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RESUMO 

 

Considera-se que atualmente as produções televisivas têm se dedicado em 
conferir uma visibilidade midiática ao ato de comer e cozinhar. Os reality shows 
são exemplos do aumento do espaço da visibilidade da gastronomia, pois se 
configuram numa estratégia convidativa para unir dois fortes elementos: o 
comer e o jogar. Desse modo, o espetáculo gastronômico enaltece a cozinha 
como um espaço de competição e, neste contexto, observa-se à importância 
de refletir sobre a formação de uma ética em torno da questão alimentar na 
mídia. O propósito deste estudo foi compreender a ética da alimentação no 
contexto da mídia a partir do programa do tipo reality show Masterchef 
Profissionais. Utilizou-se a técnica de análise de imagens em movimento para 
elaboração das categorias analíticas do corpus investigado que foram 
sistematizadas da seguinte forma: (1) os shows contemporâneos no qual a 
gastronomia torna-se um espetáculo televisivo apresenta o espaço da cozinha 
de forma maquiada, deslocada e distante da realidade que não pode ser 
alcançada, exceto por uma experiência vicária; (2) a cozinha midiática é a 
concretização do espetáculo, refere-se à construção de um ideal de cozinha 
feita para um consumo puramente visual, interpretada como uma arena 
midiática de desinibição que tem a figura do chef de cozinha estrategicamente 
enaltecida; (3) as relações de poder na cozinha, ainda que atendam uma lógica 
hierárquica no âmbito profissional, se tornam autoritárias e abusivas quando 
não há o estabelecimento de uma sócio-ética, privando a ética de atuar em prol 
da democracia; (4) o comer pode ser compreendido como uma via 
regeneradora para instaurar uma antropoética da alimentação, ampliando os 
dilemas éticos da alimentação a uma esfera política. O exercício de pensar 
sobre a relação da alimentação e da ética impulsionada pela visibilidade 
midiática, vislumbra a modelização de um novo formato de cozinha que é 
produzida por um sistema de linguagem mediada por imagens, a qual sua 
construção tem ressignificado as relações simbólicas com o alimento, com o 
ato de cozinhar e com a própria mídia.  
 

Palavras-chave: ética na alimentação, visibilidade midiática, gastronomia, 

reality show, Masterchef Profissionais Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

It is considered that the television productions have been dedicated to giving a 
media visibility to the act of eating and cooking. Reality shows are examples of 
the increase in the visibility space of gastronomy, since they are an inviting 
strategy to unite two strong elements: eating and playing. Therefore, the 
gastronomic spectacle praises the kitchen as a space of competition and, in this 
context, the importance of reflecting on the formation of an ethics around the 
food question in the media is observed. The purpose of this study was to 
understand the ethics of food in the context of the media from the reality show 
program Masterchef Profissionais. We used the technique of moving image 
analysis to elaborate the analytical categories of the investigated corpus that 
were systematized as follows: (1) the contemporary shows where gastronomy 
becomes a television show presents the space of the kitchen in a makeup, 
displaced and distant from reality that can not be achieved except by vicarious 
experience; (2) the media kitchen is the concretization of the spectacle, it refers 
to the construction of an ideal of kitchen made for a purely visual consumption, 
interpreted as a media arena of disinhibition that has the figure of the chef of 
kitchen strategically exalted; (3) power relations in the kitchen, even if they meet 
a hierarchical logic in the professional scope, become authoritarian and abusive 
when there is no establishment of a socio-ethics, depriving ethics of acting in 
favor of democracy; (4) eating can be understood as a regenerative way of 
establishing a food anthropology, by extending the ethical dilemmas of food to a 
political sphere. The exercise of thinking about the relation of food and ethics 
driven by media visibility, envisions the modeling of a new kitchen format that is 
produced by an image-mediated language system, where its construction has 
re-signified symbolic relations with food, with the act of cooking and with the 
media itself. 
 

Keywords: Ethics in food, media visibility, gastronomy, reality show, 

Masterchef Profissionais Brasil. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Enquanto os sentidos da visão e da audição guiam o processo 
teórico e filosófico, os órgãos do tato, do paladar e do olfato estão na 
base de uma relação prática com as coisas; podemos degustá-las 
apenas entrando em contato direto com elas, ou melhor, no caso do 
paladar, destruindo-as. 

 
Hegel, Estética. 

 

O gesto na cozinha é extremamente importante. É do jeito que eu 
avalio um cozinheiro. É a postura, é o jeito de você andar. É pegar 
uma verdura e antes de você cortá-la, cheirar e ver se está boa. É 
abrir um recipiente e antes de você colocar alguma coisa dentro, usar 
o cheiro, usar o toque. É o jeito como você para na frente de um 
fogão ou como você segura um bicho morto, ou uma faca, como 
você olha para o outro com atenção. O gesto define um bom 
cozinheiro. 
 

Paola Carosella, Entrevista na Nexo Jornal. 

 

 

 Quando nos deparamos diante de um suculento prato de filé mignon ao molho 

de mostarda acompanhado com batatas gratinadas ou mesmo perante uma torta de 

limão siciliano, involuntariamente nossos sentidos são estimulados e, quase como 

uma súplica, sentimos uma avalanche de sensações que podem despertar desde o 

prazer até a aversão. Sabemos assim que o comer e o cozinhar são considerados 

experiências sensoriais, justificadas pelas reações que sentimos ao vermos a 

comida, ao sentirmos seu cheiro, sua textura, o seu gosto na boca e seus estímulos 

auditivos, que nos conectam aos ruídos mais sutis que ecoam por dentro de uma 

cozinha como, por exemplo, o chiado característico da frigideira quente em contato 

com a cebola num típico refogado ou aquele estouro inconfundível ao se abrir uma 

garrafa de espumante.  

 A ciência cartesiana que se ancora na disciplinaridade fechada e na precisa 

delimitação ilusória entre as áreas do conhecimento e naturezas de investigação1, 

busca explicar que essas sensações acontecem devido as sinapses que realizamos 

entre as células nervosas que compõem nosso sistema nervoso, que são 

responsáveis pela regulação das funções do corpo humano, ou seja, funcionam 

como uma estação de conexões que respondem a cada estímulo, fazendo com que 
                                                           
1
 ALMEIDA, Maria da Conceição de. Método complexo e os desafios da pesquisa. p. 103-118. In: 

ALMEIDA, M; CARVALHO, E.  Cultura e pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2012. 



13 
 

nós reajamos de forma espontânea, inconsciente e até mesmo reflexa, como no 

caso da salivação, por exemplo. Diante disso, podemos refletir sobre os seguintes 

questionamentos: será que apenas a fome é o tempero do alimento? E como são 

construídas nossas experiências sensoriais?  

 Ainda que as percepções sensoriais sejam do campo do involuntário, elas são 

influenciadas por estímulos sociais que estão relacionados com elementos de 

natureza cultural, sociológica, econômica, religiosa, estética, de gêneros entre 

outros. De maneira prática, podemos tomar como exemplo o relato do Chef de 

cozinha Grant Achatz, conhecido mundialmente pelo seu estilo de cozinha inovador, 

emocional, modernista e artístico.  

 Atualmente, Achatz é um dos chefs de cozinha mais premiado e reconhecido 

no campo da gastronomia. Seu restaurante, Alinea, situado em Chicago, foi 

nomeado como o melhor do mundo pela revista Elite Traveler. Além disso, recebeu 

três estrelas do guia Michelin, o guia mais respeitado e que premia os melhores 

restaurantes do mundo. Em 2008, Achatz foi diagnosticado com um câncer na língua 

em estágio avançado, sendo submetido a um tratamento intensivo que lhe custou a 

perda do paladar por cerca de um ano2,3. Ainda que a capacidade de sentir o sabor 

tenha voltado aos poucos, Grant para dar continuidade ao seu trabalho explorou 

rigorosamente seus demais receptores sensoriais, mantendo sua comunicação com 

a comida e a cozinha através de uma nova fonte de sentidos (imagem 1 e 2).   

 

  

                                                           
2
 ALINEA RESTAURANT. People Alinea. Disponível em:<https://alinearestaurant.com/site/people/>. 

Acesso em: 03 de fev. 2018. 
 
3
 CHEFS TABLE: season 2. Direção: Brian Mcginn. Produção: Lisa Nishimura et al. Estados Unidos: 

Netflix Documentary Series, 2016, 290 min. 

Imagem 1: Chef Grant Achatz nas gravações 
da serie Chef‟s Table. Fonte: Google. 

Imagem 2: Chef Grant Achatz preparando um 
de seus pratos no Alinea. Fonte: Chef‟s Table. 
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 O caso de Grant Achatz nos possibilita refletir sobre como os sentidos são 

mediados, também, pela multiplicidade de fatores sociais e culturais 

(comportamentos, memórias, hábitos, costumes), e de como eles são rearranjados 

dentro de diferentes contextos. Especificamente, no ato de comer e cozinhar, há 

espaço para a integração de diferentes ingredientes, técnicas, utensílios e modos de 

preparo, à proporção que sentidos antigos podem ser negociados e novos sentidos 

podem ser incorporados, acontecem mediante a uma experiência4. Assim sendo, o 

que Grant Achatz faz na cozinha é a materialização de suas experiências numa 

mistura de cozinha, ciência e arte que tem a intenção de despertar emoções. O chef 

oferece em seu restaurante, não apenas uma refeição, mas uma experiência 

sensorial completa, que exercita a visão, o olfato, o tato, o paladar e até a audição.  

 É a partir do relato inspirador de Grant Achatz que te convido a vivenciar uma 

experiência dos sentidos, porém, por meio da palavra. Como diz o escritor Rubem 

Alves, conhecer e comer, palavra e comida, são feitos da mesma massa, são filhos 

da mesma mãe: a fome. Gostaria, portanto, antes de apresentar esta dissertação, 

percorrer o caminho contrário, aquele que me trouxe até aqui. 

 

Migrando de uma dietética da escassez para a cozinha da visibilidade midiática 

 

 Há quase dois anos, me graduei em Nutrição. Quando pergunto para maioria 

dos meus colegas nutricionistas de onde surgiu o interesse para seguir essa 

carreira, as respostas, em geral, se concentram em uma direção: o gosto particular 

por cozinhar. Para mim, essa escolha se deu longe das panelas. A decisão veio 

porque, na verdade, eu gostava de estudar e, por alguma razão, eu gostava de 

estudar sobre a alimentação. 

 A construção da minha trajetória profissional aconteceu num movimento de 

aproximação com disciplinas de natureza sociológica. Nesse cenário, pude 

compreender que a Nutrição se faz para humanos e, portanto, os alimentos 

assumem significados e dão sentido às nossas ações cotidianas. Certamente, essas 

primeiras percepções foram iluminadas ao conhecer a professora Michelle Medeiros, 

alguém que me fez compreender, na prática profissional e na partilha do cotidiano, o 

sentido das palavras do antropólogo Lévi-Strauss, quando ele ressalta que: “a 

                                                           
4
 AMON, Denise; MENASCHE, Renata. Comida como narrativa da memória social. Sociedade e 

cultura, v. 11, n. 1, 2008. 
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comida é boa para comer, mas também é boa para pensar”. Isto significa dizer que 

os alimentos além de nutrirem, têm significados. O homem “come significados” e 

partilha com seus pares uma infinidade de representações no ato de comer5. De um 

lado, sob o ponto de vista biológico, existe o valor nutritivo do alimento dotado de 

carboidratos, lipídeos, proteínas e micronutrientes, e, de outro lado, um valor 

simbólico que estabelece significados, representações e comunicações.  

 As reflexões neste campo teórico me permitiram atravessar um caminho até 

então desconhecido: a possibilidade de estudar alimentação pelo viés literário, 

utilizando a arte como objeto de conhecimento, como corpus de pesquisa. 

Novamente, a professora Michelle foi mediadora desse encontro e, assim, tive o 

prazer de conhecer a obra literária Quarto de despejo – o diário de uma favelada da 

autora Carolina Maria de Jesus. Em Quarto de despejo tive a oportunidade de 

convocar saberes de diferentes áreas do conhecimento (nutrição, sociologia, 

antropologia, psicologia etc.), intervindo, assim, de modo outsider na compreensão 

dos fenômenos que giravam em torno do meu objeto de estudo, ultrapassando as 

fronteiras do saber específico. 

 No decorrer deste percurso, reconheci que eu poderia acessar a cozinha por 

meio da palavra. Os gestos do cozinhar ainda que pareçam estar ligados apenas à 

arte ou às técnicas de preparo, tratam-se de um método, um procedimento em que 

se alternam em momentos de análise e de síntese, ou seja, preparar um prato é 

como escrever um ensaio. Nos dois âmbitos pode-se improvisar, criar ou seguir uma 

receita. Tantos os ingredientes como os livros são transportados à mesa da cozinha 

ou à mesa de estudo. Podem ser cortados em fatias ou tiras fininhas, doce, salgado, 

refogado, marinado, flambado, temperado; ou registrados, separados por conteúdos, 

por autores, por áreas de conhecimento etc6. Assim, como comenta Rigotti (2016), 

comer e conhecer são a mesma coisa, em que as palavras e os alimentos coincidem 

no mesmo lugar, ou seja, na boca, o órgão comum às duas funções. Logo, a palavra 

também afeta nossos sentidos, nossa sensorialidade.  

 Mais tarde, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

UFRN, com o propósito de continuar as reflexões no campo da Alimentação e 

                                                           
5
 DE CASTRO, Helisa Canfield; MACIEL, Maria Eunice. A comida boa para pensar: sobre práticas, 

gostos e sistemas alimentares a partir de um olhar socioantropológico. DEMETRA: Alimentação, 
Nutrição & Saúde, v. 8, p. 321-328, 2013. 
 
6
 FRANCESCA RIGOTTI. A filosofia na cozinha. Tradução de Alessandra Siedschlag. São Paulo: 

Ideias & Letras, 2016. 
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Nutrição de modo transdisciplinar. Tive como orientador o professor Alex Galeno que 

– sempre aberto a diálogos transdisciplinares – aceitou contribuir, mais uma vez, em 

pesquisas relacionadas com esta área do conhecimento. Para este deslocamento 

epistemológico tivemos que reconhecer a tarefa de estabelecer um ponto de 

encontro entre os saberes, dentro das especialidades de cada área. Um espaço 

comum, em que os pressupostos teóricos e os recursos metodológicos se 

aproximassem. E, assim, partimos para uma imbricação que conectava alimentação, 

ética e mídia.  

 A ideia desta dissertação surgiu de forma espontânea, como um insight - para 

aqueles que acreditam nisso -, a partir da leitura de um texto publicado na página do 

Estadão no final do ano de 2015. O texto se chamava “Cozinha camarada”, escrito 

pelo jornalista Vitor Hugo Brandalise em entrevista com o sociólogo Carlos Alberto 

Dória7. O tema central da entrevista girava em torno das críticas que o Dória faz aos 

programas de gastronomia do tipo reality show, em que ele nomeia de 

espetacularização ao redor da comida. O sociólogo defende que espetacularização 

do comer, atualmente, ocupa os cenários e esconde o interesse legítimo que temos 

pelo que levamos à boca. Comer se tornou uma atividade complexa, subordinada 

pelos ditames modernos da gastronomia8. Assim, inquietada pelas palavras do autor 

e movida pelo consumo, enquanto espectadora desse tipo de produto, decidi que 

estudaria o reality show Masterchef Brasil. 

  

 

                                                           
7
 BRANDALISE, Vitor Hugo. Cozinha camarada: entrevista com Carlos Alberto Dória. Aliás: Estadão, 

2015. Disponível em: <http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,cozinha-camarada,10000000386>. 
Acesso em: 05 de fev. 2018. 
 
8
 DÓRIA, Carlos Alberto. A formação da culinária brasileira. 2 ed. São Paulo: Três estrelas, 2014. 

Imagem 3: Sociólogo Carlos Alberto 
Dória. Escritor da obra Formação da 
culinária brasileira. Fonte: Google. 

Imagem 4: Cena do Masterchef Profissionais Brasil. 
Fonte: Band.com.br 
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 A cozinha contemporânea toma um novo formato. Impulsionada pela 

visibilidade midiática dada aos temas relacionados a culinária e a gastronomia, o 

programa Masterchef parece ter produzido um novo sistema de linguagem para os 

sentidos, só que desta vez, mediado pela imagem. O escritor Roland Barthes em 

Por una psicosociología de la alimentación, afirma que “a comida é percebida como 

um sistema de comunicação, um corpo de imagens, um protocolo de usos, situações 

e condutas”9. É dessa forma que acredito que a comunicação midiática seja a 

materialização do nosso sexto sentido no contexto de uma sociedade 

contemporânea. 

 E assim, finalizo esta apresentação convidando-os a percorrer as páginas 

desta dissertação e vivenciarem uma experiência sensorial por meio da palavra.  

 

Apresentando os capítulos 

 

 Os principais conteúdos abordados nesta dissertação sintetizam o diálogo 

entre três grandes temas: alimentação, ética e mídia. Com base nesta tríade, 

pensou-se em reflexões epistemológicas que respondessem as seguintes questões: 

como a cozinha do Masterchef pode contribuir para uma ética da alimentação no 

contexto midiático? Que elementos encontrados na cozinha midiática compõem o 

cenário atual de espetáculo gastronômico? Quais processos de ressignificação 

foram produzidos sobre o comer e no cozinhar dentro do contexto do programa? 

 O primeiro capítulo, alimentação, ética e mídia: um dialógo possível, trata-se 

do desenvolvimento teórico desta investigação, apoiado nos conceitos de 

gastronomia, cozinha, reality show, ética da complexidade e a compreensão de uma 

ética da alimentação.  Autores como Edgar Morin, Lévi-Strauss, Brillat-Savarin, Kant, 

Peter Singer e entre outros, constituíram esta problematização teórica.  

 O capítulo seguinte, caminhos metodológicos, explica o porquê da escolha do 

corpus de pesquisa, como foi realizada a construção dos dados, bem como o 

tratamento, interpretações e inferências destes. 

 O terceiro capítulo, espetáculo à mesa: ética, alimentação e mídia, traz as 

interpretações dos dados trabalhados, dividido em três seções: no primeiro 

momento, a cozinha como um espaço de arena midiática, discutindo os conceitos de 

                                                           
9
 BARTHES, Roland. Pour une psyco-sociologie de l‟alimentation contemporaine. (textes 1961) In: 

Oeuvres completes: 1942-1965. Coordenação de Eric Marty. Paris: Seuil, 1993-1995; p. 924-933. 
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espetáculo à luz de Debord (1997), arena midiática com Sloterdijk (2000) e homo 

ludens com o sociólogo Edgar Morin (2007); no momento seguinte, discute-se como 

o poder na cozinha instaura uma política de submissão dos sujeitos; e na terceira e 

última seção sobre o comer como um condutor ético para uma reforma da 

alimentação. Estas foram as categorias de análises encontradas para responder os 

objetivos deste trabalho.  

 E, por fim, as considerações finais, ou conclusões éticas, que sintetizaram as 

proposições da investigação em uma avaliação concisa e objetiva.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

INTRÓITO: LUZ, CÂMERA E COZINHANDO 

 

 Ao que parece estamos vivendo tempos estranhos em que a civilização sofre 

de um mal-estar generalizado causado pela própria humanidade. A sociedade 

moderna tem fermentado sua própria destruição na busca incansável pelo 

desenvolvimento da vida humana. Os males da nossa civilização englobam os 

desenvolvimentos urbanos, técnicos, burocráticos, industriais, capitalistas e 

individualistas que, por sua vez, têm ocupado até mesmo os bens mais comuns do 

humano. Nossos bens comuns se transformaram em mercadorias: a água é 

comercializada em garrafas, o “ar puro” e o sol são vendidos pelas agências de 

turismo, até mesmo órgãos do corpo humano podem ser vendidos10. Esse mal-estar 

civilizatório consiste num grande problema social que germina em outros problemas 

de diversos domínios, dentre eles, destaca-se as crises de natureza alimentar.   

 Max Weber ao mencionar sua ideia sobre o desencantamento do mundo, 

demonstrou como o progresso da civilização no Ocidente foi regido por uma redução 

à lógica da vida social. Weber, ao escrever a A ética protestante e o espírito do 

capitalismo, desdobra suas ideias ligadas à modernidade, explicando que o moderno 

não deriva apenas da diferenciação da economia capitalista e do Estado, mas 

também de uma reordenação racional da cultura e da sociedade11. Assim, ele 

buscava compreender o processo de racionalização ocorrido pelo mundo ocidental.  

 Dessa maneira, há um duplo significado associado a expressão de Weber: o 

primeiro relacionado à religião, ou ético-prático, indicando um seguimento de 

“desmagificação”; e o outro que remete ao científico (ou empírico-intelectual), que 

designa “deseticização”. Este processo empreendeu um movimento radical em 

direção à racionalização instrumental que, historicamente, foram desenvolvidos em 

processos econômicos como formação de mercado, industrialização, capitalismo 

etc.12 Os efeitos desse movimento de racionalização alcançaram os modos de vida 

do homem, perpassando pelo fenômeno alimentar.  

                                                           
10

 MORIN, Edgar. Política de civilização. In: MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. 
Bertrand Brasil: Rio de Janeiro, 2013. 
 
11

 THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Max Weber: o processo de racionalização e o 
desencantamento do trabalho nas organizações contemporâneas. Revista de Administração 
Pública, v. 43, n. 4, p. 897-918, 2009. 
 
12

 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004. 
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 Como consequência disso, a sociedade moderna vive um constante 

paradoxo: nunca houve tanta informação sobre alimentação e ao mesmo tempo a 

população caminha para o excesso de peso. O sociólogo Claude Fischler, partindo 

do conceito durkheimiano, criou o neologismo gastro-anomia para falar sobre este 

paradoxo. Aparentemente as pessoas estão se sentindo desconfortáveis com o quê 

e como deveriam comer, na medida em que há uma maior flexibilização dos critérios 

de escolha alimentar, ou seja, a tentativa de facilitar as decisões alimentares acaba 

gerando ainda mais insegurança ao sentar à mesa13. Desse modo, a liberdade e a 

restrição travam a luta do equilíbrio no controle individual dos corpos. A gastro-

anomia tem gerado “um conflito ansioso capaz de afetar o corpo. De anoréxicos a 

obesos, a desconfortante liberdade anômica gera padrões alimentares que retratam 

a crise da alimentação na contemporaneidade”14.  

 Hoje, a obesidade é um dos problemas alimentares mais alarmantes no 

mundo e tem crescido progressivamente a cada dia. No Brasil, estima-se que 52,5% 

dos brasileiros estão acima do peso e em sua maioria são homens15. De modo 

semelhante, o problema da escassez e da falta de alimentos ainda é uma 

preocupação para a realidade atual. Ainda que os números sobre a fome no mundo 

tenham diminuído, esse cenário ainda se faz presente. De acordo com os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), sobre a situação de 

Segurança e Insegurança Alimentar e Nutricional no Brasil, foi possível identificar 

que 14,7 milhões dos brasileiros pesquisados (22,6%) se encontravam em algum 

grau de Insegurança Alimentar (IA), ou seja, passam por alguma restrição ou 

privação alimentar devido à falta de recursos para adquirir alimento16.  

 Assim sendo, diante dos problemas sociais concretos no contexto de mal-

estar civilizatório que incluem também a alimentação, acredita-se que a tarefa de 

reencantar o mundo passa pelo fenômeno alimentar. 

                                                           
13

 FISCHLER, Claude. El (h)omnívoro: el gusto, la cocina y el cuerpo. Barcelona: Editorial 
Anagrama; 1995. 
 
14

 MEDEIROS, Michelle; GALENO, Alex. Olhares sobre a alimentação contemporânea: a gastro-
anomia e os corpos de Botero. Revista de Nutrição, Campinas, v. 26, n. 4, p. 465-472, 2013, p. 1. 
 
15

 BRASIL. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 
telefônico (Vigitel). Brasília: MS, 2015. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/images/>. 
Acesso em: 29 mar 2017. 
 
16

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios - PNAD - 2013. Segurança Alimentar. Rio de Janeiro/RJ, 2014. 
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 É neste cenário (des)favorável que a ciência cartesiana tem operado 

mediante a ideologia do nutricionismo, em que defende a abordagem dos alimentos 

pelo viés nutricional. O foco sobre os nutrientes passou a dominar, minar e substituir 

outras formas de se envolver com os alimentos e de contextualizar a relação entre o 

alimento e o corpo. O nutricionismo é o paradigma dominante da nutrição desde o 

final do século XIX, tornando-se uma certeza contemporânea, que nunca é 

contestada, mesmo entre especialistas e instituições de nutrição17.  Acontece que o 

nutricionismo tem migrado também para o interior das cozinhas, sendo estas 

profissionais ou não.  

 A gastronomia funcional tem conquistado uma atenção especial na cozinha 

moderna, por exemplo. Pode-se dizer que o termo “funcional” tem sido bastante 

empregado pela mídia, quase sempre associado à condição de boa saúde, bem-

estar e qualidade de vida. Compreendida como uma arte culinária que visa atender a 

promoção da saúde recorrendo a ingestão de princípios bioativos na forma de 

alimento, a gastronomia funcional busca vender a ideia do comer bem, pautada nos 

princípios do nutricionismo. Entretanto, o mesmo mercado gastronômico que oferece 

uma “alimentação cientificamente saudável” tende a elaboração de repertórios 

alimentares cada vez mais longe de serem, de fato, saudáveis.  

 Perante esses aspectos do mal-estar, percebem-se as constantes 

transformações que a alimentação tem sofrido principalmente neste último século. 

Nessa direção, a mídia enquanto um conjunto dos meios de comunicação 

produzidos em massa, tem desenvolvido uma influência sobre temas ligados à 

alimentação e seus desdobramentos relacionados à condição humana.  

Acontece que cada vez mais se propaga uma onda de discursos e 

informações sobre subtemas ligados ao comer e o cozinhar e, com isso, tem se 

notado um aumento significativo de produtos midiáticos com este enfoque, dentre 

eles, programas de TV, filmes, livros, revistas, blogs e reality shows 18,19. Neste 

contexto, a comida e a cozinha passam por um processo de ressignificação, 
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 SCRINIS, Gyorgy. On the ideology of nutritionism. Gastronomica, v. 8, n. 1, p. 39-48, 2008. 
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 JACOB, Helena Maria Afonso. Gastronomia, culinária e mídia: estudos dos ambientes midiáticos 
e das linguagens da comida e da cozinha. 2013. 207f. Tese (Doutorado em Comunicação e 
Semiótica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 
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 LAVINAS, Eleonora Leite Costa. A narrativa “espetacularizada” dos reality shows de gastronomia. 
In: Anais Intercom - XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Rio de Janeiro, 
2015. 
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adquirem signos e valores que foram modelizados a partir dos produtos midiáticos 

da atualidade.  

Além disso, o aumento de produções televisivas que se dedicam em conferir 

uma visibilidade ao alimento e aos seus pilares – a culinária e a gastronomia – 

converte o alimento em um novo formato, na medida em que faz uso das mídias 

para se enaltecer na forma de espetáculo20. Neste universo, o espetáculo é uma 

relação social. Contudo, é uma relação mediada pela imagem21. Para Lipovetsky 

(1989), o espetáculo é algo que vai de encontro à vida e mistura-se no mundo. As 

imagens mediadas pela cultura da midiatização querem algo além da sua suposta 

exposição superficial. Elas deixam mensagens e desencadeiam novas referências 

para os indivíduos, mesmo que sejam numa ética lúdica e consumista da vida22.  

 No Brasil, os reality shows nas mídias televisivas são exemplos do aumento 

do espaço da visibilidade da gastronomia. Devido a universalidade deste tema, a 

comida e a cozinha entraram nas telas do glamour, da exacerbação estética e da 

sofisticação, sendo consideradas espetáculos da contemporaneidade23. O 

espetáculo ao redor da comida traz uma ressignicação do comer e do cozinhar partir 

desses novos valores midiáticos, em que a comida é utilizada como instrumento de 

guerra e a cozinha é considerada como um laboratório de experimento frente aos 

programas do tipo reality. Desse modo, nota-se que o espetáculo gastronômico 

enaltece a cozinha como um espaço de competição.   

 No reality show a gastronomia transforma-se num produto midiático e também 

em uma mercadoria, sendo capaz de migrar da cozinha para o imaginário social. 

Este produto de consumo midiático produz uma visibilidade para os seus 

consumidores e, então, demarca no mundo, mercados de singularidades, em que a 

qualidade é um atributo de valor cultural construído e incorporado pelos 
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 JACOB, Helena Maria Afonso. Gastronomia, culinária e TV: um estudo do programa Que 
Marravilha! In: Anais Intercom - XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
Caxias do Sul – RS, 2010. 
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 DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997, p.14. 
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 LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio: ensaio sobre o individualismo contemporâneo. Lisboa: 
Relógio D‟Água, 1989. 
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consumidores24,25. Neste sentido, a mídia e o mercado opera na sociedade uma 

forma de ser, de viver e se relacionar, bem como se apodera de um tema de 

interesse do coletivo, dotando-o de alta visibilidade e comunicabilidade.  

 Acredita-se, portanto, que o atual fato da visibilidade que circunda o 

fenômeno alimentar, proporciona a (des)construção de signos ligados ao ato de 

cozinhar e comer, como também potencializa o surgimento de produtos midiáticos 

que incentivam contemplar a comida como um instrumento de guerra – como ocorre 

na maioria dos reality shows, em especial o Masterchef Brasil. É pensando neste 

contexto que podemos refletir sobre uma formação ética vinculada à alimentação e 

mídia, que podem ser refletidas a partir das seguintes questões: os limites éticos 

apresentados no programa Masterchef seriam somente os de uma ética da 

alimentação? A crise de mal-estar não seria também uma crise ética a resvalar 

também no campo da alimentação e da mídia televisiva? Será que este fenômeno 

centrado na questão alimentar ajuda a formar uma ética da alimentação? 

 Quando se discute o tema da ética da alimentação, geralmente são 

abordados estudos sobre situações de precariedade alimentar, no contexto de 

violação do direito humano à alimentação adequada (DHAA). Entretanto, a ética da 

alimentação está mais presente nas questões alimentares do que possamos 

imaginar como, por exemplo: na publicidade infantil de alimentos, na produção e 

comercialização de alimentos transgênicos, na criação de produtos alimentícios que, 

comprovadamente, farão um mal à saúde a longo e médio prazo, na exploração da 

natureza para fins lucrativos, entre outros. Em tais exemplos, a ética alimentar, 

muitas vezes, passa despercebida frente a face da sociedade.  

 No caso dos reality shows direcionados para gastronomia, as questões éticas 

tanto voltadas para o humano quanto para a comida devem ser pensadas no âmbito 

midiático, isso porque as condutas éticas e morais na prática do programa 

ultrapassam os limites da cozinha, cedendo espaço aos valores predominantes 

como agressividade, competição, pressão e desafio. A gastronomia é também uma 

utopia ética e estética. Assim como comenta Dória (2014), ela é “um trabalho de 

reencantamento do mundo, contraposto desencantamento produzido pela 
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burocratização da vida”26. Sua função está fundamentada no reconhecimento do 

prazer escondido dentro de nós mesmos, em que muitas vezes está imerso em uma 

comida que pretende mais nutrir do que divertir27.  

 Com isso, espera-se que esta dissertação colabore com a ciência na sua 

tarefa de compreender, a partir do fenômeno de espetacularização da alimentação e 

da visibilidade dos meios midiáticos evidenciados no reality show MasterChef 

Profissionais Brasil, como é possível realizar uma reflexão sobre a formação de uma 

ética em torno da questão alimentar na mídia.  

 A proposta desta investigação foi centralizada na compreensão da ética na 

alimentação no contexto da mídia a partir do programa do tipo reality show 

Masterchef Profissionais Brasil. Assim, para alcançar o objetivo principal, foi 

necessário mover-se por objetivos secundários que deram subsídios para os 

resultados encontrados na pesquisa. Esses objetivos foram: elencar elementos 

próprios da cozinha midiática no âmbito da gastronomia descritos no reality show 

Masterchef Profissionais Brasil; compreender o processo de ressignificação da 

comida, considerando o contexto atual que potencializa a visibilidade midiática dada 

ao tema da gastronomia; e identificar por meio da literatura aspectos da ética que 

dialoguem com a alimentação e mídia.  
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2. ALIMENTAÇÃO, ÉTICA E MÍDIA: UM DIALÓGO POSSÍVEL  

 

O real é, à primeira vista, sempre um alimento. 
Gaston Bachelard 

 

 

2.1 A GASTRONOMIA ENQUANTO UMA ESTÉTICA DA CRIAÇÃO  

 

Um conceito que merece distinção por estar inserido na cozinha é o de 

gastronomia. No século IV a.C. a primeira menção a palavra foi dada pelo grego 

Arkhestratos que escreveu um tratado culinário chamado A gastronomia. 

Etimologicamente, esta palavra deriva-se do grego: gastro (estômago) e nomia quer 

dizer conhecimento28. No início, alguns estudiosos se propuseram a desenvolver 

definições para compreender o que seria gastronomia. O autor Jean-François Revel 

em a Festin em paroles (1979), faz menção ao conceito e, elegantemente, define 

que: "a cozinha é um refinamento dos alimentos e a gastronomia é um refinamento 

da própria cozinha"29.  

Compreendida como um campo refinado da cozinha, a gastronomia foi um 

movimento social que nasceu de um movimento francês, ou seja, surgiu no século 

XIX no fim da Revolução Francesa. O século de ouro da gastronomia foi marcado 

pelo aparecimento dos primeiros restaurantes, cozinheiros e cozinhas comerciais. 

Logo, surgiram os primeiros discursos para o público sobre a comida, o qual teve 

como protagonista fundamental para registrar os primeiros escritos da literatura 

gastronômica o autor Brillat-Savarin em sua obra A fisiologia do gosto. Para ele, a 

gastronomia é todo o conhecimento que se relaciona com o homem na medida em 

que se alimenta, tendo como objetivo assegurar a conservação do homem por meio 

da alimentação30. 
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  VITAUX, Jean. La Gastronomie. 1. ed. Paris: Editora Puf, 2007. 
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desde la Antigüedad hasta nuestros días. Tradução de Lola Gavarrón y Mauro Armiño. 3. ed. 
Barcelona: Tusquets Editores, 2009, p. 39. 

 
30

 BRILLAT-SAVARIN, Jean. A fisiologia do gosto. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 



26 
 

 Ainda para Savarin, o exagero quantitativo do alimento no lugar da qualidade 

na elaboração dos pratos deve ser criticado, pois aquele que come com 

racionalidade e prioriza seus gostos pessoais é valorizado, mas aquele que come 

até a indigestão ou bebe excessivamente, não pode ser considerado um 

gastrônomo, mas sim, uma pessoa emocionalmente descontrolada: “Se a 

gastronomia se transforma em glutoneria, voracidade, devassidão, ela perde seu 

nome e suas vantagens, sai de nossa alçada e entra na do moralista, que a tratará 

com conselhos, ou na do médico, que a tratará com remédios”31. Assim, o gosto e o 

prazer são elementos indispensáveis para acessar os valores gastronômicos, 

estando relacionados com a filosofia e a estética por trás da comida. O conceito de 

estética parte de uma ciência do conhecimento sensível, no qual apresenta uma 

ciência de todas as artes, das “belas” e intelectuais, como também das práticas e 

úteis32.  

 Em 2007, a imprensa italiana publicou no jornal La Stampa, uma crítica 

gastronômica escrita pelo editor Fernando Savater cujo o título era: A arte da 

digestão. No texto, Savater realizou uma crítica afrontosa sobre o modo como a 

mídia celebra a gastronomia e os chefs de cozinha nos dias atuais, fazendo um 

julgamento da ideia de gastronomia enquanto uma arte. Um dos argumentos do 

editor foi de que a gastronomia pertence ao mundo do artesanato, “não àquele da 

criação artística, cujo objetivo não é satisfazer os sentidos, mas despertar 

sentimentos e levar à descoberta de significados inéditos”33. Para ele, o efeito 

principal do prato é saciar a fome de modo agradável e a verdadeira arte inicia-se 

após isso.  

 Em outro artigo, então publicado na coluna Vespe em 2009, o articulista 

investia críticas contra Ferran Adrià – um dos maiores chefs da última geração – 

ressaltando as despesas inúteis que o restaurante de Adrià desembolsava por meio 

do custo de seus pratos. Em resposta, o chef disse que a decisão de quem 

frequenta um determinado tipo de restaurante está alicerçada numa problemática 
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diferente. Não se trata apenas de ir comer no restaurante do Adrià, mas desejar dar 

a si mesmo uma experiência mais ampla do que meramente sensorial, 

contemplando elementos culturais, estéticos e artísticos. No mundo antigo, a arte é 

um “saber fazer” de acordo com as regras, exprimindo a capacidade de criar objetos 

com uma habilidade superior e reconhecida. A gastronomia é, sem dúvidas, um 

exemplo do “saber fazer” conforme as regras, sendo então parte da arte de acordo 

com a concepção antiga. Portanto, a gastronomia merece ser reconhecida e 

valorizada enquanto arte, pois ela se tornou um potente instrumento de expressão 

criativa, de investigação, de sensibilidade e também de crítica cultural.  

 Por fim, ainda que estejam próximas quanto à área de atuação, a gastronomia 

e a alimentação se diferem pela forma de como tratam suas relações com a comida. 

No caso da arte gastronômica, preocupa-se com a busca infinita da qualidade da 

comida, quase como uma paixão hedonista, em que o prazer no ato comer e a arte 

estão expressos no gosto por excelência. Além disso, possui exigências diferentes 

visto que enfatiza o papel do sabor, da variedade e, principalmente, do prazer34. 
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2.2 ALIMENTAÇÃO NA MÍDIA: A “ESPETACULARIZAÇÃO” DA COMIDA POR 

TRÁS DOS REALITY SHOWS DE GASTRONOMIA 

 

 Atualmente, a comida tem ocupado um espaço para além das mesas dos 

comensais. Nesta sociedade é possível perceber uma busca significativa por 

informações nas áreas da culinária e gastronomia. Houve uma verdadeira explosão 

da mídia de entretenimento alimentar nas últimas duas décadas, com jornais e 

revistas dando mais cobertura ao tema da alimentação. Além de ocupar as páginas 

da mídia impressa, vários sites fornecem milhões de receitas, vídeos demonstrando 

técnicas e preparação, além de outras informações sobre alimentação35.  

 Como prova deste maior interesse tem-se notado também um aumento dos 

produtos midiáticos voltados para estes temas, principalmente daqueles que são 

transmitidos por meio da mídia televisiva: programas de TV e reality shows. Em 

ambos os formatos midiáticos se discutem temas voltados para a culinária e 

gastronomia, porém de maneiras distintas.  

 Os programas clássicos de culinária ainda hoje são bastante utilizados. Neles, 

geralmente existe uma cozinheira ou chef de cozinha que ensina ao público como 

preparar um prato ou um menu completo. Normalmente, se realiza uma receita por 

programa, em que é mostrado como deve ser a apresentação ideal para 

determinada receita, quais os ingredientes que devem ser selecionados, quais são 

os utensílios mais adequados, quanto é o rendimento por porções etc. Ao final, 

apresenta-se aos telespectadores o resultado desta receita em que quase sempre é 

um prato preparado previamente, e não aquele que foi feito durante o programa. 

Este formato de programa utiliza a comunicabilidade simulada na cozinha, 

estruturando uma apresentação ensaiada, sendo reproduzida numa supressão de 

tempo. Por exemplo, um bolo que deveria consumir o tempo de 2 horas para estar 

pronto – como acontece na casa do telespectador -, demora 30 minutos na mídia 

televisiva36. Esta estratégia comunicativa é uma forma de qualificar a linguagem 
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culinária, uma vez que conhecer a receita, executá-la e ao final “dar certo” são 

prerrogativas dessa midiatização da culinária na televisão37. 

 Como alguns exemplos práticos de programas neste tipo de formato se 

encontram: o Mais Você da apresentadora Ana Maria Braga na Rede Globo; TV 

Culinária de Palmirinha Onofre no canal Bem simples; Cozinha Caseira com Jamie 

Oliver na GNT; e Bela cozinha da chef de cozinha natural Bela Gil, também no canal 

GNT.  

 Outro formato de entretenimento na televisão que tem conferido uma maior 

visibilidade são os reality shows voltados para o tema da culinária e, principalmente, 

da gastronomia. O impacto dos reality é tão amplo que não se restringe apenas aos 

meios televisivos, mas influencia os sistemas de comunicação em geral mediante 

uma rápida mobilização38. 

 Atualmente, somente em canal aberto estima-se mais de cinco programas no 

formato de reality shows transmitidos pelas principais emissoras da televisão 

brasileira, dentre eles, pode-se destacar: Cozinha sob pressão e Bake of Brasil no 

canal SBT; Batalha dos confeiteiros na Rede Record, apresentado por Buddy 

Valastros, um dos mais talentosos confeiteiros do mundo; Super chef celebridades 

da Rede Globo inserido no programa Mais Você (citado anteriormente); e o 

Masterchef (nas versões Júnior e Profissionais) da Rede Bandeirantes, apresentado 

por Ana Paula Padrão e pelos chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola 

Carosella. Este fenômeno, por assim dizer, cresce progressivamente e tem gerado 

um potente mercado de consumo midiático. 

 No universo retratado nos programas do tipo reality shows são propagadas 

mensagens que envolvem questões mais complexas do que o simples ato de como 

cozinhar e o que cozinhar. Hoje, nota-se uma mobilização dos meios de 

comunicação e do mercado para enaltecer a gastronomia e, assim, a colocar em 

espaços para além da cozinha. Ao tornar-se um objeto do imaginário social, do 

desejo, do financeiro, da realização profissional e do simbólico, a gastronomia 

adquire um caráter espetacular. Nesse sentido, a mídia e o mercado supervalorizam 

e expõem este tema com o fim de gerar produtos midiatizados como tais reality 
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shows39. Assim, neste universo, a prática da culinária vem se transformando num 

laboratório de experimentos por meio de um jogo. A comida tem se tornado um 

espetáculo, adquirindo uma exacerbação da estética, do estilo e da sofisticação, no 

qual o universo gourmet é enaltecido40. 

 Além disso, a hipervisibilidade dada aos programas de culinária e 

gastronomia tem refletido na tomada de decisões das pessoas sobre o comer e o 

cozinhar e, de forma mais ampla, sobre as vias de alimentação de uma sociedade: o 

que as pessoas comem e os significados que atribuem à grande variedade de 

alimentos e atividades de preparação e consumo. 
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2.3 ÉTICA: UMA REFLEXÃO TEÓRICA UNIVERSAL 

 

A ética (...) continua problemática, 
ou seja, cria problemas, 

o que nos obriga a pensar. 
Kostas Axelos  

 

 

 O termo ética, enquanto conceito, esteve presente em todas as sociedades e 

vem sendo discutido desde a Grécia Antiga até os tempos atuais. De acordo com o 

dicionário de Ciências Humanas, na língua francesa há dois termos inseparáveis: a 

“ética”, do grego ethos, que significa conjunto de costumes, hábitos e valores de 

uma sociedade ou cultura. No seu sentido mais estrito, ela é fruto do pensamento 

filosófico nascente na civilização grega41. E “moral”, do latim mores, significa 

costumes). Em ambos, o sentido é remetido a um conjunto de julgamentos em 

relação ao bem e ao mal, a fim de orientar a conduta dos homens. Entretanto, ética 

e moral são termos distintos. A moral está implicada no modo coletivo de vida, de 

como se deve agir por dever, e não por inclinação, ou seja, o que importa de fato é 

agir por respeito à lei moral. No caso da ética, caracteriza-se pela maneira de ser, 

vontade de orientar o comportamento individual, bem como uma conduta prática que 

visaria à vida correta. 

 Pensar sobre ética é uma forma de compreender a ação humana, bem como 

sua conduta perante si mesmo e a sociedade. O comportamento humano é 

permeado pela natureza do bem e do mal, pelo desejo, pela necessidade, ou seja, é 

mediado pela própria ética. Logo, considera-se que a ética é absolutamente 

fundamental para fomentar os costumes e a cultura de um povo. 

 Os costumes e a cultura de um determinado grupo humano estão passíveis 

de mudanças podendo evoluir. Assim, o que antes era considerado incorreto, hoje, 

pode ser correto e aceito. Da mesma forma os valores éticos se transformam a 

medida em que uma sociedade se transforma. Sendo assim, o que pode ser 

considerado correto ou incorreto sob o ponto de visto ético? Considera-se todo 

comportamento que fosse adequado aos costumes vigentes de uma dada 

sociedade. Aquilo que fosse oposto e viesse a contrariar o que normalmente está 
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adotado na sociedade, então estaria no erro, ou seja, a ação estaria incorreta 

apenas enquanto ela fosse o tipo novo de um comportamento vigente42.  

 Entretanto, para desvendar como era sistematizada a ética das antigas 

sociedades, é preciso reconhecer que a humanidade só reteve por escritos 

teorizações nos últimos milênios. Mas há também documentos não escritos como 

pinturas, esculturas, tragédias, tratados jurídicos que aparecem os “achados” éticos, 

como por exemplo: as Leis de Esparta e Atenas, livros de medicina, relatórios de 

expedições históricas e até mesmo nos livros penitenciais dos bispos medievais43. 

Na Grécia, no universo literário, as obras Ilíada e Odisséia, de Homero (IX 

a.C), são escritos baseados na tradição do povo cujos ensinamentos morais vêm 

pelos paradigmas e tipos humanos que espelham e representam a sociedade. Isso 

pode ser observado no episódio da Ilíada que retrata a escolha de Aquiles, em que 

ele deve escolher entre lutar na guerra e ter seu nome eternizado no imaginário 

grego, ou voltar para casa e ter uma vida tranquila. Assim, Aquiles, filhos dos 

deuses, escolhe a primeira opção, mostrando um tipo moral ideal de homem que 

não foge de suas batalhas, tomando a coragem como uma virtude para tornar-se um 

exemplo para seu povo44. Na Odisséia há também outros personagens que 

representam o exemplo de uma vida moral por possuírem outras virtudes: o elogio 

de Homero à fidelidade de Penélope, à sabedoria de Nestor e à audácia de 

Ulisses45. 

Durante esse período da Grécia pré-filosófica o homem usa da razão para 

impor regras, condutas e para discriminar, usando de uma reflexão moral voltada 

apenas para o particular de um povo ou de uma cultura, não considerando uma 

validade de princípios universais46. Somente mais tarde que começam a surgir os 

primeiros pensamentos com bases epistemológicas próprios da filosofia sobre a 

ética.  
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Estudiosos como Aristóteles, Immanuel Kant, Michel Foucault, Espinoza, 

Friedrich Nietzsche, Edgar Morin entre outros, também tiveram a oportunidade de 

tecer argumentos e metapontos de vista que explicassem o tema da ética à sua 

maneira. 

Em se tratando do filósofo alemão Kant (1724 – 1804), autor que trouxe 

significativas contribuições no campo da ética e da moral, ele sistematizou sua 

filosofia prática a partir da busca do princípio supremo da moralidade. Em sua obra 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, fala-se de uma ética do dever que não 

se preocupa em traçar uma regra do certo e errado moralmente, mas sim utilizar de 

um princípio moral universal (imperativo categórico), ou seja, a ação do indivíduo é 

moral quando ele age de modo universal e, portanto, se torna uma lei universal e 

que vale para todos47. Assim, agir por dever significa agir sem qualquer interesse 

subjetivo na ação, mas unicamente pelo respeito à lei moral cuja razão de ser é a 

liberdade48.  

 O autor buscava uma ética de validade universal, apoiada na igualdade 

fundamental para todos. 

 

A ética kantiana só permite localizar como realmente ética uma ação 
determinada pelo dever. Nenhum desses outros motivos – amor, prazer ou 
felicidade – poderia determinar um agir como sendo ético. No entanto, Kant 
acredita que há no ser humano uma verdadeira inclinação pelo agir 
patológico (agir por prazer, agir por motivos pessoais, agir em busca de 
reconhecimento...). O agir por dever exige, desse modo, um esforço 
individual de romper com a inclinação que se tem pelo agir patológico. O 
que se apresenta aqui, portanto, é uma decisão possível. Para Kant, o ser 
humano tem a liberdade de escolher entre agir patologicamente ou agir por 
dever. Se ele se deixar levar pelo agir patológico, entretanto, não estará 
fazendo uso pleno de sua liberdade

49
. 

 

 Dessa forma, o homem tem em sua essencial a liberdade para decidir e 

realizar suas escolhas, sendo ele um fim de si mesmo, reconhecendo assim sua 
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autonomia para estabelecer suas próprias normas. Somente sendo ético pode 

realizar seu fim e contribuir no progresso da humanidade. 

Destaca-se que algumas interpretações clássicas da ética apresentam hoje 

suas lacunas. Desse modo, para este capítulo, trabalharei apenas com os 

fundamentos e pressupostos da ética complexa descrita por Edgar Morin, em razão 

de que a ética “não se reduz a um conjunto normativo e nem a mera ação 

comunicacional. Ela constitui um fundamento ontológico que impede o humano 

praticar o mal, e o força a exercitar o diálogo intercultural e a fazer o bem”.50 Isto é, 

compreende-se que a ética é um manifesto tão incorpóreo e espiritual quanto as 

formas extrínsecas de uma sociedade: cultura, crenças e normas de um povo. 

Assim, ela age no sujeito como uma exigência moral, formada por uma tríade 

inseparável: indivíduo-sociedade-espécie.  

 

2.3.1 Ética da complexidade: o limite difuso entre o bem e o mal 

 

Tu, Lúcifer 
Tu também és no meu vasto universo 

Um elo necessário. Age, age, 
Teu frio saber, tua negação louca 

São os fermentos que estimularão o homem. 
Imre Madach 

 

 

 Após três décadas, o sociólogo francês Edgar Morin concluiu o ousado 

projeto ao qual ele se dedicou durante todo esse tempo. O conjunto da obra 

intitulada O método (1977), trata-se de uma empreitada epistemológica na busca da 

construção da teoria da complexidade, firmada em um novo paradigma da ciência 

em que as interações, as ambiguidades e incertezas compõem o panorama da 

sociedade atual. A teoria da complexidade desenvolvida nos seis volumes da obra, 

se propõe como método crítico e totalizante a uma abordagem sistematizada e 

compreensiva da realidade humana, se preocupando em reformar o modo como o 

ser humano estuda e compreende os fenômenos a sua volta51. 
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 A ideia de método trabalhada por Morin na obra se distância da concepção de 

René Descartes em O discurso do método (1637). Enquanto Descartes evidencia o 

cerne da questão por meio da certeza incontestável (pensamento cartesiano), Morin 

pensa por uma ciência complexa que possibilita no horizonte as diversidades, a 

ordem, a desordem, o caos, as incertezas da complexidade que é o ser humano.  

 Em razão do desenvolvimento histórico da ciência e do surgimento de 

problemas e fenômenos contemporâneos que exibem uma nova face, certamente os 

princípios que norteavam o trabalho sistemático no tempo de Descartes diferem dos 

princípios da atualidade que se deparam com uma ciência transdisciplinar, para 

além da ordem52. Este novo olhar da ciência de racionalidade aberta abre portas 

para uma crítica construtiva do sujeito e da sociedade que alcança, da mesma 

forma, os dilemas da ética. 

 A obra de Morin tem contribuído no debate de temas importantes da 

atualidade como os limites da ciência, a reforma do pensamento, os efeitos sociais 

da fragmentação do saber entre outros. A ética também não escapa dos problemas 

da complexidade e, por isso, recebeu a atenção do autor no o sexto volume da obra, 

Método 6: ética.    

Considerada como uma ética da complexidade, Edgar Morin se desdobra em 

interpretações filosóficas e sociológicas para compreender a ética e os dilemas em 

sua completude. Para isso, Morin abre a introdução do Método 6 com o seguinte 

argumento: “A ética se manifesta em nós de maneira imperativa”53. Esse imperativo, 

no sentido de dever, se origina de três fontes interligadas: a fonte interior – que 

corresponde a dimensão do espírito, a fonte externa – se refere a cultura, crenças e 

normas de uma comunidade, e a fonte anterior – que é originária da organização 

viva e transmitida geneticamente. 

 Para compreender como estão alicerçadas as discussões centradas no tema 

da ética complexa, é necessário a princípio entender que a humanidade surge de 

uma pluralidade e de uma justaposição de trindades. O indivíduo-sociedade-espécie 

é uma delas. Cada um desses termos contém o outro e, de modo inseparável, se 

comportam numa relação dialógica, antagônica e complementar.  
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As interações entre indivíduos produzem a sociedade e esta, retroagindo 
sobre a cultura e sobre os indivíduos, torna-os propriamente humanos. 
Assim, a espécie produz os indivíduos produtores da espécie, os indivíduos 
produzem a sociedade produtora dos indivíduos; espécie, sociedade, 
indivíduo produzem-se; cada termo gera e regenera o outro. [...] Assim a 
sociedade reprime, inibe o indivíduo; este aspira a emancipar-se do jugo 
social. A espécie possui os indivíduos e os constrangem a servir às suas 
finalidades reprodutoras e a dedicar-se à progenitura, mas o indivíduo 
humano pode escapar à reprodução e ainda assim satisfazer a sua pulsão 
sexual, sacrificando a prole ao egoísmo

54
.  

 

A concepção de sujeito também é definida pelo autor, pois para tecer o 

universo de incertezas da ética precisamos compreender quem é esse sujeito 

complexo que possui uma herança biológica, social e individual. O indivíduo, 

gozando de sua plena autonomia, é 100% biológico e 100% cultural, não podendo 

ser considerado puramente sapiens nem puramente demens, uma vez que esse 

sujeito que é bio-sócio-cultural em sua complexificação detém de sabedoria, desejo, 

imaginário, rebeldia, inteligência etc. Portanto, não se pode eliminar o racional nem o 

místico do universalismo ético.  

O sujeito complexo que se auto-afirma e se auto-determina em seu mundo 

dispõe de dois princípios que o delimita: (1) princípio da exclusão - expresso pela 

noção de egocentrismo; (2) princípio da inclusão - expresso pelo altruísmo. O 

primeiro se manifesta no eu, fonte do egoísmo, garantindo a identidade singular do 

indivíduo. O segundo se manifesta no eu num nós, o que conduz ao sacrifício de si 

pelos seus (comunidade, família, amigos etc.), inscrevendo o eu na relação com 

outro. Nesse sentido, "todo olhar sobre a ética deve reconhecer o aspecto vital do 

egocentrismo assim como a potencialidade fundamental do desenvolvimento do 

altruísmo"55. 

Para exemplificar situações em que os dilemas éticos se mostram claramente 

contraditórios e ambíguos, Morin utiliza a literatura e fatos históricos da humanidade. 

Em crime e castigo de Dostoiévski, Raskolnikov é levado ao arrependimento pela 

prostituta Sônia, assim como em Os miseráveis de Victor Hugo, o monsenhor Myriel, 

o qual foi roubado por Jean Valjean, pratica um ato de perdão sem esperar nada em 

troca, sem garantias de que um dia o seu ato generoso pudesse transformar Jean 
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Valjean. Em outra obra de Victor Hugo, Quatre-vingt-treize, um camponês salva um 

chefe revolucionário, marquês de Lantenac, que em seguida, ordena fuzilar três 

mulheres. Logo, o camponês lamenta a ação e o questiona: “Então uma boa ação 

pode ser uma má ação?”56 Isso nos faz refletir sobre a seguinte afirmação: as piores 

coisas realizadas no mundo foram feitas com a melhor das intenções.  

As boas ações podem gerar maus resultados e vice-versa, por isso a 

importância da vigilância ética e do exercício do pensar-bem57. Trabalhar o pensar-

bem envolve muitas questões, dentre elas compreender e reconhecer a 

incompreensão. A incompreensão impera nas relações dos humanos sendo muitas 

vezes marcada pelos mal-entendidos, pelo individualismo, pela falta de amor. A ética 

da complexidade perpassa pela ética da compreensão, visto que através da 

(in)compreensão se produzem buracos de ódio, medo, desprezo, indignação. 

Portanto, introduzir a compreensão em nosso espírito significa nos civilizar 

profundamente, reconhecendo que esse potencial existe em cada um, mas em 

estado de letargia58.  

 

A ética da compreensão é a arte de viver, que nos demanda, em primeiro 
lugar, compreender de modo desinteressado. Demanda grande esforço, 
pois não pode esperar nenhuma reciprocidade. Aquele que é ameaçado de 
morte por um fanático, compreende porque o fanático quer matá-lo, 
sabendo que esse jamais o compreenderá. Compreender o fanático que é 
incapaz de nos compreender, é compreender as raízes, as formas e as 
manifestações do fanatismo humano. É compreender por que e como se 
odeia ou se despreza. A ética da compreensão pede que se compreenda a 
incompreensão. A ética da compreensão pede que se argumente, que se 
refute em vez de excomungar ou anatematizar. Aquilo que decorre da 
inteligibilidade mais ampla, impede que se reconheça os erros, os desvios, 
as ideologias, as derivas. A compreensão não desculpa, nem acusa, pede 
que se hesite a condenação precipitada e irremediável como se nós mesmo 
nunca tivemos conhecido a fraqueza ou cometido erros. Se soubermos 
compreender antes de condenar, estaremos no caminho da humanização 
das relações humanas.

59 
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Apoiado pela tríade indivíduo-sociedade-espécie, Morin acredita que assim 

como essa trindade a ética deve envolver três movimentos interdependentes: auto-

ética, sócio-ética, antropo-ética.  

A auto-ética ou ética individualizada, exige o autoexame, a autocrítica, a 

responsabilidade, como também, o perdão.60 A concepção da auto-ética se realiza 

pela capacidade de autonomia individual, consciência e decisão pessoal. É, antes de 

tudo, “uma ética de si e para si que desemboca naturalmente numa ética para o 

outro” e, por isso, requer que cada sujeito vença a barbárie que existe dentro de si, 

que é próprio do espírito humano.61 A construção da auto-ética perpassa por um 

longo caminho de auto-conhecimento, auto-elucidação, em que é preciso que o 

indivíduo singularize sua existência ética por meio das suas próprias vivências 

existenciais e experiências introjetadas no seu eu. Por essa razão, a necessidade de 

investigar a si próprio, conhecer suas motivações, valores, pontos positivos e 

negativos, ou seja, conhecer sua cultura psíquica. 

A sócio-ética refere-se a uma ética da comunidade (cultura da diferença) para 

uma sociedade universal, em que há relação entre o indivíduo que é uno e o outro 

que é múltiplo. Ela precede e transcende a auto-ética, visto que o indivíduo nasceu 

em uma comunidade composta de outros sujeitos e inserido em uma determinada 

cultura.62 A ética da comunidade estimula a superação do egocentrismo por meio do 

pensamento coletivo, na qual liga os indivíduos mediante um sentimento de nós, de 

coletivo, de irmandade.  

Por fim, a antropoética, a ética do gênero humano, formada na identidade 

humana comum, no homem genérico, é conduzida pela decisão individual e, 

portanto, é mediada pela auto-ética. Assume o desafio de problematizar a lógica 

sapiens/demens, egocentrismo/altruísmo do indivíduo, erguendo no nível ético “a 

consciência antropológica que reconhece a unidade de tudo o que é humano na sua 
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diversidade e a diversidade em tudo o que é unidade; daí a missão de salvaguardar 

por toda a unidade e a diversidade humanas”63. 

 

2.4 ÉTICA NA ALIMENTAÇÃO: UMA QUESTÃO ALÉM DO COMER 

 

 Como visto anteriormente, o pensamento complexo entende a ética não 

apenas pelo respeito moral ao outro e ao meio, mas também pelos elementos que 

interferem no modo de ser, pensar e se relacionar dos sujeitos. Assim, a 

alimentação é um eixo importante para ser tratado dentro das questões éticas. 

 Na Grécia e Roma antiga, as opções éticas em relação à alimentação eram 

muito significativas, sendo assim, a moderação e as restrições alimentares eram 

vistas como virtudes. Na ética tradicional das culturas judaica, islâmica, hinduísta e 

budista, a escolha do que deve ser ou não ingerido também recebe relevância64. 

 Nos tempos da modernidade alimentar, a comida tem sido alvo de situações 

de crises alimentares pelo mundo. Os extremos desequilíbrios entre a 

superalimentação e a subalimentação são exemplos práticos de que as condutas 

éticas precisam ser repensadas e exercidas. 

 A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura em 2001, 

elaborou um documento em que debatia sobre os problemas alimentares vigentes 

pela atual população mundial e sua relação com as questões éticas65. Na declaração 

foram ressaltados alguns valores éticos que, situados na prática cotidiana, 

contribuíam para a melhoria dos problemas relacionados à alimentação que são: (1) 

o valor pela comida: em casos de negligência alimentar, a situação de fome se 

instala e consequentemente os sistemas e as práticas éticas devem presumir a 

necessidade do indivíduo. (2) o valor pelo bem-estar: o Estado tem o dever de 

proteger a nação, reconhecendo o que há de melhor para a garantia do bem estar 

da população, com o fim de alcançar a dignidade humana e o auto-respeito; (3) o 

valor pela saúde: a proteção da saúde do ser humano implica na garantia de uma 

                                                           
63

 MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado da Silva. 6. ed. Porto Alegre: 
Editora Sulina, 2005, p. 160. 
 
64

 SINGER, Peter; MASON, Jim. A ética da alimentação: como nossos hábitos alimentares 
influenciam o meio ambiente e o nosso bem-estar. Tradução de Cristina Yamagami. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007. 

 
65

 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ethical issues in food and agriculture. Roma: WHO, 2001. 
Disponível em: < ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/x9601e/x9601e00.pdf >.  Acesso em: 30 mar 2017. 



40 
 

alimentação saudável e adequada que invista em alimentos seguros geneticamente, 

culturalmente, economicamente etc; (4) o valor pelos recursos naturais: as 

sociedades devem reconhecer a importância dos bens naturais, identificando como 

uma fonte de produção de alimentos e outros bens necessários para a 

sobrevivência; e (5) o valor pela natureza: valorizar a natureza em sua complexidade 

e integridade. 

 De um ponto de vista sociológico, nutricional e constitucional a alimentação é 

um direito básico que deve estar ao alcance de todos, e isto está previsto pela Lei 

Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN). Desse modo, nos anos 90 

o perfil alimentar e nutricional da população brasileira sofreu mudanças: antes a falta 

de alimentos e a desnutrição eram os únicos problemas nutricionais, hoje, a 

obesidade e sobrepeso se tornaram uma epidemia. Diante desse problema, 

defender a adoção de uma alimentação saudável e adequada é se inclinar também 

para uma ética da alimentação, no qual devem ser levados em considerações todos 

os fatores que interferem o sujeito, a sociedade e o ambiente, como, por exemplo: o 

custo, a origem dos alimentos, a distribuição, a sustentabilidade etc.  

A noção de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) engloba tanto o 

consumo de alimentos livres de riscos para a saúde (food safety), como também a 

garantia de assegurar uma alimentação adequada e saudável do ponto de vista 

microbiológico, social, econômico, político e cultural66. Assim, considera-se uma 

situação de “insegurança alimentar” tudo aquilo contrário a definição de SAN e que 

venha a violar o direito humano à alimentação, como também prejudicar a saúde e 

bem-estar de um indivíduo ou de uma sociedade. 

Pode-se observar atualmente, uma tendência dos mercados alimentícios de 

incrementar os repertórios alimentares incorporando novos produtos. A busca pela 

inovação alimentar, por meio da inclusão de novas tecnologias, tem ocorrido de 

forma acelerada e, consequentemente, aumentado às incertezas e as dúvidas sobre 

o que de fato estamos comendo. Definitivamente, cada vez mais, as pessoas têm 

dúvidas acerca da inocuidade alimentar. Este panorama favorece para o que pode 

ser chamado de “paradoxo da segurança alimentar”: cada vez mais o sistema de 
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produção alimentar se preocupa em alcança maior a segurança, e 

consequentemente, os riscos são cada vez mais raros, porém a mesma escassez de 

riscos e o seu uso como pretexto protecionista traz um grande aumento da 

percepção dos riscos pela população, principalmente quando as novas tecnologias 

são desconhecidas: hormônios, “vaca louca”, transgênicos etc.67 

Não se pode negar a crescente intensificação da ansiedade em torno da 

saúde nessa sociedade moderna, sendo caraterizada como uma sociedade que cria 

e fabrica riscos e ao mesmo tempo se preocupa com eles. As chamadas “crises 

alimentares” (“vaca louca”, alimentos transgênicos, frangos com dioxina, hormônios 

de engorda rebanho, agrotóxicos) contribuíram para construção social de incertezas 

alimentares, no qual, cada vez menos, sabemos o que comemos68. Os aspectos 

desconhecidos, não imaginados e os não aceitos da manipulação de alimentos 

permanecem, muitas vezes, no limbo das sociedades, visto que parece ser “menos 

impactante” desconhecer como são preparados os alimentos que estão na mesa. É 

o caso do processamento de produtos cárneos em que, de tempos em tempos, 

notícias são repercutidas na mídia sobre a adulteração desse gênero alimentício, no 

qual pode ser tomado como exemplo prático a operação carne fraca69 ocorrida no 

Brasil recentemente. 

 Outro problema que acentua a crise alimentar moderna é o caso dos 

alimentos geneticamente modificados (AGM) em que desde os anos 90 foram 

considerados alimentos como qualquer outro, sem restrições na produção e 

comercialização. Sem um pedido de autorização, os AGMs estão à nossa mesa 

todos os dias durante anos, contrariando aquilo que chamamos de “Soberania 

Alimentar”, isto é, “o direito de um povo de definir e escolher suas próprias e 

estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos70.” O cerne do 
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problema dos transgênicos vai além dos possíveis riscos diretos para a saúde. 

Detém também de riscos que alcançam debates ambientais e sociopolíticos como: a 

redução do espectro animal e vegetal; maior uso de substância químicas na 

agricultura; controle do mercado de sementes geneticamente modificadas por 

grandes companhias químicas entre outros.  

 O tema dos alimentos e organismos geneticamente modificados também foi 

alvo de discussão da filósofa belga Isabelle Stengers. Ao escrever a obra No tempo 

das catástrofes, a autora se desdobra sobre um acervo de problemas globais que 

nos fazem caminhar para um grande abismo. Stengers, reconhece que estamos 

num estado de alienação, pois ao consumir esse tipo de produto marchamos para 

uma dependência biotecnológica daquilo que se é básico para a humanidade: o 

direito à alimentação.71 A incorporação e exploração de novos produtos alimentícios 

têm prejudicado o mercado de pequenos agricultores e acentuado o agronegócio de 

empresas como, por exemplo, a Monsanto. Em nome da racionalização, 

caminhamos para uma condição de impotência perante a barbárie que 

consideramos dominadora de nossos bens naturais, sociais e éticos.  
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2.5 ESCOLHA DO CORPUS DA PESQUISA 

Por que o MasterChef Profissionais? 

 

Atualmente, tem-se observado em torno da gastronomia na mídia, uma 

tendência de encarar a comida como um espetáculo e um estímulo à competição. A 

onda gastronômica do momento são os reality shows voltados para a arte na 

cozinha. Nesse sentido, um dos programas que tem ocupado grande espaço nas 

mídias de modo geral é o MasterChef Brasil.  

 O reality show MasterChef tem uma franquia de versões adultas e infantis em 

vários países. No Brasil, ganhou sua primeira versão em 2014 em canal aberto na 

Rede Bandeirantes de TV e, em pouco tempo, já se tornou um sucesso tanto na 

mídia televisiva quanto nas redes sociais. Constantemente, páginas do Facebook, 

Instagram e Twitter compartilham informações referentes ao programa. Na 

transmissão da final da segunda temporada do reality, um recorde foi batido no 

Twitter em menos de 2 horas, onde mostrou que mais de 1,7 milhões de internautas 

haviam mencionado a hashtag #MasterChefBR.72 Ao observar um dado como este, 

deve-se refletir sobre a seguinte questão: o que impulsiona as pessoas a aderirem 

esse tipo de programa ao seu cotidiano?   

 De fato, o público que assiste ao Masterchef não são apenas pessoas que 

possuem aptidão ou gosto pelo ato de cozinhar. O reality apela para algo que é 

essencial à condição vital e cultural do homem: o ato de comer. Sabe-se que a 

comida compartilha de um gosto tanto da necessidade – da ordem da subsistência – 

quanto do luxo – da ordem do prazer, permeado pelo desejo73. Em todas as 

situações em que a comida esteja presente, o ato de comer é algo realizado por 

todos os seres humanos, até mesmo por aqueles que não sabem cozinhar. Dessa 

forma, o programa utiliza de uma estratégia convidativa unindo dois fortes 

elementos: o comer e o jogar. 

 A ideia deste produto midiático está centrada na competição. A disputa se dar 

entre cozinheiros amadores de todo o Brasil que estão em busca do sonho para se 
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tornar um chef de cozinha. Porém, o caminho para a conquista do prêmio final é 

bastante árduo e abusivo, e aí está o segredo da atração.  

Nestes espetáculos, a comida tem o dever de atingir a categoria de gourmet, 

ou seja, uma sobremesa não pode ser um simples chocolate, é preciso ser um 

ganache de chocolate belga com flor de sal e pimenta rosa, numa combinação e 

apresentação perfeita de élégance e délicatesse. No tocante à cozinha, Mia Couto 

em O fio das missangas (2009) descreve muito bem um dos significados que o ato 

de cozinhar traz nas relações interpessoais. Para ele: “cozinhar é o mais privado e 

arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou 

veneno. [...] Cozinhar não é serviço. Cozinhar é um modo de amar os outros”74.  

No jogo, a cozinha se torna um lugar de competição, agressividade, pressão e 

desafio, onde os participantes sofrem com críticas ácidas, destrutivas e irônicas por 

parte dos jurados do reality75.  

 

“Procuramos um cozinheiro com um brilho especial”. 

“Três de vocês vão embora para casa hoje”. 

 

 Essas foram as primeiras frases ditas pelos jurados Paola Carosella e 

Henrique Forgaça, respectivamente, na nova edição do Masterchef Brasil. No final 

do ano de 2016, foi lançada mais uma versão do programa onde os participantes já 

eram cozinheiros profissionais e atuavam no campo da gastronomia como chefs. O 

programa Masterchef na versão profissionais se distingue do amador, não somente 

porque os participantes detêm de um diploma de gastronomia, mas também porque 

os jurados exigem mais de suas habilidades, técnicas e preparações. A postura na 

cozinha foi um requisito fundamental para se obter uma avaliação boa ou ruim, além 

disso, o nível das provas foi dificultado consideravelmente, não dando vez aos 

improvisos. Em meio a este cenário, 14 chefs de cozinha conseguiram suas vagas 

para participarem do maior reality gastronômico do mundo, encarando o desafio de 

serem avaliados ao longo de 11 episódios.  
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 Normalmente, o programa segue uma estrutura padrão de suas provas 

havendo, às vezes, poucas variações. Diferente da versão amador, o primeiro 

episódio do MasterChef profissionais já se tem definido os participantes da 

competição, logo eles são apresentados relatando um pouco da sua história 

profissional (ver quadro 1). Cada episódio associa a realização de duas disputas 

principais: uma primeira com caráter classificatório, que pode ser individual ou 

coletiva, e uma segunda sendo eliminatória e individual – via de regra, ao menos um 

participante é eliminado a cada programa76.   

  

Quadro 1. Estrutura das seções do reality Masterchef Brasil. 

Seção Descrição 

Inicial 

Breve apresentação do programa e dos jurados. Em seguida, são exibidos tanto o 

resumo do episódio anterior, como também uma prévia do conteúdo que será 

veiculado no dia. Também é exibido a vinheta de abertura que compreende a um 

clipe apresentando os participantes. 

Prova da Caixa 

Misteriosa ou prova em 

equipe 

A “caixa misteriosa” corresponde a uma prova classificatória da competição, onde 

cada participante terá sua a própria caixa na bancada. Ao levantarem a caixa de 

madeira, irão se deparar com ingredientes a serem utilizados obrigatoriamente 

(no todo ou em parte) no primeiro prato do dia.  

Preparação dos pratos 

Os participantes são apresentados a um determinado contexto culinário que 

envolve limitação de tempo e a dificuldade de executar o prato suportando a 

pressão. Os ingredientes ou pratos propostos para serem executados podem por 

vezes relacionar graus de sofisticação, exigir domínio técnico específico e 

também desafiar o candidato diante de situações inusitadas. Durante a prova, os 

competidores dão depoimentos (em outro tape), bem como são questionados 

pelos jurados sobre a sua preparação, recebendo também dicas.  

Conclusão e montagem 

dos pratos 

Os participantes finalizam o preparo e os três chefs jurados do programa irão 

experimentar os pratos para então escolher os três melhores. 

Anúncio do vencedor da 

etapa 

Dos três pratos selecionados, apenas um é eleito o melhor de todos. O 

participante escolhido pelo melhor prato, tem a vantagem de ir diretamente para o 

mezanino e, assim, garantindo sua vaga na próxima fase, não participando da 

prova de eliminação.  

Apresentação da Prova 

de eliminação 

Os participantes são apresentados a prova de eliminação do programa, sendo 

informados também sobre as vantagens do vencedor da primeira prova 

(classificatória). 
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Preparação do prato da 

Prova de eliminação 

A prova de eliminação é realizada individualmente pelos participantes. Em caso 

da prova anterior ter sido em equipe, irão disputar a prova de eliminação a equipe 

perdedora. 

Conclusão e montagem 

da Prova de eliminação 

Os participantes finalizam o preparo e os três chefs jurados do programa irão 

experimentar os pratos para então escolher os melhores e elencar três piores. 

Anúncio dos melhores e 

piores pratos e do 

participante eliminado 

da competição 

Os chefs selecionam os melhores e piores pratos da prova, em seguida aquele 

que obteve o pior desempenho será eliminado pelos jurados.  

Fonte: MARQUIONI; OLIVEIRA, 2015. 

 
 
2.6 CONSTRUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

  

 Os dados da pesquisa foram organizados e analisados a partir da técnica de 

análise de imagens em movimento de Rose (2007)77, em que percorreu o seguinte 

trâmite:  

- Investigação inicial: A princípio o reality show foi assistido na íntegra (1ª 

temporada) com a finalidade de captar uma dimensão geral do corpus selecionado 

para o estudo. Ainda nesta etapa foram reunidas informações básicas referentes ao 

programa (criador, informações sobre os jurados e participantes, apresentador, 

duração, número de episódios, tema etc.). 

- Transcrição do material de análise: Em seguida foram transcritas informações de 

dimensão verbal e visual do corpus que, de modo organizado, serviram como 

suporte para posterior tratamento e interpretação do conteúdo.  

- Desenvolvimento de um referencial de codificação: Elencou-se um referencial de 

codificação próprio para auxiliar na interpretação do conteúdo verbal e visual. 

- Compreensão das relações entre os elementos decompostos, ou seja, a 

interpretação: Tratamento, inferências e interpretações foram realizados nesta 

etapa. Com sistematização do conteúdo encontrado foram elaboradas categorias de 

análises que estruturaram os resultados deste trabalho. 
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2.7 GUIA PARA TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Este guia, ou arquivo digital, foi elaborado com o propósito de obter um 

compilado de informações do objeto de estudo que foram pertinentes ao objetivo 

proposto por esta investigação. O guia atende a segunda etapa da construção dos 

dados que diz respeito à transcrição do material de análise.  

 

Quadro 2. Guia para construção dos dados.  

Número do episódio 
Tema do episódio: 

Data do episódio: 

Duração: 

Data da coleta:  

Fragmento (Dimensão verbal) Dimensão visual Palavras-chave 

   
Fonte: próprio autor 
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3. ESPETÁCULO À MESA: A ÉTICA EM TORNO DA ALIMENTAÇÃO NA MÍDIA 

 

O espetáculo é o sonho mau da sociedade moderna aprisionada,  
que só expressa afinal o seu desejo de dormir. 

Guy Debord 
 

 

 O modo de viver na sociedade moderna baseia-se na transmissão 

instantânea da informação e na velocidade com que se é reproduzida. Não é 

estranho que as transformações culturais, econômicas e sociais ligadas a este 

fenômeno tenham afetado também os modos de comer. Atualmente as assinaturas 

gastronômicas tornaram-se uma referência da modernidade, ocupando um espaço 

significativo no cerne dos cenários midiáticos. 

 Ao longo dos anos, a gastronomia acompanhou os avanços tecnológicos de 

comunicação, inserindo-se, assim, na mídia. Ao tratar da mídia enquanto um 

conjunto dos meios de comunicação produzidos em massa e veiculados para uma 

massa indistinta de público78, é necessário compreender que o impacto social do 

desenvolvimento das redes de comunicação e do fluxo de informação, implica na 

criação de novas formas de ação, de interação no mundo social e de 

relacionamentos do sujeito com os outros e consigo79. Ao fazer uso das mídias, os 

sujeitos são capazes de interagir uns com os outros ainda que fisicamente ausentes.  

 Em 1948, Harold Lasswell, pioneiro dos estudos sobre a mídia, traçou um 

novo domínio de estudo a partir de cinco questões: Quem produz? Quais são os 

conteúdos? Quais são os canais? Para quem? E quais são os efeitos? Assim, 

passados mais de 60 anos, tais questionamentos ainda orientam este campo imerso 

de pesquisas80. 

 Quando pensamos em quem produz a informação, geralmente a figura do 

jornalista tem um papel central no sistema midiático. Entretanto, com a difusão do 

acesso aos meios de comunicação, principalmente às redes sociais, temos diversos 

atores que cumprem este papel: blogueiros, digital influencer, Youtubers ou qualquer 

pessoa que possua visibilidade midiática. A partir disso, podemos observar hoje que 
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caminhamos para um acesso democratizado a informação, no qual a internet se 

tornou o carro-chefe de uma sociedade formada por redes de interação midiática. 

Todavia, ainda que exista acesso universal a estes meios, o sujeito precisa 

pertencer a eles, isto é, ser aceito para se tornar um membro ativo que discute, 

contribui, reflete e colabora para a construção do conhecimento da rede à qual 

pertence. O desafio é transformar informação em conhecimento, nos fazendo 

pensar, lapidando as certezas. Para Edgar Morin não podemos confundir informação 

com conhecimento, pois o conhecimento é a informação organizada, sendo capaz 

de situar, contextualizar e globalizar informações recebidas anteriormente. Assim 

sendo, “enquanto a comunicação relaciona-se a uma questão de meios, a 

compreensão é uma questão de fins, ambas são remetidas para questões éticas e 

políticas.”81 

 

A informação pode ser concebida como uma unidade discreta [...] Essa 
unidade elementar da informação, chamada de bit, só adquire sentido se for 
integrada a um conhecimento que a organiza [...] o conhecimento é aquilo 
que permite situar a informação, contextualizá-la e globalizá-la, ou seja, 
inseri-la num conjunto. [...] Ou somos submetidos a uma informação 
pletórica inorganizada que, rapidamente, esquecemos, porque somos 
incapazes de estruturá-la; ou a informação é organizada demais, ou seja, é 
selecionada por um sistema teórico rígido.

82
 

 

 Em relação ao que se produz, percebe-se que a mídia possui duas funções 

importantes: informar e entreter. Dessa maneira, a informação é analisada a partir 

do que se fala (conteúdo) e como se fala (discurso) buscando identificar temas 

abordados, sua frequência, as mensagens explícitas ou implícitas presentes nos 

diversos canais dos meios de comunicação (televisão, jornais, internet, revistas etc). 

A semiologia de imagens, por sua vez, também pode ser adicionada enquanto um 

recurso utilizado nesses meios, especialmente porque dedica-se a interpretar signos 

e códigos veiculados na mídia83.  

 Por último, os efeitos dos media propagados na era atual têm sido uma 

questão bastante discutida no campo da comunicação e da sociologia. Entre os 
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anos de 1930 e 1945, a teoria dominante era de que a mídia de massa (mass 

media) tinha um efeito imediato, massivo prescritivo sobre a audiência. Os 

sociólogos da Escola de Frankfurt consideravam a mídia um instrumento de difusão 

da ideologia dominante, em que sua influência consistiria numa uniformização do 

pensamento e dos comportamentos no sentido da aceitação do sistema capitalista84. 

Anos mais tarde, Paul Lazarsfeld e outros pesquisadores85 mostram por meio de 

estudos empíricos que a influência da mídia depende das opiniões preexistentes e 

da teia de relações interpessoais do receptor. Desse modo, os efeitos da mídia não 

são diretos, mas são filtrados e limitados na recepção (espectador).  

 Ainda buscando avançar nessa questão, os pesquisadores Liebes e Katz 

(1993)86 realizaram estudos de recepção – que buscam compreender como os 

conteúdos da mídia são retidos, restituídos e interpretados pelos receptores – e 

apresentaram que a influência da mídia estaria condicionada principalmente à 

reação do receptor, esta está ligada à cultura de seu grupo social ou de sua 

comunidade. Morin, a respeito desta discussão, nos faz lembrar que em 1930, nos 

Estados Unidos, especulava-se que o cinema estimulava a violência e, na 

sequência, esta mesma crítica foi feita contra a televisão.  

 

Shakeaspeare já mostrava o lado obscuro da humanidade e não podemos 
acusá-lo de estimular a violência. (...) Basta dar uma olhada nas tragédias 
gregas, em „Medéia‟, na história de Édipo, homem que mata o pai e faz 
sexo com a mãe. Será que isso faz aumentar o número de incestos? Não.

87
  

 

 Nesse sentido, Morin procura explicar que o problema da comunicação é 

mesmo de civilização e que a vida comporta uma dimensão lúdica que deseja 

consumação por jogos, competições ou divertimentos. A televisão, o cinema e a 

internet são, por exemplo, parte desta dimensão88.  
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  É diante deste cenário que a crescente midiatização, isto é, “o processo de 

expansão dos diferentes meios técnicos e as inter-relações entre a mudança 

comunicativa dos meios e a mudança sociocultural”, tem operado por meio de 

diversos mecanismos segundo os setores que interessa89. Braga (2006) ressalta que 

a midiatização ocorre em dois âmbitos sociais: no microssocial e no macrossocial. 

No primeiro âmbito são tratados processos sociais específicos que passam a se 

desenvolver segundo as lógicas da mídia. No segundo, refere-se ao processo de 

adaptação e simulação da própria sociedade à lógica medial, ou seja, os sistemas e 

processos sociais não “substituem” outros, mas absorvem, redirecionam e dão outro 

desenho.90  

 Frente às circunstâncias desse contexto, a gastronomia permeia o atual 

cenário de midiatização, quando deixa o espaço tradicional da cozinha e passa a 

criar estratégias comunicativas em outros ambientes91. Um desses ambientes é o 

próprio reality show, objeto de interesse desta investigação.  

 O reality show é um tipo de produto midiático que acontece no âmbito das 

interações, pois concede ao público o poder decisório daquele que, por exemplo, vai 

permanecer ou sair do programa, daquele que irá ganhar ou perder. É um universo 

de possibilidades mediante a participação interativa. Além disso, o reality opera 

sobre o imaginário televisivo, como comenta Suzana Kilpp (2008)92, uma vez que 

por meio da seleção de jogadores, da invenção de pontos fortes e fracos dos 

participantes, dos discursos proferidos, cria-se um cenário de personagens 

midiáticos em que o público decide por aqueles que possuem uma afinidade, no qual 

os critérios de seleção são de ordem tanto individual quanto coletiva. 

 No caso do Masterchef Brasil, a decisão de quem vence não é dada às mãos 

do público. Entretanto, o programa atua para além da mídia televisiva, interagindo 

com os espectadores através das redes sociais. O Twitter foi a principal rede que 

acompanhou o reality, seguido pelo Instagram e Facebook. Ao final da primeira 
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temporada do Masterchef Profissionais que foi transmitida ao vivo, o nome do 

vencedor foi divulgado primeiramente nas redes sociais, antes mesmo de anunciar 

para os participantes na televisão. Dessa forma, observa-se que os sujeitos não se 

satisfazem mais com atitude passiva diante da televisão, eles buscam ser uma parte 

ativa desse processo, mediante o envolvimento, a ação, a torcida. A reconfiguração 

dos formatos televisuais diante de uma sociedade midiática solicita um telespectador 

mais participativo93. A televisão, neste caso, constitui-se como a principal mídia 

formadora do espetáculo. 

 Em a Sociedade do espetáculo (1997), Debord ressalta que o espetáculo é a 

esfera da sociedade no qual as relações passam a ser mediadas por imagens, ou 

seja, as relações dependem da visibilidade. Se antes as relações ocorriam de 

maneira direta, na sociedade moderna acontecem de forma mediada, visto que não 

há mais uma separação do mundo real e do mundo ficcional, pois ambos se 

constituem em um só, como destaca o autor: “a realidade surge no espetáculo, e o 

espetáculo é real” 94. Nesta perspectiva, o espetáculo além de ser a dissolução da 

fronteira entre o eu e o mundo, é também a “[...] supressão dos limites do verdadeiro 

e do falso pelo recalcamento de toda verdade vivida, diante da presença real da 

falsidade garantida pela organização da aparência”95. Isto acontece no universo do 

reality show, pois o que é verdadeiro e o que é falso se misturam no mundo da 

ficção e da realidade ao ponto de não percebemos. Assim, de acordo com Tonin 

(2014): 

 
A mediação imagética ela apaga a autenticidade, o concreto do vivido, ou 
seja, deixa de ser verdadeira a relação entre homem e mundo. Assim, as 
relações sociais se estabelecem entre seres alienados, apagados em suas 
individualidades, seres que vivem necessidades socialmente sonhadas, 
vivem por procuração, através de vedetes do espetáculo que representam o 
que não são. Estas relações mediadas acabam com a potência criativa do 
sujeito, ele não faz nada além de naufragar o olho na superfície da tela

96
. 

 

 Percebe-se que os consumidores de reality show são inseridos também no 

âmbito do programa, no sentido de que a interação entre jogador e espectador, por 
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vezes, se misturam de tal forma que a vida assistida vem a ser a vida que se deseja 

viver. O espetáculo possui um caráter sedutor por apresentar a positividade, o 

inacessível ao público, transmitindo apenas “o que aparece é bom, o que é bom 

aparece.”97 Portanto, o espetáculo seria a negação da vida, a vida social como 

aparência, pois “o espetáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo.”98 

 Nesta perspectiva, os shows contemporâneos em que a comida se torna um 

espetáculo televisivo, existe uma lacuna que separa o espectador da realidade da 

cozinha profissional, por exemplo. A maioria dos programas e realities de 

gastronomia apresentam o espaço da cozinha de forma maquiada, vista somente 

pelos holofotes e pelo glamour que a posição de chef de cozinha tem sido exposta. 

Acontece que a realidade na cozinha profissional é marcada pelo trabalho duro e 

árduo em um ambiente hostil em que o autoritarismo, hierarquias e cobranças 

ocorrem regularmente. 

 Admite-se também que tal cobertura da mídia - e o apetite insaciável do 

público em relação a programação relacionada à comida e ao comer - trouxe a 

atenção merecida para uma classe de trabalhadores que não era previamente 

estimado99. A mídia tornou visível alguns dos trabalhos ocultos que compõem 

nossas experiências alimentares, em que, na maioria das vezes, aparecem de 

maneira romanesca e poética. Os consumidores destes programas, em geral, 

sentem-se encorajados e desafiados a cozinhar, por exemplo. Entretanto, tem se 

observado nos dias atuais que o tempo gasto na cozinha está em declínio, ainda 

que a comida seja um crescente meio de entretenimento na mídia, ou seja, as 

pessoas adoram assistir outras pessoas cozinhando, mas isso não significa que elas 

gostem de cozinhar ou até mesmo de fazer100. Em vez disso, tais experiências 

culinárias envolvem consumir o trabalho de outras pessoas. Em outras palavras, a 

mídia é atraente para além do interesse dos indivíduos em aprender novas técnicas 

de culinária ou encontrar novas receitas para tentar executá-las em casa. Seu 

principal interesse está no desejo de consumir o alimento na forma de espetáculo. 
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 Por trás de um prato gourmet bem preparado, há um trabalho “invisível” para 

criar o espetáculo visual nas telas. Consideremos que este trabalho nos bastidores, 

envolve uma equipe de produtores culinários que são responsáveis por todos os 

detalhes de um episódio, planejando desde a entrada e saída de pratos, exemplos 

de receitas em diferentes etapas de conclusão, até quais ingredientes e utensílios 

precisam estar disponíveis101. Assim sendo, mesmo que o programa mostre os 

conflitos, imprevistos ou conversas casuais que acontecem entre os participantes, é 

apresentado aos espectadores uma sequência de imagens pensadas e 

cuidadosamente construídas.  

 Desse modo, é importante nos questionar sobre o que os programas de 

entretenimento voltados para alimentação possuem que são atraentes para os seus 

consumidores, mesmo para aqueles que não cozinham? Por que esta experiência 

de lazer particular é tão atraente para tantas pessoas? Como podemos entender 

esse fenômeno social? 

 Sabe-se que a televisão é indiscutivelmente a força mais poderosa que molda 

a paisagem culinária nos dias de hoje. Para compreender este fenômeno, alguns 

autores explicam que os espetáculos ao redor da comida são semelhantes, por 

exemplo, à pornografia, uma vez que, baseados nas fantasias e fetiches do público 

consumidor são projetados para induzir o desejo.  

 O fenômeno conhecido pelo termo “pornografia alimentar” ou food porn, 

demonstra que os elementos voyeuristas da mídia no entretenimento alimentar 

parecem ser tão deslocados e distantes da vida real que não podem ser alcançados, 

exceto por uma experiência vicária102. Na verdade, retratos de comida foram tão 

transformados pelo estilo sofisticado que, cada vez mais, parece estar fora do 

alcance do cozinheiro ou do consumidor, tal como acontece na pornografia: nós 

gostamos de assistir o que nós mesmos supostamente não podemos fazer103. A 

ideia se concentra em close-ups sensuais de comida envolvendo criações 

fantásticas que, como muitos cenários pornográficos estereotipados, provavelmente 

nunca se realizaram nas casas do público.  
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 Embora ele não tenha usado especificamente o termo, Roland Barthes 

discutiu o que é essencialmente pornografia alimentar em 1957 na sua obra 

Mitologias, quando comenta sobre os alimentos relacionados ao conteúdo na revista 

Elle que oferece fantasia para aqueles que não pode se dar ao luxo de cozinhar tais 

refeições, ele sublinha: “Cozinhar de acordo com a revista Elle é para o olho 

sozinho, uma vez que a visão é um sentido gentil.” 104 A comida tem um apelo 

sensual, sendo reconhecida como um elemento positivo na vida cotidiana das 

pessoas, criando sensações prazerosas e associações, assim como o sexo, que faz 

parte da vida de todos de alguma forma.  

 O conceito de pornografia alimentar revelou importantes dimensões sociais da 

mídia alimentar. Algumas pessoas descobriram a culinária como uma prática de 

lazer concreta e, portanto, se essa visão prazerosa é voyeurística para todos, é um 

assunto a ser debatido. A mídia de entretenimento alimentar ofereceu aos 

consumidores uma experiência de lazer, um espetáculo a ser visto. Porém, se 

observa que estes consumidores têm pouca ideia de quanto trabalho foi gasto na 

produção de uma refeição que se consome em um restaurante requintado, eles têm 

pouca noção de quanto trabalho é gasto na criação das imagens que consomem da 

mídia ou como desafiador é recriar os pratos que admiram105. 

 Portanto, neste cenário de espetáculo alimentar surgem diversas tendências e 

características que afetam a vida social contemporânea que, por sua vez, influência 

outros domínios. Ao fazer uso das mídias para maquiar a comida, o comer e os 

profissionais envolvidos nesse processo, reconhecemos que não estamos 

preparados para superar ou pensar sobre as questões hostis que ainda cercam os 

contextos das cozinhas, sejam elas domésticas ou profissionais. Nessa direção, 

notamos a importância de se discutir a ética da alimentação nos espaços midiáticos, 

considerando os grandes e pequenos contextos envolvidos.  
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3.1 COZINHA COMO UM ESPAÇO DE ARENA MIDIÁTICA: POR UMA AUTO-

ÉTICA DA ALIMENTAÇÃO 

 

3.1.1 Cozinha midiática ou cozinha ornamental: a busca pelo inacessível 

 

A cozinha é a prole direta da magia, da alquimia e as espirais de 
vapor, as chamas, as nuvens que se adensam sobre a capa são o 
penhor de nossa ligação com os outros, onde a matéria do mundo 
ferve, se coagula, se solta, metamorfoseia o mundo, transfigurando-o 

 
Franco La Cecla, La pasta e la pizza 

 

 Historicamente, o comer e o cozinhar podem ser oferecidos como um ato de 

estima, agradecimento, interesse ou como um objeto de pactos e conflitos. Ambos 

marcam tanto as semelhanças como as diferenças étnicas e sociais, classificam e 

hierarquizam as pessoas e os grupos, expressam formas de conceber o mundo e 

incorporam um grande poder de evocação simbólica.  

Na maioria das vezes, quando nos referenciamos aos termos cozinha e 

culinária, normalmente importamos uma concepção mais estrita: manipulação de 

ingredientes, técnicas de preparo, procedimentos culinários, princípios de 

condimentação, entre outros. No entanto, Lévi-Strauss e demais autores, explicam 

que a cozinha e a culinária possuem um sentido muito mais amplo.  

 Sob um enfoque estruturalista, o antropólogo Claude Lévi-Strauss trouxe 

amplas contribuições para o estudo da cultura e também de sua relação com a 

alimentação. Em sua investigação antropológica junto aos indígenas brasileiros, 

utilizou os mitos como material de análise para compreender os modos de viver e 

pensar daqueles povos. Dentre suas observações, pôde concluir que a culinária é 

uma linguagem, pois é uma atividade universal, expressa em qualquer sociedade 

humana, constituída por um conjunto de signos e símbolos que se relacionam e 

configuram um sistema de traços culinários, em que cada cultura, de modo 

inconsciente, cria sua própria estrutura106
. Assim como a linguagem, a cozinha 

também é regrada, pois a regra é o elemento fundamental na caracterização da 

cultura. 
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 Lévi-Strauss apresenta a culinária como um sistema cultural alimentar. Este 

sistema cultural é modelizado pelas práticas alimentares, pelos elementos culturais e 

simbólicos de um determinado grupo social, configurando em subsistemas. Desse 

modo, existe uma cozinha que é universal - no sentido amplo - e cozinhas 

específicas de cada civilização107. O antropólogo construiu modelos de triângulos 

culinários para explicar basicamente que: cozinhas são particulares e os seus 

conteúdos variam de acordo com a estrutura de cada cultura. 

 Nos três vértices do triângulo culinário clássico o alimento se apresenta ao 

homem em três principais estados: cru, cozido ou podre (imagem 5). O cru é o polo 

não marcado, portanto, identifica-se a possibilidade de duas transformações: 

naturalmente ou culturalmente, em que se tem o cozido como transformação cultural 

do cru e o podre como sua transformação natural108. Em outras palavras, identifica-

se a cozinha fazendo a passagem da natureza para a cultura. Tais categorias vazias 

não nos dizem muita coisa sobre a cozinha de uma sociedade, mas a observação 

etnográfica, por exemplo, poderia mostrar o que cada uma delas significa109. A forma 

como essas transformações são realizadas e as técnicas que são utilizadas, são 

definidas por cada cultura. Elementos de natureza sociológica, econômica, religiosa, 

estética, de gêneros entre outros, são determinantes para caracterizar a culinária 

dos diferentes povos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5: Clássico triângulo culinário de Lévi-Strauss (2006). 
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 Com base nas reflexões de Lévi-Strauss, o sociólogo Claude Fischler 

aprofunda em sua obra El h'omnivoro o conceito de sistema cultural alimentar, como 

um desdobramento do conceito de culinária apresentado anteriormente pelo 

antropólogo. Fischler acrescenta um sentido mais específico e sintetiza que as 

representações, crenças e práticas que formam uma cultura estão associadas à 

cozinha, na qual “cada cultura possui uma cozinha específica que implica em 

classificações, taxonomias particulares e um complexo de regras que atendem não 

apenas à preparação e combinação de alimentos, mas também a sua colheita e 

consumo”110. Portanto, “sistemas alimentares diferentes correspondem a sistemas 

culturais distintos”111. 

 Compreende-se, assim, que a cozinha não é um universo desordenado em 

que se joga tudo no caldeirão para que se ferva junto num grande caldo universal. 

Ao contrário, a cozinha é um espaço de formas ordenadas, um sistema fechado, 

segundo as regras e rituais dotados por cada cultura. Em um exemplo prático, La 

Cecla, a respeito da preparação de uma massa, explica que não se pode 

condimentar a massa com qualquer molho ou casá-la com qualquer ingrediente, 

como acreditava o amigo alemão do autor, que preparava para os amigos espaguete 

com feijões estufados e pimentões crus112. O pecado do alemão foi pressupor que a 

massa pode levar, entre as infinitas variações, uma variação a mais, como um 

sistema aberto e facilmente adaptável. Assim, apenas os falantes nativos daquela 

cozinha – confirmando que a comida é uma linguagem -, conhecem o território 

íntimo e delicado das variações consentidas, além do qual esta preparação destoa 

como a piada de um estrangeiro, tão inovadora quanto desajeitada, em uma língua 

por ele não dominada113. 

 A partir desse ponto, ao reconhecer a cozinha como cultura e, portanto, 

modelizada pelo sistema cultural alimentar, é por meio da multiplicação dos 

ambientes midiáticos que ocorre uma amálgama entre os sistemas da cultura das 
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mídias com os sistemas da cultura da culinária e, também, da gastronomia. O 

sistema cultural constituído pela culinária é modelizado pelos meios de comunicação 

e vice-versa114. 

 Assim, como argumenta Helena Jacob (2009), os ambientes midiáticos 

construídos por esse processo de modelização organizam uma espacialidade 

geradora de visualidade que vem modificando a imagem da gastronomia nos dias 

atuais. Observa-se que tal espacialidade esteja modificando a relação do público 

com a comida e com a cozinha, construindo uma nova teia de relações simbólicas 

com o alimento, com o ato de cozinhar e com a própria mídia115. Por conseguinte, a 

construção dos ambientes midiáticos na gastronomia tem feito que o sistema cultural 

operasse como mídia modeladora das preferências e gostos alimentares dos 

diferentes paladares sociais, culturais e econômicos.  

 

O espaço hoje construído na mídia não é o da dona de casa que precisa 
cozinhar para sua família diariamente [...] O que se observa é a construção 
de um ambiente midiático gastronômico do desejo, onde espaços gourmets, 
cozinhas de sonho, chefs celebridades e pratos exclusivos, entre outros, 
convivem com o alimento no seu puro aspecto nutricional

116
.  

 

 São nestas espacialidades que visualizamos como funcionam as cozinhas 

midiáticas no âmbito dos reality shows voltados para gastronomia. Esta cozinha não 

está apenas associada à cozinha como um espaço físico, mas se refere à 

construção de um ideal de cozinha. Barthes, ao analisar as imagens de alimentos 

produzidas pela Revista Elle, nos acrescenta algumas contribuições a respeito desta 

discussão. Para ele, a representação da cozinha apresentada nos meios midiáticos 

é de uma concepção mítica, idealizada e inacessível para a maioria das pessoas. 

Entre os elementos que foram evidenciados na sua investigação, destaca-se que a 

superficialidade é a base da cozinha ornamental, feita para os olhos, puramente 

visual, “uma cozinha de sonho”.117 
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Elle é uma revista preciosa, pelo menos em termos lendários, cuja função é 
apresentar ao imenso público popular que é seu o sonho do chique; daí 
uma cozinha do revestimento e do álibi, que se esforça sempre por atenuar, 
ou mesmo mascarar, a natureza primeira dos alimentos, a brutalidade das 
carnes ou o inesperado dos crustáceos. O prato camponês só é admitido a 
título excepcional (o bom cozido familiar), como fantasia rural para citadinos 
esnobes.

118 

 

 O alimento ali exposto não é real, é um simulacro, marcado pela distinção 

social das classes que podem ou não ter acesso a aquele ideal. Investe-se em uma 

economia mítica, no qual se “vende a ideia do consumo burguês como fim de 

distinção, gosto universal a ser perseguido: o sonho do chique ou que poderíamos 

chamar hoje do sonho do gourmet.”119  

 No Masterchef profissionais, a gourmetização é uma constante exigida em 

todas as provas do programa, associada quase sempre ao refinamento de pratos 

bem preparados à categoria da haute gastronomie (imagens 6 e 7). Em entrevista a 

Nexo Jornal, a jurada do Masterchef, Paola Carosella, expõe sua compreensão 

sobre o universo gourmet que afeta a gastronomia atualmente. Ela explica que a 

imprensa gastronômica levou todas as maravilhas da gastronomia muito exclusiva e 

as ampliou de alguma coisa, ao publicar isso nos jornais, ao mostrar isso na 

televisão ou nas redes sociais, abrindo-se uma porta ao universo da gastronomia, 

uma parte que mostra a cozinha como uma coisa extremamente exclusiva, delicada 

e inacessível120.  

Uma coisa é a comida e outra é a gastronomia. Têm restaurantes 
que fazem comida mais cotidiana e que enxergam a comida por um 
lado mais social, mais simples, talvez de uma história de cozinhar de 
geração em geração e, também, tem chefs de cozinha que fazem 
estilos mais refinados, mais artísticos, que fazem alta gastronomia de 
uma forma mais complexa. Pra esses chefs de cozinha dentro 
desses estilos, é necessário que existam tendências como a 
[gourmetização] porque são como as tendências da arte, da moda 
que precisam aparecer e esses movimentos que tem haver com o 
momento do mundo, com a globalização121. 
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 Portanto, o papel que os veículos midiáticos desempenham no imaginário 

social, seja nas redes sociais ou nos reality shows, caminha para a modelização de 

uma cozinha que não parece se importar, a priori, com o “fazer” comida, mas sim o 

“parece ser” relacionado à gastronomia, ou seja, parecer ser ornamental, indefinido 

e com uma aparência ditada pela nouvelle cuisine. A cozinha midiática é a 

concretização do espetáculo, a consumação do sonho (não) vivido que atinge seus 

espectadores pelo que chamamos de raio gourmetizador: aquilo que está vinculado 

a um status social, numa tentativa banal de valorizar o que se come. Isso 

impressiona não somente os restaurantes mais sofisticados, mas também os mais 

populares. Com a popularização da comida, sobretudo, da comida de rua, dos food 

trucks, dos restaurantes mais acessíveis, a categoria de gourmet busca fazer a 

comida ser vista de outra forma, isto é, mais cara e com um nome um pouco mais 

difícil de se pronunciar em que, muitas vezes, é exatamente a mesma coisa que 

uma comida categorizada como não gourmet. Assim, sublinha-se que, como nos 

lembra Renata do Amaral, “num mundo em que tudo é gourmet, nada é gourmet”122.  

 

3.1.2 Transformando cozinhas em arenas midiáticas 

 

 Além da categoria gourmet, característica das cozinhas midiáticas, a 

competição surge como uma estratégia fundamental para potencializar o 

componente espetacular dos programas do tipo reality show. Na primeira temporada 

do Masterchef profissionais, observamos que em todos os episódios, os conflitos, as 

críticas negativas, as disputas de poder e a pressão são elementos constituintes da 
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competição. Neste cenário, a cozinha é apresentada como uma arena midiática, pois 

(1) é produzida num contexto de disputa entre adversários selecionados pelos seus 

pontos fortes e fracos, no qual apenas um sairá vencedor; e (2) permite uma grande 

visibilidade do espetáculo ali exibido. 

 O filósofo Peter Sloterdijk ao escrever a obra Regras para o Parque Humano: 

uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo, fala sobre o papel 

desempenhado pelas mídias na época da Idade Antiga, marcada pelas civilizações 

grega e romana. Ele afirma que nessa época havia um embate entre mídias e o 

homem estava entre esses dois confrontos, sendo a presa desejada. Na antiguidade 

romana, esse duelo se dava entre a mídia do teatro (na arena) – que são as mídias 

desinibidoras – e da leitura – as mídias domesticadoras. Cada uma delas disputava 

o homem de um modo específico123. Sloterdijk acreditava que os seres humanos são 

“animais influenciáveis” e de que é elementar prover-lhes o tipo “correto” de 

influências, já que as influências bestializadoras, induzidas pelos romanos, tinham 

instalado a mais bem-sucedida rede de meios de comunicação de massa do mundo 

antigo, com seus anfiteatros, seus combates de gladiadores até a morte e seus 

espetáculos de execuções. No entanto, o caminho da domesticação detém uma 

função humanizante, uma vez que sua influência é para conter o impulso bestial em 

prol do humano direcionada, por exemplo, à aceitação da leitura e a produção 

literária124.  

 Na tentativa de trazer este contexto para o cenário da sociedade 

contemporânea, a produção de imagens fornecidas pelas mídias tem nos 

transformado em “espectadores excitados a partir de imagens produzidas pelas 

arenas midiáticas de desinibição”125. O Masterchef, neste caso, pode ser 

considerado um campo das arenas desinibidoras, pois assim como as arenas 

romanas, os duelos são postos vencendo aquele que for o melhor. O problema-

chave desse confronto é que à medida em que se derruba o adversário, corre-se o 

risco de perder uma batalha contra a barbárie interior, aquilo que constitui a ética de 

si e para si que, naturalmente, atinge o outro.  

                                                           
123

 VEIGA, Itamar Soares. A biopolítica no parque humano de Sloterdijk. Revista de Filosofia 
Aurora, v. 26, n. 39, p. 777-797, 2017. 
 
124

 SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobre o 
humanismo. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. 
 
125

 GALENO, Alex. Comunicação, crueldade e compreensão. In: GALENO, Alex, et al. (Org.). 
Ensaios indisciplinados: comunicação, cultura e arte. Natal: EDUFRN, 2014, p. 262. 



63 
 

 Logo no primeiro episódio do reality, a prova de serviço pode ser encarada na 

prática como uma experiência que suscita uma auto-ética da alimentação. Em 

equipe, os participantes deveriam elaborar dois menus completos com entrada, 

prato principal e sobremesa para um total de 30 pessoas. Durante a prova, os 

jurados, preocupados com qualidade e velocidade do serviço, pedem para que os 

dois participantes destaques da prova anterior desçam para auxiliar os demais. 

Nesse momento, Izadora - participante da prova de eliminação – discute com o 

participante que foi convidado (Ivo), pois, segundo ela, sua atitude não foi nem um 

pouco colaborativa para aquela situação. 

 

Vou direto na Izadora que estava muito 
atrasada. Você vai fazer o seguinte, você vai 
pegar o que eu pedir pra você, tá bom? (Ivo) 

 
Eu fico meio sem entender, eu penso puts 
será que não é mais para eu fazer? O que tá 
acontecendo? Eu tô confusa. Daí eu começo 
a entender, que ele ta mandando em mim que 
ele virou meu chef, sendo que ele não é o 
chef daquela cozinha, quem é a chef é a 
Paola. E a minha bancada ta tomada 
(Izadora). 

 
** 

 
O Ivo tem um atitude horripilante comigo pra 
quem está nessa bagunça ele vira um pessoa 
do mau, ele vira meu inimigo, ele não me 
ajuda. E isso começa a me preocupar. 
(Izadora). 
 
Eu me sinto completamente desrespeitada e 
isso me deixa com muita raiva (Izadora). 
 

 

 

 

 A postura dos participantes retoma a discussão feita por Morin sobre a auto-

ética, uma qualidade que só aparece em condições de individualização, no 

enfraquecimento das éticas tradicionais, na presença íntima do Superego cívico. A 

auto-ética alimenta-se de fontes vivas (psicoafetivas, antropológicas, sociológicas, 

culturais), em que o sujeito manifesta em si o princípio altruísta de inclusão e o apelo 

a solidariedade em relação aos outros. Trata-se além de uma responsabilidade dos 

Imagem 9: Izadora durante a prova de 
eliminação. Fonte: Youtube Brasil. 

Imagem 8: Ivo e Izadora discutem durante a 
prova. Fonte: YouTube Brasil.  
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atos para nós mesmos, pois a auto-ética forma-se de éticas integradas, das raízes 

da sócio-ética e da antropoética, algo que pouco acontece na cozinha do 

Masterchef. 

 O jogo é meticulosamente elaborado para que tais situações ocorram num 

processo “natural”. Em alguns episódios, Ana Paula Padrão, apresentadora do 

programa, cria situações propositais para instaurar uma disputa declarada entre os 

participantes. Dentre elas, podemos destacar: (1) quando foi pedido que cada 

participante retirasse alguns ingredientes da cesta do seu oponente, a fim de 

dificultar a preparação do prato; (2) que os participantes pronunciassem qual deles é 

o mais fraco e, com isso, quem teria menos chances de chegar à final; e (3) quando 

foi dado ao vencedor do melhor prato o poder decisório de colocar alguém na prova 

de eliminação, situação em que ele tem apenas duas alternativas: indicar seu 

adversário ou a si próprio. São nestas situações que os participantes denominam 

suas ações como “estratégia de jogo”, o que em outras palavras significa “eu não 

tenho nada (pessoal) contra meu oponente, mas estou fazendo isso pelo jogo, 

porque quero ganhar”:  

 

Eu já percebi que começou o jogo. Alguns compartilham informação 
e outros não compartilham. Isso é uma estratégia de jogo, talvez eu 
comece a fazer isso também (João). 

 
Por questão de estratégia eu quero que o Dário fique. O Luís é o 
meu oponente mais forte em técnica, se ele sair o melhor em técnica 
sou eu. Então nessa hora eu quero que isso aconteça (João). 

 

 Historicamente o jogo é um elemento da cultura que nos acompanha desde 

os primórdios devido a sua importância fundamental para o desenvolvimento da 

civilização. O mundo conheceu os jogos gregos de Olímpia, os jogos romanos no 

Coliseu, os jogos bizantinos do hipódromo onde, em todos eles, se reuniam as 

camadas sociais, enormes contingentes de espectadores, torcedores e apostadores. 

O jogou ampliou-se em nossa civilização racional-técnica-utilitária e hoje comporta 

uma grande variedade de atividades lúdicas: jogos de cartas, loterias, esportes, 

jogos de televisão etc. O autor Huizinga ao publicar seu livro Homo ludens considera 

que a espécie humana além de possuir as funções sapiens - capacidade de 

elaboração abstrata e de raciocínio - e faber - fabricação e produção -, dispõe de 

uma terceira função tão importante quanto o próprio raciocínio e a fabricação de 
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objetos: o jogo. Daí o termo homo ludens. Para Huizinga (2004) o jogo deve ser 

entendido enquanto um fenômeno cultural, fundamental para o desenvolvimento da 

cultura e da civilização, visto como uma função social126.  

 Morin aborda o lúdico referindo-se ao jogo e afirma que “o jogo, cuja 

finalidade não é „séria‟, comporta a sua própria seriedade no respeito às regras, na 

aplicação, na concentração e na estratégia”. Entretanto, o lúdico nem sempre 

contempla aspectos como brincadeiras, envolvimento, alegria e socialização, o 

universo da ludicidade pode comportar competições, pois elas também estão dentro 

do jogo, podendo dá prazer e volúpia, assim como angústia. Para o sociólogo “o 

jogo leva ao transe e existem intoxicados de jogo como de uma droga fatal, pode 

comportar riscos, mas são riscos pelo prazer ou pela beleza do jogo”127.  

 São nestes momentos que a linha tênue da auto-ética – entre a consciência e 

a decisão pessoal – muitas vezes, passa despercebida, o que evidencia que a 

“autonomia ética é frágil e difícil a partir do momento em que o indivíduo 

experimenta mais o mal-estar ou a angústia das incertezas éticas que a plenitude da 

responsabilidade”128. Claramente o jogo torna-se um exercício primário, uma disputa 

consigo e com o outro, alcançando a lógica do espetáculo. O problema central da 

disputa são as armadilhas dos pensamentos e comportamentos frente à uma auto-

ética que, para exercitar o pensar-bem, é necessário estabelecer também uma 

relação positiva com o egocentrismo (princípio da exclusão).  

 
Que eu faço para poder estar ali também? 
Talvez seja para me dizer assim “você não é 
tão bom assim quanto pensa”. Mas quando 
você tem esse tipo de avaliação, você ta 
mexendo com o que ta aqui no coração, 
porque o meu coração está ali naquele prato. 
O meu sentimento tá ali naquele prato 
entendeu, então quando ele avalia isso então 
ele ta avaliando o que eu to sentindo. Então, 
isso não me deixa satisfeito, eu sei que tem 
coisa ruim, mas sei que também tem coisa 
boa (João). 
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 O exercício da auto-análise e auto-crítica são considerados princípios que 

constituem a auto-ética e que contribuem na relação positiva com o nosso 

egocentrismo. De modo geral, a civilização tende a priorizar o exterior sobre o 

interior, entregando principalmente a terceiros, psiquiatras ou psicanalistas, a 

exploração dos problemas internos e o tratamento dos males psíquicos. Assim 

sendo, devemos compreender que o outro é importante para que possamos 

conhecer a nós mesmos, mas não sendo dispensado o princípio da auto-análise o 

qual nos permite integrar o olhar do outro numa tentativa de autocompreensão129.  

 O exercício permanente da auto-observação suscita uma nova consciência de 

si, que nos permite a descentralização de nós mesmos para que possamos 

reconhecer o egocentrismo e medir o grau de nossas carências, lacunas e 

fraquezas130.  Este não é um exercício fácil, pois admitir a existência de nossos 

monstros internos é uma dura tarefa de resistência à moralina – aquilo que sempre 

transforma o erro do outro em falta de moral, ou seja, a exclusão de seus 

adversários julgados indignos de refutação.  O sujeito, sem poder deixar de ser 

egocêntrico, necessita reabilitar a introspecção, desprezada tanto pelas psicologias 

objetivistas quanto pelas de profundidade. A introspecção não pode ficar isolada. 

Necessita ser completada pela análise do outro, ou seja, uma extrospecção, 

cabendo-lhe combinar a análise de outro com a sua numa auto-hetero-análise131. 

 Ao refletir dentro do espaço da cozinha, ainda mais numa cozinha de 

visibilidade midiática, a disputa primária deve ser travada com o eu para em seguida 

confrontar o outro e, portanto, superar os excessos de juízos morais e julgamentos 

de moralina (indignação, culpabilização, reprovação, denúncias virtuosas). A auto-

ética nos ensina a produzir nossos próprios antídotos, a beber da fonte altruísta que 

nos conduz ao princípio de solidariedade em comunidade. E, portanto, compreender 

que dentro da cozinha muito mais relações são estabelecidas do que unicamente a 

associação de ingredientes, utilização de técnicas de preparo ou montagem de 

pratos. O comer e cozinhar detém uma função social, desempenhada pelas relações 

                                                           
129

 MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado da Silva. 6. ed. Porto Alegre: 
Editora Sulina, 2005, p. 94. 
 
130

 MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado da Silva. 6. ed. Porto Alegre: 
Editora Sulina, 2005, p. 94. 
 
131

 MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado da Silva. 6. ed. Porto Alegre: 
Editora Sulina, 2005, p. 94-95. 



67 
 

sociais, uma característica que tem nos acompanhado desde a domesticação do 

fogo até os dias atuais.  

 

3.1.3 Chefs de cozinha como celebridades do espetáculo gastronômico 

 

 Os atuais espetáculos gastronômicos são reconhecidos mundialmente não 

somente pela preparação de pratos bem elaborados ou refinados, mas por quem os 

prepara. Através de uma grande variedade de programas, desde o clássico formato 

de programas de culinária em que as receitas são demonstradas, passando pelos 

diários de viagem e chegando às competições no estilo reality show, a gastronomia 

televisionada traz a figura do chef de cozinha estrategicamente enaltecida132. Esta 

personalidade tornou-se um símbolo representado pelas aspirações que despertam 

no público, desde a vontade de cozinhar até a identificação pela imagem ali 

comunicada.  

 A história dos chefs famosos modernos é mais complexa do que uma simples 

viagem da cozinha para a televisão, mesmo antes de admitirmos que nem todos os 

chefs famosos são realmente chefs no sentido profissional da palavra, o que 

significa que alguns ignoram o palco da cozinha. Existem chefs famosos há séculos. 

Há também pintores famosos, artistas e músicos, mas os chefs são diferentes 

porque estão ligados a algo que nós obtemos prazer estético e até mesmo 

chamamos de arte, que nos atrai de uma maneira diferente da música ou de uma 

pintura pela razão de que precisamos de comida para sobreviver133. 

 A mídia de entretenimento alimentar cada vez mais tem despertado um 

apetite popular aparentemente insaciável por todas as coisas relacionadas à comida. 

Mas as coisas se tornam mais complicadas quando reconhecemos que esse 

entretenimento se tornou diverso demais para ser descrito superficialmente, o que 

também significa que seus consumidores estão longe de ser um grupo homogêneo.  

Deve-se reconhecer que a mídia alimentar existente hoje serve a todos, desde 

iniciantes na cozinha até cozinheiros experientes; de viciados em comida ou viciados 

em food porn; àqueles que gostam de assistir a humilhações e vitórias em 
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ambientes competitivos; de ativistas da alimentação incluindo aqueles que possuem 

hábitos alimentares saudáveis, locais, sustentáveis ou orgânicos134.  

 De maneira semelhante acontece com as personalidades celebridades no 

âmbito da gastronomia. Cada uma destas celebridades possui uma persona própria. 

Enquanto Jamie Oliver é o “cara descolado”, amante da natureza, Ferran Adrià é 

visto como um visionário da gastronomia moderna, Erick Jacquin é o típico francês 

beberrão conhecido pelo rigor estético, e assim por diante. É por meio da persona 

que o público se identifica em maior ou menor grau, sendo isto fundamental para o 

êxito dos programas, na medida em que a audiência se “conecta” a estes diferentes 

estilos de comunicação135.   

 O debate em torno das celebridades já foi descrito por Edgar Morin em As 

estrelas (1989), o qual traz uma apuração detalhada da indústria cinematográfica, 

desdobrando toda a teia de complexidade que envolve as estrelas hollywoodianas. 

Morin mostra que as produções cinematográficas são minunciosamente pensadas 

para fazer com que o espectador seja fisgado pelas estrelas e que, a partir delas, 

“possam criar uma série de subjetividades, transformando aquela imagem física, a 

da tela, em diversas imagens mentais, na alma do ser”136. Este cenário é mais 

visualizado no cerne da cultura de massas em que o consumo se mostra como 

necessidade e forma exclusiva para encontrar o bem-estar. Morin também explica 

que a cultura de massas possui uma relação direta com o estético. 

Produzida industrialmente, distribuída no mercado de consumo, registrando-
se principalmente no lazer moderno, a cultura de massa se apresenta sob 
diversas formas (informações, jogos, por exemplo), mas particularmente sob 
a forma de espetáculo. É através dos espetáculos que seus conteúdos 
imaginários se manifestam. Em outras palavras, é por meio do estético que 

se estabelece a relação de consumo imaginário
137. 

 

 Para ele a celebridade é constituída por um funcionamento em fantasia que 

opera por meio de uma lógica identificatória, midiatizada e idealizada. Espelhar-se 
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em alguém, ter um modelo sobre o qual projetar-se pode ser definido como uma 

necessidade constitutiva para o ser humano138. Desse modo, a relação projeção-

identificação é a forma como os personagens e os espectadores da cultura de 

massa se relacionam entre si, pois o consumo simbólico acontece somente quando 

há identificação139. A lógica por trás da celebridade responsável pelo processo de 

transformação de uma simples pessoa em uma “estrela midiática” é realizada pelo 

que Morin denominou de star system. Muitas vezes, na tarefa de deslocar o 

consumidor midiático para mais perto de seus ídolos, o star system apresenta essas 

estrelas, com toda a sua perfeição e divindade, de modo mais próximo da realidade 

de indivíduos “comuns”, concluindo o processo de projeção-identificação.  

 No contexto das produções gastronômicas pode-se inferir o processo de 

iconofagia, conceito elaborado por Norval Baitello, para explicar que “imagens 

procedem de outras imagens e se originam da devoração de outras imagens”140. O 

autor ainda acrescenta que: 

 

o conceito de “consumo das imagens‟ é perfeito para a elucidação da 
iconofagia, Consumimos imagens em todas as suas formas [...] até mesmo 
a comida está sendo desmaterializada por meio das imagens [...] pois cada 
vez menos se comem alimentos, cada vez mais se comem imagens de 
alimentos (embalagens, cores, formatos, tamanhos, padrões de 

alimentos)
141

. 
 

 No caso das celebridades o fetiche voltado para o consumo de alimentos 

midiáticos contribui para sustentar a indústria do consumo, cultuando-os e 

transformando-os em novos padrões para o consumo no mercado, conforme explica 

Luderer (2012)142. 

 No entanto, de maneira semelhante em que a explosão de uma estrela ocorre 

num processo rápido para os nossos olhos, o status de estrelas celebrities no 
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universo midiático também pode desaparecer num piscar de olhos. Chris Rojek 

denomina tal acontecimento de celetóides que significa “acessórios de culturas 

organizadas em torno da comunicação de massa e da autenticidade encenada. (...) 

tipos sociais que chamam a atenção da mídia um dia, e no outro caem no 

esquecimento”143. Conforme Rojek (2010), os celetóides são breves, gozam de 

acontecimentos superestimados pela mídia, da mesma forma que as 

subcelebridades. 

 Além disso, os programas de gastronomia atuam sob a ótica sistêmica da 

indústria cultural, marcada pela lógica do mercado em que, muitas vezes, se 

concentra em nichos de interesse. Por exemplo, os programas de gastronomia são 

acompanhados por uma série de produtos tanto informativos quanto para o consumo 

(produtos alimentícios) que levam a marca comercial das personas que os 

representam, confirmando a ideia de Debord sobre o espetáculo que age como meio 

de dominação capitalista tendo o consumo como consequência natural144. 

 Outro aspecto importante para ser mencionado é a projeção mundial firmada 

no engajamento político-social dos chefs midiáticos. Carlos Alberto Dória em sua 

obra Formação da culinária brasileira faz uma crítica sobre a excelência da cozinha 

que não depende de aspectos extraculinários, como o exercício da cidadania ou da 

consciência ética do cozinheiro145. Observa-se cada vez mais que grandes chefs 

internacionais e nacionais atuam na condição de líderes políticos em causas 

relacionadas, por exemplo, a chamada “sustentabilidade”, ou seja, voltada à 

responsabilidade disseminada por toda cadeia do produto que se transforma em 

matéria-prima nos restaurantes, em defesa de práticas artesanais, especialmente 

agrícolas. 

 Por um lado, o efeito disso garante um incentivo às práticas comunitárias de 

construção de hortas urbanas até mesmo nos próprios restaurantes, valorização de 

ingredientes locais, redução do desperdício, compra de orgânicos, bem como a 

articulação do fornecimento de insumos ofertados por produtores da agricultura 

familiar ou de artesãos tradicionais para os restaurantes. No entanto, muitos chefs, 
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com todo o acolhimento midiático, tendem a associar suas escolhas políticas à 

culinária que praticam, utilizando desta estratégia como um pretexto para ganhar 

visibilidade na mídia, promovendo a si mesmo e o seu restaurante. Seria 

ingenuidade imaginar que isso se reflete pela lógica das panelas, mas que, na 

verdade, é presidido pela lógica financeira. 

 De acordo com Dória, há chefs de cozinha que não sabem e nem 

demonstram interesse em comprar frutas na feira, por exemplo, mas em seus 

restaurantes apenas se consome maçã, abacaxi, melão e manga como “frutas da 

estação”, seja em qualquer estação do ano e nem por isso deixam de ser 

reconhecidos e celebrados em revistas especializadas em gastronomia146.  Assim 

sendo, se um chef de cozinha deseja ser um modelo ético para a sociedade, deve-

se amparar na cozinha em que acredita - seja ela slow food, nouvelle cuisine, fusion 

food, comfort food -, ao invés de alegar isso como via para autopromoção.  

 Logo, entendemos que chefs famosos não exercem a autoridade para impor 

mudanças estruturais na maneira como as pessoas comem, mas eles têm bastante 

influência sobre aqueles que detêm esse poder e, certamente, têm um impacto 

significativo sobre o crescente número de consumidores de espetáculo 

gastronômico. Assim, como bem questiona Rousseau (2012) [“Você se lembra de 

quando os chefs apenas cozinhavam”?], ao mencionar que os chefs célebres de 

hoje fazem mais - e em alguns casos menos - do que seus antecessores, que 

geralmente ficavam atrás das portas fechadas da cozinha cozinhando. Foi por seus 

trabalhos na cozinha que os chefs historicamente se tornaram famosos, o que indica 

pelo menos uma grande mudança, segundo o qual as pessoas que anteriormente 

eram servas entraram para o palco principal147. 

 Diante disso, acredita-se que a gastronomia, enquanto um trabalho de 

reencantamento do mundo, contraposto ao desencantamento produzido pela 

burocratização da vida e das coisas, ainda seja um meio para o encontro das 

pessoas com o seu próprio gosto, do reconhecimento do prazer escondido em nós 

mesmo148. Porém, é preciso considerar que a atual superexposição tem 

transformado a gastronomia numa coisa desencantadora em que, muitas vezes, 
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dissimula uma comida que pretende mais vender do que divertir, no qual não há 

performance (ou persona) capaz de reverter isso. 
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3.2 O PODER NA COZINHA: REFLEXÕES SOBRE UMA SÓCIO-ÉTICA DA 

ALIMENTAÇÃO 

 

3.2.1 Relações de poder na cozinha 

 

 Durante a infância, naturalmente somos instigados pela observação, seja 

utilizada para apreciação das coisas ou para aprender com elas. É nesta fase da 

vida que observamos sutilmente, ainda que não seja totalmente compreendido, que 

a dinâmica da cozinha acontece segundo regras invisíveis estabelecidas por ordens: 

a ordem de apresentar a mesa, a ordem de jogar os ingredientes na panela, a ordem 

de servir as pessoas, a ordem de organizar as pessoas dentro da cozinha etc. Há 

também uma ordem que estabelece as posições dos indivíduos neste espaço, sejam 

eles classificados por classe social, por faixa etária, por grau de experiência, por 

função, por cargo ou até mesmo por gênero. A ordem que então discutimos, seja 

onde for direcionada, somente é estabelecida quando há relações de poder 

envolvidas neste contexto.  

 As relações de poder no espaço da cozinha é algo que ocorre 

frequentemente, sejam nas cozinhas profissionais, nas cozinhas de casa e também 

nas midiáticas. Para aprofundarmos essa discussão, se faz necessário tomar o 

conceito de poder dado por Norbert Elias em sua obra O processo civilizador 

(volume I). Ele explica inicialmente que o poder é um atributo das relações sociais, é 

um fruto do contato entre os indivíduos e das suas ações a todo instante, ou seja, 

não é algo “colocado” nas mãos de alguém ou de um grupo social – relacionado ao 

controle de coisas, objetos ou pessoas -, mas age em função das relações que se 

mantém num equilíbrio instável de forças149.  Para Elias, o poder não se resume 

somente entre senhores e servos, dominadores e dominados, mas se mostra 

também nas variadas situações, como a maneira que os indivíduos se portam à 

mesa, a maneira de se vestir ou até mesmo no comportamento sexual150.  

 O autor fundamenta este conceito ao analisar as alterações dos costumes 

que ocorreu durante o período da Idade Média e da Idade Moderna, destacando as 
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transformações nos padrões europeus medievais de comportamento à mesa, das 

funções corporais, de transição para a modernidade etc. Na análise, Norbert Elias 

utiliza o conceito de courtoisie se referindo “a autoconsciência aristocrática e o 

comportamento socialmente aceitável”151 na Idade Média, visto que a cortesia era 

um “código específico de comportamento, próprio das cortes feudais que, apesar de 

ter como objetivo inicial distinguir este grupo dos demais, acabou mais tarde sendo 

comparado às “maneiras rudes” dos camponeses”152. O fato é que durante os 

séculos XVI e XVII, ocorreu a abertura de uma nova aristocracia e, com ela, uma 

série de mudanças comportamentais, em que a cortesia perdeu o seu status social e 

iniciou o emprego de boas maneiras da civilité. De lá até os dias atuais, as relações 

de poder foram instituídas nos setores políticos, econômicos, cognitivos e em quase 

todos os conglomerados humanos. A cozinha, por sua vez, é visivelmente um 

espaço estruturado pelo poder, um lugar que possui hierarquias e que devem ser 

respeitadas. Isso é mais notado no âmbito das cozinhas profissionais que dividem os 

cozinheiros conforme suas experiências e conhecimentos, em praças ou seções de 

acordo com suas diferentes funções. E isso como funciona?  

 No topo da hierarquia de uma cozinha profissional existe o chef de cozinha, 

responsável pela gestão geral, criação de cardápio e recrutamento; abaixo dele tem-

se o souschef que substitui o chef quando necessário, sendo responsável pela 

gestão operacional da cozinha, bem como direciona os cozinheiros no pré-preparo e 

no serviço; das funções abaixo do souschef encontram-se o 1º e 2º cozinheiro que 

atua de modo operacional, geralmente responsável pela gestão de uma praça, tanto 

no mise en place153 quanto na hora do serviço; e o confeiteiro encarregado de 

preparar as sobremesas. Para apoio dos serviços anteriormente citados, têm-se os 

auxiliares de cozinha e de confeitaria e, por último, o steward quem cumpre a tarefa 

de limpar, higienizar e organizar utensílios, louças e equipamentos de cozinha (ver 

esquema abaixo). Tal hierarquia não escapa das cozinhas midiáticas. 
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      Imagem 11: Infografia. Hierarquia na cozinha profissional.  
      Fonte: Bom Gourmet, 2017. 

 

  No primeiro episódio do Masterchef profissionais, observamos claramente as 

disputas de poder no espaço da cozinha durante a prova de serviço, mostrando que 

alguns dos participantes não se dispõem a obedecer e atender as ordens de seu 

superior. Nesta prova, quem ditava as ordens na cozinha era a chef e jurada Paola 
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Carosella que ficou responsável por gerir a dinâmica na cozinha para o bom 

atendimento do serviço. A discussão acontece quando o participante João não 

segue as orientações da chef, recusando a fazer seus pedidos na frente dos demais 

participantes, como podemos ver abaixo: 

 

- Todo mundo em 2 min tem que parar de fazer 

tudo e todo mundo na frente tem que ter o a mise 

en place que precisa. (Paola Carosella) 

- Ó, toma... (João falando com outro participante) 

- Eu tô falando! (Paola Carosella) 

- Desculpa (João) 

- Desculpa nada, na cozinha ou fala um ou fala o 

outro porque senão não fala ninguém. E ninguém 

escuta nada. (Paola Carosella) 

- Desculpa.(João) 

- E eu te falei pra não fazer a tuile e você fez a tuile. 

(Paola Carosella) 

- E vai ficar pronta.(João) 

- Então o dia em que você comanda um restaurante 

você deixa que as pessoas que estão embaixo de 

você te desafiem e façam o que elas querem? Ou 

você precisa ter uma ordem, porque você precisa 

ter um controle, e se alguém está te falando pra não 

fazer a tuile e teu cozinheiro faz, aí você acha um 

máximo? *silêncio* (Paola Carosella) 

- Na minha cozinha sempre sou eu quem manda, 

eu não tô acostumado a obedecer (João).  

- Eu acho que essa sua formação, você tá 

acostumado a dar aula, você é referência, então a 

chance de você criar um certo egocentrismo em 

volta do que você está fazendo é grande, porém 

você tem que entender a hierarquia (Dário comenta 

sobre João que é professor de gastronomia). 

 

 

 A situação demonstrada acima alude algumas reflexões em torno das 

questões éticas frente aos indivíduos, principalmente em um espaço de trabalho, 

como são as cozinhas profissionais. Historicamente as cozinhas são espaços hostis, 

onde a dureza do dia a dia leva os aspirantes, muitas vezes, a desistir do avental. 

Segundo alguns relatos de atuais chefs de cozinha não é fácil passar horas em pé 

numa cozinha quente, ora lavando o chão, ora descascando quilos de legumes, ora 

cortando os dedos ou se queimando na beira do fogão, ainda mais quando a 

Imagem 12: Jurados desaprovam postura dos 
chefs na prova. Fonte: Youtube Brasil. 

Imagem 13: Jurada Paola discute com João. 
Fonte: Youtube Brasil. 



77 
 

remuneração não é proporcional a carga de trabalho154. Para o chef de cozinha e 

jurado Henrique Forgaça a cozinha profissional é cruel, “você se queima, você se 

corta, enquanto está todo mundo se divertindo e comendo”. O próprio uniforme dos 

cozinheiros remota a hierarquização e organização do recinto, como o dólmã e o 

touque blanque. O dólmã - que é reconhecido como o uniforme dos cozinheiros 

sendo uma peça branca e com botões frontais, gola e mangas bem fechadas -, 

surgiu nos monastérios franceses, mas quem modernizou e tomou como vestimenta 

foi o chef Marie-Antoine Carême no século XVIII. A peça é bem parecida com um 

uniforme militar, sendo dele que o dólmã deriva. O touque blanque, conhecido como 

o chapéu branco determina a hierarquia na cozinha, sendo que ainda em alguns 

restaurantes é usado na função de que quanto maior o chapéu maior é o cargo do 

profissional na cozinha. 

 O trabalho na cozinha nos remete a noção de estar em comunidade, em 

unidade social, integrando os indivíduos uns com os outros em comunhão. Desse 

modo, Edgar Morin explica que se definirmos a sociedade pelas interações que 

podem ser conflituais ou de rivalidade, em que a ordem é mantida pela lei e pela 

força, e se também definirmos a comunidade como um conjunto de indivíduos 

ligados afetivamente pelo pertencimento de um nós, então as sociedades 

contemporâneas são mesclas diversas de sociedade/comunidade155.  

 Despertar para uma sócio-ética é tarefa fundamental para se viver em 

comunidade, tendo a solidariedade como seu princípio estruturante. O problema 

ético surge dos egocentrismos individuais e das relações de interesse que 

desintegram muitas das formas de solidariedade156. É por isso que auto-ética se faz 

necessária para obter a solidariedade e a responsabilidade pela via individual que, 

naturalmente, atingirá o outro. 

 Ao expandir os preceitos da sócio-ética pensando em sociedade, 

compreende-se que as éticas comunitárias são universais, pois todas as 

sociedades, os clãs e as nações, recomendam a solidariedade e a responsabilidade 
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no interior de suas comunidades, ainda que cada uma delas tenham suas 

particularidades e que essas prescrições [universais] perdem toda sua validade fora 

da comunidade. Assim, como sublinha Morin: 

 

Se todas as éticas comunitárias são idênticas nos imperativos principais, 
são extremamente diversas e até mesmo incompatíveis nas suas 
prescrições particulares, nas obrigações, rituais, tabus, códigos de honra. 
As diferenças indicam-nos que existem mil morais. Mas se considerarmos 
as semelhanças, há só uma, a da comunidade

157
.    

 

 Desse modo, o autor nos sugere que para conceber uma ética universalista 

que supere as éticas comunitárias particulares, deve-se desejar a abertura e a 

integração das comunidades, não somente por meio de “leis justas”, mas também 

pela solidariedade, inteligência, iniciativa e consciência dos seus cidadãos158. Nessa 

direção, devemos refletir sobre isso também no ambiente da cozinha, pois se trata 

de um lugar em comunidade. Os sujeitos ali presentes necessitam da solidariedade 

do outro para desempenharem suas funções de modo consciente e harmônico.  

Quanto mais os indivíduos, cheios de egocentrismo, não ampliarem seus olhares 

para o todo, mais competições, rivalidades e antagonismos enfraquecerão as 

atividades em comunidade, pois sempre a auto-ética se remete à ética da 

comunidade, ela a precede e a transcende. Evidentemente que nos reality shows 

essa ideia é oposta, dado que os conflitos são a alma da competição e a chave do 

espetáculo. Por esta razão as relações de poder, ainda que atendam uma lógica 

hierárquica, se tornam autoritárias e abusivas quando não há o estabelecimento de 

uma sócio-ética, privando a ética de atuar em prol da democracia.  

 

3.2.2 Cozinha também é espaço de disputas entre gêneros 

 

 As relações de poder na cozinha são uma constante tanto no âmbito público 

quanto privado. Enquanto um espaço de disputas, a cozinha tem se mostrado como 

um ambiente de intolerâncias, ainda mais para as mulheres. Não é de hoje que 

existem desigualdades de gênero no mercado de trabalho, assim como não é de 
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hoje que o trabalho feminino nas cozinhas coletivas, nos restaurantes e nas casas 

tem sido alvo de hostilidade, de modo que a hierarquia social tanto dentro como fora 

das cozinhas costuma valorizar mais a figura masculina. Para termos uma ideia, a 

cozinha quando ocupada por homens, simbolicamente adquire um significado 

diferente, mesmo que mulheres estejam em mesma posição e proporção no 

trabalho. Por exemplo, homens e mulheres sempre estiveram envolvidos na 

preparação de alimentos nas cozinhas. Mas, em cozinhas diferentes. As mulheres 

estiveram e estão envolvidas nas cozinhas das casas, e os homens nas cozinhas da 

rua. Os homens sempre foram vistos como chefs, as mulheres como cozinheiras159.  

 Nesta realidade, encontramos um paradoxo: há uma expressiva força de 

trabalho feminino nas cozinhas profissionais, contrariando o imaginário coletivo com 

relação a esta ocupação atribuída normalmente ao público masculino. Entretanto, a 

presença feminina se concentra mais nos estabelecimentos que se dedicam em 

refeições diárias, feitas para trabalhadores e pessoas que comem na rua por não ter 

tempo de realizar suas refeições em seus domicílios160.  Assim sendo, restaurantes 

de caráter mais populares para atender refeições cotidianas incorporam maior 

número de mulheres, ao contrário de restaurantes que servem refeições mais 

requintadas, onde a maioria dos chefs são homens161. A exemplo disto, se um chef 

de cozinha resgatar receitas de comida “caseira” e servir no seu restaurante, o 

“caseiro” adquire uma percepção positiva. Todavia, a conhecida “comida caseira” 

parece ser mais adequada aos restaurantes populares, no qual se concentram a 

maioria das mulheres que trabalham como cozinheiras, trabalho silencioso e pouco 

reconhecido162. Desse modo, nota-se que a inserção no mercado da cozinha 

profissional por mulheres ainda é limitada, especialmente em relação à alta 

gastronomia.  

 Alguns autores justificam que essa disparidade em razão da construção social 

do imaginário do trabalhador da cozinha, colocando a mulher como cozinheira no 
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espaço doméstico e o homem como profissional, “o homem na cozinha é um 

trabalhador reconhecido culturalmente porque o faz por escolha, enquanto a mulher 

faz (dentro do lar) porque assim lhe é „determinado‟”163. Historicamente, no Brasil a 

cozinha é vista como um espaço desvalorizado, ocupado por escravas, empregadas 

e mulheres, no entanto, Bourdieu afirmar que quando o homem realiza certas tarefas 

socialmente vistas como inferiores estas são enobrecidas quando são realizadas por 

eles fora da esfera privada164.  

 Nestas condições, a cozinha de todo dia é considerada uma tarefa 

obrigatoriamente feminina, sendo muito clara tal posição na hierarquia da esfera 

doméstica, pois segundo Bourdieu:  

 

A condição feminina sempre obedece à lógica tradicional da divisão entre o 
masculino e o feminino, onde perpetua a lógica da economia de bens 
simbólicos, ou a extensão das atividades desenvolvidas no espaço privado, 
portanto as funções que convém às mulheres se situam no prolongamento 
das funções domésticas

165
. 

 

 Porém, neste cenário de pouca representatividade, muitas vezes, a 

desigualdade de gêneros transforma-se em conflito. Nesta edição do Masterchef 

profissionais, ficou bastante evidente o conflito de gêneros entre os participantes. O 

programa gerou diversas polêmicas em torno das relações de poder entre homens e 

mulheres na cozinha profissional. Dentre elas, podemos destacar quando o 

participante Ivo diz para Dayse Paparoto pegar uma vassoura e varrer o chão 

durante uma prova em equipe, ou quando ele se pronuncia sobre o quão complicado 

é trabalhar com mulheres porque elas são mais frágeis, ou quando a Dayse durante 

uma prova em equipe é completamente ignorada por Ivo e Dário e que acabam 

perdendo a prova por esta razão.  

 Além disso, a própria edição do programa cria uma atmosfera em torno dessa 

questão ao falar sobre a trajetória dos participantes em que, por exemplo, apresenta 

a carreira do Dário destacando suas habilidades e competências na cozinha, 
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enquanto ao mostrar a trajetória da Dayse, evidencia o desafio de ter que lidar com 

o seu ex chef de trabalho, o Ivo.  

 Observa-se que durante toda a temporada do reality os participantes do sexo 

masculino tendem a preferir disputar a competição também com oponentes homens. 

Algumas participantes falaram a respeito do tema, relatando que a cozinha é um 

ambiente difícil para as mulheres, não por se tratar de um trabalho pesado ou árduo, 

mas por precisarem lidar principalmente com as críticas e relações abusivas no 

ambiente de trabalho.  

 
 
Nós mulheres na cozinha somos ainda 
menosprezadas de alguma maneira, como 
fracas, as vezes, ou emocionalmente mais 
sensíveis, mas isso não é verdade. Eu tive a 
honra de trabalhar com grandes chefs como 
Alex Atala, em qualquer cozinha que eu esteja 
eu sempre vou me impor, eu sempre vou 
mostrar o meu trabalho, sempre respeitando a 
hierarquia da cozinha, com certeza. (Priscila) 
 
 
 

 
 
 
 

- É curioso porque começamos com um 
número igual de homens e mulheres e a gente 
tem agora muito menos mulheres do que 
homens, você acha que isso reflete alguma 
coisa que é a realidade das cozinhas 
brasileiras profissionais? (Ana Paula Padrão) 
- Eu acho. Assim, eu acho que eu mereci sair 
com certeza, acho também que todas as 
deliberações dos juízes foram corretas. Mas 
infelizmente a cozinha é um meio assim bem 
machista né? Geralmente mulher é cozinheira 
e homem é chef, tem essa história. (Izabela) 

 

 

 

 Além das agressões verbais, há também casos de assédios nas cozinhas 

profissionais. Em entrevista166, a jurada Paola Carosella fala que já sofreu assédio 
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verbal e físico e acrescentou que a forma como ela se posicionava na cozinha 

impediu dela ser assediada sexualmente.  

 Mas a maior repercussão sobre o tema no reality se deu em um dos últimos 

episódios do programa, quando o participante Marcelo comentou sobre sua 

preferência de ir para final com algum dos rapazes. Para ele, seria mais 

emocionante ir para final com Dário, pois, segundo suas próprias palavras, “Dayse 

não tem colhões para uma final do Masterchef profissionais”. Discursos como estes 

refletem que ainda há uma ideologia masculinizada nos espaços da cozinha, ou 

seja, sua organização obedece a uma estrutura social de dominação masculina. De 

acordo com Collaço (2008), não se pode negar que existe uma desigualdade 

observada na divisão das tarefas entre homens e mulheres na cozinha profissional, 

assim como no reconhecimento da contribuição de cada um nesse espaço167. 

 De fato, precisa-se reconhecer que as mulheres - o gênero mais comumente 

associado à comida e à culinária - ficaram atrás dos homens nas cozinhas 

profissionais. Os homens profissionalizaram uma tarefa que historicamente foi 

relegada às mulheres, através do uso de padrões subjetivos da indústria, no qual o 

talento da figura masculina geralmente é avaliado como "profissionais e inovadores", 

enquanto das mulheres são vistos como "amadores e caseiros". Harris e Giuffre 

sugerem que este tema ainda não é reconhecido até mesmo entre as mulheres que, 

em alguns casos, alegam que não há barreiras de gêneros nas cozinhas 

profissionais. Isso pode ser considerado como uma forma de enfrentamento face a 

problemática, pois ao se recusar enxergar o impacto disso em suas vidas, as 

mulheres já não precisam enfrentar os sentimentos negativos de discriminação ou 

injustiça no local de trabalho. Em vez de lutar contra as normas masculinas do 

campo gastronômico, essas mulheres toleraram salários mais baixos, assédio sexual 

e misoginia em troca da aceitação na indústria e uma chance de demonstrar seu 

talento168. Portanto, o universo nas cozinhas provoca um diálogo travado entre 

comida, espaço e hierarquias sociais, bem como reforça as raízes da desigualdade 

tanto no espaço doméstico quanto profissional. 
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3.3 O COMER COMO UM CONDUTOR ÉTICO: VIAS REGENERADORAS PARA 

UMA ANTROPOÉTICA DA ALIMENTAÇÃO 

 

Já que de toda forma é necessário comer, o que comer? Como 
resolver essa metonímia da introjeção? [...]   necess rio comer bem  
eis a  uma m  ima que deve sofrer ao infinito uma varia ão nas 
modalidades e nos conteúdos.   refinamento sublime no respeito é 
também uma maneira de comer bem ou de comer o bem. O bem 
também pode e deve ser comido e comido bem. 

 
Jacques Derrida. Il fault bien manger. 

Points de suspension. 

 

 O ato de comer constitui um elemento básico no estabelecimento e na 

manutenção das relações sociais. O sociólogo Claude Fischler em sua obra El 

h'omnivoro afirma que, de fato, “somos o que comemos”169. E não apenas “somos o 

que comemos” porque os alimentos que ingerimos proporcionam ao nosso corpo as 

substâncias bioquímicas e a energia necessária para subsistir, mas também porque 

a incorporação dos alimentos supõe a inclusão de suas propriedades morais e 

comportamentais, contribuindo assim para conformar a identidade individual e 

cultural de um povo. Com base nisso, podemos nos questionar sobre o seguinte: por 

que comer e para que comer?   

 A discussão levantada por Derrida nos convida a pensar sobre a 

multiplicidade das instâncias do comer e, logo, da discussão em torno de um comer 

bem170. Ao pensar sobre um comer bem, geralmente retomamos a ideia da 

incorporação física dos alimentos, apoiada pelo pragmatismo que sustenta os 

diagnósticos convencionais e biomédicos das ciências hards que trata o comer 

apenas pelo viés nutricional. Antes disso, o comer bem deve ser entendido como um 

compromisso político.  

 Josué de Castro, na década de 40, com base em seus estudos acerca do 

problema da fome no Brasil, já mencionava que a fome não era resultante apenas 

da escassez de alimentos, como também por questões sócio-políticas. Dessa forma, 

ao compreender que comer é um ato político, estamos considerando que as práticas 
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alimentares podem influenciar a esfera política na luta por alimentos saudáveis, que 

sejam bons para o consumo e para todo ecossistema, ou seja, as escolhas 

alimentares são orientadas pelas políticas públicas em prol da alimentação 

adequada e saudável, que são construídas coletivamente por membros da 

sociedade civil, instâncias governamentais e não governamentais que lutam por 

sistemas alimentares mais justos, equitativos e saudáveis para todos.  

 Assegurar uma alimentação adequada e saudável significa assegurar um 

direito elementar à vida. Assim sendo, a SAN foi desenvolvida considerando, como 

objetivo estratégico e permanente sua subordinação aos princípios do direito 

humano à alimentação adequada (DHAA) e à soberania alimentar171. Portanto, o 

comer bem não é um ato descolado de seu ambiente, do seu sistema alimentar e 

das relações estabelecidas entre alimento, indivíduo, sociedade e cultura. 

 Nessa direção, Edgar Morin traz uma discussão sobre como os destinos 

singulares das nações, no âmbito técnico-econômico-industrial, perturbam e 

modificam o destino global que ameaçam o planeta por meio da poluição, perigo 

nuclear, manipulações genéticas, destruições culturais etc. Para ele, precisamos 

urgentemente despertar para uma ética planetária, alicerçada no cuidado com a 

Terra-Pátria, implicada na articulação entre indivíduo-sociedade-espécie. Este dever 

com o cosmos firma nossa antropoética que, junto com a antropolítica, devem 

“enfrentar a insustentável complexidade do mundo a um caos do qual não se sabe 

se é de agonia ou de gênese”172. A missão antropo-ética-política é realizar a unidade 

planetária na diversidade, unificando os fragmentos da humanidade que estão em 

interdependência, as comunidades que não se solidarizam173.  

 A discussão também chega às telas dos programas e reality shows voltados 

para gastronomia. No Masterchef, observa-se que a cada edição a produção do 

programa tem buscado pontuar questões que envolvem política, consumo, bem-

estar social e ambiental. Em uma das provas da edição profissionais, os 

participantes cozinharam com ingredientes oriundos da agricultura familiar, ou seja, 
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diretamente do campo à mesa, produzido por produtores rurais familiares. O reality 

cumpre um papel educador ao mostrar que mais de 80% da comida que é produzida 

no mundo e chega à casa dos comensais é produzida por pequenos produtores 

rurais. Assim, comenta o participante Marcelo e a jurada Paola.  

 

O pequeno produtor faz com amor, com 
carinho, ele cuida daquilo não só pensando no 
dinheiro, mas pelo capricho de ter a colheita 
bonita. Graças a eles, a gente [chefs de 
cozinha] consegue fazer um bom trabalho. 
(Marcelo) 

 

É uma alegria gigantesca trabalhar com esses 
ingredientes tão singulares, tão maravilhosos, 
feitos no Brasil por pessoas que chegaram a 
vocês direto do produtor.(Paola Carosella) 

 

 

 

 Em outro episódio, neste caso da 2ª temporada do Masterchef profissionais, 

os participantes tiveram a presença de um animal vivo na cozinha. Na ocasião, a 

jurada proferiu o seguinte comentário: 

 

Quando a gente olha para um bicho vivo [...] 
vem um monte de sentimentos, sim eu me 
considero uma pessoa cruel: eu como carne. 
Eu sinto dó quando eu olho para ela (vaca), 
mas eu assumo a minha responsabilidade, 
eu como carne. Eu sou ciente de que carne 
que eu como e eu pesquiso quem está por 
trás desse bicho e como esse bicho cresceu. 
[...] É difícil, mas é a realidade, não vamos 
ser hipócritas. (Paola Carosella) 

 

   

 

 A fala de Carosella deixa evidente o compromisso ético que temos com a 

alimentação seja ela carnívora, onívora ou vegetariana, visto que há uma 

necessidade de um pensamento ecológico que considere todo ser vivente, humano 

ou social com o seu ambiente. A ideia de ecosofia de Félix Guattari (2012) nos 

ajudar a pensar sobre os modos de fazer da sociedade contemporânea que, caso se 

Imagem 16: Produtores rurais familiares no 
Masterchef profissionais. Fonte: Youtube Brasil. 

Imagem 17: Prova sobre utilização de carne. 
Fonte: Youtube Brasil. 
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deseje operar uma revolução política, social e cultural, se oriente pela ética 

planetária. Para isso, a sociedade deve se rearticular a partir de três registros, que 

Guattari denomina de três ecologias: mental, ligada à subjetividade humana, social, 

relacionada às relações sociais, a do meio ambiente, a das relações sociais e a 

ambiental, relativa ao meio ambiente174.  

 Diante disso, a gastronomia pode ser uma via para empreender movimentos 

na cultura e no sistema alimentar através do paladar, pois se adapta as novas 

questões do contemporâneo. Deve-se ampliar os dilemas éticos da alimentação a 

uma esfera política, sendo dever do indivíduo agir sob uma perspectiva implicada 

nas relações que o conecta ao outro e ao todo, comprometida numa ética da 

compreensão planetária. Nesse sentido, o alimento não serve somente para comer; 

serve para pensar, mas também para comunicar, como ressalta Lévi-Strauss. A 

escolha alimentar não diz respeito somente a uma questão racional, mas à 

construção de novas sensibilidades, transformações e permanências de significados 

nas práticas de alimentação175. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pensar sobre a cozinha inserida num cenário crescente de midiatização foi o 

ponto de partida para compreender as distintas ressignificações que o comer e 

cozinhar alcançaram frente às telas do entretenimento alimentar. Esta é uma 

problematização que tem se observado nos dias atuais, um paradoxo de que o 

tempo gasto na cozinha está cada vez mais em declínio ao passo que a comida se 

torna um crescente meio de entretenimento na mídia.  

 A prática de cozinhar tem sido pauta nos documentos ministeriais do governo 

brasileiro. De acordo com a 2ª edição do Guia alimentar para a população brasileira 

o enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias entre gerações favorece 

o consumo de alimentos ultraprocessados, sendo este um obstáculo para se garantir 

uma alimentação adequada e saudável176. Além do Guia, reconhecendo a 

necessidade de qualificar as discussões em torno desta questão, em 2012, o 

Ministério do Desenvolvimento social lançou o Marco de referência para Educação 

Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas tendo como um dos princípios a 

valorização da culinária enquanto prática emancipatória, ao apresentar que preparar 

o próprio alimento desperta autonomia nos sujeitos e amplia o conjunto de 

possibilidades dos indivíduos. A prática culinária também facilita a reflexão e o 

exercício das dimensões sensoriais, cognitivas e simbólicas da alimentação177. 

 Com a multiplicação dos ambientes midiáticos, a cozinha foi modelizada pelos 

meios de comunicação, migrando dos espaços convencionais dos lares e dos 

restaurantes para os espetáculos televisivos de gastronomia. Este movimento 

impulsionou primeiramente a visibilidade merecida a uma profissão que pouco era 

estimada – a gastronomia -, tornando visível o trabalho daqueles que se dedicam à 

arte gastronômica. Em segundo, a construção de um ideal de cozinha mediada por 

imagens e, portanto, feita para os olhos, numa frágil concepção mítica que investe 

no comer pela via imagética, perseguido pela gourmetização, marcada pela 

distinção das classes sociais que podem ou não ter acesso àquele ideal. E, terceiro, 

os consumidores de cozinhas midiáticas não são apenas pessoas que possuem 
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vocação para cozinhar, mas integra também sujeitos motivados pelo desejo de 

consumir a comida na forma de espetáculo.   

 Este cenário de prevalência da gastronomia midiatizada nos leva ao 

fenômeno da food porn que procura explicar elementos voyeuristas da mídia 

alimentar que estão distantes da vida real, como algo inacessível, que apenas 

fortalece um processo de fetichização do comer, tornando este objeto de desejo (e 

de consumo) mais interessante do que o próprio objeto. Segundo Byung-Chul Han, 

fazendo uma analogia a food porn, a sociedade tende a atuar pornograficamente, 

por meio de um desnudamento sem limites, em que tudo se deseja sentir rápido 

demais e nada se desfruta de forma singular e profunda. Nesta sociedade 

midiatizada o que realmente é importante é exibir-se, ou seja, comercializa-se num 

mercado de imagens enquanto lugar de exposição e não de representação178. 

Desse modo, o mundo da transparência não permite que nada escape à visibilidade 

da mídia.  

 Nesta perspectiva, os shows contemporâneos de gastronomia que assumem 

um caráter de espetáculo utilizam o comer, o cozinhar e o jogar como estratégias 

convidativas que impulsionam as pessoas a aderirem esse tipo de programa para a 

vida cotidiana. O Masterchef profissionais é mais do que um programa de 

entretenimento, pois oportuniza a abertura de reflexões sobre a importância do 

cozinhar para si e para outro. Além disso, o programa faz alusão a temas da 

atualidade que ganham repercussão como, por exemplo, a conexão entre o alimento 

e o animal, desperdício de alimentos, a importância dos ingredientes frescos etc. 

 A problematização deste trabalho buscou nas raízes da ética discutir sobre a 

alimentação nos espaços midiáticos, considerando os diferentes contextos que a 

cercam. Ao pensar sobre uma auto-ética da alimentação é válido considerar os 

comportamentos frente ao exercício do pensar bem, sendo necessário garantir uma 

relação positiva com o ser egocêntrico intrínseco a nós, para que assim possamos 

nos descentralizar do eu existente. Assim sendo, ressalta-se compreender que no 

interior das cozinhas as relações devem ser conduzidas pelo princípio da 

solidariedade, seja com os ingredientes, com a forma de preparo dos alimentos ou 

com o outro. 

                                                           
178

 HAN, Byung-Chul. La sociedad de la transparencia. Trad. Raúl Gabas. Barcelona: Herder, 2013. 
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 De maneira semelhante, consideremos refletir sobre uma sócio-ética da 

alimentação que nos convida a pensar sobre uma ética universalista que supere as 

éticas particulares de cada sujeito ou comunidade. Ao alcançar isto no âmbito da 

cozinha estamos no caminho da superação das relações autoritárias e abusivas de 

poder que se escondem sob a lógica hierárquica das cozinhas. E, por fim, refletir 

sobre uma antropoética da alimentação, sendo compreendida como uma via 

regeneradora sobre ato de comer e cozinhar, ampliando a questão alimentar para 

uma esfera política na medida em que considera que o comer bem depende de um 

sistema alimentar justo e equitativo para todos.  

 Diante disso, o cenário ocupado pelo pragmatismo da ciência da Nutrição 

humana, surgem pesquisadores que despertam para a necessidade de 

contextualizar a problemática alimentar em sua interface com as questões 

socioculturais. Este estudo permite fomentar uma nova abordagem que considera os 

elementos simbólicos e culturais como componente indispensável para se 

compreender a alimentação e nutrição humana. 
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ARQUIVO DIGITAL 

MasterChef Profissionais Brasil 

1ª Temporada 
 

 

1º Episódio 
 

Tema do episódio: Receitas clássicas, técnicas culinárias e prova de serviço 

Data do episódio: 4 de outubro de 2016 

Duração: 120 minutos 

Data da coleta: 08/08/2017 

Fragmento (Dimensão verbal) Dimensão visual Palavras-chave 

No MasterChef Profissional procuramos um 
cozinheiro com um brilho especial (Paola 
Carosella) 

Tensão inicial, entrada e 
apresentação dos jurados e 
participantes. *Música de suspense 
e tensão* 

Abertura. 
Jurados. 

Já participei da formação de vários cozinheiros. 
A gente vai tentar, nós três, tirar o melhor de 
vocês. Mas vocês precisarão mostrar o melhor 
de vocês. Essa competição MasterChef pode 
mudar as suas vidas (Erick Jacquin) 

- Jurados. 

Nós três estamos aqui não para serem 
simpáticos, nem bonzinhos, nem amigos de 
vocês. Vocês podem ter certeza que essa 
edição será a mais difícil de todas. Portanto, 
superação, transformação são pontos 
fundamentais pra um de vocês ganharem. 
Alguém vai desistir? (Henrique Forgaça) 

-  Jurados. 

- Eu não sei, mas eu acho que a Eliane vai 
rodar [...] (Marcelo) 
- Ela já se cortou. (Marcelo) 
- Tu é o maior linguarudo. (Dário) 
- Eu num falei pra você... Já cortou o dedo, já. 
(Marcelo) 

Participantes no mezanino 
conversam enquanto os demais 
preparam seus pratos. Participante 
se machuca ao preparar sua receita 
e necessita de auxílio da equipe do 
programa para conter o ferimento. 

Conflito. Crítica 
negativa. 

Competição.  

- Isso aqui não é fácil não. Vocês vieram aqui 
para serem criticados, infelizmente não é muito 
divertido, mas estão se expondo a isso e o 
nosso trabalho é marcar aquilo que está mal e 

Os participantes levam seus pratos 
para serem provados pelos jurados 
e recebem críticas negativas. 

Jurados. Crítica. 
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não vamos ser fofos [...] Prestem mais atenção! 

Ser avaliada pelos jurados é pior do que ser 
avaliada pelos clientes. Os caras estão me 
criticando e não me pagaram pra fazer nada 
(Dayse) 

Participante relata a sensação de 
estar sendo avaliada *risos* 

Jurados. 
Avaliação. 

- Se você é chef de cozinha vem para uma 
prova de saia... (Ivo) 
- Ela é personal chef (Fádia) 
- Que nada mais é do que um cozinheiro sem 
emprego (Priscila) 

Participantes no mezanino criticam a 
postura da participante avaliada 
*conversam em voz baixa* 

Participantes. 
Conflito. 

A diferença entre um cozinheiro amador e um 
cozinheiro profissional, o profissional além da 
técnica ele tem um estilo próprio que se lê em 
tudo que ele faz. Tá triste [o prato]. É um prato 
mediterrâneo, mas tá mais para de um hospital 
mediterrâneo (Paola Carosella) 

Participante expressa surpresa e 
vergonha ao escutar as críticas dos 
jurados. 

Crítica negativa. 
Jurados. 

- Pessoal do mezanino ficam falando baixinho. 
Mas tem chega um momento que uma coisa me 
irrita bastante. (Izadora) 
- Marcelo, olha o tamanho do peixe. A ceviche, 
menor, dela! (Ivo) 
- Eu tô fazendo a ceviche. Eu tô aqui. Eu tenho 
ouvido. Eu tô vendo você falar pra ele e isso ta 
me deixando bem irritada. (Izadora) 

Na Prova de eliminação, os 
participantes sofrem com a pressão 
dos jurados e também dos clientes.  
 

Tensão. Conflito. 
Participantes. 

- Izadora, fazer o purê! (Henrique Forgaça) 
- Pega sua tomada e liga no 220, porque não 
chega (Paola Carosella) 

Jurados estão preocupados com o 
andamento do serviço e pedem 
auxílio aos participantes do 
mezanino.  

Jurados. 

- Vou direto na Izadora que estava muito 
atrasada. Você vai fazer o seguinte, você vai 
pegar o que eu pedir pra você, tá bom? (Ivo) 
- Eu fico meio sem entender, eu penso puts será 
que não é mais para eu fazer? O que tá 
acontecendo? Eu tô confusa. Daí eu começo a 
entender, que ele ta mandando em mim que ele 
virou meu chef, sendo que ele não é o chef 
daquela cozinha, quem é a chef é a Paola. E a 
minha bancada ta tomada. (Izadora) 
 

*Chegada dos participantes que se 
destacaram na prova anterior* 
 
Participantes entram em conflito 
devido à chegada dos demais. 
 
Participante “se perde” nas suas 
funções durante o serviço. Se sente 
confusa.  

Conflito. 
Egocentrismo.  

- Cadê o teu óleo que não ta quente? (Ivo) 
- Hã? (Izadora) 
- Teu óleo? *ele aponta para o fogão* (Ivo) 
- Ta aqui. Ei mais calma, tipo... (Izadora) 
- Eu não estou nervoso, quem tem que está 
nervosa aqui é você não sou eu. (Ivo) 
- O Ivo tem um atitude horripilante comigo pra 
quem está nessa bagunça ele vira um pessoa 
do mau, ele vira meu inimigo, ele não me ajuda. 
E isso começa a me preocupar. (Izadora) 

Participantes entram em conflito. A 
participante chora em meio a prova. 
E desaprova a postura do outro 
participante na prova. 

Disputa de poder. 
Egocentrismo. 

Conflito de 
gêneros. 

- Eu me sinto completamente desrespeitada e 
isso me deixa com muita raiva. Acho que a 
experiência dele de cozinheiro de linha, de chef, 
de consultor de 25 anos é realmente do 
caramba. Agora cantar de galo nessa hora pra 

Comentário da participante em 
relação ao oponente.   
 
A jurada chega para conter a 
situação. 

 
 
 

Afeto negativo.  
 



101 
 

cima dos outros eu acho a pior postura da vida, 
porque a avaliação é minha. 
- O que foi Izadora? O que foi? Vem aqui (Paola 
Carosella) 
- Eu não consigo cozinhar, tudo bem que eu 
estava atrasada... (Izadora) 
- Ok, mas você não pode chorar agora porque o 
cliente chega enquanto você chora não. (Paola 
Carosella) 
- Eu sei, eu só tava fazendo o meu trabalho [...] 
agora eu perdi onde eu tava. (Izadora) 
- Ok, calma... (Paola Carosella) 
- Eu não tenho mais espaço pra fazer o que eu 
tava fazendo. (Izadora) 
- O que você quer? (Paola Carosella) 
- Eu não sei, eu preciso me acalmar alguns 
segundos. (Izadora) 

 
A participante chora novamente. 
 
A jurada tenta acalmá-la e ajuda a 
participante no momento da prova. 

 
Discussão na 

cozinha. 
 

Desrespeito. 

- Vou fazer a massa da tuile (João) 
- Cadê a sua tuile? (Paola Carosella) 
- Ta saindo a massa agora (João) 
- Não, não ta saindo a massa agora. Você tem a 
massa? (Paola Carosella) 
- Aqui, falta só a clara. (João) 
- Não, não vai ter tuile... faltam 10 minutos. 
Você não tem creme inglês, a Mise en place 
não tá pronta. (Paola Carosella) 
- Eu posso fa... (João) 
- Eu tô falando, eu sou sua chef de cozinha 
hoje. Então você me escuta. (Paola Carosella) 
- Tá (João) 
- Faz o que você quiser. (Paola Carosella) 

A jurada se sente desrespeitada na 
cozinha. Faz um pedido ao 
participante e ele (na busca por 
autoridade) não corresponde. 

Jurados. 
Desrespeito. 

Poder. 
Autoridade na 

cozinha. 

- Todo mundo em 2 min tem que parar de fazer 
tudo e todo mundo na frente tem que ter o a 
mise em place que precisa. (Paola Carosella) 
- Ó, toma... 
- Eu tô falando! (Paola Carosella) 
- Desculpa 
- Desculpa nada, na cozinha ou fala um ou fala 
o outro porque senão não fala ninguém. E 
ninguém escuta nada. (Paola Carosella) 
- Desculpa. 
- E eu te falei pra não fazer a tuile e você fez a 
tuile (Paola Carosella) 
- E vai ficar pronta. 
- Então o dia em que você comanda um 
restaurante você deixa que as pessoas que 
estão embaixo de você te desafiem e façam o 
que elas querem? Ou você precisa ter uma 
ordem, porque você precisa ter um controle, e 
se alguém está te falando pra não fazer a tuile e 
teu cozinheiro faz, aí você acha um máximo? 
*silêncio* (Paola Carosella) 
- Na minha cozinha sempre sou eu quem 
manda, eu não tô acostumado a obedecer *riso* 
- Eu acho que essa sua formação, você tá 

Confusão no serviço. Pressão em 
cima do tempo. Os participantes se 
abalam com a situação e o serviço 
na corre bem.  
 
Discussão entre a Jurada e o 
participante. 

Disputa de poder. 
Pressão. Conflito. 
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acostumado a dar aula, você é referencia, então 
a chance de você criar um certo egocentrismo 
em volta do que você está fazendo é grande, 
porém você tem que entender a hierarquia. 

 

 

 

2º Episódio 
 

Tema do episódio: Reprodução de prato estrela Michelin e prova de pressão 

Data do episódio: 11 de outubro de 2016 

Duração: 120 minutos 

Data da coleta: 08/08/2017 

Fragmento (Dimensão verbal) Dimensão visual Palavras-chave 

Eu já percebi que começou o jogo. Alguns 
compartilham informação e outros não 
compartilham. Isso é uma estratégia de jogo, 
talvez eu comece a fazer isso também. (João) 
 

Prova de análise sensorial para 
reprodução de um prato. 
Participantes fazem a degustação e 
tentam adivinhar os ingredientes 
utilizados. 

Jogo. 

Ter a tranquilidade [...] é algo raro na cozinha do 
MasterChef, ainda mais nos minutos finais 
quando nada pode dar errado (Voz narrativa). 
- Cara alguém pegou meu peixe. Não é 
possível. [...] Não encontro meu bacalhau, eu 
entro em desespero. Alguém pegou? (Priscila) 
- Cadê meu bacalhau? Como eu vou servir o 
prato sem a estrela do prato? Né possível que 
alguém me sabotou aqui, só tem grandes 
cozinheiros ninguém precisa disso. Alguém 
pegou meu peixe do roner? (3x que pergunta) 
- Pô Priscila, tá aqui olha. Foi sem querer, ficou 
super claro, ela mesma entendeu, não 
prejudicou ninguém, foi só uma atitude sem 
querer. (Ricardo). 

Participante fica nervosa por alguém 
ter pegado seu ingrediente principal 
e ninguém se responsabiliza. 
 
Depois de um tempo aparece o 
ingrediente da participante, quando 
alguém o pegou e pede desculpas. 

Conflito.  

- Chamam a Dayse, chamam o Ivo, talvez ali um 
dos dois não merecem estar ali. O Ivo, por 
exemplo, tinha a bancada totalmente 
desorganizada. Acho que eu mereço estar ali 
entre eles. (João) 

*Anunciam os dois participantes que 
tiveram os melhores pratos* 
 
*João olha com desaprovação a 
indicação dos jurados* 

Egoísmo. 
Vaidade. Inveja. 

- Eu realmente estou impressionada. É muito 
legal conseguir ter um resultado melhor que seu 
ex chefe. Eu acho que até pra ele isso é bem 
legal, eu acho... (Dayse) 
- Não tem sensação melhor, a Dayse trabalhou 
comigo foi minha cozinheira. (Ivo) 

Os vencedores dos melhores pratos 
sobem ao mezanino 

Relação de Poder 
entre chef e ex 

sub chef.  

- Pronto, ferrou. Tento me segurar ali a emoção, 
mas eu não consigo mudar... O meu semblante 
é de total indignação e frustração (João)  
- Que que eu faço agora para poder estar ali 

*João expressa indignação e se 
emociona no depoimento* 

Egoísmo. 
Indignação. 
Frustração. 



103 
 

também? Talvez seja para me cutucar, ou pra 
dizer assim “você não é tão bom assim quanto 
pensa”. Mas quando você tem esse tipo de 
avaliação, você ta mexendo com o que ta aqui 
no coração, porque o meu coração está ali 
naquele prato. O meu sentimento tá ali naquele 
prato entendeu, então quando ele avalia isso 
então ele ta avaliando o que eu to sentindo. 
Então, isso não me deixa satisfeito, eu sei que 
tem coisa ruim, mas sei que também tem coisa 
boa. (João) 

- O cozinheiro tem que pensar no sabor, 
entende? Se eu te falo um ovo mexido com mel, 
com lula, com limão, com tomate, já tem que 
acontecer na tua cabeça um sinal que fale “tem 
alguma coisa errada ali”. Não tá bom. É uma 
das piores coisas que já comi na minha vida. 
(Paola Carosella) 

- 
Sabor. 

Cozinheiro. 
Comida ruim.  

- Eu olho pra cima no mezanino e está as 
pessoas ajudando a Fádia a todo momento, “faz 
desse jeito”, “corta a lula daquela forma”. Será 
quem eles só gostam dela naquele momento, e 
só querem safar ela? (Marcelo) 
- Eu converso com o mezanino e acabo 
pegando umas dicas sim que eu acho que 
ninguém sabe tudo e quando é um ponto mais 
fraco meu, eu não sou orgulhosa o suficiente de 
não aceitar sugestões de quem tem um pouco 
mais de conhecimento do ingrediente em si ali. 
(Fádia) 

Marcelo se sente mal pelos colegas 
ajudarem apenas a Fádia e não a 

ele. 
Conflito. Jogo. 

 

 

 

3º Episódio 
 

Tema do episódio: Prova em equipe e teste de habilidades 

Data do episódio: 18 de outubro de 2016 

Duração: 120 minutos 

Data da coleta: 10/08/2017 

Fragmento (Dimensão verbal) Dimensão visual Palavras-chave 

- João, diminui o barulho, por favor. Já deu aí. 
(Ivo) *batida na bancada, João preparando a 
sobremesa*. 
- Eu tenho que quebrar isso aqui né? Isso é 
uma cozinha num é um hospital não. A gente 
não tá na França do século passado, a cozinha 
não é mais um quartel. Eu sou da geração “Y”, a 
geração que confronta, que fala, eu tenho 
atitude (João). 

Equipe vermelha preparando o 
menu para noventa convidados. 

Conflito. Trabalho 
em equipe. 

Poder. 
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- Esse creme de batata está totalmente sem sal, 
vocês me ouviram? (Priscila)  
- Coloque em cima (Ivo) 
- Não vai ser pior (Priscila) 
- #*#pi tá falando pra mim que vai se pior? (Ivo) 
- Chef está sem sal! (Priscila) 
- Coloca sal em cima (Ivo) 
- Mas aí o cogumelo vai ficar salgado (Priscila) 
- Rala sal lá em cima, por favor (Ivo) *pede a 
Luís Felipe* 
- Ta bom, não discute comigo então. É só ralar 
sal em cima, é sal grosso. 

*Ivo entrega o moedor de sal na 
mão da Priscila*  
 
Ivo é intolerante com Priscila. Paola 
olha com desaprovação. 
*Ivo altera a voz para Priscila e o 
clima de tensão toma conta da 
cozinha* 
 

 
 

Conflito. 
Discussão. 

 
 Relação de 

Poder na 
cozinha. 

Nós mulheres na cozinha somos ainda 
menosprezadas de alguma maneira, como 
fracas, as vezes, ou emocionalmente mais 
sensíveis, mas isso não é verdade. Eu tive a 
honra de trabalhar com grandes chefs como 
Alex Atala, em qualquer cozinha que eu esteja 
eu sempre vou me impor, eu sempre vou 
mostrar o meu trabalho, sempre respeitando a 
hierarquia da cozinha, com certeza. (Priscila) 
- Se a Priscila não falasse tanto... (Ivo) 
- Ela ta aprendendo, tem que levar uns gritos 
ainda. (João) 

- 
Gênero. Mulher. 

Conflito. 

- O teu prato é dramático *pausa* você 
entende? É impactante. É dramaticamente forte 
quando chega, eu não teria mudado para um 
prato branco, eu acho que você fez certo: preto 
sobre o preto sobre o marrom com outra 
tonalidade de marrom e levemente um verde 
que entra. Ta certa a tonalidade da louça, dá 
muito mais força pra esse prato... que não é um 
prato leve... não é um prato tímido. O prato em 
si, a receita também é dramática. Esse purê de 
repolho roxo é uma das melhores coisas que já 
comi na minha vida. Tá sensacional. (Paola 
Carosella) 
- Esse idiota do Marcelo. Nossa que ódio! 
(Priscila) 

Jurada Paola explicando o quanto o 
prato do Marcelo está bom. 
 
Os demais participantes expressam 
não gostar dos elogios da jurada a 
Marcelo.  

Melhor prato. 
Elogio. 

Desaprovação 
dos participantes. 

- É curioso porque começamos com numero 
igual de homens e mulheres e a gente tem 
agora muito menos mulheres do que homens, 
você acha que isso reflete alguma coisa que é a 
realidade das cozinhas brasileiras profissionais? 
(Ana Paula Padrão) 
- Eu acho. Assim, eu acho que eu mereci sai 
com certeza, acho também que todas as 
deliberações dos juízes foram corretas. Mas 
infelizmente a cozinha é um meio assim bem 
machista né? Geralmente mulher é cozinheira e 
homem é chef, tem essa história. (Izabela) 
- Na prova em equipe você sentiu alguma coisa 
desse tipo? (Ana Paula Padrão) 
- Eu entrei querendo ganhar, mas minhas ideias 
num foram nem ouvidas. A Chef Dayse não 

Ana Paula Padrão encontra Izabela 
que foi eliminada nos bastidores. 

Gênero. Mulher 
na cozinha. 
Machismo. 

Poder. Confiança. 
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deixou eu falar nada. Eu me senti bem mal na 
prova em equipe. (Izabela) 
- Ela não confiou em você, talvez por ser mulher 
também? (Ana Paula Padrão) 
- Não ela não confiou em mim mesma, acho que 
desde que entrei as pessoas não me veem 
como boa cozinheira. (Izabela) 

 

 

 

4º Episódio 
 

Tema do episódio: Caixa misteriosa com sobras de alimentos e prova de confeitaria 

Data do episódio: 25 de outubro de 2016 

Duração: 120 minutos 

Data da coleta: 16/08/2017 

Fragmento (Dimensão verbal) Dimensão visual Palavras-chave 

- Fim de feira, lascou. *sobre os ingredientes na 
caixa misteriosa* (Dayse) 
- Estão assustados? (Henrique Forgaça) 
- Eu não esperava encontrar numa prova do 
masterchef *pausa*... resto. Eu fico na hora sem 
saber o que fazer. (João) 
- Meu Deus não sei nem por onde começar 
(Priscila). 

*Os participantes olham com 
estranhamento para os ingredientes 
colocadas na caixa misteriosa* 
 
 

Sobras de 
alimentos. 

Reaproveitament
o de alimentos. 

- Isso aqui é horrível. O que você acha? Isso 
aqui não é comida. É muito gorduroso. Não dá 
vontade de comer (Erick Jacquin) 

 
 

- Você fez tudo isso pra apresentar isso? É 
ridículo isso [...] Acho que é a coisa mais 
ridícula que eu vi no masterchef. Você imagina 
servir isso dentro de um restaurante? (Erick 
Jacquin) 

 

 

- Eu queria dizer que o que vocês usaram hoje 
para cozinhar, custou nada, zero. A gente de 
fato desperdiça comida demais, isso aí são 
cosias que vão pro lixo todo dia. E todo mundo, 
alguns num dia muito bom outros nem tanto, 
fizeram pratos completos, comida que pode ser 
servida, dá prazer. É lindo ver isso acontecer. 
(Ana Paula Padrão) 
- Acho que serviu muito principalmente pra 
quem está assistindo e fala “ah mais eu não 
posso esse prato que eles estão fazendo ali 
porque eu não tenho condições de comprar 
isso”. Acho que agora não tem como falar isso, 
dá pra fazer um prato masterchef só com 
descartes, basta só usar a cabeça. (Fádia) 

 

 

- Acho muito injusto não ser chamado hoje.   
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Acho mais injusto ainda não estar entre os 
melhores. Eu sei quando tá bom e quando estar 
ruim, assim como eles, também sei avaliar. 
(João) 

- Molha o papel manteiga Luís (Fádia) 
- Calma, filha. Pode deixar. Calma. Respira. 
(Luís Felipe) 
- Tá bom. *cochicha* Ele não gosta muito de 
ajuda. Por isso que eu nem falo muito com ele 
(Fádia) 

Fádia tenta ajudar Luís na prova de 
confeitaria e ele ignora sua dica.  

 

 

 

 

5º Episódio 
 

Tema do episódio: Prova da arte à mesa e Duelo na cozinha 

Data do episódio: 1 de novembro de 2016 

Duração: 120 minutos 

Data da coleta: 19/08/2017 

Fragmento (Dimensão verbal) Dimensão visual Palavras-chave 

- O inesperado acontece, ao mesmo tempo em 
que eu fico muito feliz e aliviada, eu fico 
arrasada, por saber que ele [Luís Felipe] vai 
continuar na próxima etapa da competição. 
(Priscila). 
- Quando a Priscila ganha eu fico muito feliz 
sinceramente pelo fato de querer ver o Luís na 
berlinda né? Porque ele é um ótimo cozinheiro e 
ele saindo vai ser melhor pra mim. (Marcelo) 
- Inexplicavelmente o prato da Pri é melhor do 
que o do Luís. O Luís é muito bom. Como isso 
acontece? (Dário) 

 
 

 

Por questão de estratégia eu quero que o Dário 
fique. O Luís é o meu oponente mais forte em 
técnica, se ele sair o melhor em técnica sou eu. 
Então nessa hora eu quero que isso aconteça. 
(João) 

 

 

- Ai meu Deus do céu! Que tortura! (Dário) 
- Meu deus do céu, o que que é isso? Imagina 
eu ali. Eu tinha infartado já. Já tinha caído duro 
ali. (Ivo) 

Participantes ficam nervosos e 
tensos com a espera do resultado 
final da prova de eliminação. *Dário 
olha para cima durante um tempo 
como se esperasse algo cair do céu* 

 

Tudo o que eu segurei ali pra não chorar e eu 
desabo. E eu sempre fui uma pessoa que julgou 
muito, quando eu via a pessoa ali chorando em 
reality show. Hoje eu sei que a gente acaba 
menosprezando o sentimento da pessoa, 
achando “cara, chorando que ridículo!”, vocês 
não sabem o que a gente passa, velho. 

Dário se ajoelha no chão e chora 
após o resultado. 
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A gente se entrega muito pra isso velho. Não 
menosprezando as outras edições do 
masterchef, mas cara a gente é profissional, a 
gente não está largando uma profissão pra 
tentar uma vida nova, estou colocando minha 
profissão em jogo. Se eu faço uma merda aqui 
isso vai gerar influência lá fora. Isso é uma coisa 
muito séria. (Dário)  

 

 

Cara eu me sinto que eliminei a pessoa que eu 
mais gostava do jogo. 

Priscila aparenta estar abalada com 
a saída do parceiro Luís Felipe. 

 

 

 

 

6º Episódio 
 

Tema do episódio: Prova de pressão, prova de serviço e teste de reinvenção 

Data do episódio: 8 de novembro de 2016 

Duração: 120 minutos 

Data da coleta: 19/08/2017 

Fragmento (Dimensão verbal) Dimensão visual Palavras-chave 

Tem alguns componentes que ainda são fortes 
que ainda tem que ser derrubados, mas acho 
que estou indo num passo bacana pra 
conseguir chegar no topo. (Marcelo) 

 

 

Acho que a sub-chef passou o chef hoje. (Erick 
Jacquin) 

Ivo olha sério e pensando ao ouvir o 
comentário do Chef Jacquin sobre 
seu prato 

 

- Agora a grande qualidade de um bom 
cozinheiro, de um bom chef de cozinha é ser 
honesto. Você fez o seu caramelo? *Pergunta 
pra Priscila* (Erick Jacquin) 
- Não, só o que está em cima. (Priscila) 
- Mas não tem nada embaixo. Você fez ou 
pegou dos outros? (Erick Jacquin) 
- Não, eu não posso dizer que eu fiz o caramelo. 
A Dayse me ajudou. (Priscila) 
- Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir se 
você fez ou não fez? (Erick Jacquin) 
- Não fiz. (Priscila) 
- Então você está na prova de eliminação. (Erick 
Jacquin) 
- Não devia ter dado né? (Dayse) 
- É muito importante para o futuro da 
competição que todo mundo seja honesto e 
esteja no caminho certo. Obrigado. (Erick 
Jacquin) 

 

 

O chef Forgaça é aquele cara que gosta de 
fazer a pressão da cozinha com amor mais 
muitas vezes do terror. (Marcelo) 

- 
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Me sinto um pouco deixada de lado na decisão 
dos pratos. O dário tem uma personalidade 
muito forte e o Ivo não menos né? Não esquece 
que vocês também são profissionais (Dayse). 

Dayse dar sugestões de pratos para 
sua equipe e suas sugestões são 
ignoradas.  

 

- Cara se eu não sair daqui hoje ganhando, eu 
não me chamo Marcelo. (Marcelo) 
- Muda de nome, né? (João) 
- Mudo. (Marcelo) *Marcelo escorrega na 
cozinha* 
- Tá escorregando? (João) 
- Os caras querem me derrubar daqui hoje, 
hein? (Marcelo) 

Durante esse diálogo, o programa 
coloca um som de humor pelo o 
acontecido. 

 

- Ah tô meio tipo peixe fora d‟agua, porque a 
sobremesa era minha e o Dário entra na 
sobremesa. 

Equipe vermelha entra em conflito e 
não consegue trabalhar bem juntos.  

 

 

7º Episódio 
 

Tema do episódio: Teste de habilidade e prova de eliminação (cozinha de fusion) 

Data do episódio: 15 de novembro de 2016 

Duração: 120 minutos 

Data da coleta: 21/08/2017 

Fragmento (Dimensão verbal) Dimensão visual Palavras-chave 

Abater um animal é um experiência que muda 
completamente sua relação com a comida. 
(Forgaça). 

 

 

Já bate um pânico, nunca fiz isso... já começo a 
sentir aquele cheiro de sangue no ar e se tiver 
que fazer acho que não vai rolar para eu fazer 
não. 

 

 

Até não muito tempo atrás, qualquer cozinha 
profissional, séria e boa, tinha um setor de 
açougue dentro da cozinha e os animais, os 
bichos, chegavam inteiros. 

Açougueiros entram na cozinha 
levando um cordeiro inteiro sem 
cabeça e sem pele como ingrediente 
essencial da prova do dia. Os 
participantes devem destrinchar o 
cordeiro em partes.  

 

- Eles falam que estão trabalhando em grupo, 
mas todo momento... eles deixam você de lado. 
(Dayse) 

 

 

- Só a Dayse tinha ouvido sobre o pernil, a 
gente não deu muito ouvido pra ela. (Dário) 
- Lógico, vocês não me escutam! (Dayse) 

 

 

- Você faz o chimichurri, eu faço uma batata 
rosti rapidão na panela e você faz a carne. 
(Dário) 
- Eu pego uma cebola roxa e faço com você 
(Ivo) *diz pra Dayse* 

Dayse toma a frente na preparação 
da guarnição para a carne, mas Ivo 
parece não sentir confiança na 
parceira. Os dois acabam 
discutindo. 
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- Não, mano. Ou é o meu chimichurri ou é o 
seu. (Dayse) 
- Tá bom, então faz o seu. Beleza, Dayse. (Ivo) 

A gente começa a ter uns atritos e eu estou bem 
preocupado. (Dário) 

Dário sobre a disputa entre Ivo e 
Dayse que no passado já 
trabalharam juntos. 

 

- Não tem que ser embaixo mesmo, aí não vai 
cozinhar. (Ivo) 
- Aqui tá muito quente, óh. Ta muito quente, vai 
ficar preto. (Dayse) 
- Eu tiro, pode deixar. (Ivo) 
- Você quer fazer tudo também, mano. Que 
saco. A prova é em grupo. (Dayse) 
- Dayse, só estou falando pra colocar aquilo 
embaixo. Pelo amor de Deus. (Ivo) 

 

 

- Os meninos fazem tudo aqui. (Dayse) 
- Trabalhar com mulher na cozinha é um pouco 
mais delicado, vou ser realista, ela acaba sendo 
um pouco mais frágil, eu diria assim, mas não 
vejo problema nenhum de trabalhar com mulher. 

Dayse anda de um lado para outro 
vendo os membros de sua equipe 
preparando o 2º prato e se 
incomoda por não estar inclusa no 
processo. 

Gênero. Mulher 
na cozinha.  

- Você quer fazer o legume, o cordeiro, você 
quer fazer o tomate, você quer fazer tudo. 
(Dayse) 
- Então pegue um vassoura e varra o chão. (Ivo) 

 

 

É um elogio que me emociona muito, porque a 
gente na cozinha nunca é elogiado, pelo fato de 
que você baixar de rendimento, então a gente 
que exigir o máximo pra sempre ficar na 
perfeição e ouvir isso de uma grande chef me 
orgulha muito. (Marcelo) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


