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Resumo 

 

Em conformidade com a onda de consumo da ambiência da cozinha, correlata a um 

interesse pelo ato de cozinhar emergido no contexto da contemporaneidade, conteúdos 

de culinária e gastronomia na televisão passam por um processo de reconfiguração, 

tendo conquistado importante espaço no meio. Nesse cenário, narrativas específicas 

vêm se constituindo com a temática, em programas que abordam de forma variada a 

apresentação da receita culinária, redefinindo seus pressupostos didáticos ou 

instrucionais. Analisando o contexto em relação ao fenômeno de gourmetização, o 

artigo apresenta um levantamento descritivo das formas de apresentação do ato de 

cozinhar na TV, observando características dos programas com tal abordagem e 

organizando-os em tipologias, apontando alternativas para sua análise.  
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Introdução 

 

Este artigo tem relação com dois aspectos fundamentais da pesquisa de 

doutorado, em curso, sobre o fenômeno mediático referido, conforme um uso geral, 

como gourmetização. Primeiramente, considerando-se a onda de consumo da ambiência 

da cozinha, estabelecida em nível mundial nos últimos 20 anos, pode-se observar uma 

espécie de abordagem estetizada (LIPOVETSKY; SERROY, 2015) do ato de cozinhar. 

Na tese em desenvolvimento correlata a tal cenário, entende-se que tanto (i) a referida 

associação de ordem estética com a cozinha corresponde a dinâmicas da publicidade e 

do marketing, constituindo-se como interessante objeto a ser academicamente 

analisado
3
, quanto efetivamente (ii) o tema da gastronomia, por sua abrangência 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Docente na FAE Centro Universitário / FAE Business School. Doutoranda no Programa de Doutorado em 

Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná. Bolsista PROSUP/CAPES na modalidade Taxa desde 

abril/2017. Participa dos grupos de pesquisa INCOM – Interações comunicacionais, imagens e culturas digitais 

(UTP/Curitiba) e Design em Ação (FAE/Curitiba). e-mail: carocavalcanti@gmail.com. 
3 A proliferação de marcas e produtos considerados gourmet é um exemplo de como estratégias de publicidade e 

marketing voltados a um tratamento estético da cozinha vêm se estabelecendo em relação a demandas de mercado. 

Tal contexto fora analisado pela autora em artigo apresentado na DT Publicidade do XVII Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Sul (OLIVEIRA, 2016b). 
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mediática, permite realizar investigações fecundas acerca de práticas e processos 

comunicacionais na contemporaneidade
4
.  

Em segundo lugar, é importante destacar que a investigação acerca do 

desenvolvimento da forma de apresentação da receita culinária, que já constituía parte 

da pesquisa de doutorado em curso, foi acentuada em razão de uma questão levantada 

por ocasião da entrevista realizada pela autora com a jornalista Ana Paula Padrão, 

apresentadora de MasterChef Brasil (PADRÃO, 2014), durante a produção da primeira 

temporada do programa. Na entrevista, ao serem abordadas características do reality 

show, Padrão discute o formato, comentando que em razão de sua nova atividade (como 

relatou a jornalista, esta era sua primeira experiência profissional como apresentadora 

de um programa de entretenimento) tomou conhecimento de uma nomenclatura 

específica, adequada para caracterizar a franquia: por se tratar de uma competição 

gastronômica que envolve habilidades dos candidatos, talent show seria a expressão 

considerada apropriada por alguns profissionais da televisão para programas similares, e 

o termo fora adotado por Padrão durante a entrevista, em detrimento de reality show ou 

programa de culinária/gastronomia.  

As imprecisões na adoção de nomenclaturas para o objeto cozinhar na TV 

passaram a ser observadas a partir de então na pesquisa em curso dada a potencialidade 

de alternativas de análise, sobretudo a partir de dois fatores: (i) o fato de a categorização 

reality show adotada oficialmente pela Rede Bandeirantes, emissora da versão brasileira 

da franquia, ser questionada pela apresentadora de MasterChef Brasil, por entender que 

a produção se trataria de fato de um talent show, e (ii) considerando-se que a franquia 

MasterChef vinha sendo tratado pela autora como uma modalidade de programa de 

culinária/gastronomia (ainda que reconhecendo nas análises em desenvolvimento 

características evidentes dos dois formatos, reality e talent show). É nesse sentido que 

se apontam, adiante, alternativas para análise dessa conjuntura híbrida trazida pela TV. 

Partindo de tais observações, e para o desenvolvimento das análises que se 

seguem, faz-se importante esclarecer, antes, um ponto fundamental que norteia o 

levantamento e a investigação do objeto cozinhar na TV: no entendimento da autora, a 

emergência do termo gastronomia (que pressupõe uma distinção do uso de culinária), 

relacionada conforme um uso geral à mencionada onda de consumo concernente ao ato 

                                                 
4 A esse respeito, convém mencionar uma sequência de análises comunicacionais sobre o tema da gastronomia que 

vêm sendo produzidas no país nos últimos 10 anos, apresentadas no âmbito dos congressos regionais e nacionais e 

publicadas em periódicos da área. Entre as abordagens, destacam-se estudos acerca da relação da gastronomia com a 

mídia, e MasterChef Brasil vem constituindo recorrente objeto de análise desde 2014.  
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de cozinhar, vem orientando as formas conferidas à abordagem e à apresentação da 

receita culinária na programação de TV, possibilitando a redefinição de narrativas com 

este conteúdo. Como se vem procurando ressaltar nas análises propostas anteriormente 

pela autora, embora os termos culinária e gastronomia se refiram de modo análogo à 

ambiência da cozinha (envolvendo preparo e consumo de alimentos), é possível dizer 

que o comportamento de consumo estabelecido em relação ao ato de cozinhar 

especialmente nos últimos 20 anos tem levado a uma variação de sentido entre os 

termos, acarretando certa atribuição de euforia ao entendimento de gastronomia. 

Conforme um uso geral, ao passo que o emprego de culinária é comumente atribuído 

para qualificar o preparo ou cozimento dos alimentos em práticas cotidianas mais 

ligadas às atividades domésticas, a concepção de gastronomia é mais freqüentemente 

associada a uma espécie de erudição ou refinamento em atividades ligadas à cozinha, e 

tal aproximação vem se ressaltando no contexto de consumo da contemporaneidade. 

Considerando-se que a onda de consumo em questão é conexa a um contexto de 

mediatização – ou seja, o encadeamento dos sujeitos, das práticas sociais e 

comunicacionais cotidianas, das formas e dos meios de comunicação com o 

desenvolvimento de uma cultura midiática enquanto “ordem de mediações socialmente 

realizadas” (SODRÉ, 2013, p. 21) –, é possível perceber que mesmo ações ordinárias ou 

corriqueiras ligadas ao ato de cozinhar vêm sendo interpretadas, praticadas e sobretudo 

referidas enquanto gastronomia, apontando para o entendimento de uma suposta 

sofisticação das atividades da cozinha.  

De modo bastante demarcado desde o início dos anos 2000, o conceito de 

gastronomia vem sendo convertido em valor no “modelo estético de vida pessoal” 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 32) que pressupõe o entendimento estetizado 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015) do cozinhar como uma atividade de status elevado. 

Tal prática comunicacional tem possibilitado uma espécie de cosmetização 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015) das atividades, dos objetos e dos espaços relativos à 

cozinha, em um processo de ressemantização desse cotidiano mediatizado, por seus 

atores sociais (os sujeitos, a mídia, e a indústria e o mercado – marcas, produtos, 

serviços). É nesse cenário que se estabeleceu a gourmetização, um fenômeno 

contemporâneo que implica uma disposição estética (BOURDIEU, 2013) dos sujeitos 

com o cotidiano, evocada pela significação da gastronomia
5
. A atribuição do termo 

                                                 
5 O conceito proposto está em desenvolvimento, e fora previamente apresentado em OLIVEIRA, 2016b (p. 8).  
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gourmet a produtos alimentares é um importante demarcador do fenômeno, uma vez 

que seu uso em larga escala (no sentido de qualificar tais produtos como especiais ou 

premium) acabou por fazer emergir o termo gourmetização. Do mesmo modo, a 

valorização da carreira de chef e o correlato uso dessa nomenclatura em produtos (um 

produto de chef ou assinado por um chef não é, afinal, tido como um produto comum), é 

outra manifestação relevante que contribuiu com o estabelecimento do fenômeno da 

gourmetização. Além disso, por sua percepção enquanto elementos de distinção 

(BOURDIEU, 2013), tanto o interesse pela gastronomia quanto seus termos indexadores 

(como os mencionados gourmet e chef, entre outros) passaram a ser associados também 

a marcas, produtos e/ou serviços de setores distintos da alimentação: cosméticos têm se 

associado ao tema em estratégias de divulgação de suas marcas, o que foi igualmente 

verificado com bancos e empresas de telefonia, por exemplo (OLIVEIRA, 2016b).  

Tendo em vista esse contexto, no levantamento dos programas relativos à 

apresentação da receita culinária foi possível perceber também a predisposição do meio 

televisão a abordar tal conteúdo em uma espécie de exaltação do ato de cozinhar: em 

um cotidiano ressemantizado em processos de estetização do ordinário, a concepção de 

gastronomia vem delineando novas formas de abordagem da receita, permitindo 

variação de suas narrativas na TV. Dando-se a impressão, inclusive, de se tratarem de 

programas distintos dos tradicionais programas de receita culinária.  

De um modo geral, foi possível observar que nos conteúdos que envolvem o ato 

de cozinhar na TV, além de se procurar atender ao pressuposto de capacitação dos 

sujeitos (o caráter didático que originou o programa de receitas no meio permanece nos 

programas, ainda que contando com alterações estilísticas, como se verá adiante), há 

uma tendência a se evocar ideais de prazer e fruição, exaltando também o aspecto de 

entretenimento da cozinha e convocando a complexificação de suas práticas e processos 

(envolvendo a consciência com a saúde corporal – fitness – e o cuidado com o bem-

estar – wellness –, por um lado, e por outro, a valorização de competências intelectuais e 

científicas associadas às suas atividades). Considerando-se, portanto, a onda de 

consumo da gastronomia que levou ao estabelecimento do fenômeno de gourmetização, 

bem como as relações entre a apresentação da receita culinária e o meio televisão, o 

artigo apresenta duas seções. A primeira, intitulada Receita culinária e televisão: 

relações entre formas narrativas, trata de questões previamente elencadas pela autora, 

com o objetivo de desenvolvê-las em análises acerca da pertinência da forma narrativa 
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da receita culinária na TV; a segunda, intitulada Das variações do ato de cozinhar na 

televisão: formas de abordagem da receita culinária e o fenômeno da ‘gourmetização’, 

traz propriamente o levantamento realizado, permitindo estabelecer reflexões sobre a 

abordagem da receita culinária na televisão enquanto expressão de um comportamento 

de consumo, ao mesmo tempo em que suas formas de apresentação no meio manifestam 

a relação dialética, de espelhamento (SODRÉ, 2013) que se estabelece em tal dinâmica.  

 

Receita culinária e televisão: relações entre formas narrativas  

Como já se procurou apontar em análises precedentes a este artigo, enquanto 

forma narrativa, a composição de um texto de receita culinária prevê, 

independentemente do suporte (seja em um impresso, uma locução no rádio ou uma 

demonstração audiovisual, por exemplo), uma estrutura básica que compreende etapas: 

a apresentação de um objetivo (que pode ser o nome ou a descrição do prato que intitula 

a receita), seguida da lista de ingredientes a serem usados (geralmente com a quantidade 

prevista), e a descrição do modo de combinação destes ingredientes (OLIVEIRA, 

2016a, p. 250). A estrutura pode receber algumas variações (com a inserção de imagens, 

demonstrações, ingredientes alternativos, por exemplo), mas historicamente a 

distribuição desse passo a passo é observada como a forma narrativa característica de 

uma receita culinária (ainda que em produtos audiovisuais de caráter mais poético, 

como é o caso de alguns vídeos produzidos para a web (OLIVEIRA, 2016a, p. 256)).  

Nestas abordagens anteriores já apresentadas pela autora, o paradigma televisual 

fora relacionado à forma da receita culinária: compreendendo a abertura, o 

desenvolvimento e o encerramento de um programa, com a inserção comercial, o 

programa de receitas tem, na perspectiva da autora, sua forma sancionada na TV, uma 

vez que o conteúdo (ou seja, a apresentação do ato culinário)  

 

conforma-se à previsão de espaços comerciais na TV, quer na dinâmica 

interna do programa, com o anúncio direto ou indireto de produtos (a forma 

seria propícia ao anúncio de marcas quando da utilização de ingredientes e 

equipamentos na execução da receita), quer na sua separação em blocos por 

intervalos comerciais (o programa encontraria nos intervalos uma simulação 

de espera oportuna para o tempo de cozimento). (OLIVEIRA, 2016a, p. 253). 

 

De fato, a programação televisual é “muito frequentemente concebida em forma 

de blocos” (MACHADO, 1999, p. 151), e não somente a incorporação de blocos, mas 

seu papel organizativo (MACHADO, 1999, p. 154) na organização própria da televisão 

acaba por se relacionar de modo oportuno à apresentação da receita culinária. A 
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articulação dos blocos e intervalos comerciais, por um lado, engloba o caráter de 

dispersão típico da experiência televisual, e por outro, aproveita “ganchos de tensão que 

permitem despertar o interesse da audiência” (MACHADO, 1999, p. 154); desse modo, 

a divisão de programas em blocos com intervalos comerciais se adapta, no caso de 

conteúdos que envolvem receitas culinárias, à expectativa do preparo ou cozimento do 

prato, no aproveitamento da espera para criar efeitos de etapas sequenciais ou 

sucessivas conexas à execução de uma receita. 

Faz-se questão de pontuar tais considerações anteriormente elencadas no sentido 

de se ressaltar um aspecto importante com relação às análises aqui desenvolvidas: 

embora no presente artigo se considerem para fins de levantamento e observação os 

programas que compreendem sua apresentação da receita culinária enquanto itens 

(WILLIAMS, 2003) ou segmentos (FECHINE, 2001, p. 19)
6
, independentemente de sua 

forma de veiculação ou transmissão, não se pode desconsiderar que a integração dessas 

unidades no fluxo televisual (WILLIAMS, 2003) se articula com o próprio conceito de 

televisão – seus conteúdos e códigos são manejados de um modo específico (KILPP, 

2003, p. 53) contando com uma gama de recursos expressivos próprios do meio 

(MACHADO, 1999, p. 144)
7
. Considera-se, portanto, a TV em sua complexidade 

organizativa, entendendo-se que a noção de fluxo planejado cunhada por Raymond 

Williams (2003), ao contrário de “empastela[r] toda a produção televisiva num caldo 

homogêneo e amorfo” (MACHADO; VÉLEZ, 2007, p. 5), de fato corrobora com a 

análise qualitativa de seus conteúdos e práticas enunciativas. Embora Machado e Vélez 

afirmem que “enquanto o [conceito] de programa permite [permitiria] nitidamente 

distinguir diferenças ou perceber qualidades que despontam sobre o fundo da mesmice” 

(MACHADO; VÉLEZ, 2007, p. 5), o que seria oferecido pela análise do fluxo (o 

conceito de programa seria mais adequado às análises próprias do meio televisão, na 

perspectiva dos autores), o meio TV é concebido no presente artigo não como mero 

“acervo de trabalhos audiovisuais, ou como uma coleção de programas não 

necessariamente homogêneos” (MACHADO; VÉLEZ, 2007, p. 6), mas um 

encadeamento de narrativas, conteúdos, códigos e recursos expressivos em uma 

                                                 
6 Itens e segmentos são aqui interpretados como elementos similares. 
7 A alusão a um conceito de televisão tanto por Arlindo Machado quanto por Suzana Kilpp decorre de explanações 

acerca do que se pode considerar como enunciados, partindo ambos da conceituação de Mikhail Bakhtin para se 

analisar a questão dos gêneros na televisão (MACHADO, 1999), ou ainda, para se investigar o que torna os 

programas de TV “propriamente televisivos” (KILPP, 2003, p. 53). Mesmo que o presente artigo apenas aponte 

alternativas para a análise das reconfigurações de formas narrativas na TV, não se desenvolvendo a partir da noção de 

enunciado, optou-se pelo empréstimo da expressão conceito de televisão pela pertinência do comentário.  
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macromontagem (KILPP, 2003, p. 52) que compreende unidades televisivas autônomas 

(KILPP, 2003), organizando uma forma narrativa particular (BARBOSA, 2007, p. 3).  

Entre as unidades que se articulam no acontecimento da TV, podem-se destacar os 

programas, os blocos, os quadros que formam esses blocos, as vinhetas, as chamadas, os 

anúncios publicitários e demais elementos (FECHINE, 2001, p. 19), não 

desconsiderando a pertinência das grades e do fluxo (afinal, o próprio zapping é 

considerado como parte da experiência televisual (MARQUIONI; BARBOSA, 2011)
8
. 

Concebendo-se a articulação de elementos – unidades televisivas, narrativas, conteúdos, 

códigos, recursos expressivos (entre os quais regimes de visualidade e a oralidade), 

grade, fluxo, e mesmo a ocorrência do zapping – que confere ao meio televisão uma 

forma narrativa cultural própria, a próxima seção apresenta um levantamento no qual se 

procurou elencar as variadas configurações de apresentação da receita culinária na TV. 

O inventário proposto tipifica tais configurações, evidenciando em que medida o 

conceito de gastronomia, no contexto da gourmetização, contribui para redefinições da 

forma narrativa televisual da receita culinária.  

 

Das variações do ato de cozinhar na televisão: formas de abordagem da receita 

culinária e o fenômeno da gourmetização  

Embora importantes avanços tecnológicos venham ocorrendo, afetando modos 

de produção, transmissão e a própria experiência de TV, um olhar retrospectivo ao meio 

permite perceber que os elementos que compõem um conceito de televisão se 

conservaram com o passar dos anos, reiterando o que aqui se entende como sendo uma 

forma narrativa televisual (que é dada, portanto, pelo encadeamento característico de 

seus elementos
9
). Especialmente após a popularização das tecnologias digitais e a 

integração da internet às atividades cotidianas, muito se questionou (ou ainda se vem 

questionando) acerca da manutenção do meio face à adoção de novos comportamentos, 

que vêm reorganizando significativamente a relação da TV com o cotidiano.  

Defende-se aqui a expressividade e a pregnância do meio no cotidiano, 

alertando-se para sua característica relação dialética, de espelhamento (SODRÉ, 2013): 

                                                 
8 Tendo se integrado ao fluxo na medida em que se tornou intrínseco ao ato de assistir TV (OLIVEIRA, 2016a, p. 

253), o efeito zapping provocou adaptações do fluxo televisual planejado, ou seja, o caráter de planejamento foi 

reconfigurado com a incidência das ações de zapping (MARQUIONI; BARBOSA, 2011, p. 194). 
9 O fato de se considerar um encadeamento de elementos não significa que o entendimento do meio se dá somente em 

função da existência da grade, pressupondo seqüencialidade no consumo da TV. O uso do termo encadeamento se dá 

na medida de uma complexa articulação que confere aos elementos o próprio conceito de televisão, ou uma forma 

narrativa específica do meio. 
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o uso do espelho como metáfora por Muniz Sodré para analisar tal relação não se dá na 

medida de ressaltar um mero reflexo reprodutivo dos meios em relação às vivências do 

dia-a-dia; a associação implica um “modo de interpelação coletiva” (SODRÉ, 2013, p. 

23), uma vez que os meios desenvolvem seus conteúdos com base em elementos do 

cotidiano e na incorporação das vivências do público, que por sua vez se reconhece, 

reproduz e incrementa os conteúdos e valores veiculados pela mídia
 
(OLIVEIRA, 

2016a). De tal modo, considerando-se a ocorrência de um fenômeno de gourmetização, 

entende-se que a televisão procede também com manifestações da onda de consumo da 

gastronomia, que encontra no ato de cozinhar uma expressão de valor que amolda os 

atores sociais no “modelo estético de vida pessoal” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 

32) do período contemporâneo. Nesse cenário de consumo, é possível notar que 

conteúdos relativos à cozinha passam a ser mais presentes na programação em razão do 

ganho de espaço pelo tema da gastronomia na TV, inclusive por meio da publicidade – 

os anunciantes correspondem ao nicho de consumo que emergiu. Tal é a relevância dos 

conteúdos e produtos relativos ao ato de cozinhar na televisão que convém destacar a 

rede Food Network, que contém um canal de TV de produção norte-americana, 

exclusivamente voltado à exibição de programas de culinária e gastronomia. Criado em 

2009, o canal Food Network é veiculado mundialmente pela TV paga, em mais de 150 

países, e chegou ao Brasil no ano de 2016
10

.  

Na observação realizada em mais de três anos de pesquisa relativa à tese de 

doutorado em andamento, percebeu-se a proliferação (com correspondente variedade de 

formatos) de programas que envolvem o ato de cozinhar, abordado de modos variados, 

além da notável adaptação em sua distribuição: o cozinhar na TV passou a integrar 

maciçamente a grade em função da ampliação de seu público
11

. Enquanto programas 

com a temática, portanto, no levantamento realizado as seguintes abordagens 

identificadas foram agrupadas em tipologias, em conformidade com as variações que 

(re)definem a forma de apresentação da receita culinária, conforme a seguir: 

                                                 
10 Além da expressividade na TV (de fato, o foco de ação da rede é com esse meio), a rede Food Network 

disponibiliza conteúdos em seu site e possui uma revista impressa com conteúdos de gastronomia e receitas. 
11 Na história da culinária na TV tais programas acabaram por encontrar um público interessado em entretenimento, e 

não somente em uma proposta didático-informativa na execução das receitas (COLLINS, 2009): de fato o público 

revelou-se mais variado do que se poderia supor no início das transmissões, que previam inicialmente uma audiência 

composta por donas-de-casa. Sua veiculação no horário noturno nos EUA, nos anos 50, passou a atingir um público 

composto por homens e mulheres que tinham uma rotina profissional fora de casa, o que se pode notar pela 

abordagem das receitas mais voltadas a festividades que à rotina doméstica em alguns programas (COLLINS, 2009, 

p. 6-7). Dado o interesse pela gastronomia que fez emergir o fenômeno da gourmetização na contemporaneidade, o 

que se aqui se observa é que houve uma popularização de programas que envolvem o ato de cozinhar, com a 

diversificação de formatos e a correlata dinamização da grade em função da multiplicação de enunciados. 
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i. Receitas: a tipologia mais comum e de certo modo aplicável às caracterizações que 

se seguem, e que mesmo no contexto da gourmetização continua a ser explorada. O 

aspecto didático é presente em programas como Giada at Home (no Brasil, Giada em 

Casa), Barefoot Condessa (no Brasil, Receitas da Ina) e o brasileiro Cozinha Prática 

com Rita Lobo, que conservando o estilo instrucional exploram a típica fórmula da 

receita na bancada de cozinha de casa; 

ii. Especificidades: com a estrutura narrativa análoga à descrita na tipologia Receitas, 

programas como Giada na Itália (originalmente Giada in Italy) e Sabores da Itália 

(Everyday Italian) – ambos apresentados por Giada de Laurentis, de Giada em Casa 

–, bem como Receitas da Ina: de Volta ao Básico (originalmente Barefoot Contessa: 

Back to Basics) – apresentado por Ina Garten, de Receitas da Ina – exemplificam 

como o programa de receitas pode apresentar modalidades ou temas específicos, não 

constituindo episódios, mas programas. Também se incluem na tipologia programas 

como Que Seja Doce, que em forma de duelo aborda o preparo de doces, e Perto do 

Fogo, que apresenta receitas exclusivamente preparadas na churrasqueira; 

iii. Cozinha experimental: é o caso do polêmico Bela Cozinha, apresentado por Bela Gil, 

filha do músico Gilberto Gil, com a proposta de se substituir ingredientes de receitas 

para uma alimentação mais saudável. A tipologia tem no estilo de vida saudável 

considerável quantidade de programas que a exemplificam, como é também o caso 

de Diário de uma Vegana, mas também pode ser ilustrado por produções como 

Extreme Chefs (sem tradução no Brasil), programa que apresenta desafios culinários 

a chefs em condições adversas das do dia-a-dia, como em locações distantes ou 

inóspitas, resultando em receitas experimentais; 

iv. Demonstração de especificidades da cozinha profissional: um exemplo é o programa 

apresentado pela chef americana Anne Burrell, Secrets of a Restaurant Chef (no 

Brasil, Segredos de uma Chef) que aborda truques e técnicas tipicamente 

profissionais, usados por chefs em restaurantes; 

v. Proposição de fórmulas: como os programas 30 Minute Meals que, homonimamente, 

são apresentados pela americana Rachel Ray (no Brasil, Refeição em 30 Minutos) e 

também pelo inglês Jamie Oliver (no Brasil, Refeições de Jamie Oliver em 30 

Minutos)
12

 – de fato, são programas distintos com mesmos título e abordagem –, bem 

                                                 
12 O programa contemplou uma variação para 15 Minute Meals. Em nítido aproveitamento do sucesso da fórmula, o 

chef e apresentador possui também um aplicativo intitulado 20 Minute Meals e publicações homônimas que 

encorpam sua lista de ao menos 23 títulos nas livrarias. 
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como o programa 5 Ingredient Fix (sem tradução no Brasil), que propõe a execução 

de receitas utilizando-se até cinco ingredientes;  

vi. Turismo gastronômico: é o caso de Diário do Olivier, em que o apresentador francês 

radicado no Brasil Olivier Anquier explora aspectos culturais da cozinha em viagens 

pelo mundo, assim como o programa No Reservations (no Brasil, Sem Reservas), no 

qual o chef Anthony Bourdain percorre o mundo em busca de exotismo na cozinha. 

A tipologia é voltada a locações específicas, ainda que a ideia de turismo não seja 

evidente, como é o caso do brasileiro Cozinha na Laje; 

vii. Desafios gastronômicos: programas como Cuttroat Kitchen (no Brasil, Mestres da 

Sabotagem) envolvem desafios de cozinhar em condições adversas de competição 

entre candidatos, que devem decidir entre auxiliar ou sabotar os chefs adversários; 

viii. Mesas redondas: como o programa brasileiro Homens Gourmet, em que chefs do 

sexo masculino realizam performances culinárias enquanto debatem temas e recebem 

convidados – nesse caso, um grupo de quatro chefs brasileiros integra o elenco; 

ix. Reality shows: com relação ao aspecto melocrônico (ANDACHT, 2003) 

característico do formato reality tv, pode-se exemplificar a tipologia com a produção 

O Mundo de Jacquin, de 2016, que mostra os bastidores da vida do chef francês 

radicado no Brasil Erick Jacquin
13

; 

x. Reality / Talent shows de competições gastronômicas: a maioria com direito a 

prêmios, que vão desde vale-compras em supermercados até troféus com título de 

chef ao participante ganhador – aqui, uma clara alusão à franquia internacional 

MasterChef. Outro exemplo é a franquia internacional Hell’s Kitchen (no Brasil, 

Cozinha sob Pressão). Apesar da caracterização mais comum de tais programas ser 

como reality shows, também se pode considerá-los como talent shows; 

xi. Modismos pontuais: a exemplo dos programas Cupcake Wars (no Brasil, Guerra dos 

Cupcakes), que traz desafios a serem cumpridos entre equipes que preparam 

cupcakes, e Cervejeiros, que se trata de uma competição entre produtores, muitos dos 

quais amadores, de cervejas artesanais. No caso desses dois programas mencionados 

como exemplo, já se observa um caráter de competição culinária, enquanto realities, 

do mesmo modo que se configuram como talent shows, mas em razão do conteúdo e 

                                                 
13 De modo concomitante, Erick Jacquin participou de três produções de TV no ano de 2016: além de atuar como 

jurado na versão brasileira da franquia MasterChef (o programa é tipificado a seguir), e de O Mundo de Jacquin, o 

programa Pesadelo na Cozinha estreou no mesmo ano. Correspondente à conquista de espaço pela gastronomia no 

meio, o mundo das celebridades também se incrementou com a referida onda de consumo: chefs de cozinha, ao 

alcançarem status de celebridade na mídia, passaram a incorporar a programação da TV de forma acentuada. 
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sua pertinência no contexto da gourmetização optou-se por tipificá-los quanto à sua 

especificidade. Mesmo porque o caráter de consumo dado pelas temáticas promove 

reflexões sobre a durabilidade de tais programas, por questões de moda; 

xii. Exaltação à atividade infantil na cozinha: de fato, a participação infantil na TV tem 

correspondido a temáticas variadas, como é o caso de talent shows, mas há algo de 

inovador com a presença da criança na cozinha na mídia: no Brasil os programas 

MasterChef Junior e Que Marravilha! Chefinhos, são somente dois dos exemplos de 

programas de competição culinária infantil ocorridos no ano de 2016, além de 

programas como Cozinha Colorida da Kapim, que com caráter didático-instrucional 

evidente ensina receitas a crianças
14

; 

xiii. Especiais: a gastronomia também oferece essa tipologia de programa bastante 

explorada pela TV. Aqui, o tipo especial a pode ser exemplificado por Camp 

Cuttroat – no Brasil, Sabotagem no Acampamento –, uma variante de Cuttroat 

Kitchen – Mestres da Sabotagem – tipificada como desafio gastronômico; 

xiv. Receitas por celebridades que se tornam cozinheiros: como a apresentadora inglesa 

Nigella Lawson, que migrou de programas típicos de estilo de vida à cozinha na TV, 

e a atriz brasileira Carolina Ferraz, que inclusive disponibiliza uma seleção musical 

com a trilha do programa Receitas da Carolina no aplicativo Spotify; 

xv. Variantes que vão além da atividade culinária per se: a exemplo de Chef Wanted – 

no Brasil, Procura-se um Chef –, que proporciona oportunidades profissionais a 

chefs de cozinha por meio de processos seletivos que envolvem concorrência entre 

participantes, e programas como Pesadelo na Cozinha – versão brasileira de Kitchen 

Nightmares – que tratam da reestruturação de estabelecimentos falidos ou em 

declínio, passando por reformas de cardápio e decoração. Tipificados como variantes 

por abordarem de forma periférica a receita culinária, tais programas podem também 

ser identificados como realities. 

Vale destacar, ainda, a pertinência dos quadros enquanto unidades televisivas 

inseridas nos blocos dos programas, que contam com a apresentação da receita 

culinária. No Brasil, exemplificam a ocorrência os quadros Super Chefinhos (que 

aborda a atividade infantil na cozinha), Super Chef Celebridades (voltado às práticas de 

competição culinária entre celebridades, após a realização de workshops de culinária 

com chefs de cozinha) e Jogo de Panelas (com participantes que devem oferecer aos 

                                                 
14 No momento em que se redige este artigo, o SBT anunciou inscrições para seu novo reality Júnior Bake Off. 
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seus pares jantares temáticos completos e criativos em suas casas), todos no programa 

Mais Você, produzido pela Rede Globo e apresentado por Ana Maria Braga. Do mesmo 

modo, outro programa de variedades, o Estrelas (produzido pela Rede Globo e 

apresentado por Angelica, a produção trata do mundo íntimo das celebridades, trazendo 

fatos curiosos sobre seu dia-a-dia, sua carreira e relações sociais), exibe um quadro em 

que a personalidade convidada realiza uma demonstração culinária, como que em um 

programa de receitas (complementarmente, as receitas são dispostas em um link 

específico de editoria intitulada Receitas do próprio programa no portal G1 da Internet).  

Outras duas tipologias, ainda que se constituam como programas de ficção, mas 

que abordam a receita culinária, são as séries surgidas com a onda de consumo da 

gastronomia, e as telenovelas, que vêm trazendo o chef de cozinha como personagem de 

suas tramas: como séries, podem-se elencar Tempero Secreto (produzida pela Rede 

Globo e veiculada pelo canal GNT a partir de 2016), cujo enredo tem uma ex-

publicitária que abre um restaurante direcionado ao público foodie, e Jovem e Gourmet 

(originalmente Young & Hungry, produzida e distribuída pela americana CBS desde 

2014), que trata da aspiração a chef pela protagonista, uma blogueira de culinária.  

No Brasil, com a telenovela, outra forma de produção seriada (cuja imbricação 

no cotidiano do país é inquestionável desde os primórdios da TV – “a televisão, sem 

dúvida, [...] deu expressão industrial e forma significante à serialização” (MACHADO, 

1999, p. 153)) –, tem-se observado grande incidência de personagens que surgiram 

como chefs em tramas a partir dos anos 2000. Podem-se destacar como exemplos as 

novelas Além do Horizonte (produzida pela Rede Globo e que foi ao ar entre os anos de 

2013 e 2014), com a personagem Heloísa, uma chef apresentadora de um programa de 

culinária na TV, o Sabores da Helô, e a novela Império (também produzida pela Rede 

Globo e que foi ao ar entre os anos de 2014 e 2015), com o personagem Vicente, um 

chef de cozinha (além do restaurante do personagem, houve também a inclusão na trama 

de um food truck, comandado pelos personagens Amanda e Leonardo). Esses são 

exemplos de como a gourmetização tem-se manifestado, conforme um espelhamento 

(SODRÉ, 2013), também na ficção: mesmo que personagens envolvidos com o contexto 

de restaurantes seja aspecto presente em toda a história da telenovela brasileira, é fato 

que a representação do chef tem se tornado constante nas tramas. 

Como foi possível observar na maioria das tipologias de programas elencadas, a 

inserção de debates tem sido cada vez mais aproveitada, de modo conjugado ao ato 
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culinário. Tal aspecto pode ser entendido como decorrente da pertinência da oralidade 

na TV (MACHADO, 1999, p. 146; BARBOSA, 2007, p. 6). Do mesmo modo, o 

aspecto de passatempo culturalmente desenvolvido com o meio (WILLIAMS, 2013, p. 

81) vem sendo bastante explorado por esses programas, dando-se um efeito à receita 

culinária de ser apenas parte de um conteúdo que aborda, antes de tudo, estilo de vida. 

De um modo geral, não somente enquanto análise de conteúdos, mas sobretudo 

relativa ao meio, pode-se notar pelo levantamento realizado que “a televisão tem 

produzido gêneros híbridos de programas” (KILPP, 2003, p. 53). Nesse sentido, a 

concepção de gênero pode constituir uma das alternativas de análise das tipologias 

identificadas que envolvem a temática da gastronomia em conteúdos que abordam o ato 

culinário. Com efeito pode se revelar relevante a reflexão sobre o gênero, dado seu 

aspecto de regeneração (FECHINE, 2001, p. 18) evidenciado no meio TV – a própria 

distinção, já mencionada, que se tem praticado do entendimento de gastronomia em 

relação à culinária, compreende também um aspecto de (re)atualização (FECHINE, 

2001, p. 16-17) que afeta suas formas narrativas. Também interessante à análise pode 

ser a observação de formatos no meio: enquanto “matriz[es] organizativa[s] das 

mensagens televisuais” (FECHINE, 2001, p. 19), uma diversidade de formatos pode ser 

identificada nas tipologias sugeridas, uma vez que programas de TV são, em geral, uma 

combinação de formatos (FECHINE, 2001, p. 19). A proposição pode ser entendida 

como uma perspectiva decorrente da associação de programas que envolvem o ato 

culinário com a definição de gêneros, no entanto, entendendo-os de forma articulada 

“tanto no interior de um programa quanto na relação deste com a programação” 

(FECHINE, 2001, p. 19), ou seja, considerando-se a distribuição e o fluxo 

(WILLIAMS, 2003, p. 89) no tentame de se afastar de meras classificações para os 

programas analisados, o que não é o objetivo da investigação. De todo modo, nas 

alternativas de análise apontadas, as formas culturais apresentadas por Raymond 

Williams (WILLIAMS, 2003, p. 55-87) podem auxiliar nos modos de compreensão da 

articulação do que se entende como gêneros e formatos na televisão, e na análise da 

redefinição das formas narrativas dos programas que compreendem o ato culinário. 

 

Considerações Finais 

Como se pode notar, não somente a presença da gastronomia enquanto tema na 

TV, como a receita culinária enquanto forma narrativa demarcam presença na televisão, 
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de modo correspondente à onda de consumo com o ato de cozinhar que se estabeleceu. 

E no entanto, apesar de ter ganhado novos contornos, cosmetizando (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015) a culinária na aparente tentativa se distanciar da forma narrativa típica 

da receita que na TV teve aspecto bastante didático por muitos anos (voltada a um 

público específico, idealmente composto por donas-de-casa), os programas que 

envolvem o ato de cozinhar continuam mantendo essa característica (supondo a 

ampliação significativa desse público). Debates, bate-papos, narrativas ficcionais, 

competições e publicidade, ao combinarem oralidade e regimes de visualidade aos 

ingredientes informação, educação, passatempo, drama e seqüencialidade
15

, por 

exemplo, mobilizam um público amplo interessado na abordagem contemporânea da 

gastronomia, que pelo “ideal estético de vida centrado na busca das sensações 

imediatas, nos prazeres dos sentidos e nas novidades, no divertimento, na qualidade de 

vida, na invenção e na realização de si” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 32) 

acabam por consumir tais programas enquanto entretenimento.  

Com efeito, “o papel da comida transformou-se de mera necessidade a meio de 

autoexpressão e notável acessório do estilo de vida, [e] a natureza dos programas de 

culinária transformou-se do didático ao entretenimento” (COLLINS, 2009, p. 5) – uma 

transformação de cunho estético que afastou a forma tradicional de apresentação da 

receita na TV, garantiu a manutenção da temática e de seus conteúdos no meio (e 

também da receita publicitária que, considerando-se o referido contexto de consumo, 

tem grande relevância). Nesse sentido, pode-se afirmar que as representações da mídia, 

ao passo que vêm se reconfigurando no período contemporâneo, propondo novas 

articulações nos moldes dos tradicionais programas de receitas culinárias tão presentes 

na história da televisão, reorganizaram esteticamente a receita culinária, adequando-s 

aos modos de consumo conexos ao fenômeno de gourmetização. Com o levantamento 

aqui realizado e as observações inicialmente propostas, objetiva-se, em investigação 

complementar, analisar as tipologias identificadas conforme as alternativas sugeridas. 
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