato torna ainda mais 

evidente a estreita ligação entre o ato de comer em conjunto e o ato da comunicação 

propriamente dita. É nesse contexto que este trabalho busca problematizar esta complexa 

relação entre comida, cotidiano e comunicação, em uma reflexão sobre a forma como a 

comida, hoje, está sendo incorporada pela mídia, em especial pela televisão.  

Seria, pois, no entendimento do ato de comer como algo que acompanha o indivíduo 

em toda a trajetória de vida e traz consigo as marcas identitárias, sociais e culturais de um 

tempo, que se torna pertinente o entendimento da forma como o alimento está sendo retratado 

na mídia televisiva. Nessa conjuntura, parte-se da hipótese de que –  diferentemente do 

cenário de alguns anos atrás, em que os programas de TV exerciam um papel didático do ato 

de cozinhar, ensinando as técnicas e modos de preparo do alimento – hoje a comida está 

sendo inserida sob variadas formas, que vão desde o ensinamento da receita propriamente dita 

até uma pedagogia ligada ao consumo de bens e ideias e, até mesmo, a estilos de vida. 
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1.4 A comida na “tela” 
 

O saber culinário vem, ao longo dos anos, sendo transmitido pela linguagem oral e 

escrita e, mais recentemente, por meio de mídias digitais e eletrônicas. No universo impresso, 

encontram-se vários tipos de publicações, desde cadernos de receitas e fichários até livros 

antigos e recentes. Essa “culinária de papel” pode ser considerada uma ferramenta essencial 

na construção de uma gastronomia como a que conhecemos hoje, contribuindo na formação e 

circulação do “gosto” culinário nas diversas sociedades (BARBOSA; GOMES, 2004). 

Segundo Barbosa e Gomes (2004), as receitas, mais do que simples transmissão de 

ingredientes e modo de preparo, podem representar os padrões de gosto de determinado povo, 

ou mesmo as marcas identitárias. Além disso, são importantes indicadores de mudanças 

ocorridas nas sociedades, tais como a relação com o tempo e o trabalho, a estrutura familiar, 

as diferenças de gênero e, ainda, a relação das pessoas com o próprio corpo. Pode-se afirmar 

que as receitas mais demoradas ou mesmo “calóricas” eram mais valorizadas do que hoje, por 

exemplo.  

 
Ao registrá-la e publicá-la sob várias formas, a culinária de papel acaba por 
transformar, muitas vezes, a culinária real em uma culinária cuja difusão e 
circulação poderá vir se constituir em um paradigma do gosto e, 
eventualmente, em uma marca identitária de todo um povo (BARBOSA; 
GOMES, 2004, p. 4).  

 

Segundo Giard (1996), os cadernos de receitas, que no passado foram muito 

valorizados entre as gerações, hoje são considerados ultrapassados. Segundo a autora, os 

cadernos que foram passados de geração em geração na sua família não são utilizados como 

consulta, pois as receitas são consideradas demasiadamente complicadas e de longo tempo de 

preparo. Ela menciona que as fontes de informação culinária que utilizava eram provenientes 

da mídia através de programas de rádio e TV, além de magazines femininos. Para a autora, a 

percepção atual é que a arte culinária precisa ser aprendida com as pessoas contemporâneas, 

em um processo de recusa pelas antigas maneiras de fazer, em uma busca por um novo “estilo 

de cozinha”. 

Com base nesse depoimento de Giard (1996), observa-se a forma como a mídia, com o 

passar dos tempos, vem adquirindo um importante papel como difusora do conhecimento 

culinário.  

O saber, as práticas e “parte dos segredos” culinários começaram a ser transmitidos 

por meio dos programas de televisão na segunda metade do século XX. O formato dessas 
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produções era construído, basicamente, com uma cozinheira que ensinava para os 

telespectadores o passo a passo de alguma receita. De forma generalista, eram necessários, 

apenas, um fogão, uma receita e uma cozinheira. 

A narrativa dos programas de culinária era baseada no universo da cozinha, mais 

especificamente, na comida feita para o dia a dia, em que uma apresentadora se “posicionava” 

em um diálogo voltado para o público feminino, em especial às donas de casa, como uma 

“grande amiga” e “consultora” de culinária, trazendo, além do passo a passo de um prato, os 

truques antes “escondidos” do saber culinário8.  

 

O formato do programa não possuía grandes variações: a cada episódio era 

apresentada, de forma didática, uma receita. Mostravam-se os ingredientes que seriam 

utilizados (já estrategicamente retirados de suas embalagens, a não ser aqueles cujas marcas 

eram as patrocinadoras) com as medidas necessárias de cada um e dava-se início ao preparo 

do prato.  

 

1.4.1 Os primeiros programas sobre comida da TV brasileira 
 

O primeiro programa de culinária foi produzido em 1958 pela TV Santos (São Paulo) 

e era apresentado pela culinarista Ofélia Ramos Anunciato (1924-1998), que acabou por 

tornar-se um ícone da TV no Brasil. Passados seis meses, foi para a TV Tupi com o programa 

intitulado Revista Feminina, que teve uma produção contínua através dos anos, marcando 

época na televisão brasileira. Ao ser encerrado na TV Tupi, no fim dos anos 1960, 

permaneceu ainda por mais de 30 anos na TV Bandeirantes, passando a se chamar A cozinha 

maravilhosa de Ofélia. 

O programa possuía uma linguagem simples e familiar de apresentar as receitas, 

mostrando o passo a passo do prato como se fosse uma grande conversa. A apresentadora 

criou um estilo próprio de apresentar, chamando as telespectadoras de “minhas amigas”, e as 

receitas eram simples e fáceis de serem realizadas. O programa era voltado, em geral, para as 

donas de casa, para quem Ofélia se apresentava com grande proximidade. O programa tinha 

como foco principal a comida em si, feita para agradar à família ou às amigas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Este trabalho não terá como foco a análise dos programas da segunda metade do século XX. Entretanto, cabe 
ressaltar que os formatos desses programas estavam alinhados ao momento social da época: uma sociedade 
patriarcal, machista (fato que ainda persiste, embora com menos intensidade), em que a mulher era vista como 
serviçal, dona da cozinha e do lar, cheia de deveres e com poucos direitos como cidadã. 
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Diferentemente dos atuais programas de culinária na TV, as porções dos pratos de 

Ofélia eram generosas, voltadas para toda a família. Costumava-se colocar folhas de alface 

nas bordas das travessas e o alimento principal no meio, com base num conceito estético que 

privilegiava os pratos cheios, bem distante de uma decoração “minimalista”, se considerarmos 

os padrões atuais. Ofélia possuía uma assistente, Cidinha Santiago, mas cabia a ela a 

finalização dos pratos e as dicas culinárias (DEMOZZI, 2012). 

Aronchi de Souza (2004), ao descrever os formatos e gêneros na televisão brasileira, 

afirma que a TV ainda não tem cheiro, mas pode ter sabor, referindo-se ao programa da Ofélia 

que, segundo ele, constituía-se em um dos modelos mais antigos da televisão no Brasil. “Seu 

formato coloca a apresentadora em primeiro plano, demonstrando sua habilidade em fazer 

alguma receita diante da câmera” (ARONCHI, 2004, p. 101). 

Pode-se considerar Ofélia como a pioneira neste gênero, sendo sua “fórmula” 

consolidada no Brasil quando, anos depois, ganhou novas representantes, entre elas, 

Palmirinha Onofre, que primeiramente foi colaboradora da apresentadora Ana Maria Braga no 

programa Note e anote, da TV Record, que estreou em 1993. Depois Palmirinha ganhou seu 

próprio programa intitulado TV Culinária, na TV Gazeta (São Paulo) e, por último, o 

Programa da Palmirinha, no Fox Life. Ana Maria Braga também se destacou nesse gênero 

televisivo, inicialmente com um programa na TV Record e, depois, apresentando o Mais Você, 

na Rede Globo.  

 
O programa de variedades Ana Maria Braga introduziu vários segmentos 
culinários. A apresentadora imprimiu sua marca de degustadora, realizando 
uma performance debaixo da mesa da cozinha cenográfica, seguida de sua 
aprovação e recomendação da receita preparada ao vivo no programa. 
Diversas apresentadoras fazem o mesmo em outros canais (SOUZA, 2004, p. 
102).  

 

Vale reforçar que a narrativa estruturada nesses programas tem como base o alimento 

e seu modo de preparo, em um processo praticamente didático que insere a comunicação da 

culinária como uma prática e um saber a serem transmitidos basicamente para as mulheres, 

como mencionado anteriormente. 

Conforme vamos demonstrar nos capítulos que se seguem, os programas atuais se 

diversificaram em termos de formatos – em uma maneira de hibridização entre gastronomia e 

culinária, em que o universo gastronômico ganhou destaque em muitos dos formatos – 

transformando-se mais em um produto de entretenimento do que em um campo de 

conhecimento de práticas e técnicas. Os programas voltados para receitas não deixaram de 
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existir; entretanto, a eles foram somados outros formatos, com narrativas que parecem ser 

construídas com base em uma espécie de “agendamento” de novos modelos e padrões 

alimentares e estéticos, bem como estilos de vida associados a tais modelos e padrões, 

conforme detalharemos ao longo da pesquisa. 

O aquecimento do mercado gastronômico é um acontecimento crescente, como afirma 

Aristides: 

 

Há dez anos atrás eu deveria ter dito que qualquer movimento em torno de 
comida era ótimo, mas cresci e a comida se tornou mais importante para 
mim […] A julgar pelo espaço concedido na mídia, a enorme quantidade de 
livros de culinária e guias de restaurantes publicados anualmente, as 
conversas entre amigos – comida está muito próximo de ser o assunto 
número um. Fala-se de restaurantes hoje com a mesma excitação com que se 
falava de cinema há dez anos atrás. Tecnologias de cozinha – misturadores, 
amoladores, vaporizadores de vegetais, fornos de microondas, e o resto – 
surgiram como o interesse outrora destinado a automóveis […] Deve ser o 
momento ideal para alcançar as listas de best-seller com um assassino que 
despeja suas vítimas em uma Cuisinart (ARISTIDES, 1978, p. 157-163 apud 
MINTZ; DU BOIS, 2002, p. 99). 

 

Na publicação de artigo sobre a comida e o ato de comer, Mintz e Du Bois (2002) 

incluem um trecho do depoimento do Professor Joseph Epstein, escrito há mais de duas 

décadas, que demonstra a tendência de crescimento da gastronomia sob os pontos de vista 

social e mercadológico. 

Nos dias atuais, o conhecimento sobre a gastronomia foi ampliado: “na mídia, crescem 

os espaços dedicados ao repertório. Nas TVs, sobejam programas com chefs, subchefs e, até, 

minichefs – com crianças limpinhas e marciais. A cultura gastronômica avançou muito nos 

últimos anos” (HENRIQUES, 2015, p. 4).  

A título de ilustração, em 2011, a gastronomia movimentou R$ 180 bilhões no Brasil, 

um crescimento de 80% em cinco anos. Segundo especialistas, em 2012, o setor da 

gastronomia (que inclui bares, restaurantes e hotéis) já empregava mais trabalhadores do que 

a construção civil (BIAZZI, 2012). 

Assim, no universo midiático brasileiro em que foi alçado o processo de inserção do 

saber culinário, um dos produtos em destaque – objeto desta pesquisa – são os programas de 

culinária e gastronomia para televisão, sendo produzidos em diversos formatos. Além desses, 

o tema passou a figurar como protagonista em diversos outros produtos midiáticos, tais como 

filmes, livros, revistas, blogs, redes sociais, seções exclusivas nas livrarias, assim como houve 

a supervalorização e exposição dos chefs de cuisine, elevados ao grau de celebridades. 
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O item culinária ocupa um espaço cada vez maior nos jornais, enquanto as 
revistas especializadas se multiplicam, bem como os sites que oferecem na 
internet receitas, conselhos e produtos. A televisão, surfando nessa onda 
culinária, tem em sua grade uma série de programas de cozinha, e os reality 
shows que a tomam como tema – Top Chef, Masterchef – têm audiência nas 
alturas. Cada vez mais, o beber e o comer são pensados, exibidos, são postos 
em cena nas mídias: tornaram-se objetos midiáticos ao mesmo tempo que 
objetos de interesse sanitário, cultural e de curiosidade estética. 
(LIPOVETSKY, 2015, p. 345) 

!
Esses fatos não implicam que se tenha aumentado a importância da comida na vida 

das pessoas, mas, com a influência da mídia, foram ampliadas a sua visibilidade e 

centralidade na vida das pessoas. A fim de que se compreenda a relação entre a comida e a 

mídia – em especial, a televisiva na realidade brasileira – esta pesquisa se dedica, no capítulo 

seguinte, a analisar as principais características da sociedade pós-moderna, relacionando-a 

com uma cultura do consumo. A partir dessa relação, pretende-se compreender a inserção da 

comida não apenas como saber e técnica no preparo, mas, sobretudo, como um fio condutor 

na propagação de um tipo de pedagogia do consumo voltada não somente para bens materiais, 

como também para modelos e padrões comportamentais. 
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2 SOCIEDADE, MÍDIA E CONSUMO 

 

Para compreender a forma de inserção da comida na mídia televisiva brasileira, com 

múltiplas representações e significados atribuídos ao ato alimentar, é necessário que se analise, 

brevemente, a própria sociedade contemporânea ocidental, suas principais características e 

mudanças ao longo dos últimos anos, que evidenciam o surgimento de uma sociedade 

denominada pós-moderna.9 Essa compreensão faz-se necessária na medida em que a cultura 

da mídia é construída e, ao mesmo tempo, constituída por uma dinâmica social, cultural, 

política e econômica mais ampla. O processo de produção de sentido realizado pela mídia por 

meio dos mais diversos produtos tem como base a assimilação dos próprios valores, padrões 

comportamentais e estéticos, além de formas de ser da sociedade na qual está essa mídia está 

inserida. Segundo Kellner (2001, p.12), a indústria cultural cria produtos que articulam 

“posições ideológicas específicas e ajudam a reiterar formas dominantes de poder social, 

servindo aos interesses da dominação da sociedade ou de resistência às formas dominantes de 

cultura e sociedade […]”. 

 

2.1 A sociedade contemporânea  

 

Com o fenômeno da globalização, as mudanças sociais têm sido tão significativas que 

vêm transformando, de forma estrutural, as bases sociais modernas, suas instituições e valores. 

Nesse processo, paisagens culturais que no passado haviam fornecido bases sólidas para os 

sujeitos, hoje encontram-se fragmentadas (HALL, 2005). 

  A globalização pode ser caracterizada por uma economia global e informacional, ou 

seja, com capacidade para funcionar como uma unidade em tempo real, em escala planetária e 

com um fluxo contínuo de geração, processamento e ampliação das informações. Esse 

processo foi em grande parte impulsionado pelos notáveis avanços tecnológicos e pelos meios 

de comunicação. No mundo de fluxos de capital, de poder e de imagens no qual há uma 

ampla desestruturação das organizações, uma deslegitimação das instituições e um 

enfraquecimento de importantes movimentos sociais, a busca pela identidade adquire vital 

relevância, tornando-se fonte básica de significado social e de segurança (CASTELLS, 1999).   

Harvey (1992) também faz uma reflexão em relação às transformações ocorridas na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 O termo pós-moderno não é consenso entre os autores. Giddens, por exemplo, caracteriza a sociedade atual 
como “modernidade tardia”, enquanto Beck prefere a expressão “modernidade reflexiva”. Já Jameson identifica 
a pós-modernidade como “capitalismo tardio”.   
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pós-modernidade, em especial a respeito da questão da incerteza e insegurança provenientes 

da compressão tempo-espaço. Segundo o autor, o fluxo de informações impulsionado pelos 

sistemas de comunicação, juntamente com a aceleração do giro do capital, fez com que o 

tempo suplantasse as barreiras do espaço, culminando, desta forma, em uma compressão 

tempo-espaço. Já não há, portanto, a certeza do lugar e espaço físico absolutos; o que 

acontece em algum lugar pode reverberar e ter consequências imediatas em todo o globo. 

 

a confiança na associação entre juízos científicos e morais ruiu, a estética 
triunfou sobre a ética como foco primário de preocupação intelectual e social, 
as imagens dominaram as narrativas, a efemeridade e a fragmentação 
assumiram precedência sobre verdades eternas e sobre a política unificada e 
as explicações deixaram o âmbito dos fundamentos materiais e político-
econômicos e passaram para a consideração de práticas políticas e culturais 
autônomas (HARVEY, 1992, p. 294).  

 

Bauman (1998, 2001), por sua vez, faz uma análise da sociedade pós-moderna como 

aquela marcada pelo fim de um projeto sólido de futuro, no qual o poder e a segurança das 

instituições foram dissolvidos para dar lugar à liberdade do indivíduo, o que significa um 

enfraquecimento dos elos que uniam as escolhas individuais aos projetos e ações coletivas. 

Nesse cenário, não existem mais órgãos coletivos responsáveis pela ordem societária global, o 

que gerava um sentimento de segurança. Na atualidade, a responsabilidade pela situação 

humana torna-se, exclusivamente, uma atribuição do sujeito, fazendo ruir categorias, 

instrumentos e métodos de responsabilidade mais abrangentes e coletivos.  

Segundo o autor, uma das diferenças entre a modernidade e a pós-modernidade seria 

justamente esse sentimento de incerteza, sendo esta uma condição universal e permanente. 

Viver em um ambiente gerador de incertezas é angustiante e desafiador, uma experiência 

distinta daquela anterior, a qual era voltada para a constituição da ordem. Nesse processo de 

perda de representatividade por instituições reguladoras de coletivo, o mercado, juntamente 

com o capital, emerge ocupando a lacuna deixada pelas instituições de cunho coletivo e, aos 

poucos, transforma produtores em consumidores. Segundo o autor, o consumo passa a ser a 

estrada que conduz ao sucesso e à gratificação. Consumir determinados produtos e adotar 

certos estilos de vida tornam-se caminhos possíveis para a “felicidade”. Segundo Hall (2006), 

o sujeito do iluminismo era construído com base no tradicionalismo, o sujeito sociológico era 

o resultado da interação das relações sociais e de seu habitat, enquanto o sujeito pós-moderno 

é fruto da mobilidade, insegurança e imprevisibilidade da contemporaneidade. “A identidade 
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– ‘única’ e ‘individual’ – só pode ser gravada na substância que todo o mundo compra e que 

só pode ser encontrada quando se compra” (BAUMAN, 2001, p. 99). Essa liberdade, baseada 

na escolha do consumidor, em especial na autoidentificação relacionada àquilo que se 

consome, só pode existir com os mecanismos disponibilizados e criados pelo mercado. 

Na pós-modernidade, o sujeito é “bombardeado” por diversas e fragmentadas 

informações, impulsionado pela globalização, por constantes transformações, convivendo 

com a incerteza dos fatos e da vida. Sua identidade é, pois, construída com base na 

efemeridade das questões da vida social, sem espaço para previsibilidade, adaptando-se aos 

movimentos e às várias possibilidades futuras. Nada parece ser tão sólido e inabalável. A 

identidade, portanto, devido às inconstâncias, precisa ser flexível, maleável. 

Sob este aspecto, Bauman (2001) caracteriza nosso tempo como a “modernidade 

líquida”, que possui a mesma volatilidade, movimento e flexibilidade de um líquido. Não há 

uma forma definida; tudo está em mutação e é provisório. Nessa instabilidade, as identidades 

são fluidas, sem que se siga qualquer modelo rígido. 

Canclini (2013), por sua vez, ressalta que hoje vive-se um tempo de grandes “fraturas”, 

com maior convivência global e menos certezas locais, fusões das identidades culturais, 

proporcionando maiores heterogeneidades e segmentações, com um consumo em escala 

global e de comunicação bastante fluida com as ordens transnacionais da moda, das 

informações e do conhecimento. 

Nesse cenário, os meios de comunicação têm um papel preponderante, na medida em 

que “unificam” o mundo em imagens e diminuem as referências territoriais de cada nação. 

Esses meios, através do refinamento dos dispositivos ideológicos, parecem destituir barreiras 

culturais em um processo de unificação e aumento da demanda mundial, confundindo o maior 

grau de comunicabilidade com o de maior rentabilidade. 

Com o fenômeno da globalização, discursos promovidos, em especial pelos grandes 

conglomerados de televisão, intensificaram uma uniformização e padronização do bens 

culturais. A televisão, adquire, portanto, fundamental papel e importância na formação dos 

modelos culturais, interferindo nas formas de percepção e apreensão da realidade. 

Neste sentido, segundo Martín-Barbero (2001, p.43),  

 
As mídias de massa, cooptadas pela televisão, se converteram em poderosos 
agentes de uma cultura-mundo que se configura atualmente de maneira mais 
explícita na percepção dos jovens e na emergência de culturas sem memória 
territorial, ligadas à expansão do mercado da televisão, do disco ou do vídeo. 
[...] Essas novas sensibilidades se conectam com os movimentos da 
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globalização tecnológica, que estão diminuindo a importância territorial e 
dos referenciais tradicionais da identidade. 

 

Ao considerar as análises dos pensadores mencionados, o sujeito fragmentado precisa 

lidar diariamente com as angústias e inseguranças provenientes do fim de estruturas outrora 

consideradas sólidas, da constante aceleração e efemeridade dos acontecimentos, ocasionando 

uma “obsolescência programada”, não somente dos produtos, mas das próprias representações 

de si mesmo e das relações sociais. Assim como o mercado “passa a preencher” a lacuna das 

instituições, as ideologias propagadas pelos meios de comunicação “preenchem” o vazio 

deixado pela família, pela igreja e pelas instituições do passado. O sujeito precisa se construir 

aqui e agora, viver intensamente o presente, valorizando, mais do que nunca, o momento, sem 

grandes projetos longínquos. O hoje precisa ser vivido por meio de experiências inovadoras, 

atraentes, que despertem as emoções, a sensação de “ter vivido” de fato. Como tudo passa 

rápido, é justamente nas sensações e emoções proporcionadas pelas experiências que os 

indivíduos vão tentando construir a si mesmos, suas narrativas, como forma alternativa à falta 

de um projeto mais sólido de futuro. 

Nesse processo de busca por experiências inovadoras, que façam sentido na 

construção das identidades dos indivíduos, os meios de comunicação – com base na cultura 

imagética do espetáculo – conduzem o telespectador às fontes de prazer, desejo e sonho. Para 

além do aspecto nutricional ou cultural, a comida também parece ser incorporada como parte 

de uma “viagem” por experiências que envolvam a emoção e os sentidos. 

Como afirma Lipovetsky (2010),  

 
Assim, concluímos que a alimentação cede também à forma-moda, 
transformando a refeição em entertainment, em divertimento total, com 
combinações inéditas, apresentação criativa do prato, decoração design, 
música da moda. Os anglo-saxónicos designam esta tendência por 
eatertainment, como se a animação e o divertimento tivessem a mesma 
importância que a degustação dos pratos (LIPOVETSKY, 2010, p. 202). 

 

Jameson (1997, p. 13) é outro autor que faz uma profunda reflexão sobre as 

transformações ocorridas com o pós-modernismo. Para ele, na atualidade, a cultura não 

representa mais uma forma de expressão da organização social; ela é a própria lógica do 

sistema neste novo estágio do capital, o que significa dizer que a cultura tornou-se uma 

“segunda natureza”. Aconteceu um “alargamento” da esfera da cultura, tornando-se ela 
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mesma um produto. Segundo análise de Jameson (1997), houve um aumento do que 

Benjamin ainda denominava estetização da realidade. Diferente de Benjamin, que considerava 

que ela poderia culminar no fascismo, Jameson a define como uma atitude deslumbrada, cega 

diante da nova ordem. O autor faz uma associação direta da pós-modernidade com o consumo 

afirmando que a cultura adquire nova importância mediante a saturação de signos e 

mensagens. A sociedade, nessa nova fase do capitalismo, é marcada pelo processamento 

contínuo de imagens e pela onipresença da mídia. Para o teórico, da mesma forma que a 

urbanização e a industrialização modificaram o ritmo e as formas de vida do século XIX, as 

linguagens midiáticas estão transformando profundamente nossas experiências práticas e 

sensibilidades. 

Jameson (1997) faz uma aproximação da mídia com o mercado, em um processo 

quase simbiótico, no momento em que há um desaparecimento gradual do espaço físico do 

mercado e uma crescente identificação da mercadoria em imagem. Segundo o autor, o 

conteúdo das imagens da mídia é constituído pelos próprios produtos disponíveis no mercado, 

o que implica afirmar que, em certo sentido, os dois domínios parecem conter o mesmo 

referente. 

Em uma analogia ainda mais complexa entre mídia e mercado, ele analisa que, mais 

do que produtos que se tornam imagens nas telas midiáticas, a própria narrativa midiática e 

seus processos de diversão foram reificados e transformados em mercadoria com a produção 

de uma  

 
[...] a narrativa serializada, com seus segmentos rígidos e quebras temporais 
reduzidos a fórmulas, a ação das tomadas da câmera sobre o espaço, a 
história, as personagens e as modas, incluindo também aí o novo processo de 
produção de celebridades e de estrelas que parece diferente da experiência 
histórica mais familiar que tínhamos dessas questões [...] (JAMESON, 1997, 
p. 283). 

 

Ao refletir sobre o pensamento de Jameson, nota-se o quanto o mesmo se aproxima do 

objeto desta pesquisa – os atuais programas de gastronomia na televisão brasileira. Como será 

detalhado posteriormente, vivencia-se um aumento considerável na oferta de produtos 

midiáticos cujo tema envolve a comida. Nesses programas, é possível observar a ocorrência 

de ambos os processos descritos por Jameson (1997). A cultura culinária parece ser inserida 

na TV como um produto de consumo, perdendo, em parte, seu aspecto como bem cultural ou 

mesmo seu valor nutricional como alimento diário; mesmo quando esses aspectos são 
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abordados, percebe-se que há um trabalho de “repaginação” desses princípios. Para além do 

produto, a comida torna-se a imagem dela mesma, com alto padrão estético, com rigor para as 

formas, cores, texturas e combinações. Ainda no exercício de fazer um paralelo com o 

pensamento de Jameson (1997), constata-se que as narrativas dos programas são produzidas 

de forma que os mesmos se tornam as próprias mercadorias a serem postas à disposição de 

um mercado de consumidores exigentes e ávidos por novidades e experiências, características 

da pós-modernidade, já mencionada anteriormente. Esse sujeito fragmentado – que vai 

construindo suas próprias narrativas através de bricolagens – pode ver, na grande oferta de 

programas de gastronomia com diversas tipologias, uma oportunidade para exercitar as 

múltiplas escolhas de consumo, para fazer uso da sua liberdade individual a fim de arbitrar 

sobre o bem ou serviço ou experiência que mais toque a sua sensibilidade, que mais se 

aproxime de seus valores.  

Segundo Barbosa (2004, p. 21), na sociedade contemporânea, “a noção de liberdade 

de escolha e autonomia na decisão de como queremos viver e, mais ainda, a ausência de 

instituições e de códigos sociais e morais com suficiente poder para escolherem por e para nós 

são fundamentais”  

É, portanto, no seio de uma sociedade capitalista, tendo a liberdade como um valor 

supremo (BAUMAN, 1998) – com visíveis transformações nas experiências culturais, sociais, 

econômicas e políticas – que a reflexão sobre o papel da mídia na construção de uma 

pedagogia do consumo, bem como as representações do consumo, é fundamental para que se 

compreendam algumas das questões que esta pesquisa apresenta, dentre as quais, a maneira 

como a cultura gastronômica figura como produto midiático da atualidade e a crescente e 

diversificada oferta desses produtos nas grades das emissoras abertas e fechadas.   

 
2.2 Consumo e Mídia 

 

As imagens midiáticas, juntamente com o consumo, além de serem praticamente 

onipresentes no cotidiano, exercem influência nos quatro cantos do mundo – no que tange aos 

comportamentos, sensibilidades, identidades, estilos de vida, valores –  e, ainda, são capazes 

de definir mapas culturais. 

 

2.2.1 Consumo  



!
!

49!

O consumo pode ser visto como um fenômeno central da cultura contemporânea, já 

que, por meio dele, podem-se compreender os mais diversos aspectos sociais e culturais de 

determinada sociedade. Segundo Barbosa (2004, p. 13),  

 
as atividades mais triviais e cotidianas como comer, beber e se vestir, entre 
outras, reproduzem e estabelecem mediações entre as estruturas de 
significados e o fluxo da vida social através dos quais identidades, relações e 
instituições sociais são formadas, mantidas e mudadas ao longo do tempo.  
 

Para alguns autores, o ato do consumo é essencialmente cultural, distanciando-o, 

portanto, de abordagens que o analisam como um ato menor, marginalizado, fruto da 

irracionalidade ou da futilidade. “A teoria do consumo tem de ser uma teoria da cultura e uma 

teoria da vida social. [...] dizer de um objeto que ele está apto para o consumo é o mesmo que 

dizer que o objeto está apto a circular como marcador de conjuntos particulares de papéis 

sociais” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 41). 

Para Douglas e Isherwood (2006), o consumo se constitui como um sistema de 

informações, em que os bens “comunicam” e são utilizados como acessórios rituais, 

carregados de mensagens simbólicas, e por isso, capazes de fixar sentido na vida das pessoas 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006). O consumo, pois, funciona como um código através do 

qual são traduzidas muitas das relações sociais, na medida em que, por meio deles, pode-se 

saber sobre hierarquia, valores, inclusão e exclusão, amizade, entre outros aspectos que 

constituem as relações sociais. 

Para Rocha (1996), uma das principais funções da mídia seria, justamente, a de 

viabilizar este código à sociedade: “a cultura de massa – mídia, marketing, publicidade – 

interpreta a produção, socializa para o consumo e nos oferece um sistema classificatório que 

permite ligar um produto a cada outro e todos juntos às nossas experiências de vida” 

(ROCHA apud DOUGLAS, 2006, p. 16-17).  

Nessa relação entre mídia e consumo, os meios de comunicação, e mais 

especificamente os programas de gastronomia, participam do processo de construção de 

sentido que um indivíduo ou um grupo atribui às suas práticas e saberes alimentares  

Featherstone ressalta a importância e o papel ativo do indivíduo no processo de 

consumo. Para o autor, o consumidor não é nem um ator racional, nem um tolo indefeso, 

“mas um manipulador dos significados simbólicos vinculados aos produtos, dotado de 

autoconsciência. Alguém que seleciona os bens com a intenção específica de usá-los para 
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criar ou manter uma dada impressão, identidade ou estilo de vida” (FEATHERSTONE apud 

CAMPBELL, 2004, p. 46).  

 De acordo com Slater (apud BARBOSA, 2004), nas sociedades pós-tradicionais, a 

construção da identidade do sujeito se constitui a partir de suas escolhas individuais. Assim, 

para o autor, os bens da cultura material exercem o papel de construtores dessas identidades, 

em um processo diferente daquele presenciado nas sociedades tradicionais em que eles apenas 

sinalizavam as identidades.  

Segundo Sarlo,  

 
[...] os objetos nos significam: eles têm o poder de outorgar-nos alguns 
sentidos, e nós estamos dispostos a aceitá-los. Um tradicionalista diria que se 
trata de um mundo perfeitamente invertido. Mesmo assim, quando nem a 
religião, nem as ideologias, nem a política, nem os velhos laços comunitários, 
nem as relações modernas da sociedade podem oferecer uma base de 
identificação ou um fundamento suficiente para os valores, ali está o 
mercado, um espaço universal e livre, que nos dá algo para substituir os 
deuses desaparecidos (SARLO, 2000, p. 28). 

 

Na contemporaneidade, a forma como se dá o consumo está diretamente ligada a um 

projeto de construção da imagem do indivíduo, de sua identidade e estilo, o que faz com que 

as escolhas pelo que consumir falem sobre que é o sujeito ( FILHO, 2003).  Verifica-se este 

processo em distintos tipos de consumo– seja a educação escolar, as viagens, ou as roupas e, 

neste caso específico, os programas culturais na TV, sobretudo os atuais de gastronomia – ao 

relacionar preferências alimentares a maneiras de ser,  estilos de vida e até alguns valores 

morais.  

Filho (2003) ressalta que, na atualidade, caracterizada como uma sociedade de 

consumo e de forte influência da mídia, os indivíduos estão envolvidos em um projeto de 

construção de uma imagem e de um estilo, e precisam, ao mesmo tempo, agradar a si próprios 

e ser socialmente aceitos e estimados. 

 
[...] vemos a nós mesmos como pessoas que escolhem, que são 
inescapavelmente “livres” e autogeridas, que tomam decisões sobre quem 
somos ou queremos ser e usamos bens, serviços e experiências adquiridos 
para realizar estes projetos de identidade (SLATER, 2002, p. 14). 

 

Elias (1994), no livro A Sociedade de corte, enfatiza que, na sociedade francesa dos 

séculos XVII e XVIII, estilo de vida e status eram variáveis dependentes entre si e 
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independentes da renda do indivíduo. Dessa forma, a posição social determinava o estilo de 

vida que o indivíduo teria, não importando sua renda. Segundo Barbosa (2004), na 

contemporaneidade, a ausência do predomínio de instituições e de códigos morais e sociais 

que definam por nós faz com que as escolhas sejam inteiramente pessoais. A relação entre 

status e estilo de vida aliada à independência da renda é rompida. O que impera é a liberdade 

de escolha e de mercado. Essa autonomia de escolha, juntamente com o poder de mercado, 

fez com que o consumo passasse a ter cada vez mais centralidade na construção das 

subjetividades. Dessa forma, vive-se o “império da ética do self, em que cada um de nós se 

torna árbitro fundamental de suas próprias opções e possui legitimidade suficiente para criar 

sua própria moda de acordo com o seu senso estético e conforto. [...] estilo de vida e 

identidade tornaram-se, portanto, opcionais” (BARBOSA, 2004, p. 22). 

Sobre esse aspecto, ainda há de se acrescentar que, além de serem opcionais, ainda são 

mutáveis, pois, na contemporaneidade, um mesmo indivíduo pode adquirir diferentes estilos 

de vida e identidades, uma vez que possuem uma relação direta entre ambas ao longo de sua 

vida (BAUMAN, 2001). 

Slater (apud BARBOSA, 2004), ao refletir sobre o consumo, remete a alguns dos 

valores já mencionados anteriormente a respeito da sociedade contemporânea. Para o autor, a 

cultura do consumo pressupõe que valores de mercado “transbordem” para outras áreas da 

vida social. Seria a partir daí que conceitos como eficiência, produtividade e resultados 

passariam a ser aplicados em áreas como educação, saúde e cultura. Para ele, até os anos 

1980, essas áreas não precisavam “responder” por esse tipo de “demanda” (SLATER apud 

BARBOSA, 2004). 

Bauman (2008) também reflete sobre a centralidade do consumo na vida e nas 

relações cotidianas. O consumo, em sua análise, estaria subordinado às leis do mercado, 

transformando as atividades cotidianas em algo que pode ser mercantilizado, inclusive o 

próprio sujeito que, nesta dinâmica, acaba por tornar-se, também, uma mercadoria. 

Seguindo as análises relativas ao consumo na contemporaneidade, ao se observarem as 

produções televisivas cujos temas referem-se à gastronomia, constata-se um aumento 

considerável da oferta de produtos televisivos que envolvem essa temática, sobretudo com 

diferentes abordagens em relação à comida, conforme vamos demonstrar no próximo 

capítulo. Como produtora de sentidos, a mídia precisa construir seus produtos de forma a 

“dialogar” com alguns dos principais valores da sociedade. Como citado anteriormente, a 

sociedade contemporânea seria estruturada a partir da valorização das escolhas individuais, da 
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cultura do consumo e do avanço do mercado para diversos setores da vida social. Com o 

consumo, portanto, adquirindo grande centralidade na construção das subjetividades e dos 

estilos de vida, pode-se inferir que a cultura culinária retratada, com inúmeros formatos, é 

enquadrada como mais um produto midiático, que, por meio das diferentes tipologias, produz 

significados, participando, portanto, do processo de construção das diversas identidades e 

estilos de vida que este indivíduo “livre” possui. Como qualquer outro produto, a gastronomia 

inserida na mídia comunica, faz sentido de alguma forma na vida das pessoas; caso contrário, 

a mídia, com o suporte do mercado, não investiria em um número crescente de programas 

com diferentes formatos, conforme demonstraremos no próximo capítulo.  

 Para Silverstone (2002, p. 150), o consumo pode ser compreendido como uma forma 

de mediação no momento em que os significados e valores dados aos objetos são 

transformados e incorporados na linguagem do singular, do individual. “Consumimos bens. 

Consumimos informação. Mas, nesse consumo, em sua trivialidade cotidiana, construímos 

nossos próprios significados, negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, tornamos nosso mundo 

significativo”. 

Segundo Sarlo (2000, p. 30), o valor dos objetos extrapola sua funcionalidade ou uso 

porque, além de mercadorias, eles possuem significados e, por isso, duram até que se perca 

seu valor simbólico. No passado, aos objetos de cunho religioso, civil ou artístico era 

atribuído um sentido para além de seu uso, o que lhes garantia um significado especial. “Hoje, 

o mercado pode tanto quanto a religião ou o poder: acrescenta aos objetos um ‘algo mais’ 

simbólico fugaz, porém tão poderoso quanto qualquer outro símbolo”. 

Outro aspecto da cultura do consumo, para Slater (apud BARBOSA, 2004), seria a 

insaciabilidade das necessidades do consumidor. Para ele, esse fato se daria em primeiro lugar 

como uma consequência do esforço do mercado em busca do refinamento, da sofisticação, da 

imaginação, estimulando e despertando, cada vez mais, a individualização dos desejos e da 

vontade dos indivíduos por uma evolução econômica e social. Em segundo lugar, essas 

necessidades ilimitadas seriam a própria mola propulsora do capitalismo, uma exigência para 

sua sobrevivência. A necessidade do sistema em crescer continuadamente geraria a ansiedade 

nas pessoas de que um dia suas necessidades seriam atendidas. 

Ainda em relação ao consumo, Campbell (2001) reflete sobre o hedonismo, fazendo 

uma distinção entre a satisfação, de um lado, e o prazer e o desejo, de outro. Em sua análise, a 

satisfação se relaciona diretamente à utilidade atendida no uso de um objeto específico, 

enquanto a procura por prazer diz respeito a estímulos, na expectativa de que eles 
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desencadeiem uma resposta desejada ou esperada. Nessa distinção, o autor cita a alimentação 

e o quanto ela pode – de um lado – desempenhar seu papel utilitário, ao suprir as necessidades 

fisiológicas, e – por outro – despertar os maiores prazeres através dos sentidos, em especial, o 

paladar e o olfato. Em relação a este, fica ainda mais evidente o quanto a comida pode 

proporcionar prazer, sem ao menos ser degustada, como é o caso do prazer proporcionado 

pelo cheiro de um bife ou o aroma de um vinho.  

Assim como Slater (apud BARBOSA, 2004), Campbell (2001) reforça a ideia de que 

a sociedade de consumo que vivenciamos é caracterizada como aquela em que a saciabilidade 

dos consumidores nunca é atendida. No momento em que um desejo ou uma “necessidade” se 

realiza, já existe outra, consistindo-se em um ciclo ininterrupto pela busca por satisfação. Ele 

justifica que essa insaciabilidade do consumidor tem fundamento na passagem do hedonismo 

tradicional para o moderno, ocorrido por volta do século XVII. 

  O hedonismo tradicional teria como fundamento o prazer proveniente das sensações, 

baseando-se nos sentidos e na consequente satisfação gerada por meio de estímulos 

exteriores. Já no hedonismo moderno, o prazer se desloca das sensações para as emoções, o 

que faz com que ele possa ser proveniente da imaginação do indivíduo sem, necessariamente, 

ser gerado por um estímulo exterior. 

Está, portanto, na imaginação, a capacidade de ampliação do prazer, e, como a mente 

não possui limites, acaba por desencadear uma busca insaciável por satisfação. No hedonismo 

moderno, o prazer pode estar em qualquer situação ou circunstância que o sujeito atribua e 

isso só é possível porque o indivíduo, nesta sociedade, é valorizado; os valores predominantes 

são os individuais. Essa capacidade individual de sonhar, de desejar tem como princípio o 

romantismo, que criou as bases para a imaginação, o sonho, o encantamento do mundo 

psíquico e interior.  

Campbell (2001) ressalta, ainda, que, no hedonismo tradicional, o uso da imaginação 

na antecipação dos desejos estava mais ligado à busca pela memória, sem uma transformação. 

Já no hedonismo moderno, o indivíduo tira as imagens da memória, mas as reinventa; ele tem 

o poder da criação, o que torna a experiência altamente emocional, mais atraente e sedutora. 

O autor caracteriza como daydream a capacidade de o consumidor moderno controlar, ser 

dono e autor das construções dos seus próprios desejos na imaginação, sendo estes possíveis 

de se realizarem, gerando o esperado prazer. 

 Diante disso, bens e produtos, mais do que serem úteis e atenderem às necessidades, 

precisam construir uma teia de significados que possa despertar o prazer imaginativo, ou seja, 
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o consumidor constrói, na sua imaginação, os significados de prazer que a imagem daquele 

produto pode desencadear. 

Sob a ótica do consumo, a comida parece ser inserida nos programas televisivos como 

mais um produto que atenda aos interesses desse consumidor contemporâneo que possui 

liberdade para escolher, mas que, talvez por isso mesmo, seja insaciável, busque sempre uma 

opção mais inovadora.  

 Em alinhamento com um consumidor movido por inovações no processo de 

construção de identidade, encontram-se as narrativas sobre a comida na mídia, que 

incorporam mensagens simbólicas que nos falam a respeito de comportamento, estilos de 

vida, estética, performance e sentimentos, como emoção, prazer e sensações, de acordo com o 

que será demonstrado no decorrer desta pesquisa. “Os bens são investidos de valores 

socialmente utilizados para expressar categorias e princípios, cultivar ideias, fixar e sustentar 

estilos de vida” (ROCHA apud DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 8). 

Como mencionou Campbell (2001), por meio do hedonismo moderno, esse 

consumidor também está em busca de experiências cada vez mais atrativas que possam fazer 

sentido no que tange às emoções e desejos, proporcionando o máximo de prazer possível. 

Nesse sentido, a comida é inserida de diversas formas, nos mais variados formatos, com 

destaque, em alguns desses, para um universo de sofisticação, inventividade, autenticidade, 

estímulo à imaginação com combinações que proporcionam experiências repletas de 

sensações inovadoras, inusitadas e, por vezes, exóticas. Na tela, a comida não tem cheiro ou 

sabor, mas as sensações e emoções podem transmitir, por meio do entretenimento, prazer, 

relaxamento e também emoção ao espectador.  

 

2.2.2 O culto à estética 

 

Nessa conjuntura, a estetização da vida ganha novos contornos, pois ela é valorizada e 

faz parte do processo da busca pelo prazer proveniente das várias formas de emoção. Para 

Lipovetsky e Serroy (2015, p. 344), a contemporaneidade é marcada pelo “fim do consumo 

tradicional, ascensão dos gostos e das opções individuais, culturalização reflexiva dos 

prazeres da boca: a comida e bebida fazem plenamente parte da estetização hipermoderna dos 

modos de vida e do consumo individualizado”.  

Segundo Sodré (2006, p. 86), estética é entendida como “estesia” ou “de um tipo de 

percepção e comportamento, prioritariamente orientado para a intuição sensível”. O autor 
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sustenta que o conceito moderno de estética tem origem em A. G. Baumgaten (1750-1758) 

que afirma ser a  

 

arte de perceber, uma poética da percepção, portanto, um modo de 
conhecimento do sensível, em sentido amplo, a faculdade de sentir do sujeito 
humano, semanticamente implicada no grego aisthánesthai, isto é, perceber 
por meio dos sentidos. Aisthesis (sensibilidade, estesia), por sua vez, é tanto 
sensação quanto percepção sensível. 
 

Lipovetsky e Serroy (2015, p. 25) também declaram que a atividade estética não é 

nova; ela apareceu, ao longo da história, de várias formas e em estruturas sociais 

extremamente diferentes. Ela esteve presente nos rituais de nascimento, morte, caça, 

casamento, entre outros, na função estratégica como imperativo aristocrático de representação 

social, até a moderna estetização do mundo, que, para os autores, apresenta dois caminhos: 

por um lado, a arte pela arte, sem qualquer compromisso com fins utilitários; e, no lado 

oposto, a arte funcional, “útil que se faça sentir nos menores detalhes da vida cotidiana e 

voltada para o bem-estar da maioria”.  

Os autores afirmam, no entanto, que, na sociedade atual, vive-se uma quarta fase da 

estetização do mundo, constituída por lógicas de mercantilização e de intensa 

individualização. Nesse novo cenário, as vanguardas foram integralmente “absorvidas” pelo 

mercado, resultando em um capitalismo artista (LIPOVETSKY; SERROY, 2015), e, ao 

contrário de se restringirem a espaços e mundo periféricos, são integradas ao universo de 

produção, comunicação e comercialização, seguindo a lógica dos mercados criados a partir 

dos grandes grupos econômicos.    

 
No tempo da estetização dos mercados de consumo, o capitalismo artista 
multiplica os estilos, as tendências, os espetáculos, os locais da arte; lança 
continuamente novas modas em todos os setores e cria em grande escala o 
sonho, o imaginário, as emoções; artealiza o domínio da vida cotidiana no 
exato momento em que a arte contemporânea, por sua vez, está empenhada 
num vasto processo de “desfinição”. É um universo de superabundância ou 
de inflação estética que se molda diante dos nossos olhos: um mundo 
transestético, uma espécie de hiperarte, em que a arte se infiltra nas 
indústrias, em todos os interstícios do comércio e da vida comum 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 27). 

 

A comida, inserida no processo de estetização dos modos de vida, amplia sua atuação 

e impulsiona a valorização de profissões voltadas para o design da comida, como é o caso do 
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food stylist. Este profissional é responsável por captar a “melhor imagem” de uma comida e 

transmitir, pelas fotografias, alguma mensagem que “traduza” o que se deseja “vender” 

naquele produto, seja um estilo de vida saudável, sofisticação, ou mesmo, a sensação da 

comida da vovó. 

Segundo a food stylist Júlia Bueno (2016, p.22), “a função é sempre contar uma 

história, parecer que aquilo ali teve um antes, um durante e terá um depois”. Para ela, o 

profissional precisa entender de cultura, moda e gastronomia, pois tem de compreender 

adequadamente o conceito da cozinha de um chef para que possa “montar” um prato em linha 

com o que o chef quer transmitir. Isso se traduz não só na forma de apresentação da comida, 

como também no melhor talher, guardanapo ou pote.  

 De acordo com Joana Dale (2016), a profissão que envolve arte, técnica e linguagem 

não é nova. A inovação está na denominação food stylist. Essa ascensão parece dialogar com 

a amplitude dos estilos de vida relacionados à comida, por isso, algumas fotos valorizam a luz 

natural e os ingredientes bem frescos, com enfoque para o estilo de vida mais saudável; outras 

são produzidas de modo que fiquem com cara de avó, o mais natural possível.  

Compreende-se, dessa forma, que o reconhecimento deste profissional no mercado 

está alinhado à amplitude do universo gastronômico, à valorização crescente da estética em 

torno da comida, tornando-se fundamental no processo de comercialização, assim como aos 

estilos de vida atualmente valorizados. 

Na sociedade do hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2010), a aparência e a criatividade 

são características predominantes: o sabor e a beleza do prato, o odor, os ingredientes, a 

mistura; a comida agora precisa seduzir pela inovação, pelo design e, acima de tudo, pela 

emoção. Em alguns tipos de programas de gastronomia, sustenta-se a hipótese de que a 

comida foi inserida como mercadoria a serviço do entretenimento – com combinações 

inéditas, ora inusitadas, extravagantes ou exóticas – proporcionando ao telespectador uma 

espécie de “viagem” para uma ambiência maior do que a comida em si.  

Não se trata de afirmar aqui que não existam mais programas culinários que ensinem o 

passo a passo de uma receita e as técnicas necessárias para a cozinha. O que se busca refletir 

neste estudo é a abrangência que a gastronomia adquiriu nos últimos anos na mídia, com a 

ampliação de um repertório em torno da comida, que, além das práticas e das técnicas no 

preparo, parece ser inserida como fio condutor na disseminação de alguns valores 

predominantes da atual sociedade, tais como consumo, individualização, questões morais, 

padrões estéticos, estilos de vida, sempre tendo o mercado como pano de fundo. 
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Na atualidade, o hedonismo alimentar não está mais ancorado nos grandes banquetes, 

mas na possibilidade de constante inovação gastronômica, com a descoberta de novas 

combinações e ingredientes, em uma busca pela harmonização entre sabores, cheiros, texturas 

e design. “O prazer do hiperconsumidor vai cada vez mais no sentido da variedade, da 

mudança, da descoberta de lugares e pratos, da fantasia e da originalidade dos pratos” 

(LIPOVETSKY, 2010, p. 202). 

Segundo Campbell (2001), no hedonismo moderno, houve um encantamento do 

sujeito, principalmente, em relação à sua criatividade e imaginação, capacidades valorizadas 

na busca pela diferenciação. A racionalidade econômica, portanto, estaria justamente em 

explorar o lado afetivo, estético e imaginário, tendo em vista a conquista cada vez maior dos 

mercados. A gastronomia, por sua vez, considerada um segmento bastante lucrativo, insere-se 

nessa ambiência, na qual comer torna-se uma experiência de emoções e sentidos, valorizando, 

acima de tudo, a degustação, o gosto individualizado e a busca por novas sensações, emoções, 

experiências e informações. O “novo comensal” está em busca de sabor, de beleza, de 

combinações inéditas e inusitadas, trazendo a criatividade e o requinte, além de experiências 

inovadoras que sejam capazes de despertar a emoção e o encantamento, proporcionando, 

dessa forma, doses de prazer – diferentemente do comer herdado das heranças familiares, das 

tradições e dos rituais. Isso significa novas formas de percepção e compreensão da realidade, 

repercutindo, diretamente, nas crenças, valores, hábitos e estilos de vida. 

Em busca dessas experiências, passam a ser valorizados os vinhos com selos de 

denominação de origem, safras específicas e châteaux devidamente escolhidos. O chocolate, 

para tornar-se gourmet10, teria pedaços de sal marinho, assim como são considerados 

chocolates finos aqueles que possuem alto teor de cacau conjugado ao uso de flor de sal 

(JACOB, 2013). A pipoca foi outro produto que entrou no circuito gourmet. São vendidas 

com sabores tais como limão, trufa branca, caramelo com flor de sal, entre outros11. As lojas 

especializadas em comestíveis finos expõem seus produtos nas vitrines como se fossem 

verdadeiras obras de arte; são criadas, até mesmo em mercados, seções gourmet de luxo; 

prédios são planejados para terem em suas estruturas “áreas gourmet”, vendendo a imagem de 

sofisticação, design e estilo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Termo difundido por Brillat-Savarin, em seu livro A fisiologia do gusto (1825), usado para descrever os 
indivíduos que possuíam um paladar apurado. 
11Ver gourmetizacaodavida.tumblr.com. Existe a empresa Pipó-Inesperadamente Gourmet a qual possui vários 
sabores de pipoca gourmet. Acessado em 8 de fevereiro de 2017. 
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Segundo Lipovetsky e Serroy (2005, p. 346), “não se trata de uma lógica de distinção 

social, mas de uma lógica estética de afirmação individual e de degustação de prazeres”. Para 

os autores, “cada prato se apresenta como uma festa visual, uma arquitetura de formas, uma 

paleta de cores”. Nesse cenário, ‘chefs celebridades’ encontram os espaços para aliarem a 

competência, a inovação e a criatividade às panelas, com o dom da comunicabilidade.  

 

2.2.3 O papel da mídia 

 

Os “produtos midiáticos” que, através dos distintos formatos, possuem a gastronomia 

como temática, remetem-nos ao pensamento de Featherstone (1995), quando o autor ressalta 

as mudanças que têm ocorrido na cultura contemporânea, desde o universo artístico, 

intelectual, até as novas formas de produção e consumo, além das práticas e experiências 

cotidianas. 

Segundo Kellner (2006), na cultura do espetáculo, a mídia não relata apenas os 

grandes acontecimentos da vida comum, mas proporciona o desenvolvimento de sonhos e 

fantasias, moldando comportamentos e identidades. 

Nessas produções televisivas, a gastronomia parece fazer parte de um universo de 

desejo, em que as cozinhas se tornam espaços gourmet, modernos e dotados de estilo, com 

“chefs celebridades” e pratos que se aproximam de “obras de arte”, com designs sofisticados e 

minimalistas, em uma ligação direta à lógica estética do consumo. “Com a estetização da 

economia, vivemos num mundo marcado pela abundância de estilos, de design, de imagens, 

de narrativas, de paisagismo, de espetáculos, de músicas, de produtos cosméticos, de lugares 

turísticos, de museus e de exposições” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 14). 

Douglas Kellner também traz uma importante contribuição ao analisar as atuais 

mudanças ocorridas na cultura: “há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e 

espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, 

modelando opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as 

pessoas forjam sua identidade” (KELLNER, 2001, p. 9).  

Silverstone (2002, p. 150) afirma que “consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. 

Aprendemos como e o que consumir pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela mídia. A 

mídia, não é exagero dizer, nos consome”.  

Ainda sobre a mídia, Sodré (2006, p. 102) declara que ela, hoje, não influencia a 

realidade; ela é, antes de tudo, a constituição de uma realidade. Esse espaço social criado pela 
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mídia constitui-se no que o autor denomina bios-virtual ou midiático, classificado, segundo o 

conceito aristotélico, como uma quarta esfera existencial, ao lado do cognitivo, do 

sociopolítico e do sensível. Essa ambiência se caracteriza por uma forma virtualizada de vida, 

em que o real e o virtual se fundem, caracterizados por uma realidade formada por imagens e 

dígitos, ou seja, um fluxo contínuo de imagens que, por meio dos suportes tecnológicos, dão 

novos significados às representações do real. Segundo o autor “[...] estamos imersos na 

virtualidade midiática, o que nos outorga uma forma de vida vicária, paralela, ‘alterada’ pela 

intensificação da tecnologia audiovisual conjugada ao mercado”.  

Seria, pois, em decorrência dessa ambiência virtualizada da vida, que se faz pertinente 

um olhar mais crítico sobre as mensagens e imagens que estão sendo propagadas e tornadas 

realidades por meio da mídia. A reflexão sobre as formas de inserção da comida na mídia 

como um produto no qual é atribuído um vasto repertório semântico pode nos remeter a um 

universo de consumo que foi absorvido pelo mercado para vender não só mercadorias, como 

também novas formas de percepção do mundo, alterando nossas sensibilidades, 

comportamentos, valores e relações sociais.  

Segundo Silverstone (2002, p. 20-21), “é no mundo mundano que a mídia opera de 

maneira mais significativa. Ela filtra e molda realidades cotidianas, por meio de suas 

representações singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referências para a condução da 

vida diária, para a produção e a manutenção do senso comum”. “[...] O senso comum, tanto 

expressão como precondição da experiência. O senso comum, compartilhado ou ao menos 

compartilhável e medida, muitas vezes invisível, de quase todas as coisas. A mídia depende 

do senso comum. Ela o reproduz, recorre a ele, mas também o explora e distorce”. 

 

2.2.4 A mídia e a lógica do “espetáculo” 

 

Vargas Llosa (2013, p. 27) analisa a cultura de nosso tempo e o quanto o avanço do 

capitalismo e dos mercados, além da revolução tecnológica, contribuiu para que o próprio 

conceito de cultura fosse alterado. Para o autor, a cultura hoje é inserida como produto do 

entretenimento, feita para desaparecer rapidamente. Nesse contexto, a cultura é posicionada 

como algo a serviço da diversão. “Para essa nova cultura são essenciais a produção industrial 

maciça e o sucesso comercial. É bom o que tem sucesso e é vendido; mau o que fracassa e 

não conquista o público. O único valor existente é agora fixado pelo mercado”.  

O atual espetáculo da gastronomia é constituído por mensagens e significados que 
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funcionam como signos-veículos capazes de, por meio da operação de códigos, 

transformarem-se em práticas sociais (HALL, 2013). Esse processo de significação é 

dinâmico, no qual os programas são o reflexo e, ao mesmo tempo, reforço dos sentidos e 

valores da cultura da sociedade contemporânea. Para Sodré (2006, p. 79), “a mídia não se 

define como mero instrumento de registro de uma realidade, e sim como dispositivo de 

produção de um certo tipo de realidade, espetacularizada, isto é, primordialmente produzida 

para a excitação e gozo dos sentidos”. 

Sarlo (2000, p. 83) afirma que “mimética e ultrarrealista, a televisão constrói seu 

público a fim de poder refleti-lo: no perímetro desse círculo, a televisão e o público 

estabelecem o pacto de um programa mínimo, tanto do ponto de vista estético quanto do 

ponto de vista ideológico”. 

Kellner (2001) faz uma profunda reflexão sobre a forma como a cultura da mídia, 

hoje, adquire centralidade na estrutura social, capaz de influenciar o modo como as pessoas se 

comportam e pensam e como constroem suas próprias identidades. Para o autor, as diversas 

formas de cultura veiculadas pela mídia induzem os indivíduos a se identificarem com as 

ideologias e representações políticas e sociais dominantes. Entretanto, esse processo não se dá 

por um sistema de doutrinação ideológica, mas por meio do entretenimento que, ao utilizar 

instrumentos auditivos e visuais, constrói um espetáculo de prazer e consumo, capaz de 

seduzir o público e levá-lo a identificar-se com determinadas opiniões, comportamentos, 

valores e sentimentos. Por outro lado, para o autor, os produtos da mídia também participam 

de conflitos sociais entre grupos e veiculam posições conflitantes, o que faz com que existam, 

eventualmente, forças de resistência. Por esse motivo, para Kellner (2001), a cultura da mídia 

deve ser estudada e não, simplesmente, ignorada. 

 
Numa cultura da imagem dos meios de comunicação de massa, são as 
representações que ajudam a construir a visão de mundo do indivíduo, o 
senso de identidade e sexo, consumando estilos e modos de vida, bem como 
pensamentos e ações sociopolíticas. A ideologia é, pois, tanto um processo 
de representação, figuração, imagem e retórica quanto um processo de 
discursos e ideias. (KELLNER, 2001, p. 82). 

 

Ainda de acordo com o autor (2001), a atualidade é marcada pela fragmentação, 

proliferação de imagens e informações, além do avanço, cada vez mais rápido, da tecnologia. 

Em um cenário de novas formas de produção cultural e novos modos de vida social e política, 

a cultura da mídia adquire múltiplas funções. Do ponto de vista econômico, exerce uma 
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pedagogia para o consumo, produzindo necessidades e oferecendo instrumentos para a 

fantasia, o sonho e o desejo. Na política, assiste-se a imagens que têm construído uma política 

baseada em frases de impacto descontextualizadas; no campo social, as imagens produzidas 

pela mídia contribuem para a construção do “eu”, orientam a maneira como as pessoas se 

relacionam, veem a si mesmas e aos outros e ainda exaltam alguns valores em detrimentos de 

outros.  

Para o autor, na medida em que o valor do trabalho diminui, o lazer e a cultura 

adquirem protagonismo na vida cotidiana, assumindo um papel significativo nas construções 

das subjetividades. Sobre este aspecto, segundo o autor, os mais distintos setores da vida 

social foram “absorvidos” pela cultura do espetáculo (DEBORD, 1996), desde o esporte, a 

arte, a arquitetura, a moda, entre outros. Segundo Kellner, o espetáculo da cultura da mídia e 

da sociedade de consumo teria a capacidade de moldar e mediar a experiência e a vida 

cotidianas. “Por meio da “entretenização” da economia, a TV, os filmes, os parques temáticos, 

os videogames, os cassinos, entre outros, se tornaram os maiores setores da economia 

nacional” (KELLNER, 2011, p. 124). 

Alguns dos atuais programas de gastronomia da TV brasileira poderiam ser 

considerados bons exemplos do que Kellner (2001) quer dizer a respeito da entretenização. 

Em algumas das produções televisivas, a comida parece ser inserida como um produto a 

serviço do entretenimento, da diversão. Signe Rousseau (2012), em seu livro intitulado Food 

Media – celebrity chefs and the politics of every interference, refere-se ao primeiro programa 

de TV do chef Jamie Oliver da seguinte forma: "filmado ao vivo em frente a uma multidão 

lotada, o novo show de Jamie leva a culinária ao vivo a um nível de entretenimento nunca 

visto antes!"12(ROUSSEAU, 2012, p. 60). 

Kellner (2001) afirma que o entretenimento é o principal produto oferecido pela 

cultura da mídia, que busca espetacularizar o cotidiano a fim de seduzir as audiências para 

que estas se identifiquem com as representações ideológicas e sociais ali presentes. Para o 

autor, variados padrões e modelos são “apresentados” aos indivíduos por meio dos diversos 

meios de comunicação hoje onipresentes no cotidiano dos indivíduos. 

Sob esta análise, observa-se que o cotidiano das cozinhas, em muitas das produções 

televisivas, é absorvido pela lógica do espetáculo, com o destaque para as imagens e 

representações que levam o telespectador a um universo de diversão e prazer. Nessa  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Tradução realizada pela autora da seguinte passagem: “Filmed live in front of a sell-out crowd, Jamie’s brand 
new show takes live cooking to a level of entertainment that never been seen before!” 
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ambiência voltada ao lazer, uma dinâmica social e política se faz presente sem que, 

necessariamente, seja perceptível à audiência. Talvez, a aceitação por parte do público e o 

consequente aumento na quantidade e variedade de produtos midiáticos (conforme vamos 

evidenciar no capítulo 3) que envolvem a culinária/gastronomia se devam em decorrência da 

união de um tema familiar a todos: a comida é o nosso primeiro contato com o mundo – leite 

materno – e continua presente em todos os dias de nossas vidas – e, hoje, em uma sociedade 

midiatizada com o universo do entretenimento, das imagens, que nos permite uma viagem a 

um espaço de lazer e relaxamento, o familiar se torna espetáculo e nos contagia e fascina. 

Como afirma Sarlo (2000, p. 91), “de todos os discursos que circulam numa sociedade, o da 

televisão produz o efeito de maior familiaridade: a aura televisiva não vive da distância e sim 

de mitos cotidianos”. 

Nos anos 1960, Guy Debord realizou uma análise da sociedade moderna a qual 

denominou sociedade do espetáculo. A crítica do autor era voltada às formas de avanço do 

capitalismo que seria responsável pelo espetáculo que, segundo sua teoria, consiste em uma 

forma alienante de manipulação econômica e ideológica das massas. Para tal, a cultura do 

lazer e do entretenimento ganha destaque nesse processo, pois seria ela a responsável pela 

“passividade” e despolitização do povo.  

Debord (1997, p. 14) afirma que o espetáculo é o “resultado e o projeto do modo de 

produção existente”; é “a afirmação onipresente da escolha já feita na produção, e o consumo 

decorre dessa escolha”. Dessa forma, não é somente o trabalho, mas todas as outras atividades 

humanas são organizadas para justificar e perpetuar o modo de produção. “O espetáculo 

constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade”.  

Debord (1997) reforça que, nesse processo de propagação de discursos ideológicos, o 

espetáculo não reflete a sociedade como um todo, mas organiza as imagens de forma a 

atender aos interesses de uma parte da sociedade, e essa mesma seleção de imagens terá 

consequências diretas sobre a atividade social real daqueles que as contemplam. Segundo o 

autor, existem dois tipos de espetáculo: o concentrado – descrito como aquele em que o 

Estado e o partido político utilizam os meios de comunicação e as manifestações públicas 

como meios de propaganda – e o espetáculo difuso, próprio da sociedade contemporânea, que 

se consistiria no uso publicitário que o mercado faz da mídia a fim de consolidar o fetichismo 
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da mercadoria.13 

Sodré (2006, p.80) também faz uma análise do conceito de espetáculo cunhado por 

Debord (1997) e declara que o espetáculo é considerado um fato relevante desde a 

Antiguidade Clássica. Para o autor, os gregos valorizavam os jogos olímpicos, os embates em 

praça pública e os festivais. Os romanos, suas ofertas de pão e circo. Na Idade Média, eram 

valorizadas as atrações promovidas pela igreja e, na “aurora da modernidade”, os grandes e 

suntuosos espetáculos promovidos pelos monarcas. Entretanto, na atualidade, o espetáculo 

caracteriza-se como um processo que abrange e, ao mesmo tempo, unifica toda a sociedade 

em torno do consumo e da exploração psíquica do indivíduo pelo capital. 

 

Configura-se, assim, o espetáculo como uma verdadeira relação social, 
constituída pela objetivação da vida interior dos indivíduos (desejo, 
imaginação, afeto), graças a imagens orquestradas por organizações 
industriais, dentre as quais se impõe contemporaneamente a mídia. A 
imagem-espetáculo resulta dessa operação como uma espécie de forma final 
da mercadoria, que investe de forma difusa ou generalizada a trama do 
relacionamento social, reorientando hábitos, percepções e sensações. Uma 
grande diversidade de aspectos da vida social –  da alimentação à política e 
ao entretenimento – é ressignificada ou “colonizada” pela lógica dos 
espetáculos, graças a essa reorientação intelectiva e afetiva (SODRÉ, 2006, 
p. 81). 

 

Na sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997) existe uma emergência das imagens. 

Elas penetram em todas as esferas do cotidiano por meio da mídia, que acaba por modelar as 

formas de interação social e transformar a vida, como um todo, em entretenimento promovido 

por emoções e sensações prazerosas e estimulantes. 

 É nesse sentido que a mídia, juntamente com o aparato mercadológico, constrói 

narrativas em torno da gastronomia as quais adquirem significados de alta complexidade, 

dotando a comida de representação simbólica, o que contribui para a formação do imaginário 

social. Para Moraes (2009), os movimentos no imaginário acarretam mudanças também nas 

formas de sociabilidade, com a possibilidade, portanto, de serem concebidos a partir daí 

novos modelos de comportamento.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Fetichismo da mercadoria foi um conceito cunhado por Karl Marx que, segundo Jappe (apud NOVAES, 2005, 
p. 267, 268) significa que “na sociedade capitalista da mercadoria, a produção não acontece para seu conteúdo, 
para seu valor de uso. Acontece para incrementar o valor, o valor de troca das mercadorias (...). O destino de um 
produto, e de toda a produção, não depende de sua real utilidade para alguém, nem de sua beleza, nem de seu 
valor simbólico, mas de sua capacidade de ser vendido, de modo que o valor de troca contido nele volte a 
alimentar um ciclo sempre ampliado de produção e consumo”.   
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Os símbolos revelam o que está por trás da organização da sociedade e do 
próprio entendimento da história. Sua eficácia política vai depender do grau 
de reconhecimento alcançado pela produção de imagens e representações no 
imaginário coletivo. As significações despertadas por tais imagens 
estabelecem referências que definem, para os integrantes de uma mesma 
comunidade, os meios inteligíveis de seus intercâmbios com as instituições e 
sua compreensão da realidade (MORAES, 2009, p. 31). 

 

Diferentemente do poder coercitivo, que se utiliza da força como meio de autoridade, 

o poder da mídia é ideológico, angariando consentimentos, muitas vezes, inconscientes, por 

parte dos telespectadores. Essa situação nos remete ao conceito gramsciano de hegemonia, 

que se caracteriza pela liderança ideológica e cultural de uma classe, englobando, além do 

aspecto econômico e político, “visões de mundo que ambicionam conquistar consentimento a 

saberes, práticas, modelos de representação e concepções de autoridade e poder” (MORAES, 

2009 p. 35).  

A forma de enquadramento da culinária/gastronomia na mídia por meio de diversas 

tipologias suscita algumas reflexões não somente acerca do próprio universo gastronômico 

contemporâneo, mas também da construção de um imaginário social a ser, diariamente, 

reforçado por meio dos mais variados tipos de programas. Os meios de comunicação, “ao 

legitimar o acontecimento, ao produzir a narrativa, divulgando-a, impõem uma visão de 

mundo que atua outorgando poder” (BARBOSA, 2007, p. 135). 

É, pois, sob esse enfoque que, quando em um programa sobre gastronomia, a comida 

situa-se, muitas vezes, em um plano secundário, e quando modelos estético, cultural, 

identitário e comportamental tornam-se prioritários, compreende-se o papel, hoje, 

determinante da mídia na formação dos valores da sociedade contemporânea. As narrativas 

construídas adquirem significados de alta complexidade, contribuindo para a formação do 

imaginário social que “se traduz por ideologias, símbolos, alegorias, rituais e mitos, que 

plasmam visões de mundo e modelam estilos de vida” (MORAES, 2009, p. 30). Ainda sobre 

o aspecto das mensagens ideológicas, a mídia valoriza e enaltece “certas formas de 

comportamento e o modo de ser enquanto desvalorizam e denigrem outros tipos” (KELLNER, 

2001 p. 307). 

Na contemporaneidade, circulam variados discursos em torno da alimentação. 

Segundo Fischler (apud Poulain, 2013), nutricionistas, médicos, chefs de cuisine e críticos de 

gastronomia disputam espaço midiático para “informar” o que é mais saudável, saboroso, 

inusitado, exótico, bem como as recomendadas maneiras de se comer cada iguaria. Nesse 

contexto, a mídia adquire um papel essencial na divulgação de todos esses discursos, sejam 
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eles de cunho nutricional, moral ou comportamental. Os meios de comunicação e, mais 

especificamente, os programas de gastronomia, participam do processo de construção de 

sentido que um indivíduo ou grupo atribui às práticas e saberes alimentares (POULAIN, 

2013).  

Em alguns dos atuais programas de TV sobre culinária/gastronomia, como 

mencionou Rousseau (2012) e como já foi apresentado anteriormente neste trabalho, assiste-

se a uma espécie de “cozinha show”, transformando o cotidiano da cozinha em espetáculo e 

em constante mudança, sem limites para a exposição em que chefs, artistas e anônimos criam 

experiências emocionais, sensoriais e sinestésicas. A comida é inserida sob uma conjuntura de 

mercado que a situa como uma ferramenta capaz de proporcionar diversão e entretenimento. 

Cabe reforçar, todavia, que, apesar de serem muitos, essa construção narrativa não acontece 

em todos os formatos de programas que serão demonstrados nesta pesquisa.  

Na sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997), existe uma emergência das imagens. 

Elas penetram em todas as esferas do cotidiano. Nesse processo, as mercadorias vão 

adquirindo características não corpóreas, ou seja, a mercadoria torna-se imagem e vice-versa, 

em um processo de fusão entre o modo de produção e sua representação. 

Essa integração entre mercadoria e imagem estende sua atuação, englobando também 

as relações humanas.  Assim, “quando o mundo real se transforma em simples imagens, as 

simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento 

hipnótico” (DEBORD, 1997, p. 18). O autor ressalta a importância da mídia no processo de 

mudança na percepção das coisas e do mundo, na medida em que ela exerce o papel de grande 

mediadora entre as imagens e os assuntos que são expostos ao indivíduo e à vida real 

cotidiana. Por meio da cultura imagética, o indivíduo tem, diariamente, sua vida invadida por 

imagens e por um modo sedutor e específico de perceber o mundo, proporcionando novas 

formas de experiência humana. 

 
O capitalismo atual tem sua mercadoria antes na imagem da coisa do que na 
coisa corpórea. É como imagem que a mercadoria circula. [...] [As coisas] 
nada mais são do que o suporte aparente da imagem da mercadoria, esta, sim, 
a que concentra valor, a que materializa valor. [...] [Um aspecto central do 
espetáculo é] transformar a mercadoria na imagem de si mesma, a um ponto 
que a fabricação da imagem da mercadoria sobrepõe-se e mesmo determina 
a fabricação da mercadoria como coisa corpórea (BUCCI, 2005, p. 219).  
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Ao referir-se à sociedade do espetáculo, Bucci (2005, p. 227) afirma que a 

acumulação de espetáculos a qual se está exposto na atualidade acaba por se constituir em um 

espetáculo como “um corpo novo”, “o espetáculo é, sim, o show contínuo das imagens, mas, 

em seu conjunto, compõe um organismo bem maior que a soma das imagens”. 

Segundo Sodré (2006, p. 81), o espetáculo pode ser considerado, na prática, a 

constatação da vida transformada em sensação ou em entretenimento, com uma 

supervalorização das imagens midiáticas provenientes de modelos hegemônicos de capital e 

mercado, produzindo efeitos nas relações sociais, “reorientando hábitos, percepções e 

sensações”. Segundo o autor, o espetáculo tem como base uma poderosa economia voltada 

para a produção de filmes, música popular, parques temáticos, jogos eletrônicos e programas 

televisivos. Esse modo de vida tem como referencial a emoção, o fascínio, a moda e a 

celebridade.  

Nesse enquadramento, multiplicam-se os produtos televisivos voltados para a 

gastronomia, inserindo-a em diversas abordagens, transformando-a, portanto, em um produto 

midiático que pode nos remeter à análise do consumo já explicitada neste trabalho, na qual os 

produtos “comunicam” para além de suas funcionalidades (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2006; ROCHA apud DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006).  

 

2.2.5 O conhecimento culinário como “capital simbólico” 

 

A grande diversidade de programas relativos à gastronomia parece estar alinhada a 

alguns valores predominantes na sociedade contemporânea, tais como a busca por novas 

experiências, em linha com os desejos e com a liberdade individual (BAUMAN, 1998), à 

pluralização das identidades (FEATHERSTONE, 1995) e, por sua vez, uma necessidade de 

diferenciação do sujeito mediante a ampla oferta de consumo, seja ela material ou cultural. É, 

sobretudo, nessa busca por diferenciação que estilos de vida são incorporados. A mídia, por 

sua amplitude e penetração, seria capaz, nesse processo, de fornecer ferramentas de 

identificação para grupos formados a partir de seus estilos de vida. “Neste sentido, o espaço 

social tende a funcionar como um espaço simbólico, um espaço de estilos de vida e de grupos 

de estatuto, caracterizados por diferentes estilos de vida” (BOURDIEU, 2004, p. 160). 

O espetáculo gastronômico na mídia, por seu poder de penetração e assimilação, acaba 

por potencializar um conhecimento específico – neste caso um “capital simbólico” que circula 
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em torno do universo gastronômico – conferindo aos foodies14 ou aos simplesmente curiosos, 

uma forma de reconhecimento entre um grupo específico e, por conseguinte, uma forma de 

diferenciação perante os demais que não compartilham dos mesmos interesses e 

conhecimentos. Sob essa perspectiva, “o capital simbólico é um crédito, é o poder atribuído 

àqueles que obtiveram reconhecimento suficiente para ter condição de impor o 

reconhecimento” (BOURDIEU, 2004, p. 166). 

Os programas de gastronomia na TV não são as únicas fontes de assimilação desse 

“capital culinário” (NACCARATO; LEBESCO, 2012), mas pode-se afirmar que, por sua 

abrangência, variação dos temas abordados e estratégicas de seleção e forma de inserção do 

conteúdo, constituem-se em uma poderosa ferramenta de produção de sentidos. A divulgação 

desse “capital” através dos programas de TV proporciona, de certa forma, a diminuição das 

barreiras entre a gastronomia conhecida por alguns grupos e indivíduos e os novos aprendizes 

que estão, cada vez mais, ávidos a atuarem como connaisseurs em relação aos novos modelos 

alimentares da atualidade. Mesmo que não se aprenda a cozinhar nesses programas, toma-se 

conhecimento de ingredientes, combinações, utensílios, bem como valores e estilos de vida 

propagados pelas palavras dos chefs celebridades. Seria oportuno ressaltar que, apesar desse 

capital culinário propagado pela TV diminuir algumas barreiras entre elites e ávidos 

conhecedores, ele ainda funciona como ferramenta midiática a serviço da diferenciação, de 

um conhecimento específico que acaba atribuindo algum tipo de “privilégio” para os que o 

detêm. 

Featherstone (apud BARBOSA, 2004, p. 40-41) afirma que, na contemporaneidade, 

existe uma lógica de consumo voltada para demarcar as relações sociais. Seria uma economia 

de prestígio, consolidada através da escassez de oferta de alguns produtos; neste caso, a 

escassez não só dos ingredientes culinários, mas também do capital culinário necessário para 

que se obtenha uma posição diferenciada na sociedade. Para o autor, na economia de prestígio 

são necessárias doses de tempo, dinheiro e conhecimento para que os indivíduos tenham a 

capacidade de transferir as características simbólicas dos produtos para si mesmos. É, pois, de 

acordo com esse aspecto que uma comida orgânica, por exemplo, pode atribuir ao indivíduo 

que a consome um determinado estilo de vida saudável, enquadrando-o, portanto, em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!O termo Foodie foi criado por Paul Levy, jornalista e escritor americano que vive na Inglaterra. É autor do 
livro The Oficial Foodie Handbook (Manual Oficial do Foodie), de 1984, que popularizou o termo foodie no 
exterior. São consideradas foodies as pessoas que nutrem demasiado interesse não só pela comida e bebida, 
como também por todo universo gastronômico, dentre os quais o consumo, o estudo, o preparo, as notícias e as 
novidades em torno da gastronomia. (HADDAD, 2013). 
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determinado grupo social, assim como uma cozinha criativa e requintada é valorizada e traduz 

aos seus apreciadores – considerados gourmets – uma espécie de arte do viver de forma 

sofisticada, permitindo ao indivíduo, portanto, “afirmar sua individualidade estética e tecer 

vínculos sociais” (LIPOVETSKY, 2015, p. 347). 

Barbosa (2004) considera que, em se tratando de estilos construídos mediante formas 

de consumo, pode-se dizer que, já que o acesso aos produtos é facilitado a todos – até mesmo 

por meio dos produtos piratas, quando não se obtém condição financeira para o original, – a 

diferenciação estaria justamente no conhecimento de como usar tal objeto, e a forma é o que 

traria a legitimidade para o indivíduo, delimitando, assim, mecanismos de inclusão, 

diferenciação ou exclusão.  “Os objetos e as mercadorias são utilizados como signos culturais 

de forma livre pelas pessoas para produzirem efeitos expressivos em determinado contexto” 

(BARBOSA, 2004, p. 23). 

Segundo Silverstone (2002), o ser humano, ao consumir, não está apenas preocupado 

com o fato de exibir o “produto” para demonstrar sua capacidade como consumidor 

competente, mas também está interessado no consumo como algo que agrega, que 

proporciona um momento de partilha e sociabilidade. 

Essa capacidade de um objeto ou conhecimento agregar valor ao indivíduo e o 

diferenciar, de alguma forma, perante os demais nos remete ao que Campbell (2004) 

denomina consumidor artesão. Para o autor, esse consumidor seria aquele que consome por 

um desejo de expressar a sua identidade por meio de atos criativos. Nesse caso, o consumo 

não se daria no intuito de construir uma identidade, mas, inversamente, o que Campbell 

afirma é que esse consumidor já possui uma identidade estável e que sua intenção é expressá-

la de forma genuína, única. O autor chama a atenção para o fato de que essa intenção das 

pessoas em produzirem, do jeito delas, produtos finais únicos está atrelada a uma vontade do 

indivíduo contemporâneo de se diferenciar, de trazer marcas de autenticidade para os 

produtos e, consequentemente, demarcar sua identidade e seu estilo de vida. 

O artesanal, neste conceito, seria caracterizado por um processo em que o produto é, 

de fato, percebido como sendo “idealizado e fabricado pela mesma pessoa”. “Trata-se de uma 

forma de consumo para a qual o consumidor empresta sua habilidade, conhecimento, 

discernimento e paixão ao ser motivado por um desejo de se expressar” (CAMPBELL, 2004, 

p. 45). Dentre algumas atividades, o autor define como característico desse processo o preparo 

da comida, quando esta não for destinada para fins comerciais. Para ele, é latente o interesse 

dos consumidores em não só escolherem seus ingredientes, como também empreenderem nas 
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etapas posteriores de preparo, cozimento e apresentação. Mesmo que algum prato tenha tido 

como referência uma receita (algo já pronto), os consumidores utilizam improvisações e 

empregam alta criatividade para transformá-la. Entretanto, o autor afirma que, para que esses 

consumidores possam se expressar de forma artesanal e criativa, é necessário que possuam 

capital monetário e cultural. Para Campbell, essa necessidade seria o motivo da popularidade 

dos programas de culinária. Eles funcionariam como meio para aquisição deste capital 

cultural, em processo de aprendizado.  

 
A própria popularidade dos programas de televisão sobre comida e culinária, 
ou sobre projetar e redecorar interiores e jardins, assim como os diversos 
livros e revistas a eles associados, tudo isso sugere que existe uma grande 
população de consumidores que quer ser bem-sucedida em criar seus 
próprios produtos finais, esteticamente significativos (CAMPBELL, 2004, p. 
56-57). 

 

Os programas de TV, pela diversidade apresentada, abrangência, estratégicas de 

seleção e formas de inserção do conteúdo, podem ser considerados grandes fontes de 

assimilação do conhecimento do universo gastronômico, desse “capital simbólico”, agregando 

valor ao sujeito e, dessa maneira, conferindo aos foodies ou aos simplesmente curiosos uma 

forma de reconhecimento entre um grupo específico e, por conseguinte, uma maneira de 

diferenciação perante os demais que não compartilham os mesmos interesses e 

conhecimentos.  

Os foodies parecem buscar formas de diferenciação em uma sociedade na qual são 

tantas e, muitas vezes, padronizadas, as opções de consumo. Os consumidores 

contemporâneos não estão em busca somente de utilidade ou praticidade, mas, sobretudo, de 

significados e experiências a tudo aquilo que incorporam, de algo que produza sentido na 

construção da sua subjetividade. Segundo Bourdieu (2004, p. 163), “na luta simbólica pela 

produção do senso comum ou, mais exatamente, pelo monopólio da nominação legítima, os 

agentes investem o capital simbólico que adquiriram nas lutas anteriores [...]”. Assim, 

segundo exemplos do autor, títulos escolares ou de nobreza seriam autênticos títulos de 

propriedade simbólica fornecendo vantagens de reconhecimento para quem os detém. 

Ao fazer um paralelo com o universo gastronômico, sustenta-se a hipótese de que os 

discursos em torno da comida na TV tornam acessível um capital cultural para que o 

consumidor possa se expressar de forma singular ao demonstrar um conhecimento específico 

acerca de um campo e, portanto, digno de reconhecimento e diferenciação perante os demais. 

Entretanto, indo um pouco mais além, essa forma de se expressar por meio da comida pode 
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estar diretamente relacionada a estilos de vida hoje valorizados, tais como saudável, cidadão 

consciente, gourmet, emotivo – que privilegia as origens e os laços familiares –, excêntrico, 

urbano, entre outros.  

Esses movimentos podem ser observados na vasta oferta de programas de gastronomia 

na TV, em que são múltiplas as abordagens exploradas em torno das práticas culinárias. 

Segundo Featherstone (1995), é justamente pelo fato de expressarmos quem somos através 

das práticas de consumo, que o mercado se beneficia, gerando e oferecendo informações 

sobre estilos de vida para uma demanda nunca satisfeita.   

Bourdieu (2004), por meio do conceito de capital simbólico, menciona que os 

esquemas classificatórios que anunciam as origens e a trajetória de um indivíduo ao longo da 

vida estão “inscritas” na forma de falar, no jeito de andar, no tom de voz, no senso de 

desconforto, entre outros. Daí, conclui-se que a cultura é algo incorporado, internalizado e 

não estaria, portanto, no produto consumido, mas na forma de consumi-lo.  

Barbosa (2004) também menciona que, na sociedade de consumo, com a grande oferta 

de produtos disponíveis, até mesmo piratas, a questão da diferenciação está muito mais 

atrelada ao conhecimento de como utilizar algum produto do que ao produto em si. Nesse 

sentido, pode-se inferir que os programas de TV contribuem para a questão da legitimidade na 

sociedade atual, na medida em que, de alguma forma, na busca pela diferenciação, aprende-se 

não somente sobre ingredientes, mas, sobretudo, a maneira de combiná-los, harmonizá-los 

com a comida e bebida, com o ambiente, com a música e com os utensílios, o que pode 

proporcionar um capital simbólico para os comensais.  

Com base na teoria do capital de Bourdieu (2004), Naccarato e LeBesco (2012) 

apresentaram o conceito de capital culinário, o qual relaciona o papel simbólico da 

alimentação e das práticas culinárias como ferramentas de construção das identidades e como 

marcadores de posição social.  

Em se tratando da ligação entre a economia e o mercado, os autores analisam, de 

forma detalhada, o quanto alguns aspectos – tais como discursos propagados, mídia, eventos e 

especialistas – influenciam no capital culinário e quais seus possíveis desdobramentos nos 

valores e ideologias vigentes. 

Para exemplificar as formas de capital culinário, os autores explicam que, hoje, se uma 

pessoa se alimenta de produtos produzidos localmente, de forma sustentável, ela é 

considerada uma pessoa detentora de capital culinário. Da mesma forma, um indivíduo que 

possua vasto conhecimento de vinhos e que seja, portanto, capaz de comparar menus em 
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restaurantes, também é detentor de capital culinário. Embora a experiência com vinhos tenha 

sido um “investimento diferente”, ambas são formas de construção do “self” e, por isso, 

recompensadas em termos de posição social.  

Segundo Naccarato e LeBesco (2012), os programas de culinária na TV são 

verdadeiros fenômenos nos quais são potencializadas formas de construção de “self”. Para os 

autores, a atuação dos chefs potencializa uma forma de entretenimento na qual os discursos 

em torno do “como viver melhor” se destacam em relação ao ato de cozinhar propriamente 

dito. De acordo com os estudiosos, no cenário norte-americano, os programas de culinária 

possuem a finalidade mercadológica de produzir certos discursos em torno de estilos de vida 

para que os consumidores os sigam e assim sejam acelerados os mecanismos de mercado. 

Sarlo (2000, p. 77) afirma que a TV se apresenta como a  

 
‘cultura espelho’ de seu público mediada pela aura do star-system. Nesse 
paradoxo do democratismo televisivo, funda-se uma cultura comum que 
permite reconhecer a televisão como um espaço mítico (aí estão suas estrelas, 
que são verdadeiras estrelas da sociedade de massa) e, ao mesmo tempo, 
próximo: Vênus na cozinha, a cozinha de Vênus. [...] A televisão apresenta 
as estrelas e seu público navegando no mesmo fluxo cultural. 

 

Para Sodré (2006, p. 84), por meio de um discurso persuasivo, no qual o afetivo ganha 

destaque diante do racional, trazendo um universo de imaginação e fantasias, a mídia 

privilegia formas ideológicas da realidade em detrimento de outras. Nesse processo de 

subjetivação, “se testam identidades e, mesmo, comunidades imaginárias, na forma de “tribos” 

subculturais que podem terminar correspondendo a agrupamentos diferenciados na realidade 

histórica”. 

No universo gastronômico, os cozinheiros ganharam status de celebridades midiáticas, 

sendo transformados em chefs renomados e extrapolando sua atuação para “fora” dos limites 

da cozinha. Em uma mistura entre sabedoria, criatividade e experiência, os chefs que 

coordenam os programas de TV adquirem o tom de autoridade como parte de um projeto mais 

amplo de discursos proferidos acerca de alguns padrões alimentares e formas de ser na 

contemporaneidade. “As estrelas da indústria do entretenimento tornam-se ícones da moda e 

modelos a serem imitados e seguidos” (KELLNER apud MORAES, 2006, p. 131), 

fornecendo um tipo de conhecimento que pode impulsionar, de alguma maneira, um 

diferencial para a criação de grupos que se identificam pelos mesmos referenciais, sejam eles 

aspectos morais, experiências de consumo e estilos de vida. 

Como reflete Kellner (2001, p. 27),  
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[...] a cultura veiculada pela mídia transformou-se numa força dominante de 
socialização: suas imagens e celebridades substituem a família, a escola e a 
igreja como árbitros de gosto, valor e pensamento, produzindo novos 
modelos de identificação e imagens vibrantes de estilo, moda e 
comportamento. 
 

Na cultura imagética, a mídia faz parte da construção do repertório do sujeito, 

penetrando diretamente na vida cotidiana que, segundo Heller (2008, p. 17) “é a vida do 

homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua 

individualidade, de sua personalidade”. Na medida em que as imagens e mensagens 

propagadas pela mídia são capazes de funcionar como referência, elas adquirem alto poder de 

persuasão, capazes de construir e modificar, portanto, as formas de perceber, ser e estar na 

sociedade.  

Segundo Naccarato e LeBesco (2012), alguns chefs propagam seu “capital culinário” 

como uma forma de transmitir um modelo de cidadania, fazendo um “convite” aos 

espectadores, em geral, para que se identifiquem com a escolha de estilo de vida proferida 

pelos mesmos. 

 

2.2.6 A performance dos chefs de cuisine 

 

Na cultura da mídia globalizada, as celebridades tornam-se divindades, com grande 

capacidade de representação e transformação da vida cotidiana dos indivíduos. A atuação dos 

chefs adquiriu tanta visibilidade nos últimos tempos – muito em função do reforço midiático – 

que, em maio de 2016, foi lançada a segunda temporada de um programa no Netflix intitulado 

Chef’s table. Diferentemente dos inúmeros programas de gastronomia nos quais há, de 

alguma forma, a atuação dos chefs no universo da cozinha, neste a intenção é mostrar o que se 

passa por trás da cozinha, numa espécie de programa documental das vidas, dificuldades e 

vitórias dos grandes nomes da gastronomia contemporânea.  

 
Criado pelo diretor americano David Gelb, Chef’s table se dedica a 
apresentar a história por trás das criações de alguns dos maiores cozinheiros 
da atualidade. [...] a produção investe no apuro estético: e dá-lhe imagens de 
comida bonita, acompanhadas de uma trilha sonora refinada (BARROS, 
2016, p. 7). 
 

A segunda temporada tem a presença do chef brasileiro Alex Atala, a quem Gelb 
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definiu, em entrevista ao site americano “Eater”, como “o homem mais interessante do 

mundo”. No episódio, mostra-se a vida pessoal de Atala, desde o uso de drogas nos tempos de 

punk até seu começo na gastronomia. Além de sua vida, o programa evidencia a atuação do 

chef na Amazônia, de onde ele tira alguns de seus ingredientes mais inusitados, como a 

formiga tanajura, por exemplo. Além de sua trajetória pessoal e profissional, o programa 

também destaca a atuação do chef relacionada à cidadania e à sustentabilidade. No programa, 

Atala fala do instituto que lidera, chamado ATÁ, que, em Guarani, quer dizer “fogo”.  

Segundo ele, o instituto tem como missão melhorar a relação do homem com o alimento, 

aproximar o saber do comer, respeitando o meio ambiente. Ele defende que o ingrediente 

precisa ser bom para quem produz, para quem o consome e para todo o entorno, por isso 

trabalha com base em uma cadeia produtiva de produtores locais da Amazônia, garantindo, 

segundo ele, a forma correta de extração, a manutenção desses produtores e a disponibilização 

de produtos de qualidade em seus restaurantes. 

Alex Atala foi o primeiro chef brasileiro a ganhar notoriedade internacional, o que lhe 

confere importância e credibilidade no universo gastronômico. Ao se observar a sua atuação 

como um “militante” das questões relativas à importância da cadeia produtiva, à 

sustentabilidade e ao respeito à natureza e àquele que come, evidencia-se o quanto as imagens 

dos chefs extrapolam suas performances nas cozinhas e o papel da mídia como mola 

propulsora de tais atuações. Esta pesquisa não tem a intenção de julgar tais atuações. O que se 

pretende demonstrar neste trabalho é o quanto – a partir de um amplo repertório de programas 

com o tema culinária/gastronomia – os chefs, através de suas atuações, contribuem na 

propagação de alguns valores e comportamentos.  

 

2.2.7 A estrutura narrativa dos programas  

 

A inserção da gastronomia como um produto midiático se estabelece por meio dos 

próprios elementos que estruturam a narrativa televisiva, entre eles, o tom coloquial, a 

oralidade, a construção de personagens e a edição dos diálogos, em uma tentativa de 

aproximação com o público (BARBOSA, 2007). Também é com base nos acontecimentos 

cotidianos que a mídia se articula de forma mais significativa e “produz o efeito de maior 

familiaridade” (SARLO, 2000, p. 91), como se a vida fosse sendo passada e repetida inúmeras 

vezes. Seria, pois, a partir dessa aproximação entre mídia e telespectador, que se daria uma 

pedagogia voltada para o consumo, sendo este não somente de mercadorias, mas de 
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ideologias, valores, comportamentos e padrões. 

Esse cenário nos remete ao pensamento de Beatriz Jaguaribe (2010), quando ela 

problematiza a forma como hoje a mídia se utiliza das “estéticas do realismo” e o quanto esta 

mesma estética resulta em uma “pedagogia da realidade”. Segundo a autora, é justamente em 

sociedades midiáticas, saturadas de imagens, de apelos publicitários e oásis de consumo que 

presenciamos o crescimento de expressões artísticas realistas que visam representar a 

realidade, a “vida como ela é”, ou seja, “faz uso da ficção e de recursos de intensificação 

dramática para criar mundos plausíveis que forneçam uma interpretação da experiência 

contemporânea” (p. 12).  

Essas estéticas realistas possuem um grande poder de persuasão por serem 

naturalizadas, pelos meios de comunicação, como interpretação da própria realidade social 

contemporânea. Segundo Jaguaribe (2007, p. 112),  

 
o predomínio do realismo cotidiano torna-se um código comunicativo que 
possibilita que diversas visões de mundo se encontrem num patamar 
conectivo de comunicação. Como a vasta maioria do público brasileiro não 
tem acesso aos enredos literários e não se engaja nas explicações 
sociológicas ou antropológicas da realidade social, a realidade produzida 
pelas imagens e narrativas midiáticas é uma fonte crucial de constituição do 
mundo. 

 

Como é relativamente grande a variedade de programas de gastronomia na TV, nota-

se que – com base na estética do real na ficção, em algumas produções – naturaliza-se uma 

forma de cozinhar pautada na lógica do espetáculo, com primor nas imagens e formas, na 

“forma comida” mais próxima do entretenimento do que do alimento. Como já exposto 

anteriormente, a seleção do conteúdo e a forma de abordagem do tema, assim como a atuação 

dos chefs, parecem introduzir molduras representativas e interpretativas da própria realidade, 

em um processo pedagógico da mídia que, por meio de pílulas de realidade, transforma a 

cultura em mais um produto a serviço do entretenimento. Kellner (2001, p. 301) afirma que 

“[...] a televisão  comercial é predominantemente regida pela estética do realismo 

representacional, de imagens e histórias que fabricam o real e tentam produzir um efeito de 

realidade”.  

Mais do que aprender a cozinhar, assistir a esses programas de gastronomia faz parte 

de um entretenimento que possui, sob certa medida, uma identificação com a realidade social 

e moral em que vivemos.  
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Jaguaribe (2007, p. 7) pondera que, na atualidade, “há, nos meios de comunicação, 

uma produção de ‘realidades’ exacerbada pelo sensacionalismo, pela propulsão do choque, 

pela necessidade imperiosa de produzir novidades, pela vertiginosa velocidade de 

informações fragmentárias que não compõem um retrato total do social global”.  

É, pois, em uma sociedade caracterizada por valores individualizados, com sujeitos 

fragmentados, que buscam, nas experiências de consumo, o espaço para construção e 

manifestação de suas subjetividades, que o papel da mídia como viabilizadora de um mundo 

de entretenimento acaba por reordenar percepções e sensibilidades, diminuindo distância 

entre ficção e realidade e produzindo novos modos de experiência e subjetividade. 

Portanto, mediante a análise teórica de algumas das principais características da 

sociedade contemporânea, dentre elas a cultura do consumo, o capítulo a seguir tem como 

objetivo a análise empírica dos programas de culinária/gastronomia na televisão como forma 

de compreender a maneira como o tema é enquadrado nestas produções a partir de alguns 

preceitos e valores vigentes. 
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 3 UM PANORÂMA DA REPRESENTAÇÃO DA COMIDA NA TELA  

 

O percurso metodológico desta pesquisa foi construído a partir da combinação de 

diferentes técnicas, ambas complementares à pesquisa bibliográfica. 

  Num primeiro momento, foi realizada uma cartografia das produções cujo tema é 

gastronomia/culinária, o qual estava no ar no momento da coleta ou esteve recentemente na 

mídia televisiva brasileira. A partir dessa cartografia, foi realizada a técnica de observação 

simples, que possibilitou a identificação de algumas tipologias presentes nessas produções. 

Com base nessas classificações, foram avaliados, por meio da análise do conteúdo, cinco 

programas televisivos, sendo um de cada tipologia, apresentada a fim de que se obtenha uma 

análise mais aprofundada de cada uma. 

  O percurso metodológico escolhido, a revisão bibliográfica, a cartografia, a 

observação simples e a análise do conteúdo surgem como meios de se encontrar, pelo menos 

em parte, algumas respostas às inquietações e questionamentos da pesquisadora em relação à 

forma como, na atualidade, a gastronomia vem sendo inserida na mídia televisiva brasileira, 

sendo esta considerada uma ferramenta central na produção de sentidos que tecem a 

experiência cotidiana na contemporaneidade. 

 

3.1 Uma cartografia da comida na tela 

 

A escolha da pesquisadora pela cartografia se deveu ao fato de que, por meio desse 

método, pode-se obter uma fotografia, “numa visão quase panorâmica”, do atual cenário da 

gastronomia na TV.  Para sua realização, foi necessário que se estabelecessem alguns critérios 

que permitissem a imparcialidade possível no processo seleção e inserção dos dados e, ao 

mesmo tempo, um panorama mais completo. 

Compreende-se, neste estudo, a cartografia como um mapa “móvel”, através do qual é 

possível que se obtenha uma compreensão da dinâmica televisiva por meio da “leitura” dos 

objetos, no caso, dos programas de culinária/gastronomia na televisão brasileira.  

Segundo Santos (1994), a cartografia consiste em uma perspectiva metodológica 

capaz de proporcionar, sob o viés da análise social, a compreensão do mundo por meio do 

cartógrafo e do objeto, transformando as formas de ver, sentir e experimentar. Nesse processo, 

o autor analisa os efeitos da globalização e propõe que o espaço geográfico seja utilizado 

como sinônimo de território usado, que pode ser compreendido como uma mediação entre o 
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mundo e a sociedade local e nacional, sendo o local resultante da interação entre um sistema 

de objetos e ações.  Segundo Santos, para os atores hegemônicos, o território usado pode ser 

entendido como a garantia de seus interesses, enquanto para os atores “dominados”, que 

buscam se adaptar ao meio local e, ao mesmo tempo, traçam estratégias para a sobrevivência, 

pode ser percebido como um “abrigo”.  

Na tentativa, portanto, de desenvolver uma aproximação entre o conceito de território 

de Santos (1994) e a cartografia realizada nesta pesquisa, entende-se que os programas de 

gastronomia na televisão brasileira funcionam como uma espécie de “território usado”, no 

qual estão inseridos os interesses hegemônicos, além das interações provenientes dos atores 

(telespectadores), na medida em que os meios de comunicação, por meio do processo de 

produção de sentido, absorvem a própria realidade da sociedade ao mesmo tempo em que nela 

interfere, criando, por vezes, uma nova realidade. 

 O mapeamento foi realizado durante os meses de outubro e novembro de 2016, e 

foram considerados todos os programas de gastronomia/culinária que estivessem no ar ou fora 

do ar –  na mídia televisiva brasileira – , que fossem, de alguma forma, mencionados nos sites 

dos próprios canais que os produzem e que tivessem seus vídeos disponibilizados nos 

seguintes meios: nos sites dos canais produtores; no site YouTube, grande repositório de 

vídeos na internet; na mídia televisiva – para aqueles que estão no ar – e, ainda, nos serviços 

de vídeo sob demanda (VoD) das empresas de telecomunicações (Net e Sky).   

Cabe salientar que ambos os critérios – menção do programa no site e disponibilização 

de vídeos – precisam acontecer de forma simultânea, ou seja, programas mencionados nos 

sites dos canais que não possuem vídeos disponíveis não foram analisados nesta pesquisa. Um 

exemplo deste caso é o programa A jornada picante de Shane Delia, do canal GNT. O 

programa consta da lista de produções desse canal em seu site, porém não há vídeo disponível 

em nenhum meio já aqui citado como fonte de busca para vídeos. Da mesma forma, vídeos 

encontrados em sites como o YouTube, por exemplo, mas que não constem das informações 

dos programas nos sites das emissoras, também não foram mencionados.  

 A intenção, portanto, de conjugar menção ao programa com a disponibilização de seu 

vídeo é, em primeiro lugar, para que tenhamos uma “fotografia” mais atualizada, partindo da 

premissa de que os canais mantêm em seus sites as informações atualizadas. Além disso, a 

disponibilização dos vídeos é premissa sine qua non para que se possa obter uma análise 

dessas produções. 
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Um outro ponto que cabe ressaltar no processo de seleção dos dados diz respeito à 

temática gastronomia/culinária. Em todos os canais pesquisados, tanto na TV aberta quanto na 

fechada, não são muitas as empresas que inserem os programas dentro de uma estrutura de 

categorias/tipologias. Além disso, alguns canais inserem uns programas e não outros. Por isso, 

a busca pelas produções cujo tema fosse gastronomia/culinária se deu, primordialmente, tendo 

como base o conteúdo e a estrutura narrativa de cada produção, independente de o programa 

possuir ou não categoria explícita atrelada ao tema. Em alguns casos, os canais não inserem 

os programas por categorias, mas, nas sinopses, são mencionados seus formatos. É o que 

ocorre geralmente nos reality shows. 

 Um terceiro critério para a seleção dos programas foi o enquadramento de produções 

que tivessem como estrutura a criação/confecção de comida (salgada ou doce), excluindo-se, 

nesse caso, os programas que se baseiam somente em bebidas, como cervejas e drinks.  

Por último, apesar de essa cartografia revelar os dados obtidos em um processo quase 

“fotográfico” dos meses de outubro e novembro de 2016, vale reforçar que o 

acompanhamento das produções já vinha sendo realizado desde agosto de 2014, momento em 

que a diversidade, bem como a quantidade de produções com essa temática, suscitou 

questionamentos por parte da pesquisadora. À época, as produções eram ainda mais reduzidas 

do que no período mapeado, sendo ainda inexistente, por exemplo, o Food Network, canal de 

TV por assinatura destinado, exclusivamente, à gastronomia e lifestyle, com uma 

programação extensa, que só passou a veicular no Brasil em novembro de 2014. 

Em setembro de 2015, quando a pesquisa estava em curso, mas ainda em estágio 

inicial, a quantidade de programas, em TV fechada apenas, somava 47, contabilizando os que 

estavam no ar no momento do mapeamento e o que estavam fora do ar (ver ANEXO I). Pode 

ser que a quantidade de programas fosse ainda um pouco maior, porque, na época, foi opção 

não mapear os programas que envolviam confeitaria. Em 2015, também não foram mapeados 

os programas do canal Food Network. Como é um canal novo no Brasil, começou a veicular 

apenas em novembro de 2014 na Sky, e vem, aos poucos, aumentando sua grade de 

programação. 

  Na cartografia realizada no período de outubro e novembro de 2016, foram 

catalogados 124 programas relativos ao tema, sendo que desses, 89 ou seja, 71,7% estavam no 

ar nesse período. Vale mencionar que formatos televisivos replicados para outros países, 

como é o caso do reality show intitulado MasterChef, foram contemplados como programas 
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distintos, já que, apesar de o formato ser o mesmo, os participantes, jurados, dinâmica de 

algumas provas e pratos são distintos de um país para o outro. 

Em anexo (ver ANEXO II), encontra-se a tabela que traz as informações relativas aos 

124 programas. Nesse quadro, é possível encontrar as seguintes informações: se o programa 

estava ou não no ar durante o período mencionado (outubro/novembro 2016), o nome do 

programa, a sinopse, o canal, se é TV aberta ou fechada, quem são os apresentadores e/ou 

jurados, o tempo médio de cada episódio e a categoria atribuída por cada canal. 

Na tabela, a coluna “status” descreve se o programa estava ou não sendo exibido na 

mídia televisiva no momento do mapeamento. As produções realizadas nos canais fechados 

são exibidas por temporada e divididas por episódios. Assim, um programa pode não estar no 

ar no momento em que foi realizada a cartografia, mas continua sendo uma produção daquele 

canal, pois existe a possibilidade de ser um período entre a produção de uma temporada e 

outra. Essa informação faz-se relevante, pois o fato de um programa estar “fora do ar” em 

determinado período não significa, necessariamente, que ele acabou enquanto produto 

televisivo.  Pode-se, por exemplo, estar sendo preparada a próxima temporada, como é o caso 

do programa do canal GNT intitulado Que seja Doce. Ele encontra-se fora do ar, mas há um 

pop up no site do canal com as inscrições abertas para a próxima temporada. 

Na coluna “nome do programa”, encontra-se o nome pelo qual o programa é 

mencionado nas TVs e internet. Na “sinopse” está a breve descrição da dinâmica do 

programa; “canal” indica a empresa que produz e/ou exibe cada programa; “Tipo de TV” 

descreve se o canal faz parte da TV aberta ou fechada, se ; “jurados/apresentadores” inclui os 

nomes das pessoas que apresentam cada produção, além dos jurados, no caso do formato 

reality show. “Tempo” indica a duração média de cada episódio e, por último “categoria 

atribuída pela emissora” informa se cada canal designou uma categoria para suas produções e, 

em caso positivo, qual seria ela. Entende-se por categoria uma forma de classificação dos 

programas quanto a seus formatos como, por exemplo, reality show e culinária.  

Tais informações foram coletadas em muitas e diversas fontes, pois os canais não 

costumam conter, nem nas TVs, nem em seus sites, todas elas, como, por exemplo, os nomes 

dos jurados dos reality shows e a duração dos episódios para programas que não estão no ar 

(apesar de seus nomes constarem nos sites, como informado anteriormente). Alguns, também, 

não informam em que tipo de categoria se enquadra cada produção. Entretanto, neste caso, foi 

inserida na planilha a indicação “não informado”, pois, diferentemente do que acontece com 
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as anteriores, consideradas mais técnicas, essa indicação diz respeito à estratégia de 

segmentação de cada emissora e, portanto, a categoria precisa ser expressamente veiculada. 

Ao analisar os dados inseridos nesta cartografia, constata-se a relevância dos canais de 

TV fechada no que tange à quantidade de produções televisivas com o tema 

gastronomia/culinária. Do total de programas catalogados, ou seja, 124, 109 produções, que 

representam 87,9%, encontram-se na TV fechada – canais por assinatura. Apenas oito 

produções, o que corresponde a 6,45%, são exibidas nas TVs abertas e sete programas, ou 

seja, 5,65%, são exibidos, simultaneamente, nos canais de TV aberta e fechada. São eles: 

Bake off Brasil (Discovery Home & Health / SBT); Batalha dos Cozinheiros (Discovery 

Home & Health/ Record); MasterChef Brasil e MasterChef Brasil profissionais, ambos 

exibidos por Discovery Home & Health/ BAND; Hell’s Kitchen - cozinha sob pressão (TLC - 

Travel and Living Channel/SBT); MasterChef Júnior Brasil (TLC - Travel and Living 

Channel/ BAND) e, por último, Duelo de mães (Discovery Home & Health/ SBT). 

Ao consideramos apenas as produções que estavam no ar no período da cartografia – 

um total de 89 –, o percentual dos programas que são veiculados somente pelos canais de TV 

fechada atinge 91,0%, com 81 produções. 

Os canais de TV fechada se posicionam como opções de programas mais 

especializados, havendo, assim, ao se somar a quantidade de canais disponíveis, uma vasta 

oferta de assuntos. Além da variedade de temas, esses canais também possuem um repertório 

amplo de formatos de um mesmo tema. O alto percentual, portanto, de programas com a 

temática culinária/gastronomia nos canais de TV fechada acaba por sustentar o que será 

demonstrado no decorrer desta pesquisa, ou seja, que os programas sobre comida estão sendo 

introduzidos na mídia televisiva de forma segmentada e sob diferentes formatos. 

Outro fato que chama atenção é a existência de apenas um formato, o reality show, 

sendo veiculado em ambos os tipos de TV simultaneamente. Todos os demais formatos, como 

serão detalhados posteriormente, são exibidos apenas pela TV fechada ou pela aberta. A 

exibição somente de realities nos dois tipos de TVs pode ser um indicativo da aceitação desse 

formato por parte dos telespectadores, com elevados índices de audiência e, ainda, a 

participação nas redes sociais no momento em que os episódios acontecem. Segundo a revista 

eletrônica Veja.com (2016), o reality MasterChef é considerado “um dos maiores sucessos em 

repercussão da história da Band e se tornou um pilar comercial”.  

No que tange à participação de cada canal no total dos programas, considerando os 

que estão sendo exibidos no período em que foi realizada a cartografia, como também os que 
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estão fora do ar, constata-se que apenas quatro canais detêm 76,6% desse mercado, com 

produções exibidas somente nesses canais. São eles: Discovery Home & Health, com 15, 3%, 

totalizando 19 programas; Food Network, com 19,35%, correspondendo a 24 programas; 

GNT, com 16,94% – 21 programas e, por último, o TLC - Travel and Living Channel, com a 

maior fatia, 25%, correspondendo a 31 programas.  

 Com relação aos programas no ar no período da cartografia, os canais “líderes” 

permanecem os mesmos; no entanto, a participação do GNT cai de 16,94% para 10,1%. Já os 

outros três canais aumentam em participação, ficando o Discovery Home & Health com 

19,1%, e o Food Network e o TLC - Travel and Living Channel com 26,97%, com 24 

programas cada um. O canal GNT possui uma ampla oferta de produtos com a temática, mas 

apenas a metade das produções mencionadas no site se apresentava no ar no período 

pesquisado.  

 De um modo geral, os programas contêm um apresentador, com exceção do formato 

reality show em que, na maior parte dos casos, além do apresentador, têm-se jurados. O perfil 

dos apresentadores também varia de acordo com o tipo de programa, conforme será detalhado 

nas tipologias apresentadas adiante.  

 Ao analisar o tempo médio de cada episódio, nota-se que os reality shows se destacam 

por possuírem uma média de tempo maior. Variam de 60 a 90 minutos, podendo chegar a 120 

minutos. Os demais formatos ficam entre 25 e 40 minutos, sendo os mais extensos geralmente 

destinados aos programas de viagens gastronômicas. 

 Sobre a perspectiva das categorias atribuídas por cada emissora, que funcionariam 

como uma espécie de classificação do tema e/ou formato de cada programa, como já 

mencionado, não são todos os canais que as divulgam. Mesmo aqueles que atribuem ao 

programa uma determinada categoria, em alguns casos, ela é exibida para um e não para outro 

programa. As categorias divulgadas com sua devida representatividade perante o total de 

programas seriam as seguintes: “cozinha”; “culinária”; “culinária e viagem”; “culinária 

saudável”; “entretenimento”; “gastronomia”; “reality show”; “variedades”; “viagem”; “não 

informado” (aqueles programas cujas categorias não estavam disponibilizadas nem na TV 

nem no site). Dentre todas essas categorias, as duas que possuem maior representatividade são 

as de “culinária”, com 16,94%, ou seja, 21 programas, e a “não informado”, que foi incluída 

pela pesquisadora justamente por não conter a informação que diz respeito à categoria. A 

quantidade de programas sem categoria chega a 87, ou seja, 70,1% da base total de produções 

(contemplando os que estão ou não no ar). 
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 Esse percentual de “não informado” é alto, o que se deve, em parte, aos canais TLC e 

Food Network, que contêm a maior parte dos programas e não possuem as categorias 

divulgadas. O canal GNT é aquele em que as categorias parecem ser mais posicionadas ao 

tipo/formato da produção, constando “culinária saudável”, “culinária e viagem”, 

“gastronomia”, “culinária” e “reality show”. Essas informações, no entanto, são encontradas 

apenas nos programas que estão no ar. A categoria se apresenta entre parênteses ao lado de 

cada programa na grade de programação. Cabe destacar que as categorias que são 

mencionadas aqui são as classificações – geralmente uma ou duas palavras que aparecem 

diretamente relacionadas a cada programa, seja nos sites ou na TV, na parte informativa.  

 Nos demais sites que contêm categorias, estas parecem estar mais relacionadas ao 

tema do que ao formato, como é o caso da categoria “culinária”, no canal Discovery 

Home&Health, o qual contém diferentes formatos, dentre eles reality show e receitas.  

 

3.2 A observação simples 

 

 A partir do mapeamento, pretendeu-se aprofundar a discussão sobre as formas de 

inserção da comida na mídia televisiva brasileira que, mesmo não apresentando as categorias 

atribuídas a todos os programas em seus respectivos canais, leva à reflexão do quanto os 

programas vêm se diversificando nos últimos anos, contendo distintos formatos, em um 

processo que parece corroborar com o que foi mencionado no capítulo anterior, que diz 

respeito a quanto a gastronomia na mídia televisiva está passando por uma estratégia de 

segmentação, adequando o assunto “comida” aos diferentes contextos. 

Sobre esse aspecto e com base nesse questionamento, optou-se por privilegiar os 

procedimentos exploratórios que, segundo Godoy (1995) são utilizados quando há a 

predominância pela busca por entendimentos mais amplos, além de percepções, abrindo 

espaço para interpretações. Por esse motivo, a escolha por este caminho metodológico se 

adequa à compreensão das inquietações que originaram esta pesquisa. 

Para o desenvolvimento de tal método, foi utilizado, em um primeiro momento, o 

formato da observação direta ou simples de forma não estruturada ou assistemática, por meio 

de uma observação não participante. Esse formato permite o levantamento de hipóteses a 

partir da colocação em evidência de alguns dados e propriedades do texto, o que possibilita ao 

pesquisador a criação de um quadro de análise mais amplo. Segundo Rúdio (2002), o termo 
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observação possui um sentido mais amplo, consistindo-se em um dos meios para se conhecer 

e examinar acontecimentos, pessoas e fenômenos.  

A partir da cartografia realizada em outubro e novembro de 2016, na qual foram 

levantadas 124 produções na televisão brasileira, com a temática culinária/gastronomia, 

optou-se, através da observação simples, por enquadrar essas produções com base em 

algumas características, tais como: a forma de construção da estrutura temática, os módulos 

de repetição e rupturas entre as produções, a dinâmica através da qual o tema é desenvolvido, 

envolvendo cenário, figurino e performance dos apresentadores. Essas características foram 

escolhidas pela pesquisadora por se constituírem elementos sobre os quais é possível se obter, 

com maior clareza e definição, o conceito, o estilo sobre o qual cada programa é formatado. 

As categorias atribuídas por cada canal, quando divulgadas, também foram levadas em 

consideração, embora a maioria não esteja relacionada ao formato específico de cada 

produção, inserindo o reality show, por exemplo, na categoria “culinária”. A partir de tais 

premissas de análise, tendo como referência o formato de observação simples, conforme 

situamos, foram assistidos os 124 programas, cujas tipologias atribuídas pela pesquisadora 

foram: “antropológico/exótico”; “cuidado de si/bem-estar”; “reality show/docu reality”; 

“culinária/receitas” e, por último, “estilo de vida/culinária” (Ver anexo III). 

 

3.3 A apresentação das tipologias  

 

Mediante o processo de observação simples e tendo como base o mapeamento realizado 

na primeira etapa deste percurso metodológico, nota-se que a comida é inserida em contextos 

bem amplos em relação à experiência social, como observado, por exemplo, na tipologia 

denominada “cuidado de si/ bem-estar”. Essas produções possuem como característica 

marcante o estímulo a um modo de vida saudável, inserindo a comida como algo essencial na 

busca por uma forma de se viver melhor. Para tal, os apresentadores se encarregam de munir 

o telespectador de informações nutricionais para que ele possa fazer melhores escolhas na 

hora de ingerir determinado alimento.  

 

3.3.1 Tipologia “cuidado de si/bem-estar” 

 

Ao se avaliarem as mensagens de “cuidado de si”, remetemo-nos a Foucault (1984), 

quando o autor, ao estudar a história da sexualidade, analisou a forma pela qual a sociedade 
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grega se relacionava com o seu corpo, inserindo a dietética no campo do cuidado de si. Sobre 

esse aspecto, a dietética ocupava uma posição de destaque ao lado da erótica, no que tange às 

práticas do cuidado de si. Entretanto, aquela não se restringia somente à questão alimentar, 

mas a uma arte de viver que se relacionava a uma reflexão/comportamento em torno da moral 

e do equilíbrio, com o objetivo de uma “vida útil e feliz nos limites que lhe foram fixados” (p. 

96). 

Todavia, as mensagens propagadas por esses programas não parecem estar postuladas 

sobre os princípios do cuidado de si como forma de equilíbrio, como acontecia na 

Antiguidade Clássica. Segundo Ortega (2002), as novas práticas de bio-ascese expressam o 

desejo de uniformização e modos de existência em que aparecem como prioridade a saúde e a 

perfeição corporal. Como o autor afirma: “a ideia de uma ascese exclusivamente corporal, as 

bio-asceses contemporâneas, é completamente estranha para o pensamento antigo” (p. 145).  

Em uma era da visibilidade e do valor dado ao olhar alheio, nosso corpo passa a ser 

uma “imagem”, que precisa, a qualquer custo, atingir a longevidade de forma bela e jovem. 

Sibilia (2004) enfatiza que “a imposição de um ideal de beleza corporal cada vez mais rígido 

implica, também, a propagação de novos tipos de condenação moral, que envolvem a 

acusação de negligência àqueles que não conseguem se enquadrar nesse padrão” (p. 70). 

Segundo Lipovetsky (2015), já não basta mais ter uma boa saúde; é necessário tomar 

variadas medidas preventivas, identificando os fatores de risco. Para tal, além de exames e 

consultas médicas, é necessário um conjunto de medidas, tais como praticar esportes, não 

fumar, comer frutas e legumes, não ingerir alimentos gordurosos, entre outros. 

Constata-se, portanto, um paradoxo da atualidade no que tange à alimentação: se por 

um lado, há um impulso hedonista em busca “das delícias do aqui e agora”, com a valorização 

da gourmetização15 e das criações dos chefs, por outro, há um esforço enorme em busca da 

prevenção e do controle. Como afirma Lipovetsky (2005, p. 396), “o que comer se tornou 

uma questão cada vez mais complexa, estando o consumidor preso entre os estímulos 

glutônicos e o medo de absorver açúcares, gorduras, corantes em demasia”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 O termo gourmetização está associado a uma experiência gastronômica mais sofisticada, com técnicas 
culinárias diferenciadas, criteriosa seleção de ingredientes ou misturas inovadoras de ingredientes. Às vezes se 
acrescenta um ingrediente mais sofisticado ao produto tradicional, dando origem ao produto gourmet, como é o 
caso do brigadeiro gourmet. A forma de fazê-lo permanece a mesma; o que mudou foi a qualidade e a 
procedência do chocolate, geralmente belga, resultando no brigadeiro gourmet. Disponível em: 
<http://www.midiamax.com.br/culinaria/quanto-vale-gourmet-conceito-comida-gourmetizada-continua-firme-
forte-aqui-301160>. Acesso em: 15 dez. 2016. 
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Em relação a esse contexto, a mídia, sob a lógica do capital, está diariamente 

oferecendo ao indivíduo possibilidades de consumo por meio da ampliação do repertório em 

torno do alimento. Através da imagem, do discurso e das performances de suas celebridades, 

abre-se um extenso “cardápio” de produtos que vai desde a comida sofisticada – gourmet e 

criativa – relacionada, mais diretamente, à fruição dos prazeres, até alimentos ligados a 

restrições, sejam elas relacionadas à beleza do corpo, à prevenção ou mesmo a ideologias. Na 

maior parte das situações, entretanto, o culto à estética e à lógica do espetáculo se faz presente. 

Diante desse contexto, observam-se os discursos desses programas centrados no 

cuidado da imagem do corpo e nas formas de prevenção das doenças mediante consumo de 

alimentos saudáveis. Para tal, os chefs, que são os apresentadores dessas produções, 

transformam-se em um tipo de “autoridade” no assunto, demonstrando para os telespectadores 

a importância de alguns temas, tais como: o equilíbrio nutricional, ao enfatizar os nutrientes e 

vitaminas contidos em cada ingrediente que utilizam em suas receitas, os benefícios gerados 

ao corpo, os alimentos orgânicos, as possíveis substituições para vegetarianos e veganos, os 

alimentos considerados ruins e, ainda, a questão da sustentabilidade ambiental, com a 

valorização do pequeno produtor e, por fim, a origem do que se come. Parece que os 

programas dessa tipologia procuram enfatizar a importância da escolha alimentar na 

atualidade – depois de anos de expansão da industrialização alimentar – relacionando-a a uma 

questão moral, de respeito ao corpo e à natureza, em uma espécie de “pedagogia” por um 

determinado estilo de vida a partir do que se come e da relação com o alimento desde o início 

da cadeia.  

 

3.3.2 Tipologia “antropológico/exótico” 

 

Ainda na sequência de uma breve análise da segmentação dos programas, apontada 

nesta pesquisa por meio da observação simples, destaca-se a tipologia intitulada 

“antropológico/exótico”. Nela, os programas têm como premissa básica a expansão da 

territorialidade, com a experimentação dos diferentes modos de vida, possibilitando aos 

telespectadores olharem à espreita para práticas alimentares e estilos de vida que se 

distanciam deles mesmos. Segundo Perullo (2013, p. 90), “a experiência alimentar numa 

viagem é uma das formas mais praticadas de aproximação com a cultura de lugares novos e 

incomuns, sendo muito apreciada e popular”. Portanto, a comunicação insere o telespectador 

em uma “viagem” ao longínquo e ao desconhecido por meio da experiência com o alimento. 
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Essa tipologia acaba por reforçar a ideia de que, através da culinária de um povo, pode-se 

conhecer um pouco de sua cultura, inserindo os “alimentos como demarcadores da 

complexidade cultural” (BERG, 2006 apud PERULLO, 2013, p. 91).  Há, no entanto, um 

esforço dessas produções em situar as “andanças” como sendo parte de um roteiro “pouco ou 

nada turístico”, ou seja, é como se esses chefs e suas câmeras levassem os telespectadores a 

lugares que jamais iriam “naturalmente”. Eles acabam se transformando, de alguma maneira, 

em grandes mediadores entre povos e culturas distantes e díspares. 

O “olhar” para outra cultura, em algumas situações, adquire um teor de curiosidade, 

descoberta, troca e compartilhamento, em uma espécie de enriquecimento cultural para as 

sociedades. Em outros momentos, no entanto, esse “contato” com o outro revela a outra 

cultura e seus hábitos como algo exótico, como, por exemplo, o estranhamento causado ao 

apresentador do programa Chef Itinerante, analisado mais adiante nesta pesquisa, ao se 

deparar com o hábito de se comer paca, uma espécie de rato gigante nas palavras dele. Desse 

modo, hábitos alimentares, como comer cachorros, tripas ou insetos que, na maioria das vezes, 

está relacionada à situação de falta de alimentos – como em alguns países da Ásia e China – 

são inseridos na mídia como iguaria exótica somente por serem hábitos diferentes da nossa 

vivência. 

Pode-se inferir que essa característica “desbravadora” desses chefs acaba trazendo 

algum tipo de diferencial para eles dentro do universo gastronômico, na medida em que eles 

buscam, nessas sociedades e, em alguns casos, em chefs locais, “inspirações” para algumas 

criações consideradas diferenciadas e inusitadas. De certa forma, pode-se perceber que as 

práticas culturais dos povos mais distantes são inseridas sob um olhar estereotipado, situando-

as como mais “atrasada”, simples e, por vezes, rudimentar em relação àquela vivenciada pelo 

“viajante”.  

 

3.3.3 Tipologia “reality show” 

 

Ainda sobre as formas de inserção da comida na mídia televisiva, destaca-se a 

tipologia “reality show”, em que elementos do universo gastronômico coabitam com 

situações que possuem verossimilhança com fatos da “vida real” em escala espetacular. Os 

realities de gastronomia vêm conquistando audiências cada vez mais distintas. Há tempos, os 

programas de culinária tinham como público-alvo as mulheres; hoje eles interagem com 

homens, jovens, adultos, idosos e, também, com crianças (MALTA, 2014). Além do 
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MasterChef Brasil ter sido veiculado na emissora Band em 2014, 2015 e 2106, foi ao ar, pela 

primeira vez em 2015, o MasterChef Junior, ampliando, portanto, seu espectro de atuação e 

interagindo com o público infantil, que já vem se familiarizando com verbos como 

“emulsionar”, “selar”, “reduzir”, entre outros. Além desses programas, em 2016 também foi 

exibido, pela primeira vez no Brasil, o MasterChef Profissional, em que a disputa acontece 

entre chefs profissionais e não entre amadores como nas outras versões. 

Nesta tipologia, a comida parece ter saído da cozinha e entrado no jogo, no qual 

valores como competição, agressividade, desafio e pressão constroem a narrativa. No jogo, 

críticas ácidas, destrutivas e irônicas são feitas pelos chefs, gerando desconforto e, em alguns 

casos, decepção ou pânico por parte dos participantes, o que contribui para potencializar o 

componente espetacular da competição, enfatizando a dramaticidade como elemento narrativo 

estruturador, a fim de captar a atenção da audiência. Os chefs são dotados de autoridade, em 

uma mistura de genialidade, sabedoria e experiência. A comida conduz o espetáculo, mas 

parece não ser a protagonista.  

Como já mencionado, segundo Slater (apud Barbosa, 2004), na cultura do consumo, a 

qual se vivencia na atualidade, os valores de mercado acabaram invadindo outros aspectos da 

vida social, tais como a cultura, a educação, entre outros. Sobre esse aspecto, pode-se inferir 

que esses conceitos acabaram também sendo apropriados ao universo culinário. Nos 

programas do tipo reality show, a criatividade, a eficácia e a precisão são alvos a serem 

perseguidos na obtenção dos melhores resultados, ou seja, das melhores performances. Nesse 

processo, os valores de mercado são difundidos e parecem ser absorvidos de forma natural 

pelos participantes e chefs que comandam os programas. 

O preparo da comida se faz presente, entretanto, sob a forma de pivô de uma disputa e 

envolve questões bem mais complexas do que a decisão sobre o que comer ou mesmo as 

etapas para se chegar à refeição desejada: o que está em jogo é tudo o que deve ser feito para 

não o participante ser eliminado. Nesses jogos de realidade, vale quase tudo, em uma busca 

pela estrela de melhor cozinheiro da competição. Para o vencedor, o reality é mais do que 

uma vitória pessoal ou profissional; funciona, com a atual influência da mídia, como 

trampolim para a fama e o sucesso, a recompensa e o reconhecimento. 

Segundo Bauman (2008), o que movimenta o jogo nos reality shows são os momentos 

das eliminações, instante em que um participante precisa “sair de cena”. O autor faz uma 

aproximação desses momentos com a morte. Para ele, a morte não pode ser considerada 

somente o ato de morrer, de deixar de existir. Ele a classifica em diferentes graus, sendo um 
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deles a morte por separações, perdas, exclusões, afastamentos, que vivenciamos ao longo da 

vida. O medo, portanto, expresso nesse tipo de morte, seria o da exclusão. Esse temor é 

classificado por Bauman (2008) como “contos morais”. Nesse sentido, ele denomina os 

reality shows como os “contos morais” de nossa época, ou seja, a propagação do medo diante 

da inevitabilidade da eliminação, em uma forma de banalizar o inevitável, a morte. 

A gastronomia se insere em uma narrativa construída com base no tom coloquial, na 

informalidade, na simulação do improviso. Essa aproximação se torna bastante evidente nos 

momentos em que os participantes falam diretamente para os telespectadores (olhando para a 

câmera) das suas angústias e medos, ou mesmo nas expressões de receio, apreensão e, por 

vezes, pânico, no momento em que a “prova” é apresentada e eles precisam fazer com que 

tudo saia perfeito.  

Para Lipovetsky (2015, p. 263), “o reality show cria uma forma híbrida, em que a 

ficção remodela a realidade e em que a realidade se encontra espetacularizada numa ficção 

que adquire a aparência de realidade”. Essa dinâmica traça um pacto de veracidade com o 

telespectador, na medida em que a ficção se apropria das experiências vividas no cotidiano, 

cada vez mais próximas da vida real. Tudo acontece como se o cenário de competição, 

desafio e pressão por que passam os participantes, que desperta sentimentos contraditórios da 

raiva à felicidade, pudesse ser vivido na realidade dos telespectadores. 

A construção narrativa baseada nos fatos, valores e preceitos da vida real permite 

maior aproximação entre o público e as produções. “Embora os cortes de edição estejam fora 

do alcance dos participantes, eles podem projetar identidades televisivas e reforçar valores e 

normas” (JAGUARIBE, 2010, p. 11). Com base nesse argumento, sustenta-se a hipótese de 

que, nos atuais reality shows de gastronomia, o saber culinário, com suas práticas e modos de 

preparo, é substituído por grandes espetáculos gastronômicos em que, por meio de sua “lógica 

estética do consumo” (LIPOVETSKY; SERROY, 2010, p. 343), são transmitidos valores 

morais e estilos de vida da sociedade contemporânea. A gastronomia insere-se, pois, nesse 

contexto, como um produto de consumo estético, capaz de ser utilizada no processo de 

construção de uma imagem e estilo não só da própria comida, como também de seus 

personagens, sejam eles anônimos ou os já consagrados chefs celebridades. 

Na atualidade, o hedonismo alimentar tem como referenciais a inovação, a sutileza de 

sabores, as combinações inéditas, “dando tanta importância ao conteúdo dos pratos como à 

criatividade, à surpresa das descontextualizações, ao humor e, por vezes mesmo à 

extravagância [...]. (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 202).  
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De acordo com essa perspectiva, a cada episódio dos programas da tipologia reality 

show, as provas envolvem uma combinação complexa ou inovadora de ingredientes e, em 

alguns casos, iguarias exóticas ou desconhecidas, exigindo dos participantes criatividade, 

experiência e conhecimento para sua execução. Nos programas, a sofisticação se apresenta 

quase que como um imperativo; no entanto, ela pode estar associada a ingredientes e 

combinações refinadas e raras, como também aos mais simples ingredientes que, se 

misturados e desconstruídos com um toque de criatividade e ousadia, termo bastante 

empregado pelos chefs, podem resultar em pratos exclusivos.  

Nesse contexto, ingredientes, combinações, modos de preparo, e até mesmo utensílios 

passaram a figurar em um mundo denominado gourmet que, além de se constituir na 

sofisticação da escolha dos ingredientes e misturas, no rigor das harmonizações entre comida 

e bebidas, também passou a se constituir em um estilo de vida e a comunica-lo. No universo 

gourmet, referenciado nos reality shows, uma sobremesa não pode ser preparada com um 

simples chocolate. Precisa ser um “chocolate belga com flor de sal”, em uma combinação que 

proporciona um sabor surpreendente. Nessa comunicação da gastronomia por meio de 

elementos do espetáculo e da exposição, pode-se concluir que a alimentação também se 

transforma em divertimento. 

Segundo Lipovetsky (2010), nas práticas culinárias da atualidade, o conteúdo dos 

pratos é tão importante quanto a criatividade em sua execução, a ousadia nas desconstruções e 

as extravagâncias. O autor conclui que a gastronomia configura-se também como “forma-

moda”, em que as refeições se tornam um total divertimento, com destaque para as 

combinações inesperadas, o design e o estilo, transformando-se em um mundo de imagens. 

Estas estão pautadas na beleza estética dos pratos e da ambientação de cada programa e 

remetem a uma espécie de posicionamento pedagógico do que seria sofisticação, arte, 

criatividade e técnica culinária. A imagem construída também diz respeito ao modo de vida 

dos chefs de cuisine, em um espaço no qual talento, esforço e criatividade são essenciais, a 

imagem em que se espelham os que apreciam esse universo gourmet, pessoas que possuem 

um apurado senso estético, sofisticação e cultura no dia a dia, na forma de ser e de se 

posicionar. 

Outro fato que cabe ser mencionado em relação aos realities de gastronomia é que, 

embora os chefs convidados para coordenarem os programas sejam reconhecidos por seus 

desempenhos na cozinha, eles dificilmente mostram seus talentos nos episódios. Suas 

participações são mais fortemente marcadas pelas críticas e “comentários duros” aos 
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participantes do que na demonstração de suas habilidades na execução de algum prato. Nessas 

produções, suas performances estariam mais relacionadas à propagação de comportamentos e 

estilos de vida e, em alguns casos, até mesmo à venda de produtos do universo gastronômico.  

 

3.3.4 Tipologia “culinária/receitas” 
 

A tipologia “culinária/receitas” poderia ser considerada a que mais se aproxima dos 

“antigos programas de culinária” aqui já explicitados. É dada ênfase ao aspecto culinário, às 

técnicas e práticas da cozinha, com truques e dicas, sendo estas passadas por meio de um tom 

coloquial e familiar. Diferentemente dos primeiros programas de culinária aqui já descritos, 

alguns dos programas atuais dessa tipologia são apresentados por homens sem, no entanto, 

apresentar um cunho profissional, geralmente associado à presença de homens na cozinha. 

Nota-se a ênfase na cozinha como prática prazerosa, dotada de técnicas e saberes adquiridos 

através da experiência e do tempo.  

Em algumas situações, os apresentadores recebem convidados, que podem ser 

celebridades ou mesmo chefs e professores, como é o caso do programa Dia Dia, apresentado 

por Daniel Bork, analisado no recorte da pesquisa. O tom dos programas busca trazer a 

simplicidade e a espontaneidade da cozinha cotidiana ao posicionar o apresentador como 

alguém que está ali com o intuito de “ensinar” e “ajudar” o telespectador. A fala é mais 

voltada para o ambiente doméstico, demonstrando preocupação em relação à disponibilidade 

de determinado ingrediente nos supermercados até o custo final de um prato. Por vezes, é 

dada ênfase aos utensílios domésticos ou a algum ingrediente mais “fora do trivial”, o que 

parece demonstrar uma espécie de “educação para o consumo”, a fim de aumentar o 

repertório de possibilidades de compra dos telespectadores. 

Os apresentadores também destacam o valor de se fazer uma comida em casa, para a 

família e amigos. Em alguns momentos, enquanto fazem a comida, eles falam de pratos da 

infância, posicionando a comida como um poderoso ativador de memória afetiva. Ackerman 

(1992) insere a comida como fonte de prazer, dotada de satisfação fisiológica e emocional, 

aquela que guarda parte das nossas lembranças de infância. A dinâmica dessas produções 

televisivas parece objetivar o resgate do “sabor” e do “cheiro” da comida que pode ser feita 

em casa, com cuidado, carinho e simplicidade, um tipo de culinária emocional, valorizando 

alguns pratos clássicos de infância ou de tempos passados. O modo de preparo, juntamente 

com o tom carinhoso e próximo do apresentador, remete o telespectador à comida de casa, 

preparada, na maior parte das vezes, pela mãe, em um resgate de memória e experiências 
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pessoais. Por outro lado, os programas também impõem a tônica da modernidade, ensinando 

receitas baseadas em criações mais recentes ou releituras de receitas clássicas, o que garante à 

comunicação o hibridismo entre elementos narrativos mais antigos do gênero e outros atuais. 

 

3.3.5 Tipologia estilo de vida/culinária 

 

Por fim, na tipologia “estilo de vida/culinária”, embora haja a demonstração do 

preparo da comida em si, nota-se uma comunicação voltada para a inserção da comida como 

um bem simbólico capaz de apresentar, “organizar” e sugerir alguns estilos de vida. Se em 

outras tipologias encontram-se, subliminarmente, as mensagens para um determinado estilo 

de vida, nesta tipologia os estilos são muitos e variados, como se fosse uma maneira de 

organizar, simbolicamente, a pluralidade de escolhas de “ser” na cultura do consumo. Como 

já informado nesta pesquisa, vive-se em uma época de valorização da liberdade individual, “o 

império da ética do self” (BARBOSA, 2004, p. 22), em que o indivíduo pode, mediante 

inúmeras possibilidades, escolher qual caminho trilhar, o que consumir e quem deseja ser. 

Dessa forma, segundo a autora (2004, p. 23), “estilo de vida, no contexto da cultura do 

consumo, sinaliza para individualidade, autoexpressão, estilo pessoal e autoconsciente”. 

Nesse sentido, pode-se inferir que estilo de vida estaria relacionado a uma escolha por bens 

materiais e simbólicos, como uma das formas de construir, sustentar, expressar e distinguir 

quem somos.  

Sobre essa perspectiva, a comida, nesta tipologia, passaria a ser uma maneira de 

expressar formas de ser que vão, desde o jeito prático de se preparar o alimento e conduzir a 

vida – transformando o ato de cozinhar em algo prazeroso, leve e “descolado”, momento feito 

para se divertir, ter prazer, estar com amigos e familiares, uma forma de expressar as 

tendências, a modernidade – até o conceito estético propriamente dito, que estaria não 

somente no alimento, mas em toda a ambientação desses programas. Para Slater (2002, apud 

FILHO, 2003, p. 74) “[...] o estilo de vida tende a indicar um modelo puramente “cultural”: é 

construído por imagens, representações e signos disponíveis no ambiente midiático e, em 

seguida, amalgamados em performances associadas a grupos específicos”.  

Um dos programas que pode ser enquadrado nesta tipologia é o “Cozinha prática com 

Rita Lobo”, o qual será analisado em maior profundidade mais adiante. Na temporada 

analisada, o programa é desenvolvido com base nos estilos das cozinhas de algumas pessoas 

que gostam de cozinhar. Esses estilos seriam construídos a partir dos objetivos e das formas 
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de vida dos convidados, como forma de estes expressarem identidades, sentido de 

socialização, gostos, formas de lazer, parâmetros estéticos, entre outros. A mídia, no entanto, 

como ferramenta de produção de sentido, propaga esses estilos de cozinha e, 

subliminarmente, de vida, como possíveis modelos e padrões para os telespectadores. Em 

alguns casos, é o tipo de comida que acaba “valorizando” uma forma de ser, como pode ser 

observado nos programas de culinária típica brasileira, ou nos de comida de rua, ou mesmo 

nos de comidas de lanchonetes. Em outros, é o tom moderno e descolado dos programas, bem 

como do perfil do apresentador, que acaba traduzindo um estilo de vida. Podemos perceber 

isso nos programas “Tempero de Família”, com Rodrigo Hilbert, e “Receitas de Família”, 

com a atriz Carolina Ferraz. Ambos são atores consagrados midiaticamente, não possuem o 

título de chef ou mesmo culinarista, no entanto, estão há várias temporadas “falando sobre 

comida e ensinando receitas”. Do perfil dos apresentadores a utensílios, cenários, menus e 

discursos: tudo remete a formas leves, práticas, modernas. 

Praticamente em todas essas produções, o que se observa é o “cuidado estético”, que 

estaria ligado não somente aos pratos de comida que procuram despertar sensações e sentidos 

de nosso corpo, como também à ambientação dessas produções, com imagens que fazem 

parecer sempre “tendências” e que, de alguma forma, seduzem, repercutindo nos aspectos 

visuais e emocionais. Segundo Lipovetsky (2015, p. 51), 

 

tudo em nosso ambiente de objetos, de imagens e de sinais é hoje retocado, 
designeado, paisageado, tendo em vista a conquista de mercados: o 
capitalismo de hiperconsumo é o da artealização exponencial de todas as 
coisas, da extensão do domínio do belo, do estilo e das atividades artísticas 
ao conjunto dos setores ligados ao consumo. 
 

Outro conceito evidenciado nessas produções é o prazer. Este estaria, em um primeiro 

momento, ligado ao ato de comer algo saboroso ou mesmo uma comida “de verdade”, com 

ingredientes frescos e combinações que potencializam o sabor e a diferenciação na textura dos 

alimentos, como a diversificação dos menus. Mesmo aqueles programas que se passam em 

alguns estabelecimentos, é dada ênfase na boa comida, naquela que é confiável e saborosa. 

Um outro enfoque seria o prazer gerado pelo ato de cozinhar, de fazer do momento do 

preparo da comida uma experiência rica em trocas, sociabilidade, conhecimento, 

contemplação e, até mesmo, um resgate de memória de algo já vivido. Por último, o prazer 

despertado pela beleza estética, pelo jeito moderno e irreverente e pelas emoções.  

Ao se refletir sobre essas produções, percebe-se uma espécie de enaltecimento de um 

imaginário em torno de determinados estilos de vida em detrimento de outros. A comida 
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aparece sempre como algo que propicia e enaltece essas construções, uma espécie de 

“multiculturalismo de estilos” valorizados nos dias de hoje. Com o fim, há bastante tempo, 

das leis suntuárias –que determinavam os hábitos e práticas de consumo, geralmente para 

demarcar alguma hierarquia – não é mais necessário seguir nenhuma regra ou modelo 

específico, no entanto, a mídia se encarrega de fornecer “algumas possibilidades” de modelos 

e práticas de consumo. 

 

3.4 A representatividade de cada tipologia 

 

Após a análise de cada tipologia, julgou-se necessário um mapeamento da 

representatividade de cada uma delas sobre o total de programas (124), incluindo os exibidos 

no momento da cartografia e os que estavam fora do ar no momento da coleta de dados.  

 

Tabela 1: Representatividade de cada tipologia em relação ao número total de programas 

Tipologias Quantidade 
de programas 

Percentual 
de 

participação 
de cada 

sobre o total 

Produções 
nacionais 

Produções 
estrangeiras 

Percentual de 
produções 

estrangeiras 
por tipologia 

Antropológico/exótico 12 9,68% 3 9 75,00% 

Estilo de vida/culinária 27 21,77% 15 12 44,44% 

Culinária/receitas 10 8,06% 7 3 30,00% 

Reality show/docu reality 70 56,45% 19 51 72,86% 

Cuidado de si/bem-estar 5 4,03% 3 2 40,00% 

TOTAL 124   47 77 62,10% 
TOTAL EM 
PERCENTUAL     37,90% 62,10%   

 

A tabela acima mostra, portanto, a quantidade de programas por tipologia, o 

percentual de participação de cada tipologia sobre a quantidade total de programas, bem como 

o número de produções nacionais e estrangeiras de cada tipologia, com sua 

representatividade. 

Pelo que se pode constatar, a tipologia “reality show/docu reality” é a que agrupa o 

maior número de programas, com 70 produções, 56,45% do total, seguida pela tipologia 
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“estilo de vida/culinária”, com 27, representando 21,77% das produções. Em terceiro, 

encontra-se a tipologia “antropológico/exótico”, com 12 programas, ou seja, 9,68%. As duas 

tipologias que possuem menor quantidade de programas são “culinária/receitas” e “cuidado 

de si/bem-estar”, com dez e cinco produções respectivamente. Entretanto, quando se analisa o 

percentual de produções nacionais e estrangeiras, estas duas tipologias, juntamente com a 

“estilo de vida/culinária”, são as que apresentam os menores percentuais de produções 

estrangeiras, em torno de 30% a 44,4%, na tipologia “estilo de vida/culinária”. Os dois 

formatos que apresentam os maiores índices de produções estrangeiras são 

“antropológico/exótico”, com 75%, ou seja, nove programas estrangeiros, e “reality 

show/docu reality”, com 72,86%, ou seja, 51 programas de um total de 70 produções são 

estrangeiros. Os reality shows, em sua maioria, baseiam-se em formatos televisivos 

comprados pelas emissoras, programas que são, geralmente, replicados por várias partes do 

mundo. Sobre o total das produções, ou seja, 124 programas, assiste-se à predominância de 

produções estrangeiras, com 77 programas, representando, então, 62,10%, contra 47 

produções nacionais, o que equivale a 37,9%. O percentual de 62,10% é alavancado, 

primordialmente, pela tipologia reality show, por ela possuir a maior quantidade de programas 

e, dentro deles, o maior percentual de produções estrangeiras.  

Esse cenário é muito diferente do retratado nesta pesquisa em relação aos anos em que 

a mídia televisiva brasileira continha, em sua grade, poucos programas de culinária voltados, 

basicamente, para receitas. Entre os anos de 1960 e 2000, assistiu-se, no Brasil, a 

praticamente três programas (“Cozinha Maravilhosa da Ofélia”, “TV Culinária”, com 

Palmirinha Onofre e “Mais Você”, com Ana Maria Braga) e um único formato, voltado para a 

transmissão de práticas culinárias, realizadas de forma didática, em que truques e segredos do 

dia a dia da cozinha eram repassados às telespectadoras, até então, um público-alvo formado, 

basicamente, por donas de casa. O cenário atual se diversifica e ainda com um elemento que, 

mais uma vez, conduz a reflexão sobre as formas de inserção da comida na mídia: o maior 

percentual de programas sobre comida apresentados na mídia televisiva brasileira é de 

formatos/produções vindos de outros países, em especial Estados Unidos e Reino Unido. O 

canal Foodnetwork, voltado exclusivamente para comida e lifestyle, é um dos dez maiores 

canais de TV por assinatura dos Estados Unidos. Está disponível em mais de 150 milhões de 

lares no mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Médio, África, Ásia-

Pacífico, América Latina e Caribe. Esse canal começou a veicular no Brasil há dois anos, com 

apenas duas produções brasileiras em sua grade. Hoje, esse número cresceu para cinco 
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produções de um total de 25, quando foi realizado o mapeamento, ou seja, 20% de produções 

nacionais.   

Diante do alto percentual de produções estrangeiras relativas ao tema, percebe-se o 

quanto a cultura culinária local está sob a influência de práticas e valores de outros países, em 

especial Estados Unidos e Reino Unido. Até mesmo algumas produções nacionais, 

principalmente em se tratando da tipologia reality show, são “cópias” e adaptações dos 

formatos estrangeiros, mudando, muitas vezes, somente os participantes e alguns pratos, 

como é o caso do MasterChef, por exemplo.  

 

3.5 Análise do conteúdo 

 

Com base nas tipologias delineadas e construídas tendo como referencial etapa de 

observação simples, foi sentida a necessidade de analisar, em maior profundidade, um 

programa de cada uma das tipologias aqui apresentadas, a fim de extrair mais informações 

sobre cada segmentação, ou seja, uma forma de “colocar uma lupa” sobre as diversas formas 

de enquadramento da comida na e pela mídia.  

O método escolhido para tal propósito foi o da análise do conteúdo, entretanto, não se 

trata de uma análise tradicional ou mesmo de análise televisiva que se debruça na relação 

imagem/texto, mas em percepções e impressões construídas em uma perspectiva atenta aos 

pequenos detalhes, os quais podem trazer mensagens significativas. Essa análise se baseou em 

categorias criadas pela própria pesquisadora a partir da observação dos programas, com o 

propósito de compreender o significado e as possíveis mensagens transmitidas em cada 

produção, tendo como referencial não só a forma, mas também a abordagem do tema 

culinária/gastronomia na dinâmica de cada produção: palavras, cenas e passagens que acabam 

por estruturar um posicionamento do programa, além de outras características que compõem a 

narrativa e que foram descritas nas categorias analisadas. 

O recorte, então, para essa análise, foi composto pelos seguintes programas: “Chef 

Itinerante”, exibido pelo canal TLC; “Bela Cozinha” e “Cozinha Prática com Rita Lobo”, 

ambos do canal GNT; “MasterChef Brasil”, veiculado pela BAND e pelo Discovery Home & 

Health e, por último, “Dia Dia”, com Daniel Bork, diariamente na Band. 

A escolha desses programas teve como premissa o trabalho de observação simples dos 

programas mapeados, em que foram identificados aqueles que possuíam elementos 

representativos para cada tipologia, que pudessem “representar” de forma mais objetiva os 
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demais programas de cada tipologia. Além disso, essa escolha ocorreu de forma que 

pudessem ser enquadradas produções tanto de TV aberta quanto de TV fechada, bem como de 

nacionais e estrangeiras, em uma tentativa de enriquecer a qualidade do trabalho. Esse recorte 

também teve como proposição a escolha de programas que estivessem “no ar” no momento 

do mapeamento e, ainda, por último, foi utilizada como critério a seleção aleatória de um 

episódio por programa, segundo as cinco tipologias desenvolvidas, para que se pudessem 

levantar as rupturas e semelhanças entre as produções. 

Cabe ressaltar, todavia, que esses cinco programas – recorte desta pesquisa – foram 

selecionados ainda no momento da observação simples, porque representavam, de uma forma 

mais evidente, as características já observadas e retratadas, buscando uma análise mais 

profunda de cada tipologia. 

Segundo Ludke e André (1986), a análise de conteúdo tradicional consiste em uma 

técnica de pesquisa elaborada de modo que se possa fazer inferências válidas e replicáveis dos 

dados para o seu contexto, ou ainda, um método de investigação e interpretação simbólica da 

mensagem, tendo as palavras, parágrafos, expressões ou mesmo a análise temática como fonte 

de pesquisa. No entanto, a análise do conteúdo desta pesquisa não é baseada somente no 

texto. Ela está enquadrada fora do escopo da tradicional análise, em uma tentativa de 

interpretação da realidade visível e também da invisível, que pode se manifestar, nas 

entrelinhas, sob diversas formas e com muitos significados. Seria, pois, a partir dessa 

delimitação, que as categorias foram pensadas, em uma forma de proporcionar uma 

estruturação ampliada da pesquisa e de extrair dos elementos visíveis constituintes de cada 

programa as mensagens, muitas vezes, imperceptíveis em uma primeira observação. 

 

3.6 As categorias  

 

Com base na necessidade de avaliar os programas, partindo de seu contexto geral e 

indo até elementos mais específicos, foram pensadas as seguintes categorias, a partir da 

própria observação simples realizada na primeira etapa de análise.  

 

Tabela 2: Categorias utilizadas para a etapa de análise do conteúdo 

1. Estrutura)e)temática)geral)do)programa)

2. Ambientação/)contexto)do)episódio)
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3. Vinheta)

4. Apresentador)(a)/jurados)(as)))

5. Figurino)do)apresentador)(a))e)dos)jurados)(as))

6. Presença)de)convidados)

7. Categoria)atribuída)pela)emissora)

8. Cenário)

9. Trilha)sonora)

10. Receita))

11. Classificação)da)comida)(segundo)conteúdo)do)programa))

12. Texto)(palavras)mais)citadas))

13. Algumas)passagens))

14. Enquadramentos)

 

 Dessa forma: 

categoria (1): estrutura geral do programa: tem por finalidade situar a dinâmica e, ao mesmo 

tempo, temática central de cada programa; categoria (2): ambientação/contexto do episódio: 

busca traçar os elementos estruturais do episódio analisado e relacioná-lo à proposta central 

do programa; categoria (3): vinheta do programa:  identifica o posicionamento dado a cada 

produção, com suas marcas identitárias; categoria (4): apresentador/jurado: busca traçar um 

perfil de cada um deles, com destaque para atuações e performances; categoria (5): figurino 

do apresentador: objetiva avaliar qual é o papel da roupa na imagem; categoria (6): presença 

de convidados: mais um elemento para o entendimento da dinâmica do programa; categoria 

(7): categoria atribuída pelo canal: avaliar se a categoria estaria diretamente relacionada à 

dinâmica de cada produção; categoria (8) cenário: compreender o papel da montagem de cada 

cenário, incluindo utensílios, móveis, decoração e cores; categoria (9): trilha sonora: mais um 

elemento da ambientação de cada programa; categoria (10): receita: identificar se o programa 

tem como atividade transmitir receita; categoria (11): classificação da comida: como a 

comida seria classificada: saudável, sofisticada, dia a dia, entre outros; categoria (12): texto 

(palavras mais citadas): busca identificar alguns posicionamentos e diretrizes da produção; 
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categoria categoria (13): algumas passagens: mais um elemento na avaliação da mensagem 

transmitida; categoria (14): enquadramentos: qual seria o tratamento dado, pela câmera, aos 

diferentes momentos do programa.  

A seguir, seguem as descrições de cada umas das categorias acima descritas para cada 

um dos cinco programas. 

 

3.7 A descrição dos programas  
 

3.7.1 Categorias para análise: “cuidado de si/bem-estar” 

 

a) Programa 1: Bela Cozinha 

 

Temporada/episódio: 5 temporadas/episódio exibido em 01/11/2016. Título do 

episódio: Essa mania virou minha cabeça e meu coração.  

Canal: GNT 

Tipo de TV: Fechada 

 

 
                    Figura 1: parte do cenário de Bela Gil.  

Fonte: www.gnt.com.br . Acesso em: 13 dez. 2017. 

 

1. Estrutura geral do programa 

O programa tem como foco receitas bem práticas para “conectar” as pessoas a uma 

alimentação mais saudável e em sintonia com a natureza. A apresentadora Bela Gil fala 

sempre sobre a importância da procedência dos alimentos, e uma de suas temporadas foi 

marcada pelo que ela chamou de “cozinha itinerante”. Era um caminhão com sua cozinha a 

bordo indo até os produtores locais de comida orgânica. De uma forma geral, em seus 

programas, Bela Gil executa as receitas com ingredientes naturais, ressaltando os 
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componentes nutricionais dos alimentos e ainda sugerindo várias substituições para tornar os 

pratos ainda mais saudáveis. Costuma receber, em sua cozinha, algum convidado, que degusta 

seus pratos enquanto conversam, basicamente, sobre preferências alimentares e formas de 

preparo. 

 
2. Ambientação/contexto do episódio 

O episódio começa com Bela Gil saindo de um jardim repleto de verde e flores e 

entrando em sua cozinha, o estúdio. Ela diz que a convidada do dia é a diretora Amora 

Mautner e que, por conta de a convidada gostar tanto de milho, fará três receitas à base deste 

alimento. A imagem é cortada para a fala da convidada, dizendo que adora milho e que, 

naquele dia, terá a sorte de comer a comida da Bela. Quer ver se é tão boa quanto aquelas 

feitas na própria casa da apresentadora. O programa se passa com Bela Gil fazendo as receitas, 

e, a cada ingrediente colocado, ela fornece as informações nutricionais e, ainda, sugere 

substituições para alguns alimentos, como, por exemplo, o leite de inhame no lugar do leite de 

vaca. Após realizar os pratos, chegam a convidada com a filha e a filha da Bela Gil, Flor. 

Enquanto conversam sobre milho, Bela reforça que o “creme” que as crianças passam no 

milho não tem nada de leite de vaca. É uma maionese feita com tofu (alimento produzido a 

partir da soja, com alto índice proteico). A convidada diz ter gostado muito. Enquanto comem 

o milho, ficam na bancada da cozinha, indo posteriormente para a mesa (sem as crianças) para 

saborearem os outros dois pratos. Bela fala, novamente, sobre substituições e fritura, 

recomendando o óleo que deve ser usado, bem como a quantidade de vezes na semana em que 

se deve comer fritura. 

 

3. Vinheta 

A vinheta começa apresentando Bela Gil em um quintal com muito verde. Ela, então, 

entra em sua cozinha (estúdio) e diz que esta é uma nova temporada e que, após a última, na 

qual conheceu produtores locais, ela volta com “receitas com dose extra de carinho e amor” 

(palavras dela). Até este momento, as imagens se intercalam entre a cozinha, a apresentadora 

e os alimentos sendo feitos. Depois inicia-se um pot-pourri de imagens que mostram ela entre 

os convidados, no quintal, regando plantas ou sentada à mesa dentro de sua cozinha e que dão 

um close nas comidas. Durante toda a vinheta, uma música instrumental leve soa ao fundo. 

Durante o pot-pourri de imagens, a música é embalada com o seguinte texto: “seja bem-vindo 

ao programa da Bela. Cozinha é aquela que a virtude dela é tudo aquilo que vai pra panela. 

Bela Cozinha” (sic). 
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4. Apresentador (a) /jurados (as) 

Bela Gil é chef em alimentação natural e busca evidenciar a necessidade da 

alimentação saudável e consciente, em uma ligação direta com o respeito à natureza. Além de 

apresentadora do programa “Bela Cozinha”, do canal GNT, possui um canal no YouTube 

chamado “o canal da Bela”.16 Já escreveu três livros que lhe renderam altos índices de vendas 

e ganhou dois prêmios. É conselheira da Ong Gastromotiva e possui um projeto voltado para 

a educação alimentar em escolas públicas e particulares, visando ao combate da obesidade 

infantil. 

 

5. Figurino do apresentador (a)/jurados (as) 

Bela aparece com vestido floral, brinco de madeira, cabelo meio preso e pouca 

maquiagem. 

 

6. Presença de convidados 

Diretora de TV, Amora Mautner. 

 

7. Categoria atribuída pela emissora 

Culinária saudável. 

 

8. Cenário 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Bela Gil possui um site no qual relata a sua trajetória profissional e nele ela direciona o leitor para seu blog e 
canal no YouTube. Disponível em: <http://www.belagil.com/sobre-a-bela/>. Acesso em 13 dez. 2016. 
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Figura 2: Partes interna e externa do cenário fixo do programa e seu cenário móvel, o 

caminhão.  

Fonte: www.gnt.com.br. Acesso em: 13 dez. 2016. 

9. Trilha sonora 

“Cozinha é aquela que a virtude dela vai na panela é a música de vinheta do programa 

de Bela Gil, e reggae, MPB e forró são os estilos musicais escolhidos para compor a trilha 

sonora. As músicas do programa de Bela Gil podem ser acessadas no canal do GNT no 

Spotify (serviço de streaming)17.   

 

10. Receita 

Neste episódio que vem sendo analisado, Bela Gil faz três receitas à base de milho, 

uma vez que a convidada diz amar o cereal. A primeira receita é um suflê de milho, a segunda, 

polenta e, por último, milho grelhado com maionese de tofu. 

 

11. Classificação da comida 

Comida saudável 

 

12. Texto (palavras mais citadas) 

Produtores locais, nutrição, alimento rico, nutritivo, vitaminas, desintoxicar, purifica, 

apetitosa, ervas frescas, fubá orgânico, transgênico, manteiga sem lactose e sem caseína, tofu, 

prática, comida saudável, trigo sarraceno, leite de vaca, leite de inhame, soja, organismo, 

prejudicial, receita, óleo de coco, azeite de dendê, óleo de girassol, gordura trans, redes de fast 

food, fritura. 

 

13. Algumas passagens 

Para cada ingrediente utilizado no preparo do prato, a apresentadora fornece as 

informações nutricionais, além de sugestões de substituição de alimentos, como, por exemplo, 

o leite de vaca por leite de inhame e a clara em neve pela água de grãos para quem é vegano. 

Ela recomenda a farinha de trigo sarraceno ao invés da normal, alegando ser melhor para flora 

orgânica; utiliza manteiga sem lactose e caseína, por ser uma “manteiga mais clara”; faz 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Streaming, usado também como fluxo de mídia, consiste em uma tecnologia de transmissão de dados, 
geralmente multimídia, através da internet, sem a necessidade de se efetuar download. Disponível em: 
<http://www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-streaming/>. Acesso em: 14 fev. 2017. O serviço de 
música oferecido pelo GNT encontra-se no link: <https://play.spotify.com/user/canalgnt>. 
!
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maionese com tofu, mas recomenda que não se coma muito, pois a soja crua pode ser 

prejudicial ao organismo. Bela diz que as pessoas acham que comida saudável não é prática, 

mas ela afirma que é e dá o exemplo de que o tempo gasto para fazer uma batata frita é o 

mesmo para se fazer um leite de inhame (que ela utilizou na receita). Neste episódio, ela faz 

polenta frita e explica que é importante que as pessoas saibam comer fritura. Aconselha que 

não comam fritura em redes fast food, pois o óleo utilizado possui gordura trans. Para ela, 

óleo de coco e azeite de dendê são ótimos para fritar, mas ela utilizou o óleo de girassol (que 

também é recomendável) para que não passasse gosto para a polenta. Bela recomenda que se 

coma fritura uma vez por semana. 

 

14. Enquadramentos 

Na vinheta, o plano começa aberto com a apresentadora saindo de um jardim e depois 

entrando em sua cozinha, com o plano ainda aberto, mostrando grande parte do espaço. 

Quando começa o pot-pourri de imagens, o plano já fecha para as comidas, convidados e, um 

pouco mais aberto, para Bela regando plantas ou no jardim. Durante o episódio, a comida é 

sempre inserida em close, desde o preparo até o prato final. Enquanto Bela fala sobre a receita 

e seus ingredientes, a câmera intercala entre o close no seu rosto e nos alimentos, e plano mais 

aberto, com Bela cozinhando no espaço. No momento em que ela e a convidada se sentam à 

mesa, o enquadramento é aberto, mostrando a mesa, o cenário com muita cor e uma estante de 

livros ao lado da anfitriã e, em seguida intercala-se para o close no rosto da convidada 

enquanto come. 

 

3.7.1.1 Análise do programa Bela Cozinha 

 

 O programa Bela Cozinha objetiva, de uma forma geral, levar ao telespectador uma 

forma de comer saudável em meio à correria do dia a dia. Entretanto, para além do comer 

bem, a proposta é que se aprenda não somente as receitas saudáveis, mas a origem dos 

alimentos, o respeito à natureza e, ainda, as propriedades nutricionais de cada alimento que se 

come.  

 O programa trabalha com a imagem do alimento saudável para o bom funcionamento 

do organismo, dos corpos e para a longevidade. Entretanto, o conceito de saudável não estaria 

somente no que se come, mas em toda a cadeia até o produto chegar à casa do consumidor 

final, ou seja, na manutenção da economia familiar, que produz em seus pequenos pedaços de 
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terra produtos sem o uso de agrotóxicos e ainda realiza formas de plantio respeitando a 

natureza. Seguindo essa linha, na temporada passada, o programa foi inteiramente construído 

para “mostrar” ao telespectador de onde vêm os alimentos orgânicos. Para tal, a “cozinha 

itinerante” da Bela Gil ia, a cada episódio, até um produtor de orgânicos, a fim de dar 

visibilidade ao trabalho feito pelo pequeno produtor – uma espécie de “artesão da terra” – e 

valorizar, ao mesmo tempo, a comida orgânica como forma mais saudável de sobrevivência. 

 O programa é dividido em duas partes: em uma, a chef executa as receitas e, na outra, 

a convidada entra na cozinha e elas começam a comer o que foi feito. No episódio analisado, 

Bela Gil utiliza apenas um produto “base”, o milho, para fazer três diferentes pratos. No 

quadro da receita, Bela vai preparando o prato, mas, ao colocar os ingredientes, não revela as 

medidas exatas, as quais podem ser acessadas no site da emissora GNT. No momento da 

inserção de cada ingrediente, a chef fornece ao telespectador as informações nutricionais de 

cada alimento, dizendo, em alguns casos, o benefício de cada um para o corpo. Por exemplo, 

faz uso da farinha de trigo sarraceno, pois diz ser melhor para a flora, utiliza manteiga sem 

lactose e caseína, utiliza tofu, um tipo de queijo feito à base de soja, muito utilizado pelos 

vegetarianos, rico em proteínas e minerais. Entretanto, adverte que o tofu não pode ser 

utilizado em demasia porque a soja crua pode ser prejudicial ao organismo. 

 Além disso, no preparo, a chef sugere substituições que as pessoas podem fazer em 

casa como, por exemplo, a substituição do leite de vaca por leite de inhame, destacando que 

este traz ainda mais nutrição ao prato. Já com a convidada, sugere o número de vezes que uma 

pessoa deve comer fritura, além de recomendações quanto ao tipo de óleo a ser utilizado: óleo 

de coco, azeite de dendê e girassol são os melhores. 

 O programa deixa clara a mensagem de um estilo de vida saudável e leve, que se 

traduz não somente nas receitas, mas em toda a ambientação, a começar pelo figurino de 

vestido floral, bem solto, passando pelas músicas – que vão mudando entre os gêneros MPB, 

forró e reggae, sempre embalando as receitas e tornando o ambiente acolhedor – , pela 

presença de convidados em um bate-papo informal, entre amigos, até chegar ao cenário 

propriamente dito, que transmite dos detalhes ao conjunto um jeito colorido, leve e saudável 

de se viver. Parte do cenário é um jardim, repleto de verde e flores, em uma comunicação 

voltada para a valorização da natureza. Bela Gil sai desse jardim para entrar em sua cozinha, 

onde tudo é colorido. As cadeiras são amarelas e mesa é vermelha. Os vasos de plantas, as 

tigelas, os pratos e, até mesmo, a base do fogão são coloridos, com predominância para o 

vermelho e o amarelo, cores quentes, vivas, que não só combinam com o figurino floral da 
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apresentadora, como trazem uma atmosfera de vivacidade e inspiração, em linha 

com a proposta do programa pautada em um “bem viver” de forma plena e feliz. 

A estética é valorizada em todo o ambiente: os utensílios são usados como se fossem 

peças de decoração e a apresentação dos pratos, em pequenas porções, dá um certo charme. O 

ambiente ao lado da cozinha, composto pela mesa e pela cadeira colorida, possui, ao fundo, 

um painel vazado também bem colorido, onde ficam posicionadas as jardineiras com a horta 

orgânica da apresentadora, reforçando o conceito de que é possível fazer uma horta orgânica 

na casa de qualquer pessoa, até mesmo em pequenos espaços. Os enquadramentos feitos 

durante a filmagem ora dão destaque ao ambiente, ora à comida preparada pela chef, ora aos 

convidados, captando, através de alguns closes, as reações destes diante de comidas feitas 

com ingredientes que muitos nunca haviam experimentado. 

Algumas palavras citadas durante o programa reforçam o discurso do programa sobre 

qualidade de vida, como: desintoxicar, alimento rico, fubá orgânico, comida saudável, trigo 

sarraceno, leite de inhame, organismo, soja, produtores locais, entre outras. Ao se analisar o 

conjunto, percebe-se o quanto o tom do programa é voltado para a comida saudável, para os 

produtos orgânicos como algo que precisa ser incorporado à alimentação brasileira, para a 

valorização do pequeno produtor, que produz “alimento de verdade” e, ainda, faz a economia 

local girar, para o respeito à natureza, para o direito de o consumidor saber o que está indo 

para sua mesa e para o seu corpo. 

As imagens da vinheta ilustram o tom do programa: os produtores locais, as comidas 

preparadas por Bela Gil e seus convidados, as hortas orgânicas sendo regadas pela 

apresentadora, o close nas comidas. Todas essas imagens são embaladas por música suave e, 

ao final, destaca-se uma frase altamente simbólica para a mensagem a que o programa se 

propõe: “seja bem-vindo ao programa da Bela. Cozinha é aquela que a virtude dela é tudo 

aquilo que vai pra panela. Bela Cozinha” (sic). 

Por essa frase, infere-se que o programa dá visibilidade à valorização da comida 

saudável como virtude em uma sociedade na qual se busca a longevidade por meio de um 

corpo saudável e belo e ainda culpabiliza o indivíduo que não o atinge (ORTEGA, 2002).  

Essa mensagem tem como pressuposto um momento da centralidade do culto à beleza 

estética do corpo e à saúde como forma de se prolongar a existência. Para tal, fazem-se 

necessárias todas as medidas preventivas, identificando os fatores de risco, a fim de que se 

atinja um modelo saudável e higiênico. Nesse contexto “disseminam todo um leque de novas 

crenças e práticas alimentares com vistas a controlar algo cada vez mais importante e cada 
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vez mais difícil de ser realmente controlado: a aparência do corpo, como uma imagem que 

deve ser sempre bela e pura” (SIBILIA, 2004, p. 25). O indivíduo que não segue, portanto, 

esse modelo de comportamento estaria indo contra a ordem social. Nesse sentido, o programa, 

além de entreter, cumpre uma função pedagógica de ensinar o indivíduo a comer melhor, a 

fim de se obter uma vida mais plena.  

 

3.7.2 Categorias para análise: “antropológico/exótico” 

 

b) Programa 2: Chef Itinerante 

 

Temporada/episódio: Temporada 1- Episódio 7/ Belize 

Canal: TLC - Travel & Living 

Tipo de TV: Fechada 

 

 
                                   Figura 3: Imagem contida na vinheta do programa. 
  

 Fonte: http://www.noticiasdatvbrasileira.com.br/2014/10/tlc-estreia-chef-itinerante                
serie.html. Acesso em: 10 dez. 2016. 

 

 

1. Estrutura geral do programa 

Neste formato, o chef Jock viaja em busca de povos longínquos para conhecer um 

pouco da cultura culinária local. Ele pretende ampliar a sua experiência gastronômica 

mediante contato com culturas ancestrais (em alguns casos), aprendendo novos ingredientes e 

formas de preparo. A partir dessas vivências, tenta criar pratos em seu restaurante que sejam 

inspirados nos ingredientes e misturas desses povos. 

 

2. Ambientação/ contexto do episódio 
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O episódio começa com o chef indo para a aldeia que fica na Costa de Belize em 

busca do povo Garífona. Lá, ele aprende como os nativos fazem uma bebida afrodisíaca com 

folhas e ervas extraídas da própria mata. Na sequência, vai para o mar com um mergulhador 

local para pescar um molusco (concha marinha). Depois da pesca e de comer os testículos da 

concha, segue, junto com o mergulhador, para o preparo de um prato que mistura ceviche do 

molusco com o próprio molusco envolvo por ervas. Esse preparo vai, então, para a brasa. A 

comida e a forma de seu preparo são conhecimentos locais, por isso, todo o processo, desde a 

caça até o prato final, é realizado por uma pessoa nativa. O curioso é que eles comem com as 

mãos.  

Em seguida, o chef vai para outra vila, agora dos povos descendentes dos maias. Lá, 

extrai o cacau direto da árvore e assiste como a mulher da aldeia torra e faz o chocolate 

quente. Em seguida, dirige-se para caçar uma paca, espécie de roedor. Depois de conseguir 

matar o bicho com uma espingarda, leva o animal para ser preparado: parte assada, parte 

ensopada. Todo o preparo é também feito pelas mulheres, que são as responsáveis, na cultura 

local, pela comida. A carne é envolta na folha da bananeira e vai para o vapor. Como 

retribuição, Jock faz a sobremesa com cacau e palmito, ambos tirados do pé por. À noite, toda 

a família do anfitrião e o chef sentam para o jantar. Jock come a paca sem prato, dentro da 

folha da bananeira, utilizando uma colher. Depois, os nativos comem a sobremesa feita por 

ele e gostam. É um momento de experimentações. Para finalizar, o chef volta para a aldeia 

Garífona para fazer um banquete aos locais como forma de retribuição. Começa com tortilhas 

de cacau, uma mistura da cultura Garífona com a dos maias, e, em seguida, faz um peixe 

assado com tempero Garífone. Depois, é a hora de um arroz com vários ingredientes locais 

para misturar ao peixe. Todos na aldeia gostam. Para finalizar, uma música com ritmo reggae 

sendo tocada por um local.  

Na segunda parte do programa, ele volta para a cidade, para o seu restaurante e cria 

um menu completo inspirado nos ingredientes que experimentou em Belize: bebida 

afrodisíaca, cacau, ceviche, especiarias, arroz, milho, tortilhas, entre outros. 

 

3. Vinheta 

Inicia-se com imagens do chef Jock Zonfrilo pelo mundo: caçando um peixe enorme 

com lança, comendo em volta do fogo com pessoas de comunidades remotas, escrevendo em 

um caderno dentro de uma tenda como se fosse um diário de viagem. Em seguida, surgem 

imagens dos pratos e de pessoas em seu restaurante e, depois, o mapa em que ele mostra o 
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local que irá para este episódio: Belize, na costa da América Central. Para finalizar, aparecem 

imagens de peixes crus, comidas preparadas no fogo, pássaros, pessoas nativas, mapa 

aparecendo na lente de seus óculos e ele andando de mochila nas costas. A vinheta o 

apresenta como um chef profissional e aventureiro, que busca ingredientes e inspiração nas 

comunidades mais remotas do planeta. Ele diz que, no contato com essas comunidades, 

aprende a cultura local e consegue inspiração para novas criações em seu restaurante. 

 

4. Apresentador (a) /jurado (a) 

O apresentador é o chef Jock Zonfrillo, que viaja e passa por experiências com outros 

povos e culturas. Não há jurados por não se tratar de uma competição. 

 

5. Figurino do apresentador (a) /jurado (a) 

Calça comprida esportiva e blusa de malha. Ao final, mas ainda em Belize, aparece 

com uma blusa social, mas um pouco esportiva. Quando volta para a cidade, já veste uma 

roupa igual a que seus funcionários usam na cozinha do restaurante: roupa branca com um 

avental preto e branco. 

 

6. Presença de convidados 

Neste formato, o “convidado” é justamente o chef Jock, que vai até os lugarejos 

(aldeias e vilas) das pessoas nativas. Elas passam, assim, a serem as anfitriãs. 

 

7. Categoria atribuída pela emissora 

Não informado. 

 

8. Cenário 

O cenário é composto por elementos da natureza, como mata e mar, além das casas de 

moradores de Belize e de áreas próximas. Os utensílios são rústicos e simples, como fogão a 

lenha, tigelas e pratos. 
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Figura 4: Imagem de uma das cenas do episódio analisado. 

Fonte: http://www.scotlandnow.dailyrecord.co.uk/lifestyle/food-drink/scottish-chef-
jock-zonfrillos-passion-4387944. Acesso em: 10 dez. 2016. 

 

9. Trilha sonora 

Apenas som de uma batida bem leve ao fundo. Há um tipo de reggae no momento em 

que Jock vai embora de Belize com uma pessoa local. 

 

10. Receita 

Não há demonstração da receita. Aparecem apenas cenas dos ingredientes sendo 

inseridos na preparação dos pratos. O telespectador só vê os ingredientes rapidamente. 

 

11. Classificação da comida 

Culinária executada a partir de ingredientes exóticos. 

 

12. Texto (palavras mais citadas) 

Chef profissional, aventureiro, ingredientes, inspiração, comunidades mais remotas do 

planeta, cultura, multiculturalismo, explorar, Belize, costa da América Central, povos 

garífonas e maias, culturas culinárias, nativos, conhecimentos culinários, convencer, culinária 

típica, descendentes de escravos africanos, crença, misticismo, influência, povos, língua, 

comida, religião, curandeiro, receita, ingrediente secreto, ervas, amarga, afrodisíaco, concha 

marinha, mergulho, pesca, ensinar, paraíso, jóias, ornamentos, molusco, concha rainha, 

mergulho livre, difícil, caramujo marinho, propriedades afrodisíacas, sabor, textura, 

agricultores, caçadores, papel espiritual, cacau, sabor amargo, forte, fermentado, aroma, 

tostado, grãos, aroma complexo, sabor cítrico, proteína, roedor chamado paca, rastro, estranho, 

curioso, vida, mitologia, diversão, fusão entre duas culturas. 

 

13. Algumas passagens 
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Palavras do chef: “tento convencer os nativos a compartilhar seus conhecimentos 

culinários comigo. Assim, aprendo a cultura e crio um menu que vai surpreender os clientes 

do meu restaurante”. “Neste episódio, vou explorar o multiculturalismo de Belize, na Costa da 

América Central”. “Não é todo dia que eu tenho a oportunidade de conhecer duas culturas 

tradicionais em um único país”. “Estou em Belize. Lar de uma mistura única entre culturas 

nativas e estrangeiras”. “Dá para ver que alguns grãos (de cacau tostado) têm sabores 

diferentes; mais frutados, mais ácidos. Achei o máximo. Isso aqui é, realmente, demais”. “O 

aroma dos grãos tostados se intensifica, o que é, absolutamente, sensacional”. “É tudo meio 

estranho e curioso, mas estou ansioso pra provar”. “Eu adoro carne de porco. Não sei se vou 

gostar desta tal paca”. “Na minha cultura, se aparecer um rato gigante, eu não pensaria em 

comer. Pra esse pessoal, comer paca é algo absolutamente normal”. “O milho é importante na 

vida, na religião e na mitologia maia”. “Voltar pra cá e tentar traduzir aquela essência de país 

como beleza e como cultura nos pratos era quase impossível. Mas, conseguimos [...]”. 

 

14. Enquadramentos 

No momento da preparação das comidas e bebidas, a câmera intercala entre o close na 

comida e o plano mais aberto para o chef e o local. Porém, sempre que Jok chega para 

encontrar um novo nativo, o plano fica bem aberto, mostrando o local e as pessoas. Há 

também close em alguns objetos locais. Depois da caça, o close se repete no animal morto e 

na sua forma de preparo. 

 

3.7.2.1 Análise do programa Chef Itinerante 

 

 Este programa configura-se como representante de um formato diferenciado, em que a 

valorização está na descoberta culinária de povos distantes. Nesta produção, assim como nas 

outras do mesmo gênero, a comida torna-se o fio condutor para a busca do desconhecido. O 

telespectador é levado, antropologicamente, por uma viagem ao longínquo para que, por meio 

da culinária local, possa-se conhecer culturas de povos distantes, inserindo, muitas vezes, sua 

comida e hábitos como algo exótico. 

 A proposta do programa é que, após o chef Jock Zonfrillo ampliar sua experiência 

gastronômica mediante a descoberta de novos ingredientes e técnicas de preparo de povos 

distantes ou mesmo ancestrais, ele faça, a partir dessas referências, releituras para apresentar 

em seu restaurante pratos diferenciados e exclusivos.  



!
!

110!

 No episódio analisado, Jock vai em busca da culinária de dois povos ancestrais que 

vivem em Belize, país localizado na América Central. O programa deixa clara a distância 

entre os anfitriões, que recebem o chef com bastante hospitalidade, e o “viajante” meio turista 

que está ali para aprender/absorver um pouco da cultura culinária local. Segundo Jock, ele 

procura conhecer a cultura local e convencer os nativos a compartilharem seus conhecimentos 

com ele. Este “aprendizado” seria a fonte de inspiração para a criação de novos pratos em seu 

restaurante.  

O cenário, alinhado com o conceito do programa de mostrar comunidades quase 

isoladas, é constituído pela beleza da natureza local com matas e mares, além da casa de um 

morador local, demonstrando simplicidade. Os utensílios são rústicos e o fogão utilizado é a 

lenha.  

A refeição é feita com todos ao redor de uma pequena mesa e, quando comem, o 

fazem com as mãos ou, por vezes, com uma colher. Essa cena é altamente contrastante com as 

imagens a que se assiste ao final do episódio, com os clientes do restaurante do chef 

apreciando os pratos feitos a partir das releituras dos ingredientes e preparos dos povos de 

Belize. Enquanto a refeição em Belize é compartilhada de forma simples, sem o uso de pratos 

e garfos, no restaurante a sofisticação e o requinte tornam-se presentes desde o ambiente até a 

comida e sua apresentação. A distância entre as culturas é demonstrada também na escolha do 

alimento. Na comunidade descendente dos maias, um dos animais que usualmente se come é 

a paca que, segundo o chef, parece um rato grande e tem sabor de porco. Jock, juntamente 

com alguns homens locais, vai para a mata, caça ele mesmo o animal e o traz para que seja 

preparado pelas mulheres, que, na cultura deles, é responsável pelo preparo da comida em 

casa. Após a caça, o chef diz que, na cultura dele, seria muito estranho, impensável comer um 

animal parecido com um rato gigante, mas que, para os maias, isso é muito normal.  

Dentro da estrutura do programa, Jock é inserido como pertencente a um estilo de vida 

aventureiro, um desbravador de culturas culinárias de povos distantes, sempre em busca de 

experiências surpreendentes, inusitadas e, por vezes, perigosas, como, por exemplo, o 

mergulho em alta profundidade, sem aparelho, para pegar as conchas marinhas em Belize. Na 

narrativa, o telespectador é “transportado” para um território antes desconhecido e, sob uma 

lente antropológica, tem a oportunidade de “conhecer” uma outra cultura, com seus modos de 

vida e práticas culinárias distantes das suas.  

O programa não possui como proposta ensinar o telespectador a cozinhar em suas 

próprias casas. Os ingredientes aparecem sendo inseridos no preparo, mas de forma rápida, 
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pois o que se pretende é verificar como fica o sabor final, o quão agrada ou não ao chef. 

Como forma de retribuição à hospitalidade do povo, Jock prepara dois pratos para cada um 

dos povos – os garífonas e os descendentes dos maias. Também não há a transmissão da 

receita. A comida é feita com destaque para a forma como o chef consegue criar pratos com 

os ingredientes locais. Busca-se, neste momento, destacar a capacidade criativa e, ao mesmo 

tempo, de improviso do chef “aventureiro”. As inferências nos levam a crer que a intenção do 

programa é ser um produto de entretenimento, como um recurso para se conhecer, de alguma 

forma, comunidades distantes, saber como vivem e experimentar um pouco da sua cultura 

culinária, situando-a ora como exótica ora como culturalmente rica. Além disso, no momento 

em que o chef retorna ao seu restaurante e tenta, com base em ingredientes disponíveis na 

Austrália, realizar releituras das comidas que viu e experimentou, há a valorização de 

qualidades hoje requisitadas por um chef, tais como conhecimento técnico, criatividade, 

improviso e inventividade.  

Algumas palavras ditas ao longo do programa, como: aventureiro, inspiração, 

comunidades mais remotas do planeta, influência, povos, culturas culinárias, curioso, diversão, 

fusão entre duas culturas, nativos, explorar, Belize, cacau, aroma, sabor amargo, textura, 

proteína, entre outras citadas anteriormente reforçam, de forma ampla, o conceito do 

programa que exalta, por um lado, o grande poder simbólico da comida – como uma das 

formas de se conhecer uma cultura de um povo, podendo até mesmo ser vista como um “elo” 

de aprendizado entre culturas – e, por outro, a valorização do papel do chef de cuisine, sendo 

o grande propagador dessa riqueza cultural e, ainda, possuindo habilidades, como criatividade 

de improviso. 

Não se pode, no entanto, dentro de uma visão crítica, negar que, ao lado do espírito 

aventureiro e viajante, há o lado explorador colonialista que dominou e ainda domina, seja por 

curiosidade seja por oportunismo, etnias e culturas ancestrais, ignotas e perdidas nessa aldeia 

global em que se vive. Juntamente a esse fato, constata-se o desenvolvimento de alguns 

estereótipos em torno dessas comunidades, como se suas culturas e hábitos alimentares 

fossem sempre mais atrasados, rudimentares e, por vezes, exóticos em relação à cultura do 

visitante. 

 

3.7.3 Categorias para análise: “reality show” 

 

c) Programa 3: MasterChef Brasil 
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Temporada/episódio: 3ª Temporada – 28/06/2016 (16 episódios) 

Canal: Discovery Home & Health e Band 

Tipo de TV: Fechada e aberta 

 
 Figura 5: imagem do cenário do programa. 

 Fonte: https://www.youtube.com/results?search_query=canal+masterchef. Acesso 
em: 17 dez. 2016. 
 

1. Estrutura geral do programa 

MasterChef é um formato de reality show de culinária originário do Reino Unido em 

1990. Foi exportado para todo o mundo e hoje é produzido em mais de 40 países e transmitido 

para mais de 200 territórios. Na versão brasileira, os participantes (cozinheiros amadores) 

disputam o título de melhor chef. Em 2016, o programa esteve na sua terceira temporada. O 

número de participantes varia entre as versões do MasterChef que são: MasterChef 

profissionais, MasterChef amadores, MasterChef júnior e MasterChef celebridades, sendo 

este último ainda não veiculado no Brasil. A cada episódio, são apresentadas, em média, duas 

provas para que se tenha sempre um eliminado por episódio. Geralmente, na primeira prova, 

os jurados escolhem os três melhores, que ganham “imunidade” e, portanto, não participam da 

segunda prova. Já na segunda, o participante que fizer o pior prato, segundo critérios dos 

jurados, é eliminado. A cada episódio, portanto, a quantidade de participantes diminui até que 

se tenha o melhor cozinheiro de toda a temporada. O programa funciona com uma 

apresentadora e três jurados. O grande vencedor da final do MasterChef Brasil 2016 levou 

para casa a premiação de R$ 150 mil, um carro 0 km, uma bolsa de estudos na renomada Le 

Cordon Bleu, em Paris, R$ 1 mil por mês em compras no Carrefour durante um ano e o troféu 

MasterChef Brasil. 

 

2. Ambientação/contexto do episódio 

O episódio analisado marca, praticamente, a metade da temporada. A partir desse 

momento, o programa seguirá com os top 10, ou seja, os dez melhores cozinheiros do país, 
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segundo palavras da apresentadora. A primeira prova é com a “caixa misteriosa”. Os 

ingredientes com os quais os cozinheiros trabalharão estão dentro de uma caixa e os 

participantes só ficam conhecendo na hora. Quando é dada a largada para o início da prova, 

com o tempo valendo, as imagens transmitidas são as dos participantes correndo para 

pegarem panelas e utensílios ou mexendo nos ingredientes. Em seguida, os chefs vão, 

individualmente, até as bancadas para verem o que cada participante pretende executar. Em 

alguns momentos, dão sugestões. Ao final do tempo, comem e julgam os três melhores pratos 

que ficarão isentos da próxima prova, fazendo todas as observações e críticas sobre cada prato. 

Em seguida, começa a segunda prova que, neste caso, será com café. A dinâmica é igual a da 

primeira prova, sendo que, ao final, os jurados, após chegarem a um consenso, anunciam 

quem deixa o programa naquele dia em função de ter executado o pior prato. 

 

3. Vinheta 
 

Neste episódio, a vinheta começa com a imagem da revista intitulada MasterChef e 

uma música ao fundo. Em seguida, em plano aberto, aparece o cenário do reality show à meia 

luz, fazendo as bancadas e os utensílios brilharem. Ao fundo, tem-se apenas o som de 

“batidas”. Ana Paula Padrão, a apresentadora, dá as boas-vindas aos telespectadores enquanto 

as imagens vão passando. Ela diz: “bem-vindos à competição mais importante do mundo. 

Bem-vindos ao MasterChef”. Em seguida, aparece a simulação do supermercado Carrefour 

(patrocinador do programa), com destaque para os ingredientes que deverão ser escolhidos 

pelos participantes a cada prova. Depois são apresentadas imagens de momentos tensos em 

outros episódios, tanto no preparo dos pratos quanto na fala dos jurados. A apresentadora cita 

a habilidade que os participantes precisam ter para transformarem ingredientes simples em 

pratos que poderiam ser de restaurantes premiados. Ela diz que é preciso muito mais do que 

criatividade; é necessária invenção para participar do MasterChef. Logo em seguida, 

aparecem as cenas críticas, de desespero dos participantes no preparo do prato daquele 

episódio, um molusco (lula), aumentando a dramaticidade a que o programa se propõe. Ana 

Paula Padrão também apresenta a chef Helena Rizo como uma das pessoas que os 

participantes terão de agradar, além da apresentação dos três chefs jurados. 

 

4. Apresentador (a) /jurado(a) 

Ana Paula Padrão é jornalista, repórter, editora e empresária. Já atuou em emissoras 

como TV Globo, Record, Bandeirantes e, desde 2014, apresenta o MasterChef na Band. O 
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reality show possui três jurados: Paola Carosella, Henrique Fogaça e Érick Jacquin. A chef 

Paola Carosella é argentina, com experiência em cozinhas de outros países, como França e 

Estados Unidos. Mora no Brasil desde 2001, quando trabalhou na abertura do renomado 

restaurante Figueira Rubaiyat, em São Paulo. Abriu seu primeiro restaurante, o Julia Cocina, 

em 2003, além de ser, atualmente, proprietária do restaurante Arturito e do café La Guapa. O 

chef Henrique Fogaça fez cursos e trabalhou em diversas cozinhas, dentre elas a do também 

chef Alex Atala. Em 2005, abriu o restaurante Sal gastronomia em São Paulo. Inaugurou, em 

2013, o pub Cão Véio e o bar Admiral's Place e, junto com dois sócios, possui o restaurante 

Jamile, também em São Paulo. O chef francês Érick Jacquin está no Brasil desde 1995 e 

comandou a cozinha de alguns renomados restaurantes, como o Café Antique e o Le Coq 

Hardy. Atualmente, comanda a cozinha do Tartar&Co e atua como chef consultor em outros 

estabelecimentos. 

5. Figurino do apresentador (a) /jurado (a) 

Neste episódio, o figurino da apresentadora é composto por blusa preta e saia escura. 

O cabelo meio preso. Quanto aos jurados, Jacquin está de terno preto e blusa branca, Paolla 

Carosella apresenta-se com calça e blusa pretas, enquanto Henrique Fogaça veste calça jeans 

preta e blusa social, mesclando cores claras e escuras. 

 

6. Presença de convidados 

Em alguns episódios, há a presença de convidados; porém, no episódio analisado, não 

houve. 

 

7. Categoria atribuída pela emissora 

Entretenimento, segundo a Band e culinária para o Discovery Home&Health. 

 

8. Cenário 

O cenário é composto por um amplo salão, dividido em partes: mezanino, local onde 

ficam os que se “salvam” de alguma prova; platôs, em um ficam os jurados e, em outro, fica a 

apresentadora; uma parte com mesas e cadeiras como se fosse um restaurante; um local com 

ingredientes, simulando um mercado; e outro onde ficam as bancadas e pias para cada 

participante e onde são preparados os pratos. Os materiais utilizados no local misturam 

madeira e inox. A iluminação é direta e indireta e alguns nichos são preenchidos com luz e 
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outros, com folhagens. Os utensílios, como facas e tigelas, além dos eletrodomésticos, são de 

inox, expressando modernidade, sofisticação e profissionalismo na cozinha. 

 
Figura 6: Cena da caixa misteriosa.  

 Fonte: https://www.youtube.com/results?search_query=canal+masterchef. 
Acesso em: 17 dez. 2016. 

 

 
9. Trilha sonora 

A música é sempre um tipo de batida, sem letra. Nos momentos mais críticos das 

provas e nas execuções, a batida parece ficar mais alta. 

 

10.  Receita 

O programa não fornece nenhum tipo de receita na TV. Gira em torno do resultado do 

prato final preparado por cada participante. Os telespectadores têm acesso a algumas partes do 

preparo de cada um. 

 

11. Classificação da comida (segundo conteúdo do programa) 

Alta gastronomia. 

 

12. Texto (palavras mais citadas) 

Melhores; inventividade; criatividade; pressão; top ten; jornada; correria; stress, 

prova; eliminação; risco; deixar o programa; ganhar; caixa misteriosa; preocupados; tempo de 

cocção; dificuldades; ingredientes; prato excepcional; melhor lula da vida de vocês; 

mezanino; lugar; confiante; difícil; errar; técnica; gostar; ponto simples; equilíbrio; julgados 

com equidade; inteligente; experiência; arriscado; saltear; vinho; cogumelo; emoção; 

empratar; destaques; parece estar ruim; gostei; bom trabalho; parabéns; inspiração; jogo; 

salteada; pochê; cogumelo; difícil; bistrô; apresentação; arriscado; sabor; alta gastronomia; 
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ruim; perfeito equilíbrio; desastroso; feio; justo; emocionar; sutil; piores; lutando; ganhar; 

julgamento; agradeço; vivi; aprendido; profissional. 

 

 
Figura 7: Cena do stress emocional. 

Fonte: https://www.youtube.com/results?search_query=canal+masterchef. 

Acesso em: 17 dez. 2016. 

 
 

13. Algumas passagens 

Ana Paula Padrão diz: “uma hora para preparem a melhor lula da vida de vocês e 

garantirem um lugar naquele mezanino, o que não é fácil”. 

Palavras da Paolla: “parece uma papa de farinha. Não está gostoso”.     

Palavras de um participante: “o jogo é tenso aqui. Pancada”.  

Chef Fogaça fala para Paula: “Você veio aqui para ganhar ou para aprender?” Ela 

responde: Para aprender. Ele, então, diz: “resposta errada. Na escola você aprende. Você veio 

aqui, se inscreveu para ganhar. Concorda ou não?”.  

Palavras do chef Jacquin em relação ao prato da Paula: “Horrível. Horrível mesmo”.                                                                                  

Henrique Fogaça depois que não gostou do prato da participante Paula, pois a lula estava crua, 

diz: “Esse animal morreu por nada”. 

Chef Fogaça para um participante: estava crua, diz: “Esse animal morreu por nada”. 

você achou que ia estar pá, do caralho (com corte na fala)?”. 

Henrique Fogaça para um participante: “Melhora, se não é daqui para rua, tá bom?!”.                            

Chef Jacquin para um participante: “a apresentação está bonita... você trabalhou 

mesmo. É muito agradável comer esse prato”. 

Chef Fogaça para um participante: “Respire. Tá quase enfartando aí!”.  

Declaração da candidata Raquel, após seu prato ter sido escolhido como o melhor da 

primeira prova: “Minha meta é ganhar o MasterChef. Isso não é ser metida. Isso é 

determinação”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Henrique Fogaça para os três candidatos que os chefs julgaram terem feito os piores 

pratos: “Paula, Lee e Pedro, vocês foram os piores de hoje. Portanto, na próxima prova, vocês 

vão ter uma punição. Entendido?!”.                                                                                         

Ana Paula Padrão diz para os três melhores da primeira prova (que não participaram 

da segunda prova): “Eu me diverti vendo a cara de alívio de vocês aqui” 

Paolla para uma participante (Paula): “(...) Tá ruim de doer, Paula”. Depoimento da 

Paula depois do comentário da Paolla: “É um pesadelo. Alguém me belisca?!”  

Chef Fogaça para um participante (Fernando): “Está feio o prato. Você achou ele 

bonito? Você conseguiu usar ali... está bem discreto o café. Daria para comer metade do prato. 

A outra metade dou para Granola, a minha cachorra”.        

Depoimento de uma participante (Luriana): “Impressionante! MasterChef virou master 

massacre”.               

Paolla Carosella para uma participante (Bruna): “(...) seu prato tem pontas de laranja, 

de café, de conhaque, de cenoura que estão num perfeito equilíbrio. Isso é muito difícil(...)”.      !!!!!! 

!

14. Enquadramentos 

O episódio começa com plano aberto, mostrando o cenário e os participantes entrando. 

Em seguida, quando a apresentadora começa a falar dos prêmios dos finalistas, a câmera já dá 

close nas expressões faciais dos participantes. O mesmo acontece quando ela fala sobre como 

será a prova do dia. Quando a prova, efetivamente, começa, a câmera abre mostrando a 

correria para pegar panelas e utensílios e depois close na limpeza/preparo do molusco. Depois 

a câmera focaliza cada participante, com seus depoimentos relativos às dificuldades ou não no 

preparo do ingrediente principal: lula. Close nos momentos finais da execução dos pratos. Na 

hora de provar, close no rosto dos jurados e dos participantes. Sempre que um participante 

fala algo que desagrada algum chef, a câmera dá close na expressão facial de desacordo ou 

desagrado do chef.                                                                                                                                          

No momento em que os jurados falam o veredito dos melhores e piores pratos, tem-se 

um plano geral no qual se veem as expressões de todos e, em seguida, close nos que foram 

escolhidos melhores e piores. Close nos jurados e participantes no momento em que os 

candidatos preparam os pratos e os chefs vão às bancadas individuais para saberem o que será 

preparado, dando algumas sugestões e impressões.   

 

3.7.3.1 Análise do programa MasterChef 
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Nesta versão do MasterChef Brasil, os cozinheiros são amadores, o que traz ainda 

mais proximidade entre os participantes e o público, uma vez que qualquer pessoa que saiba 

cozinhar bem e seja aprovada na seleção feita pela produção do programa pode estar lá. Além 

disso, as situações pelas quais os competidores passam como insegurança, medo, alegria, 

desconforto, entre outras são próprias da “vida real”. Nos reality shows, há a mistura entre a 

experiência de sujeitos anônimos no cotidiano das cozinhas e a performance nos palcos e 

espetáculos gourmets. Segundo Castro (2006), os reality shows devem ser analisados como 

um formato híbrido, que mistura ficção e realidade, em que a vida de anônimos é trazida à 

tona, em tempo real ou editadas e, ainda, possui, como característica marcante o fato de ser 

uma obra aberta, sem um roteiro previamente formatado a ser seguido. 

Apesar de o programa ser um reality show de culinária e as provas girarem em torno 

da comida, não é ela que atinge o protagonismo. Pela dinâmica do gênero reality show, o foco 

gira em torno do jogo, da competição, do desafio, da pressão relativa ao tempo para a 

execução de um prato e a expectativa de seu resultado e, ainda, do desconforto gerado em 

função das críticas ácidas e agressivas feitas, em algumas ocasiões, pelos chefs jurados. 

As provas, neste episódio analisado, ocorrem com a caixa misteriosa. Esse formato 

consiste em deixar dentro de uma caixa de madeira o ingrediente que os cozinheiros 

precisarão utilizar em suas receitas. Os participantes só ficam sabendo qual é o ingrediente no 

momento em que a apresentadora diz que eles podem levantar a caixa. Esse tipo de prova 

envolve o elemento “surpresa”, o que deixa os participantes bem apreensivos e nervosos. A 

primeira foi com o molusco – a lula – e a segunda, com o café.  No momento em que 

descobrem qual é o ingrediente, a câmera, através de closes, dá destaque para as expressões 

dos participantes, tanto de medo quanto de tranquilidade, quando sai um ingrediente com que 

sabem trabalhar bem, como é o caso da lula, que a grande maioria já tinha utilizado 

anteriormente. 

 A vinheta do programa dá destaque, em um primeiro momento, para todo o cenário 

onde o jogo acontece à meia luz, o que faz com que os utensílios, por serem de inox, brilhem, 

imprimindo um tom de modernidade. A música ao fundo é uma batida forte e intensa, bem no 

clima de tensão em que as provas acontecem. O pot-pourri de imagens traz pedaços do jogo, 

com cenas de apreensão, escorregão em pleno salão quando um participante corria, desespero 

e, ainda, a expressão de desagrado de um dos chefs. A apresentadora Ana Paula Padrão diz: 

“Bem-vindos à competição mais importante do mundo. Bem-vindo ao MasterChef!”. Em 
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outro momento, ela menciona: “É melhor agradar aos chefs, porque quem não se der bem, vai 

enfrentar uma eliminação de tirar o sono dos participantes”. Este é o clima do jogo: tensão, 

ansiedade, insegurança, alívio...e sorte. 

O programa reforça, tanto na fala da apresentadora, quanto na dos chefs, que os 

participantes, para continuarem ali, precisam provar que são os melhores, que possuem, além 

da criatividade, a inventividade para transformar ingredientes simples em pratos que poderiam 

ser de restaurantes premiados. Uma demonstração disso foi a prova do café, ingrediente 

simples, mas que exigiria invenção, habilidade e conhecimento para que se atingisse o 

equilíbrio entre texturas e sabores, resultados esperados de um prato de alta gastronomia.  

O programa também enaltece a questão estética, inserindo-a como um imperativo para 

um grande chef. Não adianta fazer um prato saboroso, com misturas inusitadas se a 

apresentação não estiver esteticamente dentro dos padrões da alta gastronomia, já que deve 

ser este o tipo de comida feita no programa. A estética e a modernidade estão presentes 

também nos utensílios, eletrodomésticos e nos materiais do próprio cenário, com a mistura 

entre madeira, inox e iluminação indireta. 

Os três chefs jurados são conhecidos, na mídia, como personalidades, cada qual com 

seu estilo. O francês Érick Jacquin é considerado aquele que valoriza uma cozinha mais 

tradicional, além de ser bem exigente; a argentina Paolla Carosella conhece bastante de 

técnica e se apresenta como a jurada que faz as críticas mais ponderadas. Já Henrique Fogaça, 

apesar de não possuir um currículo extenso como os anteriores, é reconhecido como grande 

chef. A tônica do programa situa os três chefs em uma mistura entre sabedoria, criatividade e 

experiência, adquirindo um tom de autoridade sobre os participantes. No jogo, críticas ácidas, 

destrutivas e irônicas são auferidas por eles, estimulando o clima de competição e tensão, 

próprias da dinâmica do jogo. 

No episódio analisado, durante a prova do café, considerada difícil, foram feitas 

críticas duras, muitas vezes, agressivas, tais como: Chef Fogaça para um participante 

(Fernando): “Está feio o prato. Você achou ele bonito? Você conseguiu usar ali... está bem 

discreto o café. Daria para comer metade do prato. A outra metade dou para Granola, a minha 

cachorra”. Paolla para uma participante (Paula): “(...) Tá ruim de doer, Paula”. Depoimento 

da Paula depois do comentário da Paolla: “É um pesadelo. Alguém me belisca?!”.  As críticas 

misturadas ao desespero e à frustração dos participantes contribuem para potencializar a 

dramaticidade da competição, elemento que permeia toda a narrativa a fim de captar, cada vez 

mais, a atenção da audiência.  
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No momento do preparo, a câmera faz o telespectador acompanhar o estado emocional 

dos candidatos, dando close nos momentos mais críticos e nas expressões de alívio e alegria. 

A música ao fundo é sempre uma batida que se intensifica nos momentos mais dramáticos, 

geralmente, quando algo sai errado na execução do prato enquanto ele ainda está sendo 

preparado ou quando os chefs ainda estão experimentando o prato e fica o suspense no ar. 

Com relação ao figurino, este tende a ser mais sóbrio, com exceção do chef Henrique 

Fogaça que, eventualmente, coloca blusas mais coloridas, como a que veste neste episódio 

analisado, uma blusa social com mescla de cores. Os demais possuem figurino bem discreto, 

imprimindo um ar de seriedade. A apresentadora, geralmente, usa saia com blusa ou vestido. 

Neste episódio, ela veste saia escura e blusa preta, no mesmo tom dos jurados. 

O cenário, com a mistura de madeiras, inox nas bancadas, nos utensílios e 

eletrodomésticos, além das prateleiras ao fundo com panelas e eletrodomésticos imprimem 

uma atmosfera de modernidade e profissionalismo. O platô onde ficam os chefs possibilita a 

visão privilegiada das bancadas em que acontecem os preparos, mas, sobretudo, dá destaque 

aos chefs e reforça o tom de distanciamento e, ao mesmo tempo, autoridade, delimitando 

posições entre eles, a apresentadora – que fica em outro platô sozinha – e os participantes.  

As emissoras que exibem o programa atribuem categorias distintas a ele. Enquanto o 

canal Band o insere como entretenimento, o Discovery Home & Health o classifica como 

culinária. Na verdade, ao analisar as categorias deste último canal, nota-se que, dentro da 

categoria culinária, estão inseridos todos os programas cuja temática é culinária/gastronomia, 

independente do formato de cada um deles. É como se as categorias fossem atribuídas em 

função dos temas gerais e não dos formatos em si. 

O MasterChef apresenta-se como uma narrativa construída com base em um jogo no 

qual estão presentes a disputa, a pressão, a emoção, a superação, o conhecimento técnico, a 

capacidade criativa e, sobretudo, os padrões estéticos da alta gastronomia. Nesse contexto, 

cabe destacar algumas das palavras proferidas ao longo deste episódio, tais como: experiência, 

pressão, correria, stress, prova, julgamento, desastroso, emocionar, perfeito equilíbrio, 

dificuldade, lutando, inventividade, entre outras. 

No reality show, a comida é inserida como um elemento que proporciona a dinâmica 

de eliminação do jogo, acirrando as disputas durante o momento em que os pratos são 

preparados. Porém, não há a intenção de demonstrar ao telespectador como são executados os 

preparos, sem qualquer processo didático da receita. O telespectador assiste apenas a algumas 

partes soltas do preparo de cada um, sendo as imagens sempre intercaladas entre os 
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candidatos. No momento em que é mostrada uma parte da receita de um cozinheiro sendo 

executada, já há o corte da câmera para outro participante, em outra etapa do preparo. Pode-se 

inferir que a comida, neste contexto, é inserida como o fio condutor do espetáculo, como um 

elemento sobre o qual o jogo acontece.  

 

3.7.4 Categorias para análise: “culinária/receitas” 

 

d) Programa 4: Dia Dia com Daniel Bork 

 

Temporada/episódio: O programa é diário. Não funciona por temporada. O episódio 

analisado foi transmitido no dia 05/12/2016. 

Canal: Band 

Tipo de TV: Aberta 

!
                                                Figura 8: Imagem do programa no site da emissora. 

                                                Fonte: http://entretenimento.band.uol.com.br/diadia/. Acesso em: 19 dez.  2016. 
 

1. Estrutura geral do programa 

Possui como apresentador o culinarista Daniel Bork e consiste, basicamente, em um 

programa de culinária que ensina o passo a passo para a execução de um prato. O programa 

tem duração de uma hora e é dividido em quadros. Existe um quadro no qual apenas o 

culinarista Daniel Bork apresenta uma receita; outro quadro em que Bork recebe chefs, 

professores e culinaristas que ensinam suas receitas. Além desses, o programa possui, também, 

o quadro intitulado “ABC da cozinha”, que é apresentado por Gabriela Pergurier. Diferente 

dos blocos nos quais Daniel Bork recebe convidados em sua “própria” cozinha, a convidada 

do programa executa as receitas em uma cozinha diferente daquela utilizada por Daniel Bork. 

Os pratos variam bastante, entre salgados e doces. Em geral, os pratos não apresentam tanta 

complexidade em sua execução, mas são fornecidas algumas dicas/truques da cozinha. 
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2. Ambientação/contexto do episódio 

Neste episódio, em um bloco, o culinarista Daniel Bork faz uma receita de arroz negro 

com frutos do mar a pedido de uma telespectadora. Ele mesmo diz que aceitou o desafio de 

preparar tal prato. No programa, o apresentador, basicamente, vai ensaiando o passo a passo 

da receita, dando algumas dicas, como os ingredientes que podem ser utilizados no lugar de 

outros e o tempo de cozimento, por exemplo. Sempre que um ingrediente vai para a panela, 

aparece o texto com o nome dele, bem como a quantidade. Ao final do episódio, Bork 

relembra toda a receita, informando as quantidades utilizadas de cada ingrediente. Em outro 

bloco, ele recebe a doceira Andréa Gatti, que ensina uma receita de bolo com frutas 

cristalizadas. Durante esse bloco, ela vai dando o passo a passo da receita e Bork fica ao lado, 

fazendo algumas perguntas e contando algumas passagens da sua vida. Ao final, é ele, 

novamente, quem “passa” a receita toda.  

No bloco “ABC da Cozinha”, destinado a dar dicas e truques para os telespectadores, 

a convidada e apresentadora, Gabriela Pergurier, ensina como fazer uma farofa crocante. 

Antes de começar, ela mostra todos os ingredientes, com suas quantidades. Neste quadro, não 

há a presença de Daniel Bork, e a cozinha cenário é diferente daquela utilizada por ele. 

 

3. Vinheta 

Não há vinheta. 

 

4. Apresentador (a)/jurado (a) 

Daniel Bork é culinarista e apresentador de televisão. Já fez três programas de TV: 

Receita Minuto, Bem Família e o atual Dia Dia. Sua convidada, Andrea Gatti, é doceira, com 

curso na França e, desde 2010, é proprietária da Le Délice, empresa especializada em doces 

para eventos de todos os portes. Por último, Grabriela Pegurier, cozinheira e empresária, é 

quem apresenta o quadro “ABC da Cozinha”. Ela também participou em 2015 do programa 

intitulado “Cozinheiros em ação”, no GNT, comandado pelo chef Olivier Anquier.  

 

5. Figurino do apresentador (a) /jurado (a) 

Como o apresentador Daniel Bork aparece somente atrás do balcão, o  que o 

telespectador vê de seu figurino é apenas uma camisa social lisa. Já no quadro “ABC da 

Cozinha”, Gabriela Pergurier veste uma blusa estilo bata, de cor vinho e usa o cabelo meio 
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solto. No quadro de Andrea Gatti, ela veste uma roupa de confeiteira branca com detalhes na 

gola e mangas. 

 

6. Presença de convidados 

Em vários episódios, Daniel Bork recebe convidados, dentre eles professores, chefs e 

culinaristas. Neste episódio analisado, ele recebeu a doceira Andrea Gatti. Ainda há o quadro 

“ABC da receita”, com a presença da cozinheira Gabriela Pergurier. 

 

7. Categoria atribuída pela emissora 

Entretenimento. 

 

8. Cenário 

A cozinha (estúdio) do apresentador é relativamente pequena, sem muitos utensílios à 

mostra. Existe uma grande bancada sobre a qual os pratos são preparados e o fogão elétrico 

embutido. Ao fundo, encontram-se um painel simulando ladrilho hidraúlico e uma grande pia 

com bancada sobre a qual ficam posicionados o micro-ondas, uma balança, alguns utensílios, 

como potes e talheres, umas cestinhas com algumas hortaliças e a imagem da revista 

intitulada Receita Minuto, de autoria do próprio Daniel Bork. Essa pia/bancada não possui 

tantos utensílios. O micro-ondas, a geladeira e a batedeira são de aço inox. É nesta cozinha 

cenário que ele recebe seus convidados; entretanto, no bloco “ABC da Cozinha, o cenário 

muda. Neste episódio, a cozinha também não é muito grande, possui um painel ao fundo de 

tijolos, com alguns utensílios pendurados, tais como conchas, espumadeiras e espátulas. Há 

um escorredor de pratos, de talheres, uma balança, dois fogões e dois fornos (aparentemente) 

e um micro-ondas. Alguns utensílios, como a panela utilizada na receita, o moedor de pimenta, 

o pote, entre outros são coloridos. Não há presença de hortaliças. O cenário da cozinha deste 

quadro muda de um episódio para outro. 

!

 
Figura 9: Cena do apresentador com uma convidada 
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Fonte: http://entretenimento.band.uol.com.br/diadia/. Acesso em: 19 dez. 
2016. 

 

9. Trilha sonora 

A música é bem suave ao fundo, apenas instrumental. Está presente ao longo de todo o 

programa. 

 

10. Receita 

O programa fornece o passo a passo das receitas. Durante o preparo do prato, o 

apresentador e a apresentadora de um dos quadros falam dos ingredientes e medidas e estes, 

ainda, aparecem na tela. No final, Daniel Bork descreve toda a receita novamente.  

 

11. Classificação da comida (segundo conteúdo do programa) 

De uma forma geral, doces e salgados do dia a dia sem muita sofisticação. Alguns 

pratos mais simples e práticos, outros um pouco mais elaborados. 

 

12. Texto (palavras mais citadas) 

Curioso, receita, pedido, desafio, mais caro, interessante, supermercado, toque 

especial, arroz negro, amido, manteiga, sabor delicado, textura firme, perfume, anis, refogado, 

elegante, chique, não é para comer muito, vinho branco seco, frutos do mar, conhaque, 

flambar, cuidado, delícia, legal, decorar, bolo de frutas, caro, matéria-prima, ovo, farinha, 

laranja, sobremesa, açúcar, manteiga, talhado, processo químico, acrescenta, marinando, rum, 

licor, açúcar mascavo, rica em sabor, bolo inglês, cobertura, glaçúcar, leite, bem perfumado, 

fácil de achar em qualquer supermercado, segredo, paciência, mexe, gosto, anotado. 

 

13. Algumas passagens 

“Quem tiver conhaque em casa, pode flambar, mas cuidado com o cabelo”.  

“Cheiro de vinho branco...”  

“Vamos montar nosso prato?”.  

“Muito bonito este prato, muito gostoso e muito saudável também”. “Peixes bem saborosos e 

levemente umedecidos”.                                                                                                                       

Palavras de Andréa Gatti, doceira convidada: “Não é uma receita cara. Você pode ficar 

tranquila que vai parecer mais do que realmente é.”                                                                                                                                      
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Daniel Bork diz para a convidada Andréa Gatti: “Nossa! É uma receita simples e bem clássica 

né, Andréa?!”     

Daniel Bork: “Nozes está cara, né?!” (sic)                                                                                                                            

Daniel Bork dá dica de amigo oculto de “tranqueira”. Diz que na casa dele, fazem amigo 

oculto daquilo que não usam. Diz: “Não tem condição de ficar comprando presente para todo 

mundo”.                                                                                                                                                      

“Receita bem fácil que você consegue reproduzir em casa”, diz Andrea Gatti.! 

!

14. Enquadramentos 
No quadro em que o apresentador Daniel Bork ensina a receita do arroz negro, antes 

de ele começar a preparar, aparece a imagem do prato final. Quando ele inicia o preparo, a 

câmera dá o close nos ingredientes que estão sendo colocados na panela. No meio do processo, 

a imagem dos ingredientes dá lugar à imagem do prato final, já montado. Em seguida, volta o 

close nos ingredientes até a montagem do prato, que é registrada em close também. Após o 

prato finalizado, o apresentador relembra a receita, informando os ingredientes e as 

quantidades.  

Nesse momento, as imagens intercalam entre o plano fechado no apresentador e o close no 

prato com os ingredientes escritos abaixo.                                                                                                 

No bloco em que o Bork recebe a doceira Andrea Gatti, o plano começa aberto no 

apresentador falando quem será a convidada e depois passa para ela, em um plano um pouco 

aberto, mostrando parte da cozinha atrás de Andréa. Durante a receita, a câmera intercala 

entre o plano mais aberto, mostrando a doceira, a batedeira e os potes com os ingredientes, e o 

close nos ingredientes sendo colocados na batedeira. Nesse momento, aparece na tela, de 

forma escrita, a quantidade do ingrediente que está sendo utilizado. Daniel Bork entra, então, 

no plano e fica ao lado da convidada, conversando sobre o que está sendo colocado na receita.  

No bloco “ABC da cozinha”, a apresentadora Gabriela Pergurier começa apresentando 

com todos os ingredientes que serão utilizados, bem como as quantidades de cada um. Em 

seguida, o plano abre para a cozinheira e a cozinha ao fundo e segue, durante todo o episódio, 

intercalando entre o close na cozinha e na apresentadora, e o plano mais aberto da cozinha. 

 

3.7.4.1 Análise do programa Dia Dia com Daniel Bork 
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 Este programa é construído tendo como premissa básica a receita culinária transmitida 

de forma pedagógica. Para tal, é mostrado o passo a passo da receita. Os ingredientes e suas 

medidas são transmitidos na tela de forma escrita enquanto o apresentador ou algum 

convidado (a) executa a receita. Ao final do preparo, o apresentador fornece novamente toda a 

receita com suas devidas medidas, num tom bem informal e vagarosamente. Infere-se que é 

justamente para dar tempo de escrevê-la em casa. Cabe destacar que, mesmo com esse passo a 

passo sendo transmitido pela TV, as receitas do programa também são disponibilizadas na 

página do programa na internet. 

 Como explicitado anteriormente, a divisão do programa em quadros parece ter a 

intenção de proporcionar maior dinamismo já que se trata de um programa diário, com uma 

hora de duração, tendo como elemento estruturador o passo a passo da receita culinária. As 

receitas variam entre doces e salgados. Neste episódio analisado, a receita que o apresentador 

executa é um pedido de uma telespectadora e o apresentador diz que aceitou o “desafio” para 

fazer um prato de arroz negro. Essa dinâmica parece trazer maior proximidade entre o 

telespectador e o apresentador, e ainda o insere como alguém que aceitou o desafio porque 

tem o conhecimento necessário para executar tal receita.  

Já no quadro em que o culinarista recebe um convidado, ele é apenas coadjuvante. 

Nesse caso, o destaque é dado à receita feita pelo convidado o qual pode ser um chef, 

culinarista ou professor, inserido como alguém especialista em determinado tipo de prato, 

imprimindo ao programa um pouco do tom de autoridade e profissionalismo.  

 A dinâmica construída, neste episódio, entre o apresentador e a convidada, Andrea 

Gatti, transcorre em um tom de informalidade. Enquanto a doceira executa o prato, Bork 

estabelece um tipo de conversa relacionado à própria receita ou ainda a questões pessoais 

quando, por exemplo, fala do amigo oculto que faz todos os anos com sua família.  

 O figurino que se consegue ver, tanto de Daniel Bork quanto de Gabriela Pergurier, é 

somente a blusa, pois eles sempre se encontram atrás do balcão. O culinarista aparece com 

uma camisa social lisa, revelando um tom de formalidade. Já Gabriela está mais despojada, 

porém ambos os figurinos se mantêm sóbrios, sem muito destaque nem modernismo. Já a 

doceira Andrea Gatti apresenta-se com roupa de doceira, o que pode ser interpretado como 

uma reafirmação de seu profissionalismo. 

 O programa é inserido no site da Band como entretenimento. Nota-se, entretanto, ao 

analisar a divisão de categorias do site da emissora, que elas são divididas, basicamente, por 

três grandes blocos de assuntos: jornalismo, entretenimento e esportes. Dentro da categoria 
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entretenimento, estão variados programas, o que nos permite concluir que esta seleção de 

categorias não se dá pelo formato do programa, mas por tudo aquilo que não se enquadra nem 

em jornalismo, nem em esportes. 

 A cozinha, cenário do quadro apresentado por Daniel Bork, não possui muitos 

utensílios e nem sofisticação, porém há a presença de elementos que imprimem um ar de 

modernidade, seja no painel colorido ao fundo ou nos eletrodomésticos e utensílios em aço 

inox. A cozinha do quadro de Gabriela é outro cenário e parece se aproximar mais das 

cozinhas domésticas, com a presença de escorredor de pratos e de talheres, elementos que, 

geralmente, não estão presentes em outras cozinhas de programas de culinária. É, pois, nesses 

ambientes que as receitas são executadas por ambos os apresentadores. As receitas tendem a 

ser de menor complexidade, com destaque para a comida do dia a dia, porém sem deixar de 

lado o sabor. No quadro “ABC da Cozinha”, Gabriela Pergurier menciona seu papel de ser a 

pessoa que fornecerá os truques e segredos das receitas para os telespectadores. Ambos 

fornecem o passo a passo para a confecção do prato. O tom de ambos, especialmente de 

Daniel Bork, é bem familiar, remete ao cheiro e ao gosto da comida feita em casa. Além disso, 

o apresentador reforça a facilidade de se acharem os ingredientes com os quais trabalha. Para 

aqueles que não são comumente utilizados no dia a dia, como o arroz negro, por exemplo, ele 

reforça que pode ser encontrado em supermercados e explica o tempo de cozimento, que se 

diferencia do arroz mais tradicional. Há uma preocupação com a acessibilidade aos produtos, 

seja por questão de logística – fácil de encontrar no supermercado – seja por questões 

financeiras, motivo pelo qual são revelados os custos de alguns produtos. 

 Algumas palavras e falas transcorridas durante o programa analisado fornecem um 

pouco da dimensão do quanto ele é voltado para a receita feita sem complexidade e 

transmitida para um público que não possui tanto conhecimento culinário. Algumas das 

palavras que podem denotar esse contexto: delícia, caro, matéria-prima, toque especial, 

refogado, perfume, rica em sabor, cuidado, fácil de achar em qualquer supermercado, 

paciência, segredo, marinado. Daniel Bork diz: “quem tiver conhaque em casa, pode flambar, 

mas cuidado com o cabelo”, em uma menção às pessoas que não estão acostumadas com 

algumas técnicas da cozinha. Em um tom bem informal e sem preocupação com a linguagem 

técnica do universo gastronômico, Bork diz: “Muito bonito este prato, muito gostoso e muito 

saudável também”. Com relação à preocupação da receita se adequar ao poder aquisitivo do 

telespectador, a doceira convidada menciona: “Não é uma receita cara. Você pode ficar 

tranquila que vai parecer mais do que realmente é”. 
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Dessa forma, com base na análise do conteúdo dos cinco programas escolhidos como 

recorte desta pesquisa, foi possível constatar o quanto a atual inserção do tema 

culinária/gastronomia na mídia televisiva acontece de forma segmentada, em uma espécie de 

fragmentação do tema. Esse cenário parece estar alinhado a estratégias de mercado, a fim de 

atender a uma demanda composta por indivíduos que, na contemporaneidade, estão cada vez 

mais ávidos por experiências inovadoras e diversificadas, como já demonstrado no capítulo 

anterior. 

 

3.7.5 Categorias para análise: “estilo de vida/culinária” 

 

e) Programa 5: Cozinha Prática com Rita Lobo 

 

Temporada/episódio: 7ª temporada/episódio exibido em 10/10/2016. 

Canal: GNT 

Tipo de TV: Fechada 

 
  Figura 10: imagem contida na vinheta do programa. 

  Fonte: http://gnt.globo.com/programas/cozinha-pratica/. Acesso em: 20 dez. 2016. 

 

1. Estrutura geral do programa 

Rita Lobo é chef e apresentadora deste programa. Em todas as temporadas, a marca de 

sua cozinha é a valorização da comida feita em casa. Há sempre a menção de como aproveitar 

o “momento da mesa”. A estrutura do programa é feita de modo a valorizar a praticidade na 

cozinha, esteja ela nos pratos ou no ambiente. O espaço da cozinha é visto como um lugar 

feito para estar, e as receitas são feitas para receber, com um comida que, segundo a chef, são 

“de verdade”. Os programas têm sempre músicas como pano de fundo. 
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2. Ambientação/ contexto do episódio 

A temporada de 2016, objeto desta análise, dá destaque para a questão de a praticidade 

não estar somente nas receitas, mas na própria cozinha, mostrando como deixar o espaço mais 

leve. A cada episódio, antes de “colocar a mão na massa”, Rita Lobo vai visitar a cozinha de 

uma pessoa que será entrevistada para entender as escolhas e soluções encontradas por ela que, 

segundo palavras da chef, gosta de cozinhar e vai mostrando diferentes estilos e usos de 

cozinhas, fornecendo, dessa forma, ideias e inspirações para o telespectador. Depois de uma 

conversa com a “dona da cozinha”, relatando como foi criado o espaço, bem como a sua 

finalidade de uso, Rita Lobo volta para o estúdio (a cozinha do programa) para fazer uma 

receita que esteja alinhada com o estilo da pessoa que ela visitou. Após executar a receita, a 

chef mostra uma imagem de um pedaço da cozinha visitada para que sirva de “painel de 

inspiração“ (palavras da apresentadora) a fim de que os telespectadores tenham ideias 

relativas à decoração e praticidade de suas cozinhas.  Neste episódio, Rita Lobo vai até a casa 

de uma amiga francesa chamada Maguy Etlin e conversa com ela sobre as inspirações que a 

levaram a montar aquele espaço. A cozinha de Maguy é composta por peças garimpadas, o 

que, segundo a proprietária, a torna acolhedora. O programa finaliza com uma espécie de 

making off da gravação. 

 

3. Vinheta 

“Além das receitas, o que pode deixar a sua cozinha mais prática? A própria cozinha” 

(palavras da Rita Lobo na vinheta). Na vinheta desta temporada, Rita Lobo fala que os 

telespectadores vão conhecer as cozinhas de pessoas que gostam de cozinhar, para que 

conheçam as soluções e escolhas que elas implementaram em seus espaços. Com base nessas 

cozinhas, o programa exibirá um painel de inspiração, mostrando as ideias de decoração e 

praticidade. Quanto às receitas, ela diz que continuarão no programa do mesmo jeito: práticas, 

saudáveis, gostosas e bem explicadinhas. Enquanto a chef fala, aparecem, em pot-pourri, as 

imagens das cozinhas visitadas e depois um bolo (na parte da fala da receita). Para fechar, o 

nome do programa é escrito com ingredientes culinários, tais como feijão, café, macarrão, 

entre outros. 

 

4. Apresentador (a) /jurado (a) 

Não há presença de jurados, apenas da apresentadora. Rita Lobo é ex-modelo e chef de 

cozinha formada pelo ICE – Institute of Culinary Education –, nos Estados Unidos. Já 



!
!

130!

publicou quatro livros, sendo um deles, o “Panelinha-receitas que funcionam”, considerado 

best-seller. Também lançou, em 2000, um blog18 de receitas. 

 

5. Figurino do apresentador (a) /jurado (a) 

No início do programa, na casa da convidada, Rita Lobo usa calça jeans, casaco com 

desenhos de patos, relógio, pulseira discreta e cabelo solto. Já no estúdio do programa, na 

outra parte do episódio, já em sua cozinha, usa uma calça jeans com detalhe, uma blusa floral 

estilo bata e uma pulseira grande, com destaque para o design. O cabelo é solto. 

 

6. Presença de convidados 

A entrevistada é também anfitriã, pois é ela quem recebe Rita Lobo em sua cozinha. 

Chama-se Maguy Etlin, francesa e amiga da apresentadora. 

 

7. Categoria atribuída pela emissora 
Culinária. 

 

8. Cenário 

O cenário do programa é dividido em duas partes: a primeira é sempre na casa, ou 

melhor, na cozinha do convidado (pessoa que abre as portas de sua cozinha para receber a 

apresentadora); o segundo cenário é o próprio estúdio do programa, com a cozinha de Rita 

Lobo. 

Na casa da convidada, a cozinha é ampla, moderna, bem colorida e muito decorada 

com objetos que, como a proprietária diz, são garimpados. A decoração mistura elementos de 

cozinha com os de sala. Destaque para uma mesa grande de madeira colocada ao centro do 

espaço, já arrumada com pratos, copos e talheres bem coloridos. Todo o ambiente remete a 

um espaço acolhedor e de muito bom gosto, e parece feito para as pessoas ficarem como se 

estivessem em uma sala de estar. 

No segundo cenário, composto pelo estúdio (cozinha de Rita Lobo), a cozinha é bem 

moderna e colorida. Dá-se destaque para os utensílios, temperos, frutas e pequenos vasos com 

hortaliças. A geladeira pintada com uma cor que está em harmonia com vários utensílios da 

cozinha fica em evidência. O espaço tem bastantes enfeites, com objetos de decoração e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!http://panelinha.ig.com.br/site_novo/blog/ 
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vários utensílios pendurados em quadros. O armário de fundo é sem porta, mostrando 

utensílios e objetos como se fossem prateleiras de decoração. 

!!!!!!!  
Figura 11: imagens de algumas cenas do episódio analisado.  

Fonte: http://gnt.globo.com/programas/cozinha-pratica/. Acesso em: 20 dez. 2016. 

 

9. Trilha sonora 
Músicas leves e suaves. Fazem parte da trilha sonora: Don´t Wanna Fight - Alabama 

Shakes; Je Veux – Zaz e Momentum - Aimee Mann. 

 

10. Receita 

Neste episódio, a receita foi de brownie em forma redonda (formato que a entrevistada 

gosta de fazer). Na segunda parte do programa, Rita Lobo vai fazendo o doce. 

 

11. Classificação da comida (segundo conteúdo do programa) 

Comidas consideradas práticas e “de verdade”. 

 

12. Texto (palavras mais citadas) 

Painéis de inspiração; receitas; práticas; saudáveis; bem explicadinhas; comida boa; 

cozinhar; mesas mais legais; lindo no dia a dia; garimpando; estilo; cores; biblioteca; 

divertida; bonito; vinho; mesa de jantar vira bancada; bolo; ritual das refeições; comer bem; 

ritual do jantar; ficar na mesa; arrumada; mesa- momento agradável para conversar; louças; 

sonhos; aconchegante; comer; cozinhar; estar junto; cozinha-lugar central da casa; estilo da 

cozinha;  toque; momento ao redor de comida; soluções; cozinha prática; cremoso; forma; 
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chocolate meio amargo; brownie; ingredientes; frutas; tigela refratária; chocolate mais puro; 

receitas irresistíveis; charmosa; felicidade; caprichada; dicas da cozinha; lembranças de 

viagem; decoração. 

 

13. Algumas passagens 

“Essa coisa que você faz com os livros é muito divertida. A única biblioteca que pode 

ser por cores é a culinária” (Rita Lobo).    

Rita lobo diz que toda vez que vai à casa desta convidada (que é sua amiga), a mesa 

está posta de uma maneira diferente. Ela diz que acha que, pelo fato de a convidada ser 

francesa, parece que ela já tem “o gosto” pelo ritual das refeições. A entrevistada diz que aqui 

no Brasil as pessoas também gostam de comer bem e do ritual da mesa.                                                       

A apresentadora diz que parece que o ritual do jantar faz com que as pessoas gostem 

de ficar mais à mesa.    

Rita pergunta: “O que é uma cozinha prática para você? Entrevistada: “Uma cozinha 

que acolhe todo mundo, onde todo mundo quer ficar”.      

                                       !

14. Enquadramentos 

A vinheta começa com um pot-pourri de imagens das cozinhas que foram visitadas 

pela apresentadora, mostrando Rita Lobo e as pessoas entrevistadas. Depois, a câmera dá o 

foco nos painéis de inspiração de cada convidado (juntamente com a fala da chef anunciando 

que o programa fornecerá a imagem dessas fontes de inspiração).                     

Quando começa o programa, o enquadramento é dado, primeiro, em plano aberto, 

mostrando a cozinha da entrevistada, o espaço e depois os detalhes. A câmera fica por um 

tempo focando no diálogo das duas. Por último, Rita Lobo fala dos objetos garimpados pela 

entrevistada e a câmera, então, dá close nas prateleiras de objetos.                                                                                   

Após essa parte, começa a segunda etapa, com Rita Lobo no estúdio do programa, na 

sua própria cozinha. Nesse momento, o plano começa aberto, mostrando o espaço da cozinha 

como um todo. Depois, a câmera alterna entre o close nos equipamentos, utensílios e 

ingredientes utilizados na receita do episódio e o rosto da chef, conforme ela vai discorrendo 

sobre a receita. Ao final, o plano se volta para o prato finalizado, Rita Lobo e a sua cozinha. 

Em seguida, o prato é colocado no “painel de inspiração“, sendo dado o close nesse espaço. 

Por último, o plano abre um pouco para a última fala de Rita Lobo.  
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3.7.5.1 Análise do programa Cozinha prática com Rita Lobo  

 

Como já demonstrado anteriormente na descrição do programa, verifica-se a divisão 

desta produção em duas partes: uma destinada à receita e a outra concentrada nas soluções 

encontradas pelos entrevistados para o espaço da cozinha. Ao se observar o tempo destinado à 

execução de uma receita, percebe-se que é praticamente o mesmo destinado às entrevistas nas 

cozinhas dos convidados, o que demonstra que o conceito de praticidade – marca desta 

produção – é transmitido, tanto por meio das próprias receitas, quanto pelos espaços 

destinados às cozinhas, sejam eles o estúdio do programa ou a casa dos entrevistados. No caso 

das cozinhas, cabe destacar que essa praticidade não se manifesta somente em formas rápidas 

e simples para a utilização dos espaços e utensílios, mas, sobretudo, na forma de tornar a 

cozinha um lugar “alinhado” aos estilos de vida de cada um. Para tal, as cozinhas exibidas 

durante toda esta temporada mostram soluções encontradas por pessoas que gostam de 

cozinhar para expressarem suas identidades, formas de sociabilização com a família, afeto, 

hibridismo entre trabalho/refeição, lazer com amigos, entre outras.  

A apresentadora Rita Lobo dá ênfase às soluções práticas e decorativas encontradas 

para os espaços da cozinha de seus convidados como “referências inspiradoras” para seus 

telespectadores, fornecendo, portanto, alguns modelos/padrões estéticos, além de evidenciar o 

prazer pela culinária como uma forma de expressão de alguns estilos de vida. 

Neste episódio analisado, por exemplo, infere-se que o espaço denota, em primeiro 

lugar, o gosto, a personalidade, bem como o conhecimento da arte de garimpar, pois toda a 

cozinha da convidada Maguy Etlin é montada com peças garimpadas. No entanto, não se trata 

de um garimpo qualquer. Os objetos parecem ser escolhidos “a dedo”, estando em harmonia 

um com o outro e com o espaço como um todo. O espaço também constitui-se em formas de 

sociabilização, na medida em que a cozinha é construída como se fosse parte da sala, podendo 

integrar a família e os amigos. Segundo a própria convidada, sua intenção é fazer com que a 

cozinha seja o lugar da reunião familiar, um lugar aconchegante e gostoso. Para ela, cozinha 

prática é aquela onde todo mundo quer ficar e curtir o momento ao redor da comida. 

Além disso, percebe-se a importância da questão estética para a convidada, expressa 

na arrumação da mesa, sempre posta de forma diferente de um dia para o outro, nos objetos 

compostos como peças decorativas, nos livros que são separados por cor na estante, na 

arquitetura da própria cozinha com um espaço amplo e a utilização de materiais de 

acabamento modernos e sofisticados, e, ainda, na escolha dos próprios utensílios domésticos, 
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como a geladeira, cujas portas são transparentes, e todos os potes, que sempre estão bem 

arrumados, compondo a beleza e a harmonia do espaço.  

No segundo quadro, Rita Lobo já está em sua cozinha, estúdio do programa. Esse 

espaço privilegia, mais do que a praticidade – com utensílios pendurados, além de potes e 

tigelas em armários sem portas – a modernidade, a leveza e o design. As cores são inseridas 

na cozinha de forma harmônica com os objetos, e os utensílios são expostos como se fossem 

peças decorativas. Os eletrodomésticos são em inox, o que imprime certa modernidade ao 

ambiente, mas a geladeira é pintada com uma cor que combina com o restante, tornando-se 

mais uma peça decorativa do que um eletrodoméstico. O fogão é embutido em uma espécie de 

bancada solta de madeira, reforçando a ideia de praticidade e leveza. O armário sem portas 

com potes e tigelas remete a uma estante com objetos decorativos, já que o design e as cores 

dos utensílios combinam com o espaço como um todo. O espaço de onde a chef retira 

algumas das matérias-primas para suas receitas também é composto pelo colorido das frutas, 

hortaliças em pequenos vasinhos e flores,  

Rita Lobo executa receitas em seu programa. Não fornece o passo a passo detalhado 

com medidas, mas demonstra como fazer, as etapas a serem seguidas e dá algumas dicas para 

que a receita dê certo. Ela reforça o conceito de “comida de verdade”, valorizando a comida 

feita em casa com ingredientes frescos. Para a chef, uma cozinha prática é aquela bem 

decorada, com louças úteis e interessantes; gostosa para que as pessoas “façam as pazes com a 

mesa”, que valoriza o uso de temperos, que oferece uma “comida de verdade” e, acima de 

tudo, constituída por “cozinheiros” que apreciam a leitura a fim de aprenderem a comer 

melhor. Na vinheta do programa, Rita Lobo fala que as receitas continuarão, nesta temporada, 

do mesmo jeito: “práticas, saudáveis, gostosas e bem explicadinhas”.  

O programa transmite a valorização da praticidade, porém sem abrir mão de uma 

comida feita em casa, em que o sabor e a harmonia são imperativos. Por isso, a apresentadora, 

ao executar uma receita, nos dá a sensação de que, além do gosto por cozinhar, ela parece se 

divertir naquele espaço, tornando “leve” o ato de fazer algo, o que deixa também evidente um 

estilo de vida, alguém que valoriza o espaço da cozinha como um lugar prazeroso, 

demonstrando que cozinhar também pode ser um lazer. Nessa ambiência, o design e a 

modernidade estão presentes no espaço, nos objetos que, mesmo de utilidade, são decorativos, 

e no próprio figurino da chef, que é casual, moderno e despojado. As músicas também 

embalam esse ambiente com leveza e suavidade. A receita é executada como forma de 

demonstrar para o telespectador que cozinhar para a família e amigos pode ser algo agradável 
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e divertido, buscando-se uma solução saborosa e, sobretudo, estética. O prato configura-se 

como mais um elemento de todo esse universo. Neste episódio, por exemplo, o brownie na 

forma redonda é envolto com várias frutas cortadas meticulosamente e de formas variadas, 

potencializando a beleza de cada uma e enaltecendo o colorido do prato, na busca por um alto 

padrão estético da comida. 

Algumas palavras pronunciadas pela apresentadora e por sua entrevistada, tais como: 

divertida, estilo, painéis de inspiração, receitas, louças, sonhos, momento ao redor da mesa, 

irresistíveis, charmosa, decoração, garimpadas, lindo no dia a dia, biblioteca, comer bem, 

cozinha – lugar central da casa – acabam por reforçar uma questão que parece ser primordial 

neste programa: tanto as receitas quanto os espaços das cozinhas são formas de expressar 

estilos diferenciados de vida. Dentro de cada estilo, alguns traços parecem ser pertinentes, 

como o prazer em cozinhar para proporcionar a reunião com amigos e familiares, a 

modernidade e a praticidade, a valorização da leveza, do design e a busca por padrões 

estéticos, estejam eles na comida ou mesmo nos espaços e na decoração.  

 

3.8 Análise geral dos programas 

 

Portanto, com base nas análises realizadas e por meio da cartografia realizada, pode-se 

constatar que o cenário das produções televisivas cuja temática é culinária/gastronomia 

encontra-se muito distinto daquele relativo à segunda metade do século XX, quando surgiram 

os primeiros programas desse tema. O cenário vem se transformando não somente em relação 

aos anos 1990, mas também em relação a anos bem recentes. Conforme situamos, em 

setembro de 2015, quando a pesquisa estava em curso, porém ainda em estágio inicial, a 

quantidade de programas somava 47, contabilizando os que estavam no ar no momento do 

mapeamento e o que estavam fora do ar. Pode ser que a quantidade de programas fosse ainda 

maior um pouco, porque, na época, foi opção não mapear os programas que envolviam 

confeitaria. De toda forma, se replicássemos a representatividade dos programas de 

confeitaria que hoje é de 12%, sobre o total de produções de 2015, o número total de 

programas chegaria a 53, ou seja, ainda bem distante da marca de 124 contabilizados hoje. 

Em 2015 também não foram mapeados os programas do canal Foodnetwork, visto que é um 

canal novo no Brasil e começou a veicular apenas em novembro de 2014 na Sky. De qualquer 

forma, hoje ele possui 24 programas, o que representa 19% do total de programas mapeados. 

Assim como fizemos para a cartografia, se replicássemos esse percentual sobre os 47 
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programas de 2015, teríamos nove programas a mais, o que significa que, mesmo aplicando a 

confeitaria e o foodnetwork sobre a grade de 2015, teríamos o total de 62, uma quantidade 

ainda bem inferior aos 124 catalogados, exatamente a metade do que existe hoje em apenas 

um ano.  

No entanto, além do aumento na quantidade de programas do gênero, o que mais 

chamou a atenção foi a forma segmentada através da qual as produções são veiculadas. O alto 

percentual de programas exibidos pela TV fechada veio corroborar com a hipótese de 

segmentação. São 87,9% dos programas, ou seja, 109 produções das 124 veiculadas em 

canais de TV fechada. Como se tem conhecimento, na TV fechada, são disponibilizados 

vários canais, cada um com suas características e linguagens, que têm por objetivo atingir  um 

determinado público-alvo, seu target. Os programas de culinária/gastronomia encontram-se 

segmentados não só em relação à proposta de cada canal, como também por distintos 

formatos dentro de um mesmo canal. Assim, os programas não são veiculados, por exemplo, 

no canal History, que possui uma abordagem voltada para assuntos de teor científico e 

histórico, mas são exibidos no canal GNT, que possui um posicionamento voltado para o 

entretenimento e a informação, abordando assuntos que vão de comportamento, moda, sexo a 

gastronomia. Dentro do GNT, os formatos dos programas de culinária são variados. 

As categorias desenvolvidas “antropológico/exótico”; cuidado de si/bem-estar”; 

“reality show/docu reality”; “culinária/receitas” e, por último “estilo de vida/culinária” foram 

pensadas a partir da observação das formas de abordagem do conteúdo, do contexto sobre o 

qual a comida era inserida, dos módulos de repetição e rupturas entre as produções e, por fim, 

por toda a “ambientação” dos programas, incluindo cenários, combinação de elementos, como 

utensílios e cores, palavras destacadas, entre outros. Com esta pesquisa em mãos e ainda 

reforçada com a análise em profundidade de um programa de cada tipologia, foi possível 

responder à hipótese central desta pesquisa, que relacionava a exposição da 

culinária/gastronomia a mensagens que extrapolavam a cozinha em si.  

A partir da análise do conteúdo dos cinco programas relativos a cada tipologia, pode-

se constatar alguns pontos de semelhança e outros de rupturas entre as produções. Um 

primeiro aspecto que parece ser comum a todos eles, com menos ênfase na tipologia 

“culinária/receitas”, é a valorização do conceito estético. Segundo Lipovetsky (2015, p. 343), 

“são múltiplos os indícios que atestam a nova importância, propriamente, estética, dada à 

cozinha na sociedade hipermoderna”. Nota-se, entretanto, que em todas essas produções a 

estética não se faz presente somente na comida e apresentação dos pratos, mas em toda a 
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dinâmica que envolve esses programas. Ela está presente no design e na forma de exposição 

dos utensílios utilizados, na arquitetura dos estúdios (cozinhas) com materiais e móveis 

modernos e harmônicos, nas cores utilizadas nos cenários e no próprio colorido final dos 

pratos apresentados, enfim, a atmosfera dos programas é envolta por padrões estéticos que, 

por meio do design, parecem ter a intenção de despertar os sentidos e as emoções, seduzindo, 

de alguma forma, pela aparência, pelo modismo e pela sensação de se estar em contato com as 

tendências. Para Lipovetsky (2015, p. 255), “o design moderno é tanto um instrumento de 

marketing como um agente de transformação dos modos de vida, da relação dos indivíduos 

com o consumo, o tempo e a estética cotidiana”. Com base nesse enfoque, caberia uma 

reflexão sobre até que ponto os padrões estéticos propagados pela mídia em torno do universo 

culinário estão alterando, de alguma forma, nossa própria experiência com o alimento. A 

comida parece ser retratada nessas produções, com exceção da tipologia “culinária/receitas”, 

como instrumento, produto capaz de despertar uma emoção estética ligada à sofisticação, à 

beleza das formas e cores e à degustação de prazeres em uma relação direta com a valorização 

da experiência, não só alimentar propriamente dita, mas de todo universo/ambiente estético 

que se relaciona com a comida. 

Um outro aspecto que parece ser comum a todos os programas, também com menos 

intensidade na tipologia “culinária/receitas”, é o tom de autoridade que os chefs imprimem. O 

que se distingue é o tema sobre o qual cada um se debruça. Uns se posicionam mais como 

autoridade no quesito comida saudável e sustentável, outros na inventividade, no improviso e 

na criatividade, outros na sofisticação, no conhecimento e na técnica, ou ainda no sabor e na 

beleza. O que se extrai desta análise é a supervalorização desses profissionais – os chefs de 

cuisine – muito estimulada e exacerbada pela mídia, transformando-os de cozinheiros a 

celebridades capazes de propagar, cada um a sua maneira, valores ligados ao belo, ao bom, ao 

saudável, ao prazer, como se fornecessem, através da gastronomia, doses de reencantamento 

do mundo. Alguns tornam-se embaixadores de causas relacionadas ao comer bem, à cadeia 

produtiva, ao respeito ao meio ambiente, entre outras. Muitas vezes, são classificados pela 

mídia quase como magos na arte da transformação e desconstrução dos alimentos. Os chefs 

são parte integrante do espetáculo midiático sobre o qual a comida foi inserida, personagens 

centrais na promoção e divulgação de alguns padrões e modelos alimentares, mas, sobretudo, 

parecem ser os precursores de tendências e valores comportamentais e estilos de vida ligados 

às escolhas em torno do alimento e das suas formas de consumo. De todos os cinco programas 

analisados em profundidade, apenas o Dia Dia – programa mais próximo dos antigos formatos, 
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voltado para o passo a passo das receitas do dia a dia – é apresentado por um “culinarista” e 

não por um chef de cuisine. 

Um último aspecto que parece ser comum não somente aos programas das tipologias 

aqui desenvolvidas é a ênfase dada ao hedonismo, esteja ele relacionado ao ato de cozinhar ou 

de comer. Retomando Campbell (2001) e seu conceito de hedonismo moderno – no qual o 

prazer se concentraria nas emoções dos indivíduos, na sua capacidade imaginativa de desejar 

e sonhar – o que se observa na análise dessas produções é que a comida é inserida como 

objeto carregado de significados, capaz de proporcionar ao indivíduo experiências inovadoras 

e, acima de tudo, emocionais. Enquanto o preparo da comida era visto como atividade 

corriqueira, sujeita a algumas técnicas e saberes adquiridos com o tempo, hoje, nestas 

produções midiáticas, o preparo é envolto em uma atmosfera de charme, criatividade, 

inventividade, estética e, acima de tudo, prazer. Apenas em uma tipologia – reality show –  é 

que o preparo possui todos os atributos anteriormente descritos, com exceção do prazer, já 

que o preparo é vinculado à pressão, ao medo e, por vezes, ao pânico, componentes do 

próprio jogo. Além do hedonismo relacionado ao preparo, é destacado, nas produções, o 

prazer da estética, das combinações perfeitas e harmônicas que levam ao requinte, não só 

visual, mas de sabor. A comida parece ter sido inserida em uma grande viagem em busca, por 

um lado, da afirmação de si através das escolhas relacionadas ao alimento e, por outro, da 

degustação dos prazeres. 

Com relação a rupturas entre as produções, constatam-se grandes diferenças de 

enfoque dado ao alimento e a todo o seu universo, o que acarreta em programas com 

dinâmicas bastante diversificadas. Foi, portanto, a partir dessas rupturas em termos de 

estruturas narrativas, que foram aqui desenvolvidas as tipologias apresentadas, em uma 

espécie de segmentação dos programas que parece, mediante interesses capitalistas, dialogar 

com diferentes nichos alimentares e estilos de vida relacionados a estes. 

Sendo assim, na tipologia “cuidado de si/bem-estar”, representada na análise do 

conteúdo pelo programa Bela Cozinha, o enfoque dado à comida se baseia em formas de se 

viver mais plenamente através da prática de uma alimentação saudável. Para tal, a narrativa é 

construída tendo como pressuposto o fornecimento de informações nutricionais, as opções de 

substituição para alimentos considerados “não tão saudáveis”, a valorização do orgânico 

como fonte do bem viver, a valorização do pequeno produtor, entre outros. Apesar dessas 

produções possuírem o ensinamento de alguma receita, inclusive com o passo a passo, elas 

são envoltas por todas essas mensagens que, apesar de serem diretamente ligadas à comida, 
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envolvem uma pedagogia voltada para o consumo de alimentos saudáveis, retirando da 

“agenda” outras formas de alimentação e ressaltando a escolha dos alimentos como uma 

forma de expressão de estilo de vida pleno, saudável e feliz. 

Já na tipologia “antropológico/exótico”, a narrativa é construída considerando a 

comida patrimônio da humanidade, sendo possível, por meio da comida, conhecerem-se 

formas de vida e culturas de povos longínquos. Caberia aqui uma análise de que, por vezes, 

esses programas acabam por inserir essas comunidades mais “afastadas” em certos 

estereótipos, tais como “menos desenvolvidas” e exóticas. No programa Chef Itinerante, além, 

entretanto, da dimensão cultural, de pesquisa e de interesse pela cultura alheia, constata-se a 

propagação de outros valores muito difundidos hoje, em especial no meio gastronômico, tais 

como criatividade e inventividade. O chef utiliza ingredientes básicos de outras nações a fim 

de criar pratos inusitados e surpreendentes, em uma atitude de valorização da técnica, do 

conhecimento, da criatividade e da arte no processo de transformação.  

Na tipologia reality show/docu reality, a comida é envolta em um cenário no qual o 

espetáculo do jogo e da competição é que predomina. Não há intenção de se demonstrar como 

se cozinha algum prato, apesar de algumas dicas serem fornecidas pelos jurados. O que parece 

prevalecer é uma forma de diversão em que a narrativa é construída com base na tensão e na 

expectativa de ver qual resultado cada participante vai extrair dos ingredientes que são 

propostos ou disponibilizados e quem será o eliminado da vez. No “espetáculo” construído 

nesta tipologia, além da competição, são reforçados alguns valores como perfeição, 

criatividade, sofisticação e beleza estética. Alguns desses programas envolvem uma 

combinação complexa ou inovadora de ingredientes e, em alguns casos, iguarias exóticas ou 

desconhecidas, exigindo dos participantes criatividade, experiência e conhecimento para sua 

execução. A sofisticação, atributo valorizado na alta gastronomia, também está por trás de 

toda a narrativa. No entanto, ela pode estar associada a ingredientes e combinações refinadas 

e raras, como também aos mais simples dos ingredientes que, se misturados e desconstruídos 

com um toque de criatividade e ousadia – termo bastante empregado pelos chefs – podem 

resultar em pratos exclusivos, os quais, muitas vezes, parecem delicadas pinturas com a 

beleza e a força dos contrastes, das texturas e das cores. 

Alguns chefs dos atuais realities encontram-se tão em evidência na mídia, que estão 

sendo produzidos programas chamados docu realities para mostrar ao telespectador a vida e a 

rotina desses chefs que transformados em personalidades. Nesses programas, não existe o 
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jogo, a competição. O que se destaca é o estilo com o qual cada um conduz sua vida, 

buscando-se “mostrar” os “bastidores” de uma pessoa de sucesso. 

No caso da tipologia intitulada “culinária/receitas”, constata-se uma construção muito 

semelhante aos primeiros programas de culinária já retratados nesta pesquisa. Apesar de 

algumas repaginadas relativas ao cenário e utensílios, demonstrando certa modernidade, e a 

presença de convidados que trazem um dinamismo maior ao programa, o tom e a estrutura 

têm como foco o ensinamento de uma receita, com o passo a passo bem detalhado, em um 

processo bastante didático. As receitas são, basicamente, voltadas para a comida do dia a dia, 

sem muita sofisticação e inventividade. 

Por último, a tipologia “estilo de vida/culinária” talvez seja a que mais “se comunica” 

com a pluralidade de escolhas e estilos de vida do sujeito pós-moderno. Embora seja 

demonstrado o preparo da receita sem o passo a passo detalhado, embora exibidos as etapas e 

os ingredientes, a comida é envolta por uma atmosfera na qual prevalecem formas e estilos de 

se viver. Nessas produções, tanto a comida, sua apresentação, o cenário no qual ela é 

preparada, como a performance dos apresentadores parecem ser formas de expressar um jeito 

de ser que transita entre vários estilos, como urbano, descolado, prático, moderno ou cool. 

Com base em cada um dos estilos, o ato de cozinhar, bem como as cozinhas transformam-se 

em expressões de alegria, diversão, prazer, vontade de estar com amigos, valorização estética, 

tendências, entre outras. O conceito estético é bastante explorado, seja na comida, nos objetos, 

no cenário, nas cores, tornando as imagens algo prazeroso, bonito e sedutor. 

Tais segmentações relativas à abordagem da comida na mídia reforçam o papel da 

mídia como poderosa ferramenta de produção de sentidos, capaz de absorver a própria 

realidade da sociedade ao mesmo tempo em que nela interfere, criando, por vezes, uma nova 

realidade. Segundo Featherstone (1991), seria justamente na sociedade de consumo, 

vivenciada na contemporaneidade, que o indivíduo expressa quem é através de suas escolhas 

de consumo. A fragmentação, portanto, do tema culinária/gastronomia, em uma espécie de 

segmentação – conforme demonstrado através das tipologias aqui apresentadas – evidencia 

uma espécie de alinhamento entre a mídia e a sociedade, na medida em que as mensagens 

propagadas, tendo como fio condutor a alimentação, parecem estar relacionadas ao consumo 

não só de alimentos propriamente ditos, mas dos valores atrelados às práticas alimentares, o 

que acaba por determinar estilos de vida e, portanto, formas de identificação e diferenciação 

dos indivíduos através do consumo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi resultado de uma inquietação, mediante prévia observação da 

pesquisadora, relativa ao aumento da exposição da comida na mídia televisiva brasileira, com 

a ampliação do repertório semântico do tema culinária/gastronomia no ambiente midiático. 

Por meio da metodologia aplicada, foi possível compreender a forma como, na 

contemporaneidade, o tema culinária/gastronomia está sendo apropriado e enquadrado pela 

mídia. Se há alguns anos, mais especificamente na segunda metade do século XIX, a comida 

retratada na mídia baseava-se em uma demonstração “quase pedagógica” do ato cotidiano de 

cozinhar, na atualidade, presencia-se a comida inserida sob muitos e diversos contextos, 

muitas vezes, como fio condutor de mensagens subliminares que extrapolam a comida em si e 

o espaço doméstico. 

O alimento e a mídia estão diretamente imbricados no cotidiano de todo indivíduo. 

Diante do papel da mídia como importante ferramenta na produção de sentidos, refletindo a 

realidade da sociedade ao mesmo tempo que nela interfere produzindo novas realidades, 

pensar na apropriação da comida pela mídia é refletir, de alguma forma, sobre o próprio 

cotidiano, a partir das novas formas de representação e significados atribuídos e atrelados ao 

ato alimentar. 

A primeira parte desta pesquisa, portanto, concentrou-se em traçar um percurso 

histórico da comida, demonstrando seus significados, representações e sua importância como 

elemento estruturador da dinâmica social. Mais do que vital à sobrevivência, a comida carrega 

um conjunto de códigos e regras que organizam, estruturam e inserem, portanto, os indivíduos 

em determinada cultura. Dentro desse contexto, foi analisada a relação do alimento com o 

cotidiano, sendo os atos de cozinhar e comer mais do que ações rotineiras; são espaços de 

criatividade, de compartilhamento, de memória, de afeto e de identidade. Por último, esse 

capítulo demonstrou a relação da mídia com a comida, demonstrando como o tema foi 

enquadrado nas primeiras produções televisivas relativas ao gênero. No período dos primeiros 

programas, segunda metade do século XIX, só existiam três produções que possuíam uma 

dinâmica bem parecida, com o foco no preparo de pratos do dia a dia, transmitindo o passo a 

passo da receita e tendo como público alvo as mulheres.  

A segunda parte da pesquisa teve como objetivo analisar a tríade sociedade – consumo 

– mídia. Apesar de este trabalho ter como objetivo principal a análise do atual enquadramento 

do tema culinária/gastronomia na mídia televisiva brasileira, julgou-se pertinente a análise da 
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sociedade, espaço sobre o qual é desenvolvida a cultura do consumo, uma vez que a mídia é 

parte integrante dessa mesma sociedade, sendo construída por ela e, ao mesmo tempo, 

interferindo nela. A partir da análise da cultura do consumo, foi possível estabelecer sua 

relação com os tais programas de culinária/gastronomia na televisão brasileira, na medida em 

que as mensagens transmitidas por eles corroboram com um processo pedagógico voltado 

para o consumo de produtos, valores e comportamentos. 

Por fim, a terceira parte desta pesquisa teve como proposta analisar empiricamente o 

atual cenário da culinária/gastronomia na mídia, ao demonstrar todas as produções existentes 

à época da pesquisa, em quadro demonstrativo das principais características de cada programa. 

Com base em tais aspectos, foram desenvolvidas tipologias, bem como criadas categorias para 

que os programas de cada uma delas fossem analisados em profundidade.  

A partir de tal estruturação, foi possível compreender a importância deste estudo para 

o campo da comunicação e, mais especificamente para o Programa de Mídia e Cotidiano da 

Universidade Federal Fluminense - UFF, na medida em que, por meio da forma de 

enquadramento do tema culinária/gastronomia e das mensagens propagadas, por vezes, 

subliminarmente, evidencia-se o papel, bem como a importância da mídia como poderosa 

ferramenta de produção de sentidos na sociedade contemporânea. 

Foi, portanto, nessa conjuntura que este estudo se concentrou. Por meio da 

metodologia aplicada, foi possível constatar a mudança de enquadramento do tema 

culinária/gastronomia na mídia televisiva brasileira. Os assuntos que envolvem o tema se 

expandiram: não se fala mais somente da cozinha, com suas técnicas ou formas de preparo, 

mas de questões nutricionais, de bem-estar e prevenção de doenças através da alimentação, de 

produtos orgânicos, das ideologias em torno da alimentação, da origem dos produtos, do 

respeito à cadeia produtiva, das questões de sustentabilidade socioambiental e, também, da 

estética, da sofisticação, do prazer, da diversão e do entretenimento. Por outro lado, mediante 

tantas questões, parece ter aumentado a responsabilidade do consumidor em relação às suas 

decisões alimentares, além dos significados atribuídos à comida e à maneira de comer. 

Como se pode perceber, as implicações do comer hoje são muitas, e o que se analisou 

é que grande parte delas está sendo retratada nos produtos televisivos. Posto isso, esta 

pesquisa teve o objetivo principal de compreender a maneira como a comida, na atualidade, 

está sendo inserida e enquadrada na mídia televisiva, analisando os formatos exibidos e as 

mensagens propagadas. 
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Em uma sociedade capitalista, com o enfraquecimento de instituições coletivas e, 

portanto, uma maior importância das escolhas individuais na construção de uma identidade, as 

mensagens propagadas pela mídia adquirem ainda mais relevância. Associado a isso, observa-

se o predomínio da cultura do consumo, que deixa de se voltar para quem é o sujeito para 

configurar-se como uma das possíveis formas de constituição desse indivíduo, de sua 

identidade, personalidade e estilo. É, pois, nessa conjuntura, que a mídia, por meio dos 

programas de culinária/gastronomia, transmite mensagens que funcionam como uma espécie 

de pedagogia do consumo, fornecendo alguns elementos que corroboram no projeto de 

construção do indivíduo. 

De acordo com Collins (2009), o papel da comida transformou-se de mera necessidade 

para formas de autoexpressão em um elemento que demarca um estilo de vida conspícuo. 

Diante disso, segundo o autor, o objetivo dos programas de culinária passou de um processo 

didático para formas de entretenimento. 

Por meio da observação simples, foi possível verificar o enquadramento dessas 

produções em tipologias, muitas vezes, distintas daquelas exibidas pelos canais. Foram elas: 

“antropológico/exótico”; “cuidado de si/bem-estar”; “reality show/docu reality”; 

“culinária/receitas” e, por último “estilo de vida/culinária”. Essas tipologias refletem uma 

espécie de fragmentação do tema, evidenciando um alinhamento das mensagens televisivas 

com os valores predominantes da sociedade. Na medida em que o consumo passa a ser uma 

das formas de expressão e de construção da pluralidade de identidades, o consumo de práticas 

alimentares e dos valores relacionados a elas tornam-se, em certa medida, determinantes na 

escolha por estilos de vida como forma não só de identificação, mas também de diferenciação 

dos indivíduos. Nesse processo, a mídia possui papel determinante, uma vez que é por meio 

dela que essas mensagens são difundidas, em uma espécie de pedagogia voltada para o 

consumo, não somente da comida e de produtos atrelados, como também e, principalmente, 

dos valores e estilos de vida. 

As categorias ou tipologias desenvolvidas foram pensadas a partir da observação das 

formas de abordagem do conteúdo, do contexto sobre o qual a comida era inserida, dos 

módulos de repetição e de rupturas entre as produções e, por fim, por toda a “ambientação” 

dos programas, incluindo cenários, combinação de elementos, como utensílios e cores, 

palavras destacadas, entre outros. Com esta pesquisa em mãos e ainda reforçada com a análise 

em profundidade de um programa de cada tipologia, foi possível responder à hipótese central, 

que relacionava o enquadramento da culinária/gastronomia na mídia com mensagens que 
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extrapolavam a cozinha em si, constituindo-se em uma espécie de pedagogia voltada para o 

consumo. Assim, com base nesta análise, constatou-se a presença, na mídia, de praticamente 

todos os “temas” que envolvem o alimento na atualidade, em uma espécie de ressignificação 

do próprio ato de comer e de tudo que o envolve. 

Essas mensagens são propagadas pelos chefs de cuisine que, por meio do esforço 

midiático, adquiriram um certo estrelato, sendo considerados celebridades, em uma espécie de 

mistura entre genialidade, experiência, técnica e dom da persuasão. Os chefs assumem o papel 

de protagonistas do atual espetáculo midiático, em parte, valorizados e enaltecidos por suas 

atuações e papéis para além de cozinheiros, tais como empreendedores, artistas, aventureiros, 

cidadãos conscientes e outros. Por meio de suas atuações pessoais e de seus discursos na 

mídia, transmitem valores ligados à beleza, à inovação, à estética, ao saudável, ao sabor, entre 

outros que, associados às práticas alimentares, conduzem a determinados estilos de vida. 

Diante de tudo que foi exposto nesta pesquisa, constata-se uma ampliação do 

repertório da comida na mídia televisiva brasileira, aumentando não só a visibilidade do tema, 

mas, sobretudo, reforçando alguns valores associados ao ato alimentar na mídia como 

elementos constitutivos de estilos de vida. Como produtora de sentidos, a mídia insere a 

comida como fio condutor para a propagação de questões comportamentais, sociais, morais e 

culturais. 

 Caberia, futuramente, compreender a maneira como essas mensagens estão sendo 

absorvidas pelos telespectadores, se estão, de alguma forma, exercendo influência nos valores 

e práticas sociais e se podem estar modificando não somente o cotidiano das cozinhas, como 

também as próprias experiências e sensibilidades do sujeito com o alimento. 
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Status Canal Programa Chef
Categoria 
emissora

Fora do ar GNT Cozinheiros em Ação

Olivier Anquier, Renata 
Vanzetto, Mônica Rangel, 
Ivan Achcar Reality-Show

Fora do ar GNT Food Truck- A Batalha
Márcio Silva e Adolpho 
Schaefer Reality-Show

Fora do ar GNT The Taste Brasil
Felipe Bronze, Claude 
Troigros e André Mifano Reality-Show

No ar GNT
Que Maravilha! Chefinhos ( este 
entra em reality no texto) Claude Troigros Reality-Show

Fora do ar GNT Que maravilha! Chato pra comer Claude Troigros Reality-Show

Fora do ar GNT
Que Maravilha! ( Reality de 
culinária e variedades) Claude Troigros Reality-Show

No ar GNT Cozinha Prática com Rita Lobo Rita Lobo Receitas

No ar GNT Receitas da Carolina Carolina Ferraz- atriz Receitas

Fora do ar GNT Tempero de Família Rodrigo Hilbert- ator Receitas

Fora do ar GNT Diário do Olivier Olivier Anquier Não informado

No ar GNT Bela Cozinha Bela Gil- Bem estar

Fora do ar GNT
Cozinha caseira com Jamie 
Oliver Jamie Oliver Não informado

Fora do ar GNT A cozinha caseira de Annabel
Annabel Langbein ( nova 
Zelândia) Não informado

Fora do ar GNT Nigellisima Nigela Lawson Não informado

Fora do ar GNT
Cozinha rápida e fácil com 
Lorraine Lorraine Pascalle Não informado

Fora do ar GNT Aprendizes de Chef
Tom Kitchin, Theo Randall e 
Michel Roux Jr. Não informado

No ar TLC Combate Culinário Llan Hall ( apresentador) Não informado

ANEXO I
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Status Canal Programa Chef
Categoria 
emissora

No ar TLC Hell's Kitchen Gordom Ramsay Não informado

Fora do ar TLC Masterchef Brasil
Henrique Fogaça, Paola 
Carosella e Erick Jacquin Não informado

No ar TLC Masterchef Espanha
Samantha Vallejo Nágera, 
Jordi Cruz, Pepe Rodrigues Não informado

No ar TLC Masterchef México

Adrián Herrera Diaz, Benito 
Molina, Dubost, Betty 
Vázquez Não informado

No ar TLC Masterchef USA
Gordon Ramsay, Joe 
Bastianich, Graham Elliot Não informado

No ar TLC Materchef Austrália
Gary Mahign, George 
Calombaris, Matt Preston Não informado

Fora do ar TLC Batalha dos Petiscos Apresentador Adam Gertler Não informado

No ar TLC Food Truck: o Desafio Jesse Palmer Não informado

No ar TLC
Receita de viagem com Bel 
Coelho Bel Coelho Não informado

No ar TLC
Anthony Bourdain: fazendo 
escala Anthony Bourdain Não informado

No ar TLC Kitchen Boss Buddy Não informado

No ar TLC Chef V.s City
Arón Sánchez e Chris 
Cosentino Não informado

Fora do ar TLC Chopped Ted Allen ( apresentador) Não informado

Fora do ar TLC Desafio Culinário
Adam Richman ( 
apresentador) Não informado

No ar TLC
Anthony Bourdain: fazendo 
escala Anthony Bourdain Não informado

Fora do ar TLC Comidas exóticas Andrew Zimmern Não informado

No ar TLC Nós contra o Chef
chefs: Antonia Lofaso, Beau 
MacMillan e Jeff Henderson Não informado

No ar
Discovery 
Home&Health  Masterchef Júnior EUA

Jurados: chefs Gordon 
Ramsay, Graham Elliot, 
Christina Tosi e Joe Bastianich Não informado
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Status Canal Programa Chef
Categoria 
emissora

No ar
Discovery 
Home&Health Cozinhando no Supermercado Carla Pernambuco Não informado

No ar
Discovery 
Home&Health Na casa deles Apresentadora Joana Munné Não informado

No ar
Discovery 
Home&Health Masterchef Júnior

Henrique Fogaça, Paola 
Carosella e Erick Jacquin Não informado

No ar
Discovery 
Home&Health Fome de Quê Neka Menna Barreto Não informado

No ar Fox Life Mans Vs Food Adam Richman Estilo de Vida

No ar Fox Life Homens Gourmet - na estrada
Carlos Bertolazzi, Dalton 
Rangel, Guga Rocha Estilo de Vida

No ar Fox Life The Taste 

Anthony Bourdain, Nigella 
Lawson, Lucio Lefebvre e 
Brian Malarkey Estilo de Vida

No  ar Fox Life Programa da Palmirinha Palmirinha Estilo de vida

Fora do ar Fox Life Brasil no Prato Carla Pernambuco Estilo de Vida

Fora do ar Fox Life Homens Gourmet
Carlos Bertolazzi, Dalton 
Rangel, Guga Rocha Estilo de Vida

Fora do ar Fox Life Hotel Hell Gordom Ramsay Estilo de Vida

No  ar Fox Life Kitchen Nightmares Gordom Ramsay Estilo de Vida
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Status
N

om
e do Program

a
Sinopse

C
anal

Tipo de TV
Jurados/apresentador

Tem
po M

édio
C

ategoria 
Em

issora

N
o ar

Cozinheiros em
 A

ção-Prato 
do dia

O
 Cozinheiros em

 A
ção - Prato do D

ia já está no seu quarto ano.  Foi o prim
eiro reality show

 nacional de 
culinária do G

N
T e tem

 com
o objetivo descobrir quem

 é o m
elhor cozinheiro do Brasil. O

s 12 candidatos 
precisarão provar que são os m

elhores, organizando um
a cozinha e planejando estratégias para satisfazerem

 os 
clientes de verdade e especialistas gastronôm

icos.
G

N
T

FECH
A

D
A

O
livier A

nquier
60 m

inutos
Reality-show

Fora do ar
Food Truck- A Batalha

 D
a criação à produção de receitas, passando pelas com

pras até a venda direta ao público, a cada episódio, os 
chefs ajudam

 dois cozinheiros a colocarem
 o seu talento a serviço das esquinas e calçadas da cidade. Q

uem
 

lucrar m
ais ganha o desafio e ainda fica com

 o dinheiro do oponente.
G

N
T

FECH
A

D
A

M
árcio Silva e A

dolpho 
Schaefer

60 m
inutos

Reality-show

Fora do ar
The Taste Brasil

Este é um
 reality que tem

 a com
petição entre os participantes e entre os próprios chefs que form

am
 suas equipes, 

provando, às cegas as colheres e decidindo se querem
 ou não o cozinheiro em

 suas equipes.  A com
ida precisa 

ser com
plexa, m

as é colocada em
 apenas 1 colher. A cada program

a um
 chef renom

ado é convidado. O
s 

m
entores preparam

 suas equipes para o desafio, m
as o chef convidado é quem

 decide, tam
bém

 às cegas, qual a 
m

elhor colher.A colher continua sendo o principal objeto do 'The Taste Brasil'. A
s receitas são com

plexas e 
elaboradas, m

as tudo deve ser servido em
 apenas um

a colher de degustação. A
final, o que vale aqui é o sabor

G
N

T
FECH

A
D

A
Felipe Bronze, Claude 
Troigros e A

ndré M
ifano

45 m
inutos

Reality-show

N
o ar

Q
ue M

aravilha! Chefinhos 

Claude e seu fiel escudeiro Batista recebem
 um

 vídeo de um
 cozinheiro m

irim
 que tem

 o sonho de um
 dia se 

tornar um
  grande chef. Eles recebem

 o m
enino ou m

enina em
 sua cozinha para ensinar um

a receita. O
 desafio 

do m
inicozinheiro é preparar o m

esm
o prato que será avaliado por seus fam

iliares e tam
bém

 por Claude, que, ao 
final do episódio, revela quantas estrelas o m

ini-chef m
erece.

G
N

T
FECH

A
D

A
Claude Troigros

45 m
inutos

Reality de culinária

For a do ar
Q

ue M
aravilha! Chato pra 

com
er

O
 chef Claude Troigois e seu ajudante Batista recebem

 um
 vídeo com

 um
a denúncia de alguém

 que é "chato pra 
com

er". O
 desafio, então, para eles é conseguir que essas pessoas com

am
 e gostem

 de receitas e ingredientes que 
as desagradariam

 em
 outras épocas.

G
N

T
FECH

A
D

A
Claude Troigros

40 m
inutos

N
ão inform

ado

Fora do ar
Q

ue M
aravilha!

Program
a apresentado pelo chef Claude Troigois e seu ajudante, Batista, no qual, a cada episódio, o chef ensina 

um
a receita com

 toques de sim
plicidade, bom

 hum
or e técnica. Tam

bém
 recebe algusn convidados.

G
N

T
FECH

A
D

A
Claude Troigros. A

judante: 
Batista

40 m
inutos

N
ão inform

ado

Fora do ar
Q

ue M
aravilha! A revanche

O
 chef Claude Troigois é desafiado a reproduzir um

a receita tradicional e de sucesso de algum
a fam

ília e é 
avaliado pelos participantes.

G
N

T
FECH

A
D

A
Claude Troigros. A

judante: 
Batista

40 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Cozinha Prática com
 Rita 

Lobo

Rita Lobo é conhecida pela praticidade. Só que, na nova tem
poarada de 2016, esta praticidade não está som

ente 
nas receitas, m

as na própria cozinha, descobrindo com
o deixar o espaço m

ais prático. A m
aneira de organizar as 

panelas, a disposição dos eletrodom
ésticos, os m

ateriais usados nos acabam
entos, o tipo de arm

ário, o projeto de 
ilum

inação, tudo isso (e m
uito m

ais) influencia. M
as existe um

 aspecto que vai além
: o estilo do dono da casa, 

tanto de cozinhar com
o de decorar.A cada episódio, antes de colocar a m

ão na m
assa, Rita Lobo vai visitar um

 
espaço e conversar sobre as escolhas e soluções encontradas pelo dono do local para deixar a cozinha m

ais 
prática. D

e volta ao estúdio, Rita faz um
 "painel de inspiração" com

 produtos que ajudam
 a criar aquele estilo: a 

cor da parede, utensílios específicos, m
ateriais de acabam

ento, um
 objeto da decoração. N

a sequência, ela 
prepara suas receitas práticas, inspiradas no estilo da cozinha que visitou.

G
N

T
FECH

A
D

A
Rita Lobo

30 m
inutos

Culinária

N
o ar

Receitas da Carolina

A atriz Carolina Ferraz já está na quinta tem
poarada, preparando receitas e "coversando" com

 as telespectadoras 
sobre o m

odo de fazer, m
as tam

bém
 sobre as suas inspirações na cozinha. Tam

bém
 tem

 a presença de 
convidados que, nesta quinta tem

porada, serão Fafá de Belém
, Regina D

uarte, Regiane A
lves, dentre outros.

G
N

T
FECH

A
D

A
Carolina Ferraz- atriz

30 m
inutos

G
astronom

ia

A
N

EX
O

 II
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Status
N

om
e do Program

a
Sinopse

C
anal

Tipo de TV
Jurados/apresentador

Tem
po M

édio
C

ategoria 
Em

issora

N
o ar

Tem
pero de Fam

ília

O
 ator Rodrigo H

ilbert, a cada episódio, prepara algum
a receita. A cada tem

porada, eles fazem
 um

a m
odificação 

na form
atação do program

a. Ele já cozinhou sozinho, com
 receitas de fam

ília. Já teve tem
poradas em

 que ele ia 
na casa de um

a fam
ília, aprendia um

 prato típico que aquela fam
ília soubesse e cozinhava junto com

 a pessoa. 
N

esta últim
a tem

poarada de 2016,  ele volta a Santa Catarina, sua terra natal, para conhecer pequenos produtores 
e cozinhar pratos típicos. O

 foco é dado nas receitas preparadas com
 ingredientes frescos, saídos do quintal, sem

 
interm

ediários, e, ainda utensílios que, em
 alguns casos, são produzidos por ele, com

o, por exem
plo, um

a grelha 
para assar.

G
N

T
FECH

A
D

A
Rodrigo H

ilbert- ator
45 m

inutos
Culinária

N
o ar

D
iário do O

livier

O
 D

iário do O
livier 2016 desem

barca na Á
sia e desvenda os m

istérios de dois países do oriente, a Índia e a 
Tailândia. Em

 um
a tem

porada com
 13 episódios, O

livier A
nquier passeia pelos segredos da cozinha indiana 

visitando as cidades de M
um

bai, Jaipur, Cochin e a região m
ontanhosa de M

unnar. Já na Tailândia, com
eçando 

pela cidade de Bangkok, O
livier explora a floresta tropical de K

hao Sok e as ilhas do Sul, com
o K

rabi e K
oh 

PhiPhi, e m
ostra as curiosidades e sabores da culinária tailandesa ( a tem

porada de 2016 term
inou em

 junho).
G

N
T

FECH
A

D
A

O
livier A

nquier
60 m

inutos
Culinária e viagem

N
o ar

Bela Cozinha

 A apresentadora Bela G
il, nesta tem

porada de 2016 (sua 6ª tem
porada), vai m

ostrar que gastronom
ia não é só 

receita e que, para o alim
ento ser saudável, além

 de fazer bem
 para nossa saúde,  deve ser cultivado de m

aneira 
lim

pa, sem
 prejudicar o m

eio am
biente, e justa para produtores e consum

idores. Com
 um

a cozinha itinerante, 
Bela viaja em

 busca dos ingredientes m
ais tradicionais da nossa culinária. O

 objetivo é m
ostrar o circuito do 

produto da sem
ente na terra ao prato da sua casa, incentivar o consum

o de produtos locais e ensinar receitas 
ainda m

ais saborosas. Ela analisa, do ponto de vista nutricional, o ingrediente-chave de cada episódio nas suas 
diferentes form

as de consum
o.

G
N

T
FECH

A
D

A
Bela G

il-
30 m

inutos
Culinária Saudável

N
o ar

O
s segredos da alim

entação 
com

 Jam
ie O

liver
Jam

ie O
liver ensina receitas nutritivas e ainda viaja pelo m

undo em
 busca das populações m

ais saudáveis do 
m

undo. Ele dá a versão dele dos superalim
entos. Ele fala dos superalim

entos.
G

N
T

FECH
A

D
A

Chef Jam
ie O

liver
30 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
A cozinha caseira de 
A

nnabel

 A
nnabel Langbein apresenta um

a cozinha orgânica e tem
 a intenção de m

ostrar com
o é fácil fazer boa com

ida 
nesse m

undo agitado. Vale a pena acom
panhar A

nnabel quando ela sai para colher frutas frescas e legum
es de 

sua própria horta e viaja para locais que são fonte dos m
elhores ingredientes .

G
N

T
FECH

A
D

A
A

nnabel Langbein ( nova 
Zelândia)

30 m
inutos

N
ão inform

ado

Fora do ar
N

igellisim
a

N
igella, inglesa, apresenta sozinha as receitas que sabe. Renega o título de chef e veste a cam

isa da cozinheira 
caseira que valoriza as refeições em

 fam
ília. Jornalista, ela conta que aprendeu a cozinhar com

 a m
ãe. Para ela, a 

com
ida precisa ser gostosa.

G
N

T
FECH

A
D

A
N

igela Law
son

30 m
inutos

N
ão inform

ado

Fora do ar
A

prendizes de Chef

Reality show
 em

 que os três chefs retornam
 à escola de gastronom

ia onde se form
aram

 para escolherem
 três 

grupos de sete candidatos que com
petem

 entre si em
 busca de um

 futuro profissional "garantido". Cada chef 
ensina e inspira os jovens conform

e seu estilo de cozinhar. O
s finalistas devem

 apresentar três pratos que 
traduzam

 o estilo do seu chef m
entor.

G
N

T
FECH

A
D

A
Tom

 K
itchin, Theo Randall 

e M
ichel Roux Jr.

45 m
inutos

Reality-show

For a do ar
A Batalha dos piores 
cozinheiros

O
s 14 piores cozinheiros do Estados U

nidos são instruídos por  grandes chefs para participarem
 de desafios 

culinários. O
 vencedor ganha R$ 25 m

il dólares.
G

N
T

FECH
A

D
A

Chefs A
nne Burrell e Tyler 

Florence
60 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
Receitas de Chuck

O
 chef Chuck H

ughes ensina truques para deixar os pratos ainda m
ais saborosos.

G
N

T
FECH

A
D

A
Chef Chuck H

ughes
30 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
Lorraine Pascale - cozinhar 
é fácil

A
pós fazer o curso de gastronom

ia, a ex-m
odelo Lorraine Pascale trabalhou em

 renom
ados restaurantes. N

este 
program

a, ela ensina que cozinhar pode ser fácil e rápido. Basta saber poucas técnicas.
G

N
T

FECH
A

D
A

Lorraine Pascale
30 m

inutos
N

ão inform
ado



!
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N
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a
Sinopse

C
anal
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Tem
po M

édio
C

ategoria 
Em

issora

For a do ar
Q

ue seja D
oce

Reality show
 em

 que, a cada episódio, três participantes disputam
 o título de m

elhor confeiteiro.
G

N
T

FECH
A

D
A

A
presentador: Chef Felipe 

Bronze Jurados: Lucas 
Corazza, Carole Crem

a e 
60 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Rainha da Cocada
A cada episódio a chef pâtissière ensina a fazer doces de m

aneira fácil e descom
plicada.

G
N

T
FECH

A
D

A
Chef Pâtissière Raiza Costa

30 m
inutos

Culinária

Fora do ar
Com

bate Culinário

D
urante a m

adrugada, dois chefs disputam
 o título de m

elhor chef. A
o todo, são 16 chefs que vão com

petindo 
entre duplas a cada episódio. O

 grupo que participa do program
a é form

ado por profissionais da gastronom
ia, 

críticos e personalidades do m
eio. O

 clim
a é quase de ringue, com

 piadas, cerveja, gritos de torcida e 
provocações.

TLC
FECH

A
D

A

Llan H
all ( 

apresentador).N
aom

i 
Pom

eroy e K
ris 

M
orningstar.

30 m
inutos

N
ão inform

ado

Fora do ar
H

ell's K
itchen

O
 chef britânico G

ordom
 Ram

say com
anda um

 reality show
 em

 que chefs jovens e aspirantes disputam
 para 

ganharem
 o restaurante dos sonhos.

TLC
FECH

A
D

A
G

ordom
 Ram

say
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

H
ell's K

itchen- Cozinha sob 
pressão

Versão brasileira do H
ell's K

itchen com
andado pelo chef Carlos Bertolazzi. São 16 cozinheiros profissionais que 

disputam
 para ganhar o prêm

io de 100 m
il reais em

 barras de ouro. N
a quarta tem

porada (que está no ar na TV
 

aberta-SBT, out 2016), a chef é D
anielle D

ahoui.
TLC/SBT

FECH
A

D
A

/A
BER

TA
Carlos Bertolazzi

50 m
inutos

Reality show

Fora do ar
M

asterchef Espanha
Reality show

 em
 que os participantes disputam

 o título de m
elhor chef, com

 prêm
io em

 dinheiro e publicação de 
livro de receita.

TLC
FECH

A
D

A
Sam

antha Vallejo N
ágera, 

Jordi Cruz, Pepe Rodrigues
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

M
asterchef M

éxico
Reality show

 em
 que os participantes disputam

 o título de m
elhor chef, com

 prêm
io em

 dinheiro e publicação de 
livro de receita.

TLC
FECH

A
D

A

A
drián H

errera D
iaz, Benito 

M
olina, D

ubost, Betty 
V

ázquez
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

M
asterchef U

SA
Reality show

 em
 que os participantes disputam

 o título de m
elhor chef, com

 prêm
io em

 dinheiro e publicação de 
livro de receita.

TLC
FECH

A
D

A
G

ordon Ram
say, Joe 

Bastianich, G
raham

 Elliot
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

M
asterchef Colôm

bia
Reality show

 em
 que os participantes disputam

 o título de m
elhor chef, com

 prêm
io em

 dinheiro e publicação de 
livro de receita.

TLC
FECH

A
D

A
N

icolás de Zuburía, Paco 
Ronceno e Jorge Rausch

50 m
inutos

 Reality-show

N
o ar

M
aterchef A

ustrália
Reality show

 em
 que 24 cozinheiros am

adores disputam
 o título de m

elhor cozinheiro, com
 prêm

io em
 dinheiro 

e publicação de livro de receita.
TLC

FECH
A

D
A

G
ary M

ahign, G
eorge 

Calom
baris, M

att Preston, 
D

onna H
ay (jurada 

convidada 2 tem
porada) e 

50 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Food Truck: o D
esafio

Reality show
 em

 que o chef Jesse Palm
er acom

panha as duas equipes nas ruas para ver quem
 m

ais vende a 
com

ida feita no food truck. Q
uem

 vencer ganha seu próprio food truck.
TLC

FECH
A

D
A

Jesse Palm
er

48 m
inutos

N
ão inform

ado

Fora do ar
Receita de viagem

 com
 Bel Coelho

O
 program

a tem
 com

o foco as viagens da chef paulistana Bel Lobo pelas ruas, aldeias indígenas e fazendas que 
possuem

 produtores locais. 
TLC

FECH
A

D
A

Bel Coelho
25 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

A
nthony Bourdain: fazendo escala

O
 chef A

nthony Bourdain tem
 até dois dias para explorar lugares em

 busca de inform
ações locais, desde 

hábitos, crenças até a culinária local.
TLC

FECH
A

D
A

A
nthony Bourdain

50 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

A
nthony Bourdain: Fora do m

apa

O
 chef A

nthony Bordain viaja por vários lugares do m
undo experim

entando a culinária local. Tem
 com

o foco 
desvendar a dim

ensão cultural da gastronom
ia e as origens de receitas. M

arrocos, Líbia, Peru, Congo são alguns 
dos destinos visitados.

TLC
FECH

A
D

A
A

nthony Bourdain
50 m

inutos
N

ão inform
ado
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N
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a
Sinopse

C
anal
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Jurados/apresentador

Tem
po M

édio
C

ategoria 
Em

issora

N
o ar

Chef itinerante

A cada episódio, o chef australiano Jock Zonfrillo sai em
 busca de com

unidades isoladas para aprender os 
ingredientes locais, bem

 com
o suas técnicas de preparo. D

epois, retorna para a A
utrália e faz um

a reeleitura de 
pratos, utilizando as referências aprendidas. Já incorporou várias dessas experiências nos cardápios de seu 
restaurante, com

o o sorvete feito com
 form

igas ou a torta que leva sangue de carneiro.
TLC

FECH
A

D
A

Jock Zonfrillo
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

D
escobertas gastronôm

icas
Em

 cada episódio, A
dam

 Richm
an revela que viaja por diversas cidades dos EU

A  em
 busca de um

a culinária  
surpreendente. Segundo o program

a, "pratos que você não encontra em
 nenhum

a outra parte do planeta". 
TLC

FECH
A

D
A

A
dam

 Richm
an

25 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

D
esafio Culinário

Reality show
 que coloca a cada sem

ana  um
 cozinheiro am

ador contra chefs estrelados, que já dirigiram
 

cozinhas internacionais. D
epois de concluídas as provas, os pratos serão experim

entados em
 um

a prova às cegas 
por um

 respeitado painel de juízes gastronôm
icos. D

epois que os dois pratos forem
 testados, o nom

e do grande 
vencedor é repassado ao apresentador. Se o cozinheiro am

ador ganhar,  fatura um
 prêm

io em
 dinheiro e terá a 

chance de com
petir com

 outro chef profissional, com
 prêm

ios em
 dinheiro progressivos para cada chef que 

derrotar. Se o chef ganhar, o em
bate na cozinha acaba.

TLC
FECH

A
D

A
A

presentador A
dam

 
Richm

an
25 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Chef em
 três sem

anas

Reality show
 em

 que cozinheiros acostum
ados a trabalharem

 em
 cozinhas com

 com
idas enlatadas e chapas 

engorduradas têm
 com

o m
eta aprenderem

, em
 apenas três sem

anas, as técnicas e form
as de preparo da alta 

gastronom
ia. D

epois desta im
ersão com

 os dois chefs Claude Bosi e A
iden Byrne, eles "passam

" pelo teste final 
em

 um
 restaurante renom

ado.
TLC

FECH
A

D
A

Chefs Claude Bosi e A
iden 

Byrne
60 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Chef a dom
icílio

O
 chef australiano Curtis Stone surpreende as pesssoas enquanto elas fazem

 as com
pras no m

ercado. D
epois 

disso, o chef vai para a casa da pessoa surpreendida para preparar um
 prato. Tem

 com
o filosofia um

a culinária 
sim

ples, com
 produtos naturais da época. Tenta extrair sabor intenso. 

TLC
FECH

A
D

A
Curtis Stone

50 m
inutos 

N
ão inform

ado

N
o ar

Com
idas super caras

A cada episódio, o apresentador Jam
es W

ong viaja o m
undo para m

ostrar o cam
inho que ingredientes tidos 

com
o "tesouros" percorrem

 desde que são coletados na natureza até sua inserção em
 cardápios apreciados por 

um
 público altam

ente sofisticado. A
s viagens incluem

 Sérvia, Tailândia, Japão, Itália, entre outros.
TLC

FECH
A

D
A

Jam
es W

rong
30 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

M
estres churrasqueiros

Com
petição pelo título de m

estre churrasqueiro de algum
as regiões dos EU

A
. O

 program
a acom

panha as etapas 
regionais do circuito am

ericano de com
petições que avaliam

 e prem
iam

 os m
elhores churrascos. A série 

acom
panha três diferentes equipes e seus líderes durante as com

petições em
 diferentes cidades. A cada etapa, os 

autores dos m
elhores churrascos recebem

 prêm
ios de m

ilhares de dólares. 
TLC

FECH
A

D
A

A
presentador K

evin 
Roberts. Jurados: M

yron 
M

ixon, A
rt Sm

ith e W
arren 

Sapp.
50 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
D

esafio de churrasqueiros

Reality show
 que segue as viagens de quatro dos m

ais conceituados com
petidores dos concursos de churrasco 

am
ericano: M

yron M
ixon, Stum

p M
cD

ow
ell, M

oe Cason e M
ichael Character. Eles com

petem
 com

 
churrasqueiros locais em

 cada concurso regional de churrascos. O
s vencedores levam

, além
 de troféus, dinheiro 

e respeito das com
unidades locais.

TLC
FECH

A
D

A

Juízes: Chris Lilly, M
elissa 

Cookston, A
m

y M
ills, Ed 

M
itchell, Brad O

rrison e 
D

ouglas Rodriguez.
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

G
igantes do churrasco

N
ovo reality show com

andado por M
yron M

ixon. A cada sem
ana, um

a dupla se apresenta em
 três provas. A

lém
 

de M
yron, existem

 m
ais dois jurados que decidem

 quem
 será o vencedor da sem

ana, que receberá cinco m
il 

dólares e a chance de disputar a final.
TLC

FECH
A

D
A

A
presentador e jurado 

M
yron M

ixon. Jurados: 
Brad O

rrison e Chris lilly
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Chef Roblè

O
 program

a acom
panha a vida do chef Roblé A

li, desde reuniões, brigas e bastidores para m
ontar um

  serviço de 
bufê sofisticado em

 N
ova Iorque. O

 form
ato acom

panha a m
ontagem

 dos pratos para os eventos, m
as não ensina 

a fazê-lo.                   
TLC

FECH
A

D
A

Chef Roblè A
li

50 m
inutos 

N
ão inform

ado

Fora do ar
M

estres da Fritura

Program
a no form

ato de reality show
 no qual há a disputa entre os m

elhores cozinheiros de frituras dos EU
A

. 
A

s com
petições incluem

 a participação na feira estadual da G
eórgia, o Festival G

ot to be N
C

 e a festa de Santo 
A

ntônio.
TLC

FECH
A

D
A

Jurados e chefs Jim
 Stacy, 

A
bel G

onzalez e Butch 
Benavides

50 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Rua pra toda gula

O
 ator Sérgio Loroza é o apresentador do program

a. A cada episódio, ele sai em
 busca de algum

 sabor específico 
das ruas. Já foi em

 busca de cachorro-quente, com
ida japonesa, entre outros. O

 program
a tam

bém
 conta com

 
convidados.

TLC
FECH

A
D

A
A

presentador Serjão Loroza
25 m

inutos
N

ão inform
ado
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édio
C

ategoria 
Em
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N
o ar

A volta ao m
undo em

 80 sabores
O

 chef Roberto O
ttini viaja pelo m

undo em
 busca de novos e inusitados sabores.

TLC
FECH

A
D

A
Chef Roberto O

ttini
25 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Com
idas exóticas

O
 chef A

ndrew
 Zim

m
ern viaja pelo m

undo em
 busca do sabor de com

idas locais, que podem
 parecer exóticas 

para outras culturas, com
o, por exem

plo, sopa da Tanzânia feita com
 pulm

ão de cabra, a supu. Para o chef, a 
com

ida é a m
elhor form

a de vivenciar outra cultura. 
TLC/FO

O
D

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

A
ndrew

 Zim
m

ern
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

N
ós contra o chef

U
m

 program
a no form

ato reality show no qual um
 grupo de pessoas com

uns com
petem

 com
 chefs profissionais. 

O
 julgam

ento do m
elhor prato fica a critério de críticos gastronôm

icos.
TLC

FECH
A

D
A

chefs: A
ntonia Lofaso, Beau 

M
acM

illan e Jeff H
enderson

55 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

K
itchen Boss

Chef Buddy Velastro dá receitas de pratos variados.
TLC

FECH
A

D
A

Chef Buddy Velastro
26 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Rolê do Chef
O

 chef H
enrique Fogaça (um

 dos jurados do M
asterchef Brasil) é o apresentador deste program

a que tem
 com

o 
objetivo m

ostrar situações cotidianas deste chef, além
 de lugares e com

idas típicas da cidade de São Paulo.
TLC

FECH
A

D
A

Chef H
enrique Fogaça

5 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Batalha dos petiscos 

Reality show
 no qual A

dam
 G

ertler apresenta as receitas dos cozinheiros da noite. Em
 cada episódio, os chefs da 

m
adrugada com

petem
 para m

ostrar as m
elhores com

idas da noite. O
 foco são sem

pre as com
idas gordurosas e 

calóricas para, segundo o próprio program
a diz,  m

atar a ressaca.
TLC

FECH
A

D
A

A
presentador A

dam
 G

ertler
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Fom
e de quê?

O
 program

a tem
 com

o apresentadora a chef e nutricionista N
eka Barreto, que ensina receitas saudáveis. A cada 

episódio, ela recebe um
 convidado que a ajuda na preparação (em

 2015, o program
a era exibido no canal de TV

 
fechada D

iscovery H
om

e&
H

ealthy).
TLC

FECH
A

D
A

Chef e nutricionista N
eka

25 m
inutos

N
ão inform

ado

For a do ar
Chef vs City

Reality show
 em

 que dois chefs fazem
 um

 tour culinário por cidades dos Estados U
nidos a fim

 de desafiarem
 

dois chefs locais. A
s duplas são desafiadas a buscarem

 pela cidade alguns tipos de culinária. Tudo isso acontece 
em

 um
a grande correria.

TLC
FECH

A
D

A
A

arón Sanchez e Chris 
Cosentino

45 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Bakery Boss
Buddy é cham

ado para tentar salvar padarias à beira da falência.
TLC

FECH
A

D
A

Buddy Valastro
50 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
M

asterchef Júnior Espanha
Este reality show

 é voltado para a com
petição entre crianças. O

 vencedor ganha o título de m
elhor cozinheiro 

m
irim

 e prêm
io em

 dinheiro. 
D

iscovery 
H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

Jurados: Pepe Rodríguez, 
Jordi Cruz e Sam

anta 
Vallejo-N

ágera
60 m

inutos
Culinária 

N
o ar

Cozinhando no 
Superm

ercado

O
 program

a é um
 reality show

 no qual, a cada episódio, três participantes, cozinheiros am
adores, precisam

 
cozinhar algum

 tipo de com
ida específica dentro de um

 superm
ercado. A chef Carla Pernam

buco é a jurada fixa, 
A

ndré Vasco, o apresentador e, a cada episódio, tem
 um

 jurado convidado. O
s prêm

ios envolvem
 produtos do 

superm
ercado e, na final, um

 curso de gastronom
ia com

 duração de 1 ano. 
D

iscovery 
H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

A
presentador: A

ndré Vasco 
e Jurada: Carla Pernam

buco 
e um

 jurado convidado
30 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Cake Boss
Reality show

 em
 que, a cada episódio, Buddy Valastro tem

 a m
issão de construir bolos "im

pressionantes" com
 

sua equipe.
D

iscovery 
H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

Buddy Valastro
22 m

inutos
Culinária 

N
o ar

Batalha dos Confeiteiros 
EU

A
Reality show

 em
 que,  a cada sem

ana, um
 participante é elim

inado.
D

iscovery 
H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

Buddy Valastro
60 m

inutos
Culinária 

N
o ar

Bake O
FF Brasil

Reality show
 em

 que 14 candidatos concorrem
 ao título de m

elhor confeiteiro am
ador do país. Técnica e criação 

serão avaliadas.

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
/SBT

FECH
A

D
A

/A
BER

TA

A
presentadora Ticiana Villa 

Boas. Jurados: Fabrizio 
Fasano Jr e Carol Fiorentino.

60 m
inutos

Culinária 

N
o ar

Bake O
FF Reino U

nido
Reality show

 em
 que confeiteiros am

adores concorrem
 pelo título de m

elhor confeiteiro do país.
D

iscovery 
H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

A
presentadoras: Sue Perkins 

e M
el G

iedroyc Jurados: 
M

ery Berry e Paul 
55 m

inutos
Culinária 

N
o ar

A G
uerra dos Cupcakes

A cada sem
ana, confeiteiros de cupcakes com

petem
 para m

ostrar seus bolinhos em
 um

 evento im
portante e, 

ainda, ganhar o prêm
io de 10 m

il dólares.
D

iscovery 
H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

A
presentador Justin 

W
illm

an e os jurados 
Candace N

elson e Florian 
Bellanger

60 m
inutos

Culinária 
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Status
N

om
e do Program

a
Sinopse

C
anal

Tipo de TV
Jurados/apresentador

Tem
po M

édio
C

ategoria 
Em

issora

N
o ar

D
oce Batalha

D
isputa entre confeiteiros. O

 vencedor ganha 50 m
il dólares.

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
FECH

A
D

A

Jurado: Bobby D
een. 

Jurados: D
uff G

oldm
an, 

N
ancy Fuller e Lorraine 

60 m
inutos

Culinária 

N
o ar

Incríveis bolos de 
casam

ento

Reality show
 no qual confeiteiros precisam

 criar com
plicados bolos de casam

ento. O
 program

a m
ostra os 

bastidores de três confeitarias de luxo am
ericanas: a Cake A

telier, de N
ova Iorque, a Cake G

irls, de Chicago, e a 
Cake D

ivas, de Los A
ngeles. O

s confeiteiros precisam
 atender à dem

anda de exigentes noivos.
D

iscovery 
H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

O
s noivos de cada episódio 

fncionam
 com

o "jurados".
55 m

inutos
Culinária 

N
o ar

O
 Rei do chocolate

Reality show
 em

 que o m
estre em

 chocolates Ernst K
nam

 e sua equipe precisam
 fazer verdadeiras esculturas 

com
 chocolate.

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
FECH

A
D

A
Ernst K

nam
25 m

inutos
Culinária 

N
o ar

A G
uerra dos D

onuts
Reality show

 no qual confeiteiros com
petem

 por um
 prêm

io de 10 m
il dólares.

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
FECH

A
D

A
A

presentadora: D
aryn Jones

25 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Com
 que receita eu vou

Program
a em

 que a chef Carla Pernam
buco transm

ite receitas variadas. H
á sem

pre a participação de algum
a 

celebridade.
D

iscovery H
om

e&
H

ealth
FECH

A
D

A
Carla Pernam

buco
30 m

inutos
Culinária 

Fora do ar
N

a casa deles
Program

a no qual a crítica gastronôm
ica Joana M

unné entra na casa dos grandes chefs do Brasil para m
ostrar 

um
 pouco dos seus estilos de vida e da form

a com
o cozinham

 em
 casa.

D
iscovery H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

A
presentadora Joana M

unné
30 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

M
asterchef Júnior 

Colôm
bia

Este reality show é voltado para a com
petição entre crianças. O

 vencedor ganha o título de m
elhor cozinheiro 

m
irim

 e prêm
io em

 dinheiro. 
D

iscovery 
H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

Jurados: José Ram
ón 

Castillo, Jorge Rausch e 
N

icolás de Zubiría G
óm

ez
50 m

inutos
Culinária 

Fora do ar
Batalha dos cozinheiros

Reality show
 de culinária, com

andado pelo chef Buddy Velastro, que busca a m
elhor dupla de cozinheiros nos 

quesitos sabor, qualidade e originalidade. A dupla vencedora ganha o prêm
io de 200 m

il reais.

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
/Record

FECH
A

D
A

/A
BER

TA
Jurado: chef Buddy Velastro

50 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

200 G
raus

Program
a no form

ato docu reality lançado em
 novem

bro de 2016, no qual o telespectador acom
panha a rotina 

do chef H
enrique Fogaça, entre casa, am

igos, fam
ília, banda de m

úsica, lugares de com
idas típicas e a cozinha 

dos seus restaurantes.
D

iscovery 
H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

Chef H
enrique Fogaça

30 m
inutos

Culinária 

N
o ar

M
asterchef Brasil 

profissionais
D

epois de três edições com
 chefs am

adores, esta é a vez do M
asterchef com

 chef profissionais. Reality show 
com

 a disputa de chefs profissionais pelo título de m
elhor cozinheiro.

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
/BA

N
D

FECH
A

D
A

/A
BER

TA
H

enrique Fogaça, Paola 
Carosella e Erick Jacquin

90 m
inutos

Culinária

Fora do ar
M

asterchef Brasil

M
asterchef é um

 form
ato de reality show de culinária originário do Reino U

nido em
 1990. H

oje é produzido em
 

m
ais de 40 países.  N

esta versão brasileira,  os participantes (cozinheiros am
adores) disputam

 o título de m
elhor 

chef. Em
 2016, o program

a está na sua terceira tem
porada. Tem

 com
o "m

ediadora" A
na Paula Padrão e os 

jurados são três chefs renom
ados, cada qual com

 um
 estilo. O

 grande vencedor da final do M
asterChef Brasil 

2016 levou para casa a prem
iação de R$ 150 m

il, um
 carro 0 km

, um
a bolsa de estudos na renom

ada Le Cordon 
Bleu, em

 Paris, R$ 1 m
il por m

ês em
 com

pras no Carrefour durante um
 ano e o troféu M

asterChef Brasil.

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
/BA

N
D

FECH
A

D
A

/A
BER

TA
H

enrique Fogaça, Paola 
Carosella e Erick Jacquin

90 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

M
asterchef Júnior EU

A
Este reality show é voltado para a com

petição entre crianças. O
 vencedor ganha o título de m

elhor cozinheiro 
m

irim
 e prêm

io de cem
 m

il dólares em
 dinheiro. 

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
FECH

A
D

A

Jurados: chefs G
ordon 

Ram
say, G

raham
 Elliot, 

Christina Tosi e Joe 
Bastianich

60 m
inutos

Culinária 

N
o ar

U
m

, dois feijão com
 arroz

O
 casal M

anu Cucchi, chef italiano, e Lívia Zaruty, blogueira brasileira, percorrem
 o Brasil em

 busca dos 
m

elhores pratos de arroz e feijão. D
epois de ouvir as histórias de superação de cada participante e experim

entar 
o prato preparado pelo próprio, o chef italiano tem

 a m
issão de fazer um

a reeleitura deste m
esm

o prato.
D

iscovery H
om

e&
H

ealth
FECH

A
D

A
Chef M

anu Cucchi
30 m

inutos
Culinária 

N
o ar

Pé na estrada com
 Buddy

O
 chef Buddy Velastro (apresentador do program

a de confeitaria Cake Boss) tira férias e viaja com
 a fam

ília em
 

um
 m

otor hom
e pelo sul dos Estados U

nidos. Ele aproveita a viagem
 para provar pratos da culinária local.

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
FECH

A
D

A
Chef Buddy Velastro

30 m
inutos

N
ão inform

ado



!
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Status
N

om
e do Program

a
Sinopse

C
anal

Tipo de TV
Jurados/apresentador

Tem
po M

édio
C

ategoria 
Em

issora

N
o ar

Cozinhando com
o um

 chef
A cada episódio, o chef Rishi prepara pratos, geralm

ente, de diferentes países.
D

iscovery H
om

e&
H

ealth
FECH

A
D

A
Chef Rishi D

esai
30 m

inutos
Culinária 

N
o ar

D
elícias em

 Fam
ília: N

a Estrada

D
ois irm

ãoes britânicos, o padeiro Tom
 H

erbert e seu irm
ão, o chef H

enry H
erbert, saem

 pela Inglaterra para 
m

ostrarem
 que a com

ida britância é gostosa. V
ão em

 busca de produtores de alim
entos de alta qualidade e, 

inspirados nos ingredientes de cada região, criam
 pratos ao ar livre em

 fogueiras, fogões de acam
pam

ento e 
churrasqueiras.

D
iscovery H

om
e&

H
ealth

FECH
A

D
A

Tom
 H

erbert e H
enry 

H
erbert

60 m
inutos

Culinária

Fora do ar
M

ans V
s Food

Em
 M

ans vs Food, o apresentador A
dam

 Richm
ann precisa com

er um
a quantidade inim

aginável de com
ida. Se 

ele conseguir, o ponto é dele. Caso contrário, é da com
ida.

Fox Life
FECH

A
D

A
A

dam
 Richm

an
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

H
om

ens G
ourm

et - na estrada D
epois de H

om
ens G

ourm
et, program

a em
 que os chefs Carlos Bertolazzi, D

alton Rangel e G
uga Rocha 

ensinavam
 algum

as receitas em
 estúdio. A

gora, com
 H

om
ens G

ourm
et-na estrada, eles viajm

 por oito diferentes 
destinos no Brasil em

 busca de novos ingredientes, experiências culinárias e inform
ações sobre a gastronom

ia 
brasileira.

Fox Life
FECH

A
D

A
Carlos Bertolazzi, D

alton 
Rangel, G

uga Rocha 
30 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
The Taste - O

 sabor da 
Vitória

Com
petição que m

istura chefs profissionais e cozinheiros am
adores na preparação de pratos que devem

 
im

pressionar os jurados. Todos os pratos são julgados às cegas.
Fox Life

FECH
A

D
A

A
nthony Bourdain, N

igella 
Law

son, Lucio Lefebvre e 
Brian M

alarkey
45 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
Program

a da Palm
irinha

Palm
irinha faz parte das m

ais antigas apresentadoras de program
as de culinária. A cada episódio, ela ensina um

a 
receita e recebe, ainda, a visita de algum

a celebridade. O
 program

a ensina o passo a passo de um
a receita. 

Fox Life
FECH

A
D

A
Palm

irinha 
30 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
Brasil no Prato

Program
a em

 que a chef Carla Pernam
buco transm

ite receitas variadas. 
Fox Life

FECH
A

D
A

Carla Pernam
buco

31 m
inutos

N
ão inform

ado

Fora do ar
H

otel H
ell

O
 chef G

ordom
 Ram

say vai até alguns hotéis para detectar problem
as em

 suas cozinhas.
Fox Life

FECH
A

D
A

G
ordom

 Ram
say

43 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

O
 M

undo de Jacquin
Reality show

 em
 que o telespectador "vive"e "acom

panha" a vida de Jacquin, tanto no cam
po profissional 

quanto no pessoal.
Fox Life

FECH
A

D
A

Chef Jacquin
45 m

inutos
Reality-show

N
o ar

Com
er Bem

 que m
al tem

?

O
 program

a tem
 o objetivo de "ensinar" a com

er de form
a m

ais saudável, m
esm

o na correira do dia a dia.O
 

apresentador é chef e consultor de gastronom
ia funcional. Fala sobre orgânicos, procedência de alim

entos, 
desintoxicação para revigorar m

ente e corpo, entre outros.
SO

N
Y

FECH
A

D
A

Chef Flávio Passos
25 m

inutos
Cozinha

N
o ar

Chefs na Rua
O

 chef M
aurício viaja pelo m

undo em
 busca dos sabores da com

ida de rua. Em
 sua jornada, já foi para H

ong 
K

ong, M
alásia, Singapura, Em

irados Á
rabes, M

arrocos, entre outros.
SO

N
Y

FECH
A

D
A

Chef M
aurício Schuartz

25 m
inutos

Viagem

N
o ar

Receitas Brasil

A chef Letícia M
assula apresenta aos telespectadores pratos típicos da culinária brasileira, além

 de releituras de 
pratos tradicionais. Recebe convidados para troca de inform

ações gastronôm
icas e fornece algum

as dicas e 
truques da cozinha.

SO
N

Y
FECH

A
D

A
Chef Letícia M

assula
25 m

inutos
Variety

Fora do ar
Top Chef

Reality norte-am
ericano no qual chefs com

petem
 para ganharem

 o prêm
io final: 100 a 200 m

il dólares.
SO

N
Y

FECH
A

D
A

Jurados: Tom
 Collichio, G

ail 
Sim

m
ons 

55 m
inutos

Reality show

N
o ar

K
itchen N

ightm
ares

N
o program

a, o chef G
ordom

 Ram
say vai até restaurantes à beira da falência com

 a intenção de ver o que está 
acontecendo de errado e m

udar m
uitas coisas, até m

esm
o desagradando aos próprios donos.

Fox Life
FECH

A
D

A
G

ordom
 Ram

say
43 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
BBQ

 Brasil: Churrasco na 
Brasa

Reality show
 brasileiro, tendo com

o form
ato original o BBQ

 Cham
p, criado em

 2015 pela rede britânica ITV. 
Trata-se de um

a com
petição entre 14 churrasqueiros que concorrem

 pelo título de m
elhor churrasqueiro am

ador 
do Brasil, além

 de ganhar R$ 24 m
il reais em

 com
pras na rede de varejo Extra e produtos da fabricante de carnes 

Friboi (am
bas patrocinadoras do program

a). O
 prim

eiro episódio foi ao ar em
 fevereiro de 2016.

SBT
FECH

A
D

A

A
presentadora Ticiana Villa 

Boas. Jurados: Chefs Carlos 
Bertolazzi e Rogério de 
Betti.

60 m
inutos

N
ão inform

ado
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Status
N

om
e do Program

a
Sinopse

C
anal

Tipo de TV
Jurados/apresentador

Tem
po M

édio
C

ategoria 
Em

issora

Fora do ar
M

ais Você- Super Chef 
Celebridades

Reality show
 de culinária que acontece dentro do program

a de A
na M

aria Braga intitulado M
ais Você. O

 Super 
Chef Celebridades é um

a nova versão do Super Chef. N
a nova versão, só participam

 celebridades do m
eio 

artístico. O
 público é envolvido nas elim

inações por m
eio de votos via internet e telefone. N

a final, há a 
presença de jurados.A cam

peã ganha 50 m
il reais e o título de Super chef.

TV
 G

lobo
A

BERTA

Jurados da últim
a 

etapa:Rafael Costa e Silva, 
Claude Troisgros e os atores 
Eriberto Leão e D

ébora 
N

ascim
ento 

60 m
inutos

N
ão inform

ado

Fora do ar
M

ais Você- Super 
Chefinhos

Reality show
 de culinária voltado para crianças. N

esta versão, A
na M

aria Braga recebe oito crianças para 
executarem

 provas e ainda terem
 aulas de culinária com

 chefs renom
ados. O

 vencedor ganha 15 m
il reais. ( Foi 

ao ar em
 outubro de 2016).

TV
 G

lobo
A

BERTA

Jurados da final: Thiago 
Faro e Paula Prandini, além

 
da atriz Fabiana K

arla.
60 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

M
ais Você

A
na M

aria Braga com
anda há anos um

 program
a m

atinal com
 vários quadros, dentre eles, o quadro de receitas. 

Ela m
esm

a ensina e tem
 um

a ajudante. À
s vezes, tam

bém
 há a presença de convidados.

TV
 G

lobo
A

BERTA
A

na M
aria Braga

70 m
inutos

N
ão inform

ado

Fora do ar
M

asterchef Junior Brasil

Pela prim
eira vez no Brasil, este form

ato é voltado para a com
petição entre crianças. O

 vencedor ganha o título 
de m

elhor cozinheiro m
irim

, além
 de troféu, prêm

io em
 dinheiro, curso de gastronom

ia e viagem
 (outubro a 

dezem
bro de 2015).

TLC/BA
N

D
FECH

A
D

A
/A

BER
TA

H
enrique Fogaça, Paola 

Carosella e Erick Jacquin
60 m

inutos
N

ão inform
ado

Fora do ar
Batalha dos cozinheiros

Reality show
 de culinária, com

andado pelo chef Buddy Valastro, que busca a m
elhor dupla de cozinheiros nos 

quesitos sabor, qualidade e originalidade. A dupla vencedora ganha o prêm
io de 200 m

il reais.
Rede Record

A
BERTA

Jurado: chef Buddy Velastro
50 m

inutos
N

ão inform
ado

For a do ar
Batalha dos Confeiteiros 
Brasil

Reality show
 em

 que 14 participantes precisam
 fazer bolos m

onum
entais para que, ao final, apenas um

 seja 
escolhido para com

andar a prim
eira filial da Carlo's Bakery no Brasil (padaria que o chef Valastro possui nos 

Estados U
nidos com

 sua fam
ília).

Rede Record
A

BERTA
Buddy Valastro

60 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

D
ia D

ia com
 D

aniel Bork
O

 apresentador D
aniel Bork dá o passo a passo de receitas.

BA
N

D
A

BERTA
D

aniel Bork
60 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

M
ulheres

H
á 30 anos no ar, este é um

 program
a voltado para o passo a passo de um

a receita. É, atualm
ente, apresentado 

por Cátia Fonseca e, a cada episódio, recebe um
 chef diferente para ensinar determ

inada receita.
TV

 G
A

ZETA
A

BERTA
Cátia Fonseca

25 m
inutos

Entretenim
ento

N
o ar

D
uelo de M

ães

Reality show
 no qual as m

ães de celebridades ou m
ães fam

osas se enfrentam
 num

a disputa gastronôm
ica. A 

cada sem
ana, duas m

ães com
petem

 para saber quem
 ganha o título de m

elhor cozinheira e um
 prêm

io no valor 
de 5 m

il reais. O
 program

a com
eçou em

 22/10/2016.

D
iscovery 

H
om

e&
H

ealth
/SBT

A
BERTA

/FECH
A

D
A

Ticiana Villas Boas ( 
apresentadora)

30 m
inutos

Culinária 

N
o ar

M
elhor pra você

D
entro do Program

a M
elhor pra você, o chef Edu G

uedes ensina variadas receitas na parte do estúdio que é um
a 

cozinha.
Rede TV

A
BERTA

Chef Edu G
uedes

25 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Chopped
Reality show

 de culinária no qual cada participnate tem
 apenas 30 m

inutos para executar um
a receita própria 

com
 ingredientes de que ficam

 sabendo segundos antes de a prova com
eçar.

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

A
presentador Ted A

llen
60 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Tem
pero na m

ochila
Este program

a é um
a produção nacional na qual o chef Pedro Benoliel viaja pelas principais cidades do litoral 

paulista com
 sua cozinha itinerante em

 busca de boa com
ida, histórias e aspectos culturais de cada local.

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

Pedro Benoliel
25 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Lanchonetes Clássicas com
 

G
uy Fieri

O
 apresentador G

uy Fieri viaja pelos Estados U
nidos em

 busca de lanchonetes para degustar as com
idas feitas 

nestes estabelecim
entos, dem

onstrando sua diversidade gastronôm
ica.  

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

G
uy Fieri

25 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Iron Chef A
m

érica

Reality show
 inspirado no program

a hom
ônim

o criado no Japão. A com
petição acontece entre chefs do m

undo, 
A cada episódio, um

 chef reconhecido é colocado à prova contras os Iron Chef A
m

erica: Boby Flay, M
asaharu 

M
orim

oto, Cat Cora, Jose G
arces e M

ichael Sym
on.

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

A
presentadores: A

lton 
Brow

n, K
evin Brauch, M

ark 
D

acascos
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Receitas da Ina - D
e volta 

ao Básico
Ina G

arten, considerada a expert da cozinha, ensina um
a culinária m

ais básica, fornecendo truques, dicas e 
receitas.

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

Ina G
arten

25 m
inutos

N
ão inform

ado
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Status
N

om
e do Program

a
Sinopse

C
anal

Tipo de TV
Jurados/apresentador

Tem
po M

édio
C

ategoria 
Em

issora

N
o ar

G
iada em

 casa
O

 program
a é baseado em

 receitas criadas por G
iada, tendo com

o foco a fam
ília e am

igos. A
s receitas são 

transm
itidas de um

 jeito caseiro, com
 "estilo californiano".

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

G
iada D

e Laurentiis
25 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

A batalha dos carrinhos
Reality show

 em
 que quatro chefs precisam

 pegar ingredientes nas prateleiras do superm
ercado e cozinhar ali 

m
esm

o. O
 vencedor leva o prêm

io de 20 m
il dólares.

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

A
presentador G

uy Fieri
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Cozinha na Laje

O
 program

a se passa em
 um

a laje no m
orro do Vidigal. N

este am
biente, o chef Pedro Benoliel apresenta a 

com
ida popular brasileira e a cultura de botequim

, visita lugares lendários para a cidade do Rio de Janeiro e 
recebe convidados para prepararem

 as receitas.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
Chef Pedro Benoliel

30 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Refeição em
 30 m

inutos
N

o program
a, a chef Rachael Ray ensina a fazer um

a com
ida em

 apenas 30 m
inutos, indo dos ingredientes até a 

apresentação do prato.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
 Chef Rachael Ray

31 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

M
estres da Sabotagem

O
 apresentador A

lton Brow
n oferece aos com

petidores um
a m

aleta recheada com
 100 m

il dólares. A quantia é 
dividida entre os quatro participantes, que ganham

 a oportunidade de ajudar ou sabotar seus oponentes. N
a 

"sabotagem
", estão em

 jogo utensílios quebrados ou m
esm

o a falta de ingredientes.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
A

presentador A
lton Brow

n
50 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

Bizu

O
 Program

a ensina a receita, m
as com

 um
 jeito próprio, geralm

ente, utilizando um
 único ingrediente com

o base 
para diferentes pratos. Em

 cada episódio, revela um
 "segredo",o "bizu". A chef Luiza H

offm
an diz que a com

ida 
é m

ulticultural devido a suas experiências na cozinha em
 vários lugares do m

undo.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
Chef Luiza H

offm
an

15 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

D
uelo com

 Bobby Flay
Série no form

ato reality show no qual dois chefs se enfrentam
 para saber quem

 terá a chance de com
petir no 

preparo de um
 prato com

 o próprio Bobby Flay.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
Bobby Flay

25 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Sabores da Itália
Program

a no qual a chef G
iada D

e Laurentiis apresenta receitas práticas e saudáveis de pratos italianos. 
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
G

iada D
e Laurentiis

25 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Loucos por churrasco
Program

a no qual o chef Bobby Flay ensina a fazer churrasco de várias m
aneiras. 

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

Bobby Flay
30 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

D
uelo de receitas

N
este program

a, os m
elhores cozinheiros (cada qual em

 seu ram
o) são convidados para participarem

 de um
 

program
a no canal Food N

etw
ork e, quando m

enos esperam
, recebem

 a visita do chef Bobby Flay, que os 
desafia para a execução de um

a receita.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
Bobby Flay

25 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

M
enu da sem

ana

Produção brasileira do Food N
etw

ork, o program
a tem

 com
o objetivo apresentar um

a sugestão de m
enu 

com
pleto, sendo que cada dia é um

a "etapa do m
enu", com

o por exem
plo, segunda, entradas, terças, pratos 

principais e assim
 por diante.

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

Cam
ila Raffanti e Juliana 

A
raripe ( atrizes)

15 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

Procura-se um
 chef

Este program
a é um

 reality show
 no qual quatro candidatos são testados, desde tem

peros até a habilidade com
 

os negócios, para que o vencedor com
ande o renom

ado restaurante.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
A

nne Burrel
50 m

inutos 
N

ão inform
ado

N
o ar

A
cadem

ia de Superchefs

Program
a no form

ato reality show, no qual dez cozinheiros am
adores form

am
 as equipes com

andadas pelos 
renom

ados chefs do canal Food N
etw

ork. A cada episódio, os participantes recebem
 o suporte dos chefs na 

execução dos pratos. O
 vendecor ganha 50 m

il dólares.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
A

presentador Ted A
llen

60 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

SO
S Restaurante

Program
a no qual o chef Robert Irvine vai até o restaurante fracassado para, em

 dois dias e com
 apenas 10 m

il 
dólares, m

udar o destino do estabelecim
ento.

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

Chef Robert Irvine
30 m

inutos 
N

ão inform
ado

N
o ar

Jantar na Tiffani
A cada episódio, a atriz e apresentadora Tiffani Thiessen abre as portas de sua casa para am

igos e celebridades e 
ensina com

o preparar um
 m

enu exclusivo e com
o m

ontar um
a m

esa.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
Tiffani Thiessen

25 m
inutos

N
ão inform

ado
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Status
N

om
e do Program

a
Sinopse

C
anal

Tipo de TV
Jurados/apresentador

Tem
po M

édio
C

ategoria 
Em

issora

N
o ar

Cozinha à la Fieri
Program

a no qual o chef G
uy Fieri ensina com

o fazer um
a grande variedade de pratos. Segundo o canal, a 

com
ida de G

uy Fieri é tão divertida quanto a personalidade do chef.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
Chef G

uy Fieri
26 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

A could kill for a D
essert

A confeiteira D
anielle N

oce ensina receitas de sobrem
esas e drinques, além

 de bolos e tortas. Busca unir, a cada 
program

a, m
oda e gastronom

ia.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
D

ani N
oce

25 m
inutos

N
ão inform

ado

N
o ar

M
estre dos Bolos

D
uff  G

oldm
an e sua equipe fazem

 bolos m
irabolantes por encom

enda.
FO

O
D

 
N

ETW
O

RK
FECH

A
D

A
D

uff G
oldm

an
25 m

inutos
N

ão inform
ado

N
o ar

O
 Rei do Sanduíche

O
 chef Jeff M

auro ensina variadas form
as de se fazer sanduíche.

FO
O

D
 

N
ETW

O
RK

FECH
A

D
A

Jeff M
auro

25 m
inutos

N
ão inform

ado
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Nome do Programa Canal Tipologia de análise
Cozinheiros em Ação-Prato 
do dia GNT Reality-show/docu- reality

Food Truck- A Batalha GNT Reality-show/docu- reality

The Taste Brasil GNT Reality-show/docu- reality

Que Maravilha! Chefinhos GNT Reality-show/docu- reality
Que Maravilha! Chato pra 
comer GNT Reality-show/docu- reality

Que Maravilha! GNT Estilo de Vida/culinária

Que Maravilha! A revanche GNT Reality-show/docu- reality
Cozinha Prática com Rita 
Lobo GNT Estilo de Vida/culinária

Receitas da Carolina GNT Estilo de Vida/culinária

Tempero de Família GNT Estilo de Vida/culinária

Diário do Olivier GNT Antropológico/exótico

Bela Cozinha GNT Cuidado de si/bem-estar
Os segredos da alimentação 
com Jamie Oliver GNT Cuidado de si/bem-estar
A cozinha caseira de 
Annabel GNT Cuidado de si/bem-estar

Nigellisima GNT Estilo de Vida/culinária

Aprendizes de Chef GNT Reality-show/docu- reality
A Batalha dos piores 
cozinheiros GNT Reality-show/docu- reality

Receitas de Chuck GNT Culinária/receitas
Lorraine Pascale - cozinhar 
é fácil GNT Estilo de Vida/culinária

Que seja Doce GNT Reality-show/docu- reality

Rainha da Cocada GNT Estilo de Vida/culinária

Combate Culinário TLC Reality-show/docu- reality

Hell's Kitchen TLC Reality-show/docu- reality

ANEXO III
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Nome do Programa Canal Tipologia de análise
Hell's Kitchen- Cozinha sob 
pressão TLC/SBT Reality-show/docu- reality

Masterchef Espanha TLC Reality-show/docu- reality

Masterchef México TLC Reality-show/docu- reality

Masterchef USA TLC Reality-show/docu- reality

Masterchef Colômbia TLC Reality-show/docu- reality

Materchef Austrália TLC Reality-show/docu- reality

Food Truck: o Desafio TLC Reality-show/docu- reality
Receita de viagem com Bel 
Coelho TLC Antropológico/exótico
Anthony Bourdain: fazendo 
escala TLC Antropológico/exótico
Anthony Bourdain: Fora do 
mapa TLC Antropológico/exótico

Chef itinerante TLC Antropológico/exótico

Descobertas gastronômicas TLC Antropológico/exótico

Desafio Culinário TLC Reality-show/docu- reality

Chef em três semanas TLC Reality-show/docu- reality

Chef a domicílio TLC Estilo de Vida/culinária

Comidas super caras TLC Antropológico/exótico

Mestres churrasqueiros TLC Reality-show/docu- reality

Desafio de churrasqueiros TLC Reality-show/docu- reality

Gigantes do churrasco TLC Reality-show/docu- reality

Chef Roblè TLC Reality-show/docu- reality

Mestres da Fritura TLC Reality-show/docu- reality

Rua pra toda gula TLC Estilo de Vida/culinária
A volta ao mundo em 80 
sabores TLC Antropológico/exótico

Comidas exóticas TLC/FOODNETWORK Antropológico/exótico
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Nome do Programa Canal Tipologia de análise

Nós contra o chef TLC Reality-show/docu- reality

Kitchen Boss TLC Culinária/receitas

Rolê do Chef TLC Estilo de Vida/culinária

Batalha dos petiscos TLC Reality-show/docu- reality

Fome de quê? TLC Cuidado de si/bem-estar

Chef vs City TLC Reality-show/docu- reality

Bakery Boss TLC Reality-show/docu- reality

Masterchef Júnior Espanha Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality
Cozinhando no 
Supermercado Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

Cake Boss Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality
Batalha dos Confeiteiros 
EUA Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

Bake OFF Brasil
Discovery 
Home&Health/SBT Reality-show/docu- reality

Bake OFF Reino Unido Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

A Guerra dos Cupcakes Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

Doce Batalha Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality
Incríveis bolos de 
casamento Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

O Rei do chocolate Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

A Guerra dos Donuts Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

Com que receita eu vou Discovery Home&Health Culinária/receitas

Na casa deles Discovery Home&Health Estilo de Vida/culinária
Masterchef Júnior 
Colômbia Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

Batalha dos cozinheiros
Discovery 
Home&Health/Record Reality-show/docu- reality

200 Graus Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality
Masterchef Brasil 
profissionais

Discovery 
Home&Health/BAND Reality-show/docu- reality
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Nome do Programa Canal Tipologia de análise

Masterchef Brasil
Discovery 
Home&Health/BAND Reality-show/docu- reality

Masterchef Júnior EUA Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

Um, dois feijão com arroz Discovery Home&Health Estilo de Vida/culinária

Pé na estrada com Buddy Discovery Home&Health Reality-show/docu- reality

Cozinhando como um chef Discovery Home&Health Estilo de Vida/culinária
Delícias em Família: Na 
Estrada Discovery Home&Health Estilo de Vida/culinária

Mans Vs Food Fox Life Antropológico/exótico
Homens Gourmet - na 
estrada Fox Life Antropológico/exótico
The Taste - O sabor da 
Vitória Fox Life Reality-show/docu- reality

Programa da Palmirinha Fox Life Culinária/receitas

Brasil no Prato Fox Life Culinária/receitas

Hotel Hell Fox Life Reality-show/docu- reality

O Mundo de Jacquin Fox Life Reality-show/docu- reality

Comer Bem que mal tem? SONY Cuidado de si/bem-estar

Chefs na Rua SONY Antropológico/exótico

Receitas Brasil SONY Estilo de Vida/culinária

Top Chef SONY Reality-show/docu- reality

Kitchen Nightmares Fox Life Reality-show/docu- reality
BBQ Brasil: Churrasco na 
Brasa SBT Reality-show/docu- reality
Mais Você- Super Chef 
Celebridades TV Globo Reality-show/docu- reality
Mais Você- Super 
Chefinhos TV Globo Reality-show/docu- reality

Mais Você TV Globo Culinária/receitas

Masterchef Junior Brasil TLC/BAND Reality-show/docu- reality

Batalha dos cozinheiros Rede Record Reality-show/docu- reality
Batalha dos Confeiteiros 
Brasil Rede Record Reality-show/docu- reality
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Nome do Programa Canal Tipologia de análise

Dia Dia com Daniel Bork BAND Culinária/receitas

Mulheres TV GAZETA Culinária/receitas

Duelo de Mães
Discovery 
Home&Health/SBT Reality-show/docu- reality

Melhor pra você Rede TV Culinária/receitas

Chopped FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality

Tempero na mochila FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária
Lanchonetes Clássicas com 
Guy Fieri FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

Iron Chef América FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality
Receitas da Ina - De volta 
ao Básico FOOD NETWORK Culinária/receitas

Giada em casa FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

A batalha dos carrinhos FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality

Cozinha na Laje FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

Refeição em 30 minutos FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

Mestres da Sabotagem FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality

Bizu FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

Duelo com Bobby Flay FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality

Sabores da Itália FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

Loucos por churrasco FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

Duelo de receitas FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality

Menu da semana FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

Procura-se um chef FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality

Academia de Superchefs FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality

SOS Restaurante FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality

Jantar na Tiffani FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

Cozinha à la Fieri FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária
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Nome do Programa Canal Tipologia de análise

A could kill for a Dessert FOOD NETWORK Estilo de Vida/culinária

Mestre dos Bolos FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality

O Rei do Sanduíche FOOD NETWORK Reality-show/docu- reality


