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a gastronomídia e as estratégias comunicativas da cultura e da alimentação
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RESUMO
Esta comunicação pretende analisar o surgimento de uma nova linguagem estruturada a
partir da linguagem da culinária e da linguagem da gastronomia dentro do sistema cultural
da comida e da cozinha, a gastronomídia. Nosso exemplo de estudo é a campanha “Além da
Cozinha, da rede de fast food McDonald’s, que pretende mostrar a origem dos alimentos
preparados pela rede. Acreditamos que esta estratégia de comunicação usa textos e imagens
simbólicas típicas da gastronomia, em uma estrutura de linguagem que comprova a
existência da gastronomídia na contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVE: gastronomia, gastronomídia, ambiente midiático, linguagem,
hiperconsumo
No universo da alimentação, associar a empresa de fast food McDonald’s à
gastronomia, àquela linguagem da cozinha e da comida relacionada diretamente a bons
ingredientes e ao prazer de comer, parece uma completa insanidade. Afinal, comer
alimentos do McDonald’s é contrariar alguns dos princípios gastronômicos mais
elementares: comer um Big Mac é ingerir de forma rápida ingredientes ultraprocessados,
que são preparados com antecedência e esquentados na hora de servir. Na gastronomia os
alimentos devem ser frescos, ter procedência confiável e devem ser preparados na hora da
refeição, além de degustados com calma e prazer.
Com tantas contrariedades, onde gastronomia e podem se encontrar? Partindo do
pressuposto de que a gastronomia, assim como a culinária, é uma linguagem dada pela
modelização dos sistemas, dependente assim da dinâmica própria da cultura para se
estruturar e produzir textos, poderíamos já afirmar que dentro do processo cultural tais
encontros são sempre possíveis. No entanto, desenvolveremos nesta comunicação alguma
particularidades desta proposta, que dependem das características próprias das linguagens
derivadas do sistema cultural da alimentação.
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Consideraremos o fast food como um tipo de texto que não se associa diretamente
nem à gastronomia (a linguagem do saber cozinhar e saber comer de modo espetacular) e
nem à culinária (a linguagem do cozinhar em si). Trata-se de um texto híbrido, que possui
características de ambas, que são representadas por simbologias de representação típicas de
cada uma delas. A gastronomia é associada comumente a ingredientes caros e raros, à
degustação de pratos acompanhados por bebidas e à espetacularização de restaurantes e
chefs, ao ato de se fazer refeições fora de casa. Já a culinária é associada ao ato de cozinhar,
especialmente em casa, reproduzindo-se pratos e receitas. Importante lembrar que a
culinária é uma base estrutural inseparável da gastronomia.
Se o fast food é o ato de comer rapidamente fora de casa, este texto parece associado
diretamente à gastronomia, mas a comida em questão é simples, nada refinada ou cara.
Assim, há traços da culinária neles e ainda traços de uma gastronomia que se transforma em
mídia nos alimentos deste tipo, a gastronomídia, da qual falaremos adiante.
Um ponto de encontro importante da gigante McDonald’s e a gastronomia se dá
pela apropriação de simbologias típicas da linguagem gastronômica no seu processo
comunicativo. A empresa norte-americana realiza em todo o mundo, inclusive no Brasil,
desde meados de 2012 a campanha “Para além da nossa cozinha”, onde promete mostrar a
origem dos ingredientes de seus produtos: hambúrgueres, batatas-fritas, nuggets, doces,
sorvetes. Neste espaço comunicativo, o McDonalds apropria-se de algumas características
intrínsecas da gastronomia, transformando sua comunicação em processo que se realiza
pela comida que se transforma em mídia própria, independente do meio de comunicação
utilizado para reproduzir a mensagem em questão.
Para chegarmos ao estudo deste processo, antes trataremos da questão especialmente
da linguagem da gastronomia – e por consequência da culinária, visto que esta linguagem
opera como base estrutural da linguagem gastronômica - que opera como mídia
independente na comunicação e como é possível identificar tais processos comunicativos na
contemporaneidade.
A fome simbólica da gastronomia
Como linguagem do sistema cultural da alimentação, é próprio da gastronomia a
criação de necessidades que não se restringem à fome biológica ou a carências nutricionais.
A gastronomia desperta o desejo pelo consumo de alimentos considerados exóticos dentro
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de determinadas culturas e a necessidade de consumi-los para que possamos nos
autodenominar gastrônomos ou apenas apreciadores do universo da cozinha.
É assim que produtos que podem ser estranhos a uma cultura se tornam produtos
“gourmet”. O chocolate com sal é um exemplo. Em uma cultura alimentar extremamente
apta a sabores doces como a brasileira, o chocolate com sal parece uma aberração, uma
contrariedade à doçura do chocolate. Assim já é com o chocolate amargo, com teor de
cacau de mais de 60%, estranho ao paladar nacional, mas que vem conquistando espaço no
mercado brasileiro. Já a versão com sal atinge pedaços minúsculos do grande mercado de
consumo, mas pedaços fiéis, os gastrônomos.
A marca suíça Lindt, considerada uma das melhores em chocolates do mundo possui
o Lindt Excellence A Touch of Sea Salt (Um toque de sal marinho – figura 1), um chocolate
com grãos de sal que é constantemente mencionado em revistas, portais, blogs e outros
meios especializados em gastronomia. Outro exemplo é o português Jubileu Plus Noir Flor
de Sal (figura 2), que se diz um “Chocolate Negro, mais negro” e com sal.
Utilizando tal exemplo simples, o do chocolate, podemos identificar como na
comunicação os produtos gourmets se diferenciam como textos da cultura resultantes de um
uso singular de ingredientes e características, o mesmo tipo de estratégia que visa enaltecer
um restaurante de alta gastronomia ou chef famoso. Assim se cria a fome simbólica, a
necessidade de se consumir tais textos, mesmo que se consumam apenas com o olhar ao ler
um texto de blog ou de revista.

Figuras 1 (Lindt Excellence A Touch of Sea Salt) e Figura 2 (Jubileu Plus Noir Flor de Sal)
Podemos dizer aí que falamos de um bios midiático da gastronomia: nessa
ambiência cultural e comunicativa, vida comum, tecnologia e mídia se confundem. Afinal,
se não for comunicado na mídia, o chocolate com sal não existe. Mídia aqui se entende
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desde as propagandas de alimentos, veiculados em qualquer meio comunicativo, a todo tipo
de publicidade gerada por comentários sobre tais produtos em meios de comunicação
especializados. Tratamos aqui do conceito de bios midiático de que Sodré (2002, p. 25) que
pondera a existência de um quarto bios, uma espécie de quarto âmbito existencial, onde
predomina a esfera dos negócios, com uma qualificação cultural própria, a “tecnocultura”.
É justamente em tal esfera de negócios que nascem grande parte dos produtos
gastronômicos, adaptados que são posteriormente a representar as necessidades gustativas e
simbólicas da fome gastronômica. É e nesse tal estado de rearranjo signico que se constitui
aquilo que chamamos de gastronomia que opera como mídia, a gastronomídia, conceito
importante para entendermos como fast food e linguagem gastronômica podem se encontrar
no processo cultural e comunicativo da alimentação.
A gastronomídia: a comida que opera como mídia independente
No primeiro domingo de maio de 2012, o espaço de discussão da cultura na cidade
de São Paulo foi tomado por um tema: a gastronomia. Na madrugada do dia 7 de maio, a
Virada Cultural, tradicional evento da cidade, recebeu pela primeira vez a Virada
Gastronômica, marcada pela polêmica Galinhada do chef Alex Atala, o chef mais premiado
e famoso do País. Atala faz o prato em um dos seus restaurantes e propôs distribuir 500
porções da Galinhada no evento, realizado no Minhocão, como é chamado o elevado
Presidente Costa e Silva, no centro da cidade. O que se viu como resultado da proposta foi o
caos: pessoas brigando pelo prato, filas gigantescas e muita confusão, que chegou a
arranhar a imagem do chef, que não ficou no evento.
Durante a semana seguinte os relatos na mídia mostraram que a gastronomia é mais
conhecida pelo público de massa do que se poderia supor: relatos de pessoas que estavam
no inferno do Minhocão (frio e chuva caracterizaram o clima daquela noite) esperando para
conhecer Atala, para comer a comida do chef famoso foram comuns. O chef passou a
semana seguinte se explicando, dizendo que fez aquilo por paixão pela comida, que a
gastronomia é arte e precisa ser servida ao grande público, independentemente do que possa
daí decorrer.
Com esse exemplo, mostramos que hoje a gastronomia se rearranja simbolicamente
de modo a se constituir em uma mídia própria, a gastronomídia, que se comunica e se
espetaculariza por si própria. Não estamos propondo, de maneira alguma, que a
gastronomia passe, assim, a prescindir dos meios de comunicação, especialmente aqueles
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configurados como de massa. Afinal, a Virada Gastronômica foi intensamente divulgada e
se tornou parte inerente da pauta cultural daquele final de semana, por isso o grande afluxo
de pessoas que foram em busca de Alex Atala. O que nos interessa observar é que a “fome
de Atala” demonstra que o interesse pela gastronomia vai além da própria mídia.
A comida de Atala, seu principal produto e negócio, foi engolida pela imagem
midiática do chef. Nessa iconofagia identificamos uma modelização dos sistemas da cultura
capaz de transformar a gastronomia em mídia graças à reestruturação de arranjos sígnicos.
Assim, com os mesmos códigos da linguagem gastronomia, recodifica-se a mensagem,
transformando-a em um show de mídia que fala diretamente a um público popular no
exemplo da Virada Gastronômica.
Na gastronomia, a posse e até mesmo o excesso de informação moldam esta
linguagem como mídia ao consolidar alguns dogmas como: comida gourmet precisa
harmonizar com o vinho certo; restaurantes de alta gastronomia usam ingredientes naturais,
de preferencia orgânicos; o bom restaurante possui um chef mais conhecido do que o
próprio local. Assim, vemos que a gastronomídia se processa no território da posse da
informação, do “quem sabe mais, demonstra que é um gourmet de verdade”.
Acreditamos que, hoje, ter a informação é mais importante no que ter a posse de um
produto ou bem de consumo: dizer que se provou a comida de Atala é até mais importante
na comunicação do que o ato em si de prová-la. Flusser (2008, p.52-58) aponta justamente
para essa transformação de valor de posse dos produtos para o valor da posse das
informações, pensamento que corrobora a teoria de Lipovetsky (2006) da sociedade do
hiperconsumo efêmero. Mais importante do que ter a posse de um produto é ter
informações sobre ele, gerando um excesso informativo que contamina todos os ambientes
midiáticos contemporâneo. Como Flusser chama as informações de “não-coisas”, que
irrompem por todos os lados, teríamos uma sociedade repleta de consumo efêmero de
informações vazias, não coisas.
Essas não-coisas se encontram nas redes sociais, quando qualquer pessoa posta a
receita que fez naquele mesmo minuto, ou nos portais repletos de receitas que encontram
eco nas bancas lotadas por revistas e coleções de culinária ou até mesmo nos sites de
empresas de comunicação que mostram como trabalho e até mesmo postam pratos e
receitas a se fazer com seus produtos. Assim, temos não-coisas que geram imagens repletas
de visibilidade, portanto, de semioses que formam cognições e representam novos arranjos
sígnicos dos ambientes da mídia:
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(...) Agora irrompem não-coisas por todos os lados, e invadem nosso espaço suplantando
as coisas. Essas não-coisas são denominadas informações. Podemos querer reagir a isso
dizendo “mas que contra-senso!”, pois as informações sempre existiram e, como a
própria palavra “informação” indica, trata-se de formar coisas. Todas as coisas contêm
informações: livros e imagens, latas de conserva e cigarros. Para que a informação se
torne evidente, é preciso apenas ler as coisas, decifrá-las. Sempre foi assim, não há nada
de novo nisso.Essa objeção é absolutamente vazia. As informações que hoje invadem
nosso mundo e suplantam as coisas são de um tipo que nunca existiu antes: são
informações imateriais (undinglicheInformationem). As imagens eletrônicas na tela de
televisão, os dados armazenados no computador, os rolos de filme e microfilmes,
hologramas e programas são tão “impalpáveis” (software) que qualquer tentativa de
agarrá-los com a mão fracassa. Essas não-coisas são, no sentido da palavra,
“inapreensíveis”. São apenas decodificáveis. (idem, ibidem, p. 54)

Ao afirmar que a gastronomia é arte, Atala retoma os conceitos dos gregos, dos
romanos, da França pós-Revolução de 1789 e, principalmente, faz propaganda de seu
trabalho. Ele se apropria das não-coisas, até de não-informações, pois não especifica o que é
arte, apenas usa esse conceito para fazer propaganda do valor de seu trabalho frente à
opinião pública.
É importante ressaltar que a gastronomídia se insere em um conceito biosmidiático
de ecologia da comunicação. Não queremos dizer que a gastronomídia opere separadamente
no processo comunicativo da gastronomia e da culinária; muito pelo contrário, propomos
aqui que tais linguagens da comida e da cozinha hibridizam-se constantemente nos sistemas
culturais da alimentação criando vinculações comunicativas que gerem textos da cultura.
Romano (2004, p.63) lembra que “os processos de comunicação humana possibilitam não
apenas uma conexão, mas também uma vinculação”. E é justamente na vinculação, no
estabelecimento de vínculos culturais e comunicativos que a gastronomídia opera como
mídia independente, sem deixar de lado a necessidade estrutural que possui, assim como a
gastronomia, de se utilizar da linguagem culinária para existir.
A comunicação contemporânea e a gastronomídia
No bios midiático atua a convergência dos saberes da tecnologia e da comida,
situação que se identifica no laptop ou no tablet que chegou à cozinha, substituindo o livro
de receitas de papel; não se trata ainda de uma situação de maioria no universo
comunicativo, mas já se faz presente com grande apelo nos ambientes midiáticos da
gastronomia e tende a aumentar. É só observarmos em redes sociais de intenso uso e
exposição midiática, como Facebook e Twitter, a enorme frequência com a qual
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restaurantes, chefs e empresas da área de alimentação constroem páginas e perfis para expor
seu trabalho, aumentando a interatividade com seus públicos de interesse.
Em Antropológica do Espelho, Sodré fala da vida midiatizada, “que inclui a
realidade tecnológica do virtual” (2002, p. 161). A comida da tela de computador ou de
tablet pode ser mais desejada do que a real, e é consumida com voracidade ainda maior na
tela. É o que o próprio Sodré chama de possibilidade de o ser humano habitar o “cerne do
artificio tecnológico, substituindo proprioceptivamente o ponto de vista, que sustentou a
perspectiva moderna, pelo ponto de existência. Funcionalizado, o indivíduo é o ponto onde
o sistema exibe sua potência (idem, p.161).”
A gastronomídia se mostra na convergência de mídias, por exemplo, quando um
aplicativo promete ajudar o seu usuário a conseguir cozinhar com os ingredientes que ele
tiver disponíveis em casa. E ainda obter o melhor sabor possível dessa operação na cozinha.
Essa é a proposta de uma nova versão do epicurious, aplicativo disponível para celulares e
tablets, cuja descrição em página no Facebook diz o seguinte:
“O aplicativo perfeito para fazer receitas com os ingredientes que você tem em casa. Ele
tem mais de 30 mil receitas, mas para que uma dessas receitas apareça, você tem que
digitar os ingredientes que tem na sua casa no momento ou aqueles que você mais esteja
interessado em cozinhar. Assim o aplicativo vai te apresentar as melhores opções de
como aproveitar os ingredientes que você tem disponível naquele momento”.2

Quando a gastronomia midiatizada digitalmente promete resolver problemas tão
corriqueiros da vida real como o de conseguirmos cozinhar com os ingredientes que temos
em casa, não se pode mais falar em separação entre real e virtual – o que, convém afirmar,
já se configura em falácia no ambiente total da comunicação contemporânea. Nesse sentido,
pontuamos que grande parte dos rearranjos sígnicos e simbólicos que transformam a
gastronomia em gastromídia acontecem nessa esfera bios midiática, tecnológica e cultural, e
é nas redes sociais, em sites de compartilhamento de vídeos, como Youtube, e nos blogs,
sites e portais corporativos que podemos observar que se configuram boa parte das
operações contemporâneas da gastronomídia.
Notamos que a construtibilidade destes ambientes nos mostra uma visualidade do
alimento espetacular, inseparável da gastronomídia, que só existe no território da
visibilidade e do espetáculo. Debord (1997, p.14) pontua que “O espetáculo é ao mesmo
IN:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151088688857666&set=a.279225787665.141971.24
7790342665&type=1&theater

2

7

Intercom	
  –	
  Sociedade	
  Brasileira	
  de	
  Estudos	
  Interdisciplinares	
  da	
  Comunicação	
  
XXXVI	
  Congresso	
  Brasileiro	
  de	
  Ciências	
  da	
  Comunicação	
  –	
  Manaus,	
  AM	
  –	
  4	
  a	
  7/9/2013

tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu instrumento de unificação. Enquanto
parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a consciência”. É nesse tipo
de mediatização espetacular que podemos encontrar a gastronomídia que usa símbolos da
gastronomia para comunicar em esferas como as das redes de fast food, entre outros
possíveis exemplos.
Mediatização e gastronomídia
Podemos afirmar que a descoberta da gastronomídia nos meios de comunicação
encontra grande parte da sua força na construção de visualidades que podem despertar
visibilidades, apoiando-se naquilo que Lipovetsky chama de ludicização do cotidiano. Ver
imagens apetitosas de comida nos leva a uma diversão hedonista que parece banal, mas não
é, pois representa o universo do hiperconsumo que depende da midiatização para se
concretizar:
É inegável que toda uma parte do universo hiperconsumidor oferece o espetáculo de uma
espécie de bacanal luxuriante. Baudrillard (na sociedade de massa) já descrevia a
atmosfera festiva destilada pelos templos do consumo através da profusão dos objetos e
das estimulações repetidas ao infinito. O amontoado dos produtos, os carrinhos cheios
até a borda, as solicitações sem fim, tudo isso contribuiu para criar uma impressão de
vertigem, uma espécie de sensação de orgias do consumo. Centros comerciais,
liquidações, lojas de preços reduzidos, tudo incita aos desejos, tudo parece oferecido aos
prazeres e dado por acréscimo numa negação frenética da raridade (...) Eis o tempo da
cidade dedicada ao convívio ocioso, ao divertimento, ao shopping lazer. Depois da
cidade-produção, a cidade-hedonista que irradia a felicidade a abundância, a negação
propriamente dionísica do trabalho. (...) É toda a vida cotidiana que vibra de hinos ao
divertimento, aos prazeres do corpo e dos sentidos. Sedução publicitária, cidade
ludicizada, febre dos lazeres, mania das férias, traços que, evidentemente, acenam à
felicidade dionísica, a seu universo marcado pela abundância e pelos prazeres, a
despreocupação e a ausência do trabalho (idem, 2006, p.209).

Se no mundo contemporâneo os valores que imperam são os do lazer sem fim e da
satisfação dos prazeres, todo processo de gula – seja real ou visual – é explorado nesse
tempo ludicizado. Longe do mundo moderno, quando o valor principal era o da dedicação
ao trabalho, na sociedade do hiperconsumo se almeja permanentemente o tempo do
descanso e do lazer. Paradoxalmente tais tempos são cada vez mais escassos e ausentes nas
grandes cidades, lugares onde a linguagem da gastronomia tem maior alcance e
representatividade. Por isso, nas pequenas brechas do tempo que escorre pelos dedos do
homem contemporâneo, as imagens de prazer imediato são tão fortes para o consumidor de
gastronomia – e até mesmo para aqueles que não são público-alvo da gastronomia, como os
consumidores das redes de fast food.
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Colocamos assim que a gastronomia é mídia porque ganha espaço no
contemporâneo e se identifica com as indústrias contemporâneas da persuasão. Simulam-se
assim imagens que transformam o termo gastronomia em um selo de qualidade que garante
a excelência, social e gustativa, daquele alimento. Como lembra Lipovtesky, “Estamos na
época em que criar produtos já não basta: é preciso criar uma identidade ou uma cultura de
marca por meio do marketing, do superinvestimento publicitário e da hipertrofia da
comunicação” (2006, p. 95). Assim, a gastronomia no bios midiático se transforma em
gastronomídia ao simular tais realidades e ao se combinar com marketing, publicidade e
excesso comunicativo no mundo do hiperconsumo. Verificamos ai uma veiculação da
veiculação: a gastronomia que se auto-propaga e que é propagada pelos meios de
comunicação, na era do espetáculo e do hiperconsumo:
Gula, fome, desejo, frustação: muitas são as emoções que se relacionam à
comunicação do alimento, da culinária, da gastronomia e da gastronomídia. Nada disso é
gratuito e já foi detectado há algumas décadas pela publicidade e pela propaganda, como
detecta Sodré (2006, p.79), naquilo que o autor chama de estratégias sensíveis: “Persuadir,
emocionar, abrir os canais lacrimais do interlocutor por meio do apelo desabrido à
banalidade são recursos centrais da retórica propagandística, aperfeiçoada pela retórica e
pelo marketing de hoje”. É do marketing e da propaganda que nascem boa parte das ações
da gastronomídia e todas se inserem no espetáculo real, cotidiano e banal, como diz Sodré.
Debord deve ser novamente citado por ter antecipado essa discussão sobre o sensório, a
cultura e a mudança de mentalidades, trabalhando naquilo que se amarra ao estudo das
fronteiras da cultura desenvolvido por Lotman (1996).
São esses processos semióticos, que estimulam rearranjos da ordem sígnica e,
posteriormente, simbólicos que nos permitem observar que a gastronomídia depende da
exposição midiática da culinária e, indo além, defender que tal complexidade abrange todas
as temáticas que envolvem a vida cotidiana. Dos cuidados da casa aos cuidados com a
família, a transformação de linguagens em mídias puras é uma característica recorrente e
importante no nosso bios midiático contemporâneo.
Fast food, Gastronomia e Gastronomídia
Durante a primeira década dos anos 2000, o símbolo máximo da alta gastronomia
foi a cozinha molecular do chef espanhol Ferran Adriá. Famoso por descontruir pratos e
receitas tradicionais, Adriá trabalhava em um autêntico laboratório fazendo combinações
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consideradas exóticas por muitos: espuma de peixe, sorvete de berinjela e outras
apropriações de formas diferentes e combinações inusitadas, tendo como base principal a
cozinha catalã. Hoje o restaurante do chef, o El Bulli, está fechado e talvez reabra em 2015.
Adriá fez uma retirada estratégica ao perceber que o novo direcionamento da alta
gastronomia se fez no caminho da cozinha fresca, simples e orgânica do Noma, restaurante
dinamarquês, hoje um dos mais importantes do mundo, como também faz o El Celler de
Can Roca, catalão como o El Bulli, e considerado em 2013 o melhor do mundo segundo a
revista britânica Restaurant. A linguagem gastronômica passou assim do tecnológico, do
laboratorial, para a valorização de ingredientes frescos, de preferencia orgânicos, e
preparações mais simples. Mesmo que a visualidade que se depreenda de tais pratos seja
muito semelhante, precisamos lembrar que a linguagem gastronômica depende das imagens
formadas pelos processos cognitivos decorrentes de sua mediatização.
Assim, aquele receptor que consome as imagens da culinária, da gastronomia e da
gastronomídia consome não uma realidade, mas a mídia que representa como real, num ato
de contínua iconofagia: a linguagem gastronômica se consome continuamente, pois
necessita de imagens que precisam ser renovadas a todo momento. Nesse consumo, tal
receptor constrói sua realidade particular, consumindo a gastronomia como mídia e desse
consumo construindo outras mídias e recriando sua própria identidade. Por isso é preciso
saber-se que as comidas do El Bulli e do Noma são radicalmente diferentes em sua
concepção, embora os resultados finais em imagens sejam semelhantes (figuras 3 e 4) –
afinal, tanto na gastronomia quanto na gastronomídia, as informações, não-coisas segundo
Flusser, têm papel fundamental na construção dos textos da cultura daí decorrentes.

Figura 3 (Salmão com creme de queijo – El Buli) e Figura 4 (Polvo com Batatas – Noma)
É desse tipo de simbologia, a do alimento fresco, de boa origem comprovada,
naturalmente associado à gastronomia, que várias empresas vem se apropriando para
construir o discurso persuasivo de venda das suas imagens. Em um mundo de consumo que
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consome sem parar (hiperconsumista) cobra-se, paradoxalmente, ética social e ambiental
em tal prática, especialmente em relação a práticas empresariais. Assim, as empresas da
área de alimentação precisam gerar um processo comunicativo a partir de suas respectivas
imagens que alie sabor, responsabilidade sócio-ambiental, preocupação com a natureza e
com seus empregados. Naturalmente, a tarefa não é nada fácil. Destacamos que tal
construção se dá por meio do processo de comunicação constituído por tais empresas e uma
das principais estratégias adotadas por ela é a de comunicação via mídias digitais, que
simplifica o canal comunicativo, dispensando intermediários entre empresa e público.
No caso já citado do McDonald’s, notamos uma apropriação de valores caros à
gastronomia que atua como texto principal da comunicação da empresa. No site da rede de
fast food, o McDonald’s abriu recentemente uma aba chamada “Além da Cozinha”, onde
aloca a campanha de mesmo nome que circulou em revistas, jornais e anúncios televisivos.
Nela a companhia multinacional disponibiliza três vídeos criados para a internet e um
comercial de TV com o mesmo preceito: fazer com que os consumidores conheçam os
ingredientes utilizados pela empresa.
Em todos há uma construção cuidadosa que visa mostrar o quanto o McDonald’s se
preocupa com seus clientes. O primeiro dos vídeos demonstra a origem do principal
ingrediente, a carne. Destacam-se algumas frases importantes como “os animais são criados
soltos” e “a produção é baseada em quatro pilares: bem estar animal, genética, manejo e
sanidade”.

Ambos os preceitos são fundamentais para o consumo de carne na alta

gastronomia. Como a gastronomia é a linguagem do excesso, é fundamental para a imagem
de quem a pratica defender o consumo sustentável da carne. No vídeo seguinte, as estrelas
são as batatas, descritas como frescas e altamente inspecionadas, garantindo a alta
qualidade do ingrediente. Aqui, destaque para “Tempo, cuidado e dedicação” como
preceitos fundamentais para se obter uma boa batata, assim como acontece nas cozinhas
profissionais – apenas para parâmetros de comparação, alguns pratos famosos das grandes
cozinhas profissionais, como o Coq au Vin, precisam de muito tempo, cuidado e dedicação,
pois seu tempo de cocção pode passar de 24 horas.
De que maneira o fast food, criado nos anos 1960 em um momento de constante
escassez de tempo e crescente falta de interesse pelo cozinhar, se apropria de tais elementos
simbóilicos, tão caros às cozinhas profissionais de grandes restaurantes, como tempo,
cuidado, dedicação, frescor e qualidade? Acreditamos que por questões de rearranjos
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sígnicos que obrigaram a comunicação de lanchonetes deste tipo a se aproximarem da
visibilidade de comida ideal conquistada pela gastronomia.
Partindo da gastronomídia observada na proporção de conhecimento geral da
imagem de Alex Atala, podemos dizer que empresas como o McDonald’s apropriam-se de
tais preceitos justamente para usar a gastronomia que se operacionaliza como mídia em si
mesma. Ou seja, ao usar a imagem de alimentos frescos e de origem controlada, a empresa
usa a imagem da linguagem gastronômica sem precisar de fotos, vídeos ou mesmo receitas
que aludam diretamente à gastronomia.
Trata-se de um processo onde os textos construídos apontam diretamente para a
gastronomia, mesmo que sua imagem não apareça diretamente, num processo de iconofagia
que nos remete ao conceito de Baitello Jr (2005). Mesmo que a imagem de pratos chiques e
elegantes, em porções diminutas, a serem apreciadas devagar, esteja longe da imagem
associada diretamente ao fast food, na concepção da campanha “Além da cozinha”
(figura5), como diz o próprio nome, a intenção é ir muito além da imagem do hambúrguer
cm batatas fritas. Ao mostrar que a carne, a batata e o alface são produzidos com cuidado e,
até porque não dizer, carinho, o McDonald’s quer que associemos seus produtos à mais
nobre das comidas. Assim, fica nítida a mediatização comunicativa que nos remete a
gastronomia; ou melhor, à gastronomídia, visto que as imagens geram uma mediatização
por si próprias, trabalhando do mesmo modo em qualquer meio de comunicação.

Figura 5 (tela inicial “McDonald’s: A origem da nossa carne)
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Observamos nesse caso do McDonald’s também uma tendência associativa entre
gastronomia e comida de verdade, ou seja, comida que realmente foi cultivada e produzida
para alimentar corretamente. Uma das grandes musas da gastronomia mundial, a inglesa
Nigella Lawson, esteve no Brasil no início de 2013 e declarou em várias entrevistas que seu
sucesso advém do fato de que ela cozinha a tal “comida de verdade”. O que ela quer dizer é
que cozinha com produtos frescos e de boa procedência, uma comida que poderia ter sido
preparada por nossas mães e/ou avós.
Tal imagem se relaciona ao Noma, assim como ao de muitos outros chefs famosos,
como o próprio Alex Atala no Brasil. Por caminhos tortuosos, empresas que há poucos anos
sequem sonhariam em usar elementos tipicamente gastronômicos como ingredientes frescos
e de origem comprovadamente boa, pois não precisavam dessa imagem para vender seus
produtos, hoje são obrigadas a rearranjar sua comunicação e fazer uso de tais símbolos. É
neste ponto a gastronomídia se torna mais forte, pois são os ingredientes frescos e bons que
comunicam os valores que a empresa quer passar aos seus públicos de interesse,
independentemente do meio de comunicação TV, revista, jornal ou internet.
Considerações finais
A proposta da existência de uma linguagem que pode ser denominada gastronomídia
é nova e, certamente, ainda carece de mais pesquisa e estudo. Entretanto, acreditamos que o
uso de imagens simbólicas típicas da gastronomia na comunicação de grandes empresas
como aquelas dedicadas ao alimento do tipo fast food mostre o quanto a linguagem
gastronômica está mais presente na vida cotidiana e nos meios de comunicação massivos do
que do que a essência desta linguagem possa fazer parecer. Dada a origem da gastronomia
no princípio da abundância de alimentos, sua localização é quase sempre associada às elites,
do Império Romano às classes mais ricas da contemporaneidade. Hoje, no entanto, vemos
que desta linguagem as estratégias comunicativas estão disseminadas em várias classes
sociais e em vários tipos de meios e de comunicação, originando, inclusive, novas
linguagens.
Se só existe gastronomia quando há abundância de alimentos, o que é um fato de
fácil comprovação, há, entretanto, imagens da linguagem gastronômica que são usadas
independentemente da condição social de consumo alimentar. Um exemplo é a palavra
“gourmet”, típica da gastronomia, para se denominar atualmente as praças de alimentação
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de shopping. Outrora praças para se alimentar, hoje tais espaços são denominados “Espaços
Gourmet”. O shopping, assim como o fast food, faz parte do mesmo sistema cultural, o da
vida urbana, e nele impera a ordem do hiperconsumo e da rapidez, contrárias ao gourmet.
No entanto, saber apreciar boas comidas é uma obrigatoriedade na era contemporânea e o
termo invadiu espaços de vivência oposta a sua proposta como os shoppings.
Outro exemplo do uso do gourmet pelas estratégias de comunicação de marketing,
como a realizada pelo McDonald’s, é o terraço gourmet. Trata-se de um espaço construído
arquitetonicamente para se preparar e servir refeições e, portanto, juntar pessoas.
Geralmente localizado na sacada de apartamentos, o terraço gourmet faz na arquitetura
contemporânea às vezes de um quintal misturado a uma sala de jantar. Hoje tal espaço tem
um enorme apelo de vendas, pois oferece, no ambiente midiático persuasivo e de sedução
da publicidade, uma possibilidade de bem-estar para seus moradores, além de oferecer
status a quem o possui.
Tais exemplos mostram que mesmo quando não vemos fotos de alimentos, eles
estão lá nas estratégias comunicativas deste tipo. Ademais, comunicam as mensagens
pretendidas de modo direto, por meio de suas representações simbólicas. Acreditamos,
inclusive, que o uso destas simbologias da gastronomídia pelas empresas da área de
alimentação só tende a aumentar. Como uma das indústrias mais nocivas do mundo, que
trabalha com ações que envolvem maus-tratos a pessoas e a animais, uso de poluentes
mortais, práticas de produção extensiva que geram produtos de péssima qualidade
responsáveis por doenças que se tornaram epidêmicas na contemporaneidade, como males
cardíacos, diabetes e obesidade, entre inúmeros outros problemas, a indústria alimentícia
precisa fazer uso de tais imagens para melhorar sua auto imagem.
Não por acaso, outras grandes empresas, como a brasileira Pão de Açúcar, a norteamericana Kraft Foods, a suíça Nestlé, a francesa Carrefour e outras, já fizeram campanhas
de marketing como a do McDonald’s. Escolhemos este último como exemplo desta
hibridização da linguagem da gastronomia com a mídia independente, gerando uma
gastronomia, justamente pela força simbólica da rede de fast food norte-americana como
uma das mais fortes, nocivas e influentes do mundo todo. Se o antes inabalável McDonald’s
está preocupado em rever as semioses geradas pela comunicação empresarial que pratica,
certamente este um indicativo claro de que o fenômeno continuará ocorrendo nesta área.
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