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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar as relações de comunicação e consumo que se 

estabelecem em lojas da rede de fast-food Giraffas em praças de alimentação de shopping 

centers, significativos pontos de encontro e de socialidade da contemporaneidade. 

Conceitualmente, a articulação entre autores como Walter Benjamin, Roger Silverstone, 

Michel Maffesoli e Massimo Canevacci, construindo a experiência da cultura fast-food. 

Metodologicamente, a experiência do olhar, permitindo a análise das diferentes grafias dos 

impactos da comunicação da rede Giraffas: a “geografia” da praça de alimentação, a 

“etnografia” da prática de consumo e a “biografia” do consumidor. Para a estrutura do corpus 

da pesquisa, os shoppings West Plaza e Frei Caneca, em São Paulo, selecionados por sua 

proximidade geográfica (oito quilômetros) e distância de consumo cultural. 

 

 

Palavras-chave: Comunicação; consumo cultural; fast-food; shopping center; etnografia do 

consumo. 



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to investigate the communication and consume relations that 

are established in the restaurants of the Giraffas fast food network in food courts of shopping 

centers, meaningful meeting and socialization points of contemporaneity. Conceptually, the 

articulation among authors like Walter Benjamin, Roger Silverstone, Michel Maffesoli e 

Massimo Canevacci, building the experience of the fast-food culture. Methodologically, the 

view experience, allowing the analysis of different opinions about the communication impacts 

of the Giraffas network: the “geography” of the food court, the “ethnography” of the 

consuming practice and the “biography” of the consumer. For the corpus structure of the 

research, the West Plaza and Frei Caneca shopping centers, in São Paulo, selected by its 

geographical proximity (8 kilometers) and distance of cultural consumption. 

 

 

Keywords: Communication. Cultural consumption; fast food, shopping center, consume 
ethnography.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 
As teorias são redes, lançadas para capturar aquilo que denominamos “o mundo”: 
para racionalizá-lo, explicá-lo, dominá-lo. […] 
Tudo o que sabemos acerca do mundo dos fatos deve, pois, ser suscetível de 
expressão acerca de nossas experiências. […] 
A ciência não passa de uma tentativa de classificar e descrever esse conhecimento 
perceptual, essas experiências imediatas, de cuja verdade não podemos duvidar; ela 
é a apresentação sistemática de nossas convicções imediatas (POPPER, 2006, p. 61, 
100-1). 

 

A dissertação Comunicação e consumo de cultura fast-food: uma eXperiência 

Giraffas na praça de alimentação tem como norteador conceitual e metodológico a 

“eXperiência”. 

Em sua acepção clássica, trata-se de conceito amplamente utilizado em pesquisas 

científicas, pelos mais conceituados autores, dos mais ortodoxos aos adeptos do avant-pop. É 

um termo oriundo do latim experimentu, “ensaio científico destinado à verificação de um 

fenômeno físico” (FERREIRA, 1999).  

No contexto de toda esta pesquisa, derivada do estudo de rituais e hábitos de 

consumo alimentar, logo cultural, a experiência relaciona-se às significações 

comunicacionais, simbólicas e imaginárias do ato de comer, ingerir, degustar, sorver; 

portanto, um dos sentidos primários do experimentar. Propõe-se, desse modo, um alargamento 

de seu escopo original, que como poderá ser observado a seguir, resulta na acepção da 

“eXperiência”. Com “X” maiúsculo por se tratar de uma eXperiência muito particular, que 

articula a um só tempo os campos da comunicação e do consumo a partir de uma rede de 

fluxos complexa, intensa e contemporânea. 

Associado a uma rede de fast-food1, o “experimente” se torna um apelo de vendas, 

que tem sua voz amplificada na praça de alimentação, arena do consumo planejado dentro dos 

shopping centers. Para este “experimente”, diversos artifícios podem ser utilizados: cartazes, 

fotoboards, panfletos, promoções especiais, imagens de forte appetite appeal — é nessa 

experimentação que o fast-food coloca à prova os seus produtos. 

                                                 
1 Trata-se da rede Giraffas, uma rede nacional com 240 pontos-de-venda, cardápio muito variado (do sanduíche 
ao arroz-feijão-bife e salada, passando pelo estrogonofe e pelo petit gâteau), assim como o público freqüentador 
(todas as idades). 
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Abarcando todos os possíveis sentidos da experiência e do experimentar está a 

mídia, que mais que idéia ou conceito, é a textura geral da experiência que compartilhamos, 

possibilitando a nossa inter-relação com a vida cotidiana. Composta por uma imensa e 

infindável rede, a mídia tem o poder de envolver pessoas de diferentes espaços e cidades, em 

seu domicílio ou em trânsito, pessoas das mais diversas comunidades compondo o que se 

conhece hoje por cultura global e que engloba, na concepção do espaço-tempo comprimido, a 

cultura fast-food.  

São as experiências conflitantes da vida social que estruturam as comunidades, 

reais ou imaginadas, sempre vividas, essenciais para o processo que nos permite reconhecer o 

outro e definir nossa própria distinguibilidade. Especialmente em um mundo de “experiência 

fraturada, cultura fragmentária e mobilidade social e geográfica” (SILVERSTONE, 2002, p. 

183), no qual as comunidades se constroem e ressignificam por intermédio da mídia, 

propondo, no espaço eletrônico, novas formas plurais de relação social, de participação e de 

cidadania. 

Por isso, a experiência faz parte da tessitura dos rituais que se processam no 

shopping center e na praça de alimentação, novos espaços para a socialização, para definir, 

conter e distinguir, por meio da fronteira simbólica da cultura e pela dramatização 

performática dessas fronteiras, comunidades que criam e sustentam a ordem de nossas rotinas 

e vidas. 

Em campo, é nítida a formação dessas comunidades na análise dos dados da 

pesquisa etnográfica realizada em São Paulo, considerando dois shoppings centers cuja 

distância física não passa de oito quilômetros, mas cuja distância sociocultural é significativa. 

Esse fenômeno não se processa apenas na experiência, estende-se na observação in loco de 

cada shopping e suas circunregiões, de cada praça de alimentação e suas sazonalidades, 

possibilitando resultados enriquecedores na questão da comunicação e do consumo da cultura 

fast-food. 

Experiência histórica única, a aceitação por estudiosos do campo acadêmico da 

existência de plurivíduos, indivíduos conceituados pelo olhar da contemporaneidade como 

plurais, dada a multiplicidade de pertenças reconhecidas a comunidades, inclusive virtuais, 

torna este objeto de estudo ainda mais desafiador. Experimentar a praça de alimentação sob 

esse enfoque, buscando intercâmbios de capital cultural e de pertença social mediante a 

aceleração e a fluidez com que os processos de relacionamento de consumidores entre si e de 

consumidores com a marca Giraffas se efetivam, certamente ampliou os horizontes de meu 

pensar como pesquisadora e trará, com o aporte etnográfico dos estudos de impactos do 
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consumo, uma nova possibilidade metodológica, conceitual e analítica para os estudos no 

campo da comunicação. 

Quanto ao referencial bibliográfico, a “experiência” aparece nos principais autores 

que balizam este estudo, como em Walter Benjamin (a experiência do olhar no mundo 

moderno), em Roger Silverstone (a experiência das novas comunidades no cenário midiático), 

em Michel Maffesoli (a experiência da socialidade na pós-modernidade), e em Massimo 

Canevacci (a experiência do eXtremo na contemporaneidade). Não à toa, o conceito de 

“eXtremo” desenvolvido por Canevacci foi incorporado à eXperiência Giraffas, associando-a 

à incógnita nas múltiplas relações que se estruturam no consumo de cultura fast-food nas 

praças de alimentação de shopping center. Assim, são estabelecidos os contornos tênues de 

uma era de conflitos não políticos, mas comunicacionais e metropolitanos; de 

atravessamentos corporais, espaciais e lingüísticos caracterizados pelo irregular, pelo 

incontível e imaterial, pelo extra como além e anomalia; pelo incompreensível, pois não há 

mais conceitos fechados para os códigos e sentidos; pela nova formatação das gerações, das 

faixas etárias, das comunidades interpretativas. O “X” é o elemento desconhecido; está no 

radicalismo dos “X-games”, do culturalismo de “Malcom-X”, no popularismo do “X-

Burguer”. Está nos eXcessos e no estado de êXtase em face da infinita possibilidade 

combinatória que se forma diante do plurivíduo ou multivíduo — que precisa se atualizar 

sobre esses novos códigos a cada instante, dada a sua efemeridade. 

Estudar a cultura fast-food hoje é considerar as extremidades do extremo — os 

panoramas mutantes de conflitos policêntricos sem projeto urbano, político ou antropológico. 

Essa multiplicação dos espaços contra a fixidez dos lugares ocasionou uma mudança radical 

do método sintético-moderno de ver-ler-experimentar a cidade, pois entre os espaços 

imateriais há agora uma metrópole global e local, de margens glocais, que não são mais 

aneliformes e fechadas — conectam corpos urbanos, high-tech, tecnocorpos. “Entre os fluxos 

metalingüísticos das metrópoles comunicacionais (imateriais), o fluir dos plurais difunde o 

prazer sob as formas eXtremas das diferenças” (CANEVACCI, 2005, p. 49). 

Logo, a esta pesquisa de proporções bastante diminutas em face da multiplicidade 

de formas de abordar este real, plural, que compõe a nossa contemporaneidade, cabe 

eXperimentar. No simulacro citadino que é o shopping center, na ciberágora que é a praça de 

alimentação, no consumo de alimentos cujas memórias são ressignificadas pela mercadologia, 

a eXperiência etnográfica do pesquisador-obervador é um link que se abre na tela 

paradigmática das análises dos impactos de consumo, quem sabe, para projetar os estudos 
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acadêmicos desenvolvidos no Brasil (neste campo da comunicação que ainda tem muito a 

crescer), no cenário mundializado do conhecimento, diferenciando-nos. 

 
É urgente incorporar às reflexões comunicacionais o papel seminal que as práticas 
de consumo, real e simbólico, desempenham nas sociedades contemporâneas. Vimos 
constatando, em estudos de base empírica e qualitativa, o fato de nelas e a partir 
delas se constituírem identidades, tanto reativas quanto afirmativas. O consumo 
afirma-se como referente fundamental para a conformação de narrativas, de 
representações imagéticas e de universos imaginários repletos de significação, das 
mais aterradoras às mais inspiradoras […] (ROCHA, 2005, p. 19). 

 

A comunicação situa e localiza os indivíduos, permitindo que, perante as 

proposições de consumo apresentadas, exerçam seu poder de escolha e se estruturem como 

pertencentes a um determinado grupo de gostos e afinidades de consumo, seja de lazer, de 

moda, de cultura, de comunicação. 

Inserido nesse contexto, o objeto desta investigação são as relações de 

comunicação e consumo que se estabelecem nos fast-foods Giraffas em praças de alimentação 

de shopping centers, significativos pontos de encontro e de socialidade da 

contemporaneidade. Desse modo, busca-se estabelecer uma análise comparativa entre as 

diferentes interações culturais que nesses espaços se efetivam. O problema central de pesquisa 

incide na exploração crítica da natureza da “eXperiência” aí articulada, sempre considerando 

a interface entre comunicação e consumo. 

A título de contextualização, o Giraffas é uma empresa nacional fundada em 

1981, e está entre as quatro maiores redes de fast-food do Brasil (posição exata no ranking 

varia de acordo com a região em questão) em acelerado processo de expansão e com 

privilegiada participação na conformação de hábitos de consumo cultural devido à inserção da 

marca em significativos acontecimentos midiáticos nacionais de repercussão mundial, como 

shows e licenciamento de personagens da indústria do entretenimento.  

Para essa aproximação com o objeto de estudo utilizo de modo crítico e reflexivo 

a experiência adquirida em 18 anos de mercado publicitário, tendo como bagagem 

profissional a atuação em marketing esportivo e em agência de publicidade, ambos na área de 

criação, e em empresa de comunicação como sócia-diretora2, realizando, nos últimos seis 

anos, o planejamento de campanhas promocionais e de comunicação para o mercado de fast-

food, com foco em ações no ponto-de-venda, e por participação, nos últimos dois anos, em 

eventos da Associação das Agências de Marketing Promocional (Ampro), ministrando aulas e 

                                                 
2 Refiro-me à Umbigo do Mundo Comunicação, empresa que atende, entre outros clientes, a conta infantil e de 
franquias/PDV da rede Giraffas. 
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palestras, publicando artigos e organizando livros sobre esse campo. A essa larga vivência, 

coaduna-se um intenso investimento em minha formação acadêmica, desafio que assumi 

desde minha inserção no Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da 

Escola Superior de Propaganda e Marketing, na linha de pesquisa de Impactos Socioculturais 

da Comunicação Orientada para o Mercado. 

Quanto à metodologia, a pesquisa aplicada para a eXperiência GiraFFas do 

consumo de fast-food em praças de alimentação de shopping centers permite analisar as 

diferentes grafias e nuances dos impactos da comunicação da rede Giraffas, objetivando uma 

análise do consumo de cultura na “geografia” da praça de alimentação, na “etnografia” da 

prática de consumo e na “biografia” do consumidor. Dessa forma foram traçados, na 

articulação entre pesquisa de campo e levantamento bibliográfico, operadores conceituais que 

permitiram a coleta, o tratamento e a análise de dados capazes de acolher a complexidade e a 

especificidade do processo comunicacional investigado. 

Dois shopping centers em São Paulo estruturam o corpus da pesquisa, 

selecionados a partir de suas características culturais bastante distintas: o Shopping West 

Plaza, localizado na região da Pompéia, zona oeste da cidade, e o Shopping Frei Caneca, 

situado na região da avenida Paulista, zona central da cidade. 

O West Plaza fica próximo ao terminal Barra Funda de trens e metrô, fator 

determinante na identificação do perfil do público que circula no shopping. Pessoas que em 

sua maioria moram a grandes distâncias e aproveitam a praticidade da ampla conexão das 

linhas de transporte coletivo para usufruir os serviços do shopping. Essa população itinerante 

freqüenta o shopping especialmente durante os fins de semana para utilizar as comodidades de 

compras (306 lojas), entretenimento (cinemas) e alimentação. Há também 12 mil vagas 

rotativas no estacionamento, que é cobrado, para os visitantes. Entre os serviços oferecidos 

pelo shopping estão um complexo destinado a cuidados com as crianças, com fraldário, 

banheiro infantil e lactário gratuitos; empréstimo de triciclos motorizados; isenção de taxa de 

estacionamento para deficientes; área de prestação de serviços, como chaveiro, pet shop, 

lotérica e gráfica; espaço para encontros da terceira idade; quatro salas de cinema; Playland 

(parque para lazer infantil); transporte gratuito em vans durante o horário de almoço e o 

ônibus West Bus, que faz o percurso entre o shopping e a Estação Barra Funda. Além dos 

serviços oferecidos pelo shopping, estão disponíveis caixas eletrônicos; consertos de roupas; 

tratamento para mãos e pés; casa de câmbio; cabeleireiros; agência de turismo e academia. De 
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forma estereotipada, talvez pela proximidade com o terminal rodoviário Barra Funda3, esse 

shopping ficou conhecido como “Nordeste Plaza”. 

Por sua vez, o Shopping Frei Caneca fica próximo à estação Consolação do metrô, 

porém, por ser menor em número de lojas (140) e de vagas (mil), atende a moradores e 

trabalhadores da região da avenida Paulista, em sua maioria transeuntes. Possui um centro de 

convenções com 6.500 metros quadrados de área para exposições; praça de alimentação; nove 

salas de cinema da rede Unibanco Arteplex; um supermercado; uma clínica odontológica e 

um heliporto além de mil vagas cobertas de estacionamento. Na área cultural, uma galeria de 

arte; um teatro e uma escola profissionalizante de teatro. Devido à localização, nas 

proximidades de um reduto GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) significativo na cidade de 

São Paulo, o shopping se tornou um ponto de encontro de gays e recebe um grande número 

deles, tanto durante os dias de semana como nos fins de semana. Assim ficou estigmatizado 

como “Gay Boneca”, ou “Gay Caneca”, ou ainda “Frei Boneca”. 

A distância geográfica que separa os dois shoppings é de oito quilômetros, o que 

os torna próximos. Porém, na nova ciberpólis (evolução da pólis e da metrópolis), as 

medições de distâncias convencionais não significam mais a mesma coisa: proximidade e 

distanciamento ganharam novas alusões espaço-temporais. E a geografia da arquitetura 

ganhou novas dimensões com a geografia das imagens.  

Como procedimentos metodológicos, foram feitas seis visitas a cada shopping 

center, com o intuito de analisar o perfil do consumidor durante o almoço, o horário do lanche 

da tarde e o jantar, em dias de semana e em fins de semana. Em cada visita, foram analisados 

cerca de dez consumidores e seus respectivos acompanhantes, com registros de hábitos e 

práticas de consumo, desde a chegada (de onde) até a saída (para onde) considerando 

vestuário, estilo, postura, forma de apreciar a comida, acesso aos materiais de comunicação e 

consumo, entre outros.  

Em cada visita foram feitas duas entrevistas informais com consumidores 

etnograficamente analisados para confirmação/confrontação de dados. O total de registros é 

de 121 observações com 278 consumidores e 25 conversas informais. Integrada a criterioso 

levantamento bibliográfico, que permitiu o estabelecimento de eixos analíticos e conceituais, 

a pesquisa foi complementada com a aplicação de instrumentos multimetodológicos de coleta 

e análise de dados tais como pesquisa documental e etnografia de consumo. 

                                                 
3 O terminal rodoviário Barra Funda foi inaugurado em 1989 e registra um movimento diário de 
aproximadamente 40 mil usuários, com 25 mil pessoas embarcando (28 plataformas) e desembarcando (8 
plataformas). São 30 empresas que operam em 148 linhas, que percorrem 466 cidades. 
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O objetivo desta pesquisa é investigar e buscar entender a natureza da experiência 

comunicacional do consumidor de fast-food em uma praça de alimentação em shopping 

center e como essa experiência impacta, participa e compõe modos originais de comunicação 

e consumo cultural. Desdobrando o problema, pesquisar quais são os principais elementos 

comunicativos que compõem essa experiência, analisando suas peculiaridades, e descobrir 

quais as particularidades dessa experiência na rede de fast-food Giraffas e em que medida 

essas particularidades informam sobre um contexto mais amplo: consumo de fast-food, 

consumo de cultura.  

O motivo da escolha dessas lojas e desses shoppings traz como hipóteses um 

vínculo de capital cultural aliado ao consumo. Uma importante questão a elucidar é como 

Giraffas, em dois shoppings que oferecem o mesmo serviço e o mesmo cardápio, com lojas 

similares salvo pela localização na praça de alimentação4, é consumido, destacando seu poder 

de veículo midiático? Há interferência na percepção de consumo considerando as diferentes 

tribos, as distintas formações culturais e os acessos econômicos disparatados que freqüentam 

não apenas cada shopping, mas da sazonalidade da praça de alimentação de cada shopping? O 

que as pessoas, nos mais distintos dias da semana e horários, buscam ao consumidor 

determinados produtos no Giraffas? Quem compra uma sobremesa em determinadas 

circunstâncias consome um produto distinto do efetivado por outro consumidor, em outro 

contexto? Afinal, o que diferencia a loja: o cardápio e os pratos (que podem diferir de acordo 

com variações nos insumos e no preparo), o serviço (que pode ser distinto de acordo com a 

mão-de-obra local e com a absorção dos programadas de treinamento) ou o tipo de 

consumidor? 

Por isso, trata-se de uma eXperiência comunicacional com características 

próprias, que retoma e atualiza socialidades advindas do estar junto em praças públicas, 

abordando a praça de alimentação como ponto de encontro no qual se exercitam os múltiplos 

pertencimentos engendrados pelo mercado e pelas marcas, realizados em uma dinâmica de 

fluxos tanto endógenos, próprios da natureza e estrutura mesma dos shoppings e das praças, 

como exógenos, pelo estudo dos diversos panoramas que interagem no contexto 

contemporâneo e atuam, em camadas intercaladas, na praça de alimentação. E que dialoga, 

articula e confirma macrotendências de consumo derivadas do modelo de franquias, que atua 

nas articulações no global e do local, e que é ressignificado, por exemplo, pelo perfil dos 

consumidores (quem são as crianças, os jovens, os adultos e os idosos que consomem?), pelo 

                                                 
4 No Frei Caneca, a loja Giraffas fica em uma praça anexa à principal, com menos visibilidade. 
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perfil de consumo (consomem alimentos, pertencimentos, status, cultura e informação, 

diversão?), pelo perfil de horários (o que se consome no almoço, no lanche e no jantar?), pelo 

perfil de comportamento (trabalhando, estudando, passeando, se distraindo, comprando?) e 

pelo perfil de região (influências das peculiaridades locais nos hábitos de consumo); todos 

sinalizadores de dinâmicas comunicacionais e socioculturais envoltas por essas práticas, 

sensações e eXperiências de consumo.  

Para o campo da comunicação, este estudo, por suas especificidades 

metodológicas, busca oferecer novas possibilidades de observação e análise das relações 

comunicacionais que se estabelecem na fluidez midiática do shopping center, ícone da 

contemporaneidade, estruturando um novo panorama para a geografia delineada pelo mercado 

e planejada pela arquitetura das marcas. Para a linha de pesquisa à qual esta dissertação está 

vinculada5, esta investigação tem como importância a articulação da eXperiência de consumo 

como delineadora de novos rituais, que ressignificam hábitos e propiciam novas formas de 

socialidade. Também se estabeleceu um diálogo efetivo com o projeto desenvolvido por nossa 

orientadora, particularmente em sua investigação da dimensão antropológica e imagética dos 

processos comunicacionais e de consumo em grandes centros urbanos. E um denso 

embasamento na concepção de mídia vinculada à urbanidade como proposto por Angela 

Prysthon6, considerando a comunicação como via de acesso aos discursos que representam 

esta nova forma de ver e viver a vida, com novos fatores de diferenciação cultural (etnia, 

tecnologia, gênero…) em novos mundos, cujas fronteiras ultrapassam as tradicionais 

correspondências biunívocas do que antes era considerado estanquemente como civilizado ou 

primitivo, conectado ou atrasado, G7 ou em desenvolvimento.  

 
As mudanças da sociedade contemporânea têm um forte impacto na maneira em 
como se vive, pensa e constrói as cidades. […] Neste sentido é crucial entender a 
cidade contemporânea sob o viés dos estudos da Comunicação, e a mídia através dos 
novos processos de sociabilidade propiciados pela cultura urbana (PRYSTHON, 
2006, p. 8-9). 

 

Assim, procuro evidenciar, como profissional atuante no mercado, o poder da 

observação criteriosa feita no ponto-de-venda, um desafio que por certo abrirá novas portas na 

análise do comportamento dos consumidores e das práticas de consumo, embasada 

academicamente por autores que teorizam e contextualizam essas questões, com o intuito de 

                                                 
5 Impactos socioculturais da comunicação orientada para o mercado. 
6 Também foi considerado o conceito de Cosmopolitanismo Periférico, da mesma autora. 



 9

estruturar conhecimentos em forma de livros, palestras e aulas e de desenvolver novos 

caminhos para processos de planejamento comunicacional de marcas, produtos e serviços. 

Observar de perto as reações dos consumidores foi um dos grandes motivos para 

este estudo dos impactos que se processam na praça de alimentação, ampliando a relação 

entre marcas e consumidores e possibilitando um entendimento mais preciso da cultura fast-

food e dos rituais que dela derivam. Esta categoria, a da alimentação, classificada por 

estudiosos como necessidade primária, torna ainda mais rico o universo de análise das 

preferências de consumo, intensamente associadas às relações sociais articuladas pelo 

consumo de marcas. 

Movimento que se consolidou a partir de 1980, a construção e a divulgação da 

imagem das marcas modificaram o panorama de produção, até então centrado em bens de 

consumo de valor de uso, fazendo com que, aos poucos, os fabricantes deixassem de fabricar 

mercadorias e passassem a oferecer marcas e grifes estampadas em produtos, por vezes 

fabricados em outras fábricas, em outros estados ou em outros países (KLEIN, 2006). As 

marcas ganharam assim nova territorialidade, distinta da geopolítica traçada pelos monopólios 

fabris vinculados a nações; surge a “geomercadologia7”, que mapeia o mundo nas chamadas 

“áreas de cobertura” relacionadas a monopólios de marcas de abrangência multinacional 

direcionadas a um público mobile de indivíduos conectados em rede. 

Nesta arena mundializada é que se efetuam as relações de consumo entre 

consumidores e as redes de fast-food situadas nas praças de alimentação de shopping centers. 

Para além das marcas está uma fórmula de produzir e vender alimentos que se repete em todo 

o globo e que recebe adaptações locais; para além dos consumidores conectados em rede 

mundial estão as tradições e os costumes regionais, que ressignificam os hábitos de consumo 

tornando ainda mais rica a análise da observação cultural que se processa neste estudo de 

consumo de cultura fast-food. 

Enquanto escrevo estas palavras e desde que iniciei este mestrado, um shopping 

center está sendo construído na frente de meu apartamento. Provavelmente, quando eu 

defender a tese, ele já estará pronto e em funcionamento. E lá haverá um Giraffas.  

Vi as fundações serem feitas, vi o cimento chegando, as greves dos operários (e o 

trecho repetido diariamente pelo sindicalista da classe: “Atenção, trabalhadores: em breve este 

shopping estará pronto num bairro de classe média alta e vocês merecem consumir aqui 

também, merecem comer e beber nas lojas que estão construindo, merecem vestir seus filhos 

                                                 
7 Neologismo que criei para definir a nova geografia mapeada pelo mercado. 
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e esposas com as grifes que estão cimentando. Por isso, lutem pelos seus direitos de operários, 

exijam salário melhor, plano de saúde…”). Vi à noite a preparação das instalações elétricas, 

as gruas em permanente movimentação, o revestimento sendo colocado nas paredes. Vi que o 

sólido depois vai ganhar vida, vai ganhar cores, ar-condicionado, sistema interno de som, 

serviços que localizam os consumidores e dão sentido aos alicerces e tijolos. De forma similar 

as marcas criam um sentido para os objetos que nomeiam, modificando inclusive a sua 

significação. Por isso comer no Giraffas é diferente de comer no McDonald’s, no Bob’s, no 

Habib’s ou no Bon Grillé. Por isso, comer um prato de arroz, feijão, bife e salada neste 

Giraffas não será o mesmo que fazê-lo em outro Giraffas, de outro shopping center. 

A esse raciocínio se soma o fato de o consumidor de shopping center não ser um 

indivíduo movido por um único desejo de consumo, relacionado a uma marca específica. 

Consideradas as múltiplas relações estabelecidas pela comunicação, processadas das mais 

diversas formas pelos veículos convencionais e contemporâneos de comunicação8, o 

consumidor se torna um multivíduo, que circula por várias pertenças conforme consome ou 

observa as mais diversas marcas. Transformado em concepção visual, temos uma espécie de 

consumidor camaleão que muda de preferências de acordo com os inputs de desejo que 

marcas, objetos e sensações proporcionam. 

Com o enfoque de comunicação e consumo, analisando os materiais do ponto-de-

venda como os porta-vozes da imagem de uma rede de fast-food, este estudo abordará o papel 

da praça de alimentação na estruturação e organização da cidade contemporânea, com vias de 

acesso distintas e fluidas, cujo centro foi urbanisticamente descentralizado e ganhou um 

simulacro chamado shopping center, monumento do novo civismo (SARLO, 2004) — local 

onde há efervescência cultural, de lazer e entretenimento. Houvesse uma linha do tempo e 

poderíamos criar uma seqüência de espaços destinados ao encontro e ao exercício da 

cidadania, vinculados à política ou ao consumo, com as ágoras, os templos, os mercados, as 

galerias e o shopping center, considerando o que cada edificação trouxe de simbólico para o 

embelissement das cidades, como noveauté nos hábitos e ritos urbanos e como speciallité nos 

processos de consumo cultural (BENJAMIN, 1985). 

O shopping center, centro “falso”, simulacro que reproduz condições específicas 

da cidade como as ruas, as lojas, os teatros, os restaurantes e os parques, é um dos grandes 

acontecimentos urbanos da contemporaneidade e um dos espaços significativos para 

socialidade, especialmente em megalópoles como São Paulo (SILVA, 2001). É uma estrutura 

                                                 
8 Abarcam desde os chamados meios de comunicação de massa (rádio, televisão, jornal…) até os meios 
tecnológicos da atualidade (celular, internet). 
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arquitetônica sólida, um monumento ao consumo e ao mesmo tempo ponto de encontro nas 

vias fluidas da realidade mediatizada pela tecnologia dos celulares e das ondas wi-fi. Isso me 

encanta. 

 

1.1.1 O Pensar Criativo na Pesquisa Acadêmica 

 

Dentre todos os processos da formalização acadêmica de descoberta e registro de 

experiências, úteis ao campo ou à humanidade, dependentes das forças interessadas e dos 

acessos legitimadores que endossam cada pesquisador e cada núcleo de pesquisa, o que mais 

me fascina é o pensar criativo. Talvez por trabalhar com criatividade e com literatura infantil9, 

a possibilidade de transformar idéias em registros cientificamente endossados e 

empiricamente comprovados, analisados à luz de um acervo de saberes da humanidade que 

norteia e dá função às palavras, lingüisticamente engendradas nos vocábulos paradigmáticos 

de determinado campo, distinguindo-as da ficção e tornando-as ferramentas práticas para o 

entendimento dos questionamentos que desde sempre estimulam o pensar da humanidade é o 

que de fato impulsiona e estimula o meu raciocínio acadêmico. 

Sobre este processo do pensar criativo, Marin (2006, p. 88), destaca que “o 

desafio desse processo é pensar a pesquisa, a produção do conhecimento como fazer criativo, 

que se estabelece no constante fluxo entre o teórico e o empírico. Nesse fazer, no campo da 

comunicação, compomos tessituras de sentidos”. 

Essa forma de pensar está intimamente ligada ao pensar relacionado, conceito de 

Bourdieu apropriado pela autora e bastante pertinente ao artesanato intelectual de insights, 

associações e formulações que podem fazer a grande diferença nos processos de pesquisa. Já 

Maldonado (2006) usa as estruturas sociais especializadas de produção de conhecimento para 

definir esse imenso saber universal que engloba milênios de pensares da humanidade, 

permeado por panoramas e arquiteturas conceituais qual ode à psicosfera, fabricando 

pensamentos urdidos e utilizáveis.  

Não à toa cabe ao pesquisador, nesse universo de possibilidades, saber recortar 

um objeto pertinente de estudo. Pertinente com as necessidades do grande mundo, que são os 

outros, e do pequeno mundo, o pesquisador ele próprio. Sem essa relação de afetos, a pesquisa 

não se efetiva. 

                                                 
9 Referência à publicação de diversos livros, entre os quais O Guardador de Palavras (2001), e Tuik, o amigo 
imaginário (2006). 
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No estudo que a partir daqui se enreda, permeado pela leitura de tratados teóricos 

e de pesquisa, são inúmeras as demonstrações de pensares relacionados. 

Quanto ao tempo e o espaço, que delimita o prazer das refeições, Colaço (2004) envereda pelo 

shopping center, que temporaliza suas atividades de acordo com as temporalidades de seus 

consumidores; o horário de almoço em dia de semana faz com que filas se acumulem nos 

restaurantes e o prazer seja relegado a um plano secundário, subjugado à necessidade de 

alimentar-se e voltar ao trabalho. Nessa instância, modificam-se os hábitos: o local é 

escolhido não apenas pela variedade do cardápio, mas pelo tempo que se tem para esperar a 

fila, a senha, a mesa, a refeição propriamente dita. E os prazeres são ressignificados: come-se 

o que se pode comer de acordo com as circunstâncias, o que nem sempre coincide com o 

prazer ou com a qualidade nutricional, modificando, por imposição de um novo padrão de 

alimentação, não apenas os hábitos, mas também a saúde de parte significativa da população 

nas grandes cidades. O mesmo se dá com os horários da tarde e da noite, com suas 

peculiaridades significadas e modificadas por diferentes rotinas de consumo. 

Ampliando a questão da alimentação, Garcia (1997), direcionada pelo conceito de 

habitus concebido por Bourdieu,10 destaca que as práticas alimentares estão envoltas em 

questões culturais que envolvem não apenas o preparo e o consumo dos alimentos, como 

também a identidade cultural, a condição social, a religião, a memória familiar e a época em 

que se efetivam essas experiências diárias. Esse foi o resultado de um projeto de pesquisa que 

analisou o comportamento alimentar urbano no centro de São Paulo. Dentre suas 

considerações, duas se destacam como relevantes para este estudo em questão: a pontuação 

sobre o gosto como modelagem mercadológica, considerando que o paladar adapta-se ao que 

é veiculado na mídia e ao que se experimenta como moda; e o reposicionamento da refeição 

caseira, que deixa de ser preparada pela mulher, agora inserida no mercado de trabalho, e 

passa a ser ofertada por restaurantes, modificando os rituais de alimentação e a estes 

associando o entretenimento. A pesquisadora conclui que, como o almoço é feito 

individualmente e próximo ao ambiente de trabalho durante a semana, a principal refeição em 

casa é o jantar, mantendo como o ritual em grupo os alimentos básicos arroz e feijão, 

complementados por vegetais e carnes. Dieta similar ocorre no almoço dos sábados, e à noite 

é complementada pela tradicional pizza, ou pelo lanche, na maioria em casa. Aos domingos, a 

                                                 
10 De forma sucinta, o conceito de habitus se refere aos esquemas interiorizados por indivíduos em sua trajetória 
social efetivando uma classificação estruturante do mundo social, possibilitando a orquestração de uma certa 
ordem social. “Eles têm posições adquiridas que eu chamo de habitus, isto é, maneiras de ser permanentes, 
duráveis, que podem em particular conduzi-los a resistir, se opor às forças do campo” (BOURDIEU, 1997, p. 
22). 
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macarronada se destaca como prato principal, prova da difusão étnica de paladares, 

especialmente em São Paulo. Como a pesquisa sobre Giraffas refere-se a esta cidade, são 

interessantes as questões sobre o cosmopolitismo alimentar para a análise da pesquisa, 

considerando os fluxos migratórios que se processaram nessa metrópole (nacionais: baianos, 

gaúchos, mineiros, capixabas etc.; e internacionais: italianos, libaneses, franceses, alemães, 

japoneses, coreanos, gregos, portugueses, norte-americanos, mexicanos, húngaros etc.), 

tornando a culinária, entre outros componentes culturais, sociais e políticos, um modelo 

peculiar de miscigenação. 

Em estudo mais recente11, essa mesma autora analisa os reflexos da globalizacão 

na cultura alimentar, produto de um modus vivendi urbano no qual fenômenos midiáticos 

globais criam novas comunidades de pertencimentos multinacionais intensamente associadas 

ao mercado e com interesses explicitamente econômicos. Neste cenário, as refeições sofreram 

grandes modificações, se comparadas ao ocorrido no âmbito rural. Urbanizados, 

desterritorializados e dependentes de processos logísticos bem planejados, frutas, legumes e 

vegetais contêm altas taxas de agrotóxicos; carnes vermelhas e aves são potencializados com 

hormônios de crescimento; conservantes especiais mantêm a longevidade de certos produtos, 

sem considerar os transgênicos, as dietas hipercalóricas dos fast-foods, as gorduras trans. A 

indústria de alimentos promove o consumo de altas concentrações de energia na forma de 

produtos saborosos, de alta densidade energética e de custo relativamente baixo, e a 

globalização faz com que esses mesmos produtos sejam distribuídos nas prateleiras de todos 

os cantos do mundo, divulgados pelas mesmas campanhas publicitárias, movimentando altas 

cifras no mercado de investimentos e padronizando os gostos: são os desejos de consumo 

modificando o perfil alimentar da população do planeta.  

Especificamente no Brasil, a autora destaca a peculiaridade da composição 

culinária, com heranças africana, ocidental, ibérica, indígena e, mais recentemente, norte-

americana, o que em meu estudo é essencial ao se analisar o contraponto das tradições 

nacionais e misturas étnicas que se processam nas praças de alimentação. Em termos 

culturais, essa percepção é fundamental em meu projeto para o entendimento aprofundado de 

expressões como “típico”, “tradicional”, “comida caseira”, características dos apostos 

explicativos presentes nos discursos dos cardápios dos restaurantes, em destaque o Giraffas. A 

autora cita Ortiz, que apresenta dois significados para a tradição: 

 

                                                 
11 Rev. Nutr., 16(4): p. 483-492, Campinas, out./dez., 2003. Revista de Nutrição. Faculdade de Nutrição, Centro 
de Ciências da Vida, PUC-Campinas. 
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a “tradição enquanto permanência do passado distante”, com uma forma de 
organização social contrária à modernização, que representa o mundo anterior à 
Revolução Industrial, expressada pelas culturas populares da América Latina e por 
algumas práticas da cultura oriental, entre outras; e a “tradição da modernidade”, 
como uma tradição reinventada, a qual recicla elementos da memória internacional 
popular, recriando e atualizando elementos do passado que se misturam com o 
presente. Na cultura mundializada a “tradição da modernidade” é um valor que 
sinaliza uma maneira de ser e uma visão de mundo (ORTIZ, 1994, p. 234).  

 

Por sua vez, ampliando a questão da tradição, o estudo da professora Maria Elaine 

Kohlsdorf12, da FAU-UnB, sobre interação social, identidade cultural e espaço urbano no 

Brasil conjectura que a capacidade simbólica dos códigos informacionais de cada espaço 

permite determinar a identidade cultural como possibilidade de expressão de costumes, 

tradições e valores. Para esse processo é essencial observar a forma como os sujeitos fazem 

uso dos espaços, e o papel do observador em selecionar e transformar as informações em 

dados relevantes é fundamental. Focada nas transformações do espaço brasileiro nos últimos 

60 anos, a autora evidencia duas áreas livres públicas, que foram fortemente modificadas, 

acirrando a exclusão social em cidades de todos os portes: os lócus de encontros interpessoais 

não programados, nos quais há a intensa presença física dos indivíduos e os lugares de fácil 

identificação devido a seu forte enraizamento cultural.  

O que é abordado na pesquisa empírica que endossa o estudo do caso Giraffas 

alinha pensares mundiais da ágora, a praça pública da pólis, ponto de encontro em seus 

quesitos políticos, culturais e sociais; que tende ao mercadológico na praça central das 

metrópoles, ponto de referência para o comércio, os bazares e as galerias; e que 

contemporaneamente desemboca na praça de alimentação, ponto de entretenimento dentro dos 

shopping centers, espaços comunicacionais paradigmáticos de uma vivência urbana 

contemporânea, das sociedades midiáticas, discursivas e articuladas em torno de práticas e 

hábitos de consumo. 

Por esse motivo, a realidade brasileira é considerada e faz parte da urdidura do 

raciocínio que constrói este projeto de pesquisa Giraffas, referenciando a história do Brasil e 

seus espaços públicos. Na cultura indígena, tanto os encontros cerimoniais como as atividades 

cotidianas se davam em praças delimitadas pelas ocas, que criavam o limite entre a mata e a 

taba. Mesmo com a vinda dos portugueses e a colonização jesuítica, foi mantida a 

organização social ao redor da praça, propiciando a interação social. Muito provavelmente a 

                                                 
12 A partir de palestra apresentada no Colóquio Internacional sobre Perspectivas do Espaço Urbano 
(Internationales Kolloquium Perspektiven des Urbanen Raums), Universidade de Stuttgart, Suttgart, Alemanha, 
em 29.11.2002.  
Para mais dados ver: <http://www.unb.br/fau/dimpu/portugues/2004urbanidade.pdf> Acesso em 9 fev. 2008. 
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partir do século 16 deve ter se enraizado a imagem popular de “praça com igrejinha”, ainda 

hoje mantida nas regiões em que a urbanidade não suplantou a visibilidade da história. 

Mesmo com os ciclos econômicos gerados por processos de imigração, a partir do século 19, 

os centros urbanos mantêm as características de espaços para cerimônias religiosas ou cívicas, 

festas públicas, trabalho informal, proporcionando a integração de todas as classes sociais. 

Mudanças profundas ocorrem na vida social do brasileiro somente a partir de 1960, com a 

diáspora dos campos para as cidades: ruas deixam de ser espaço para pessoas e transformam-

se em eixos de conexão para automóveis; praças ficam desertificadas e a interação social se 

interioriza, do espaço aberto para os espaços fechados. E assim o urbano se reconstrói, 

modificando costumes, tradições e valores a partir de agora em uma praça suspensa em um 

anglicismo mundialmente conhecido: o Shopping Center. 

Para finalizar esta cadeia inter-relacionada de links e prosseguir com a pesquisa 

propriamente dita, fica estabelecido que, para estudar com pertinência, seriedade e 

profundidade as relações de comunicação e consumo que se estabelecem no fast-food é 

preciso ter acesso a um raciocínio complexo que se reflete e refrata em outros campos —

arquitetura e urbanismo, que norteiam o percurso da geografia econômica, social e política 

das populações; nutrição e engenharia de alimentos, que quantificam processos bioquímicos 

da fome e da digestão; antropologia, sociologia, política, engenharia entre tantos outros —, 

todos movimentos exploratórios essenciais para entender as especificidades do corpus de 

estudo e, na tessitura de um pensar que tem vínculos acadêmicos mas que deve ser criativo e 

inédito, conferir coerência e articulação à formulação de um problema, de seus objetivos, de 

sua problematização teórico-metodológica, da construção de observações e das análises 

descritivas e interpretativas que dele se desencadeiam (BONIN, 2006). 

 

1.1.3 Percursos da EXperiência: Um Panorama da Pesquisa 

 

Na eXperiência do olhar, o papel do observador está em primeiro plano, 

assumindo a cena discursiva. Com os conceitos e articulações propostos, a etnografia, 

historicamente ambientada e cuidadosamente justificada para os propósitos desta pesquisa, 

ocupa seu espaço de singular importância não apenas na coleta de dados e posterior análise 

mas fundamentalmente na tessitura da narrativa da dissertação. 

Não menos importante é a eXperiência do comer, diretamente ligada ao consumo. 

Com uma breve trajetória da história da cozinha, dos tempos remotos à era fast-food, essa 

experiência, local e mundial, glocalizada, faz emergir temas importantes para a originalidade 
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da pesquisa proposta, destacando rituais, costumes e histórias de uma memória alimentar que 

propõe socialidades e culturalidades, especialmente na praça de alimentação. 

Integrando todas as eXperiências está a cultura fast-food, uma forma de 

comunicação da contemporaneidade com ritmos muito particulares, assim como os espaços 

fluidos nos quais atua. Esse ambiente é proposto pela mídia, co-produzida por todos que a 

consomem, possibilitando uma associação conceitual bastante integrada entre comunicação e 

consumo. Neste percurso é apresentado o shopping center como um ícone da cultura fast-

food, que extrapola a alimentação e se torna um lifestyte. 

Finda a introdução, são apresentados os capítulos, divididos em duas partes. A 

primeira, abordando os cenários e ambiências comunicacionais e o consumo de fast-food. A 

segunda, estruturando a eXperiência Giraffas. 

A primeira parte traz o capítulo “Fast, fast forwarding (ff), fast-food”, cujo 

objetivo é historicizar o binômio tempo-espaço, essencial para a localização histórica das 

praças de alimentação nos shopping centers. Para esta explanação se fizeram necessários três 

subcapítulos, cada qual dividido em um texto introdutório e três ou quatro textos substanciais. 

O primeiro subcapítulo define esta historicidade de tempos e espaços 

considerando a forma como eram percebidos e entendidos antes, durante a após a revolução 

industrial. Também define as transformações geográficas processadas nas cidades, 

consubstanciando a passagem da pólis para a metrópolis, em direção ao shopping center. Para 

concluir, um estudo de geopolítica fundamental para o entendimento dos diversos panoramas 

de observação processados na praça de alimentação. 

O segundo subcapítulo aborda a cultura do espetáculo, que desencadeia o aspecto 

“delivery de tempo e de entretenimento” característico dos processos comunicacionais 

estabelecidos nos shopping centers e na praça de alimentação. Complementando, amplia o 

entendimento do conceito fast-food considerando o gosto, a familiaridade, o comportamento e 

as temporalidades desta formatação de consumo. 

O terceiro e último subcapítulo destina-se a apresentar o consumidor 

contemporâneo e suas eXperiências eXtremas, explicando como se formou e quem é este 

multivíduo que partilha em comunidades virtualizadas os novos ritos urbanos. 

Na segunda parte, dois capítulos. 

O primeiro, apresentando o objeto de estudo e definindo do que, de onde e com 

quem se fala. Neste contexto, a rede Giraffas tem sua história descrita, assim como suas 

estratégias comunicacionais, deveras relevantes nesta linha de pesquisa de impactos 

socioculturais da comunicação orientada para o mercado. Como subcapítulos serão também 
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abarcados o corpus da pesquisa, com rico descritivo dos shopping centers envolvidos neste 

estudo, assim como a definição e justificativa da metodologia de análise. 

O outro capítulo estrutura a etnografia de consumo proposta para a análise das 

lojas da rede Giraffas em praças de alimentação de shopping centers. Serão apresentados o 

relatório das eXperiências e o mapeamento dos fluxos observados de acordo com 

apropriações e temporalidades vivenciadas no espaço dos shopping centers. E serão descritas 

as questões da proxemia e da psicogeografia como fatores de alta distinção para a observação 

e análise de dados proposta nesta pesquisa. 

Por fim, considerações finais tecendo comentários sobre os resultados obtidos e 

destacando a importância da formatação de pesquisas etnográficas como uma nova frente 

tanto para o mercado como para a academia. 

As referências bibliográficas serão apresentadas separadas, considerando a 

bibliografia consultada e a bibliografia de apoio. E os anexos trarão referenciais mapográficos 

dos shopping centers, assim como cópias dos relatórios etnográficos mais significativos para a 

estruturação e análise dos dados. 

 

1.2 EXPERIÊNCIA DO OLHAR: UM PERCURSO METODOLÓGICO  

NA OBSERVAÇÃO ETNOGRÁFICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

 
Para a criança, que adora olhar mapas e telas, 
O universo se iguala ao seu vasto apetite. 
Ah, como é grande o mundo à tíbia luz de velas! 
E na saudade quão pequeno é o seu limite! (BAUDELAIRE, 2006, p. 411) 

 

Muito se conhece sobre o tempo e o espaço, sobre os rituais e visuais de épocas e 

locais determinados com o registro dos panoramas geossocioculturais disponíveis — o que se 

vê daquilo que existe. Gabriel García Márquez (2002) pontua que “a vida de uma pessoa não 

é o que lhe aconteceu. Mas o que ela recorda e como recorda”, logo a história e as memórias 

do observador fazem grande diferença na forma como ele captura o real. Esse raciocínio é 

importante para a estruturação da metodologia etnográfica que se constrói neste estudo de 

consumo de cultura fast-food em praças de alimentação. 

O início da era moderna, marcado entre outras grandes inovações pelo surgimento 

do trem e pela utilização do ferro e do vidro nas construções arquitetônicas das megalópoles, 

trouxe mudanças significativas nos panoramas e na estruturação das relações humanas com o 

trabalho e o lazer, ineditamente acrescidos da sensação de velocidade — o fast. A cidade, com 
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a sua infra-estrutura fluida, veloz, fascinante e amedrontadora, modificando os eixos que até 

então articulavam os ritmos e rotinas de seus novos moradores, é mais que as vias e as 

construções que a situam nos mapas; é um organismo vivo que permite o traçado de novas 

sensações e panoramas culturais, multiidentitários. Expressão de uma nova experiência com o 

real ou sensorium, esses panoramas articulam certa forma de pensar a certa forma de ver a 

realidade, numa época em que o imaginário do campo se faz enxergar no cimento das grandes 

cidades. Horizontes de idéias, os panoramas da modernidade preparam o território para a 

construção real e simbólica dos ciberpanoramas da contemporaneidade, que têm centralidade 

simulada nos shopping centers, ícones arquitetônicos da fluidez e da socialidade. 

 
A cidade é o lugar do olhar. Por este motivo a comunicação visual se torna o seu 
traço característico. Supera-se a velha dicotomia (para mim sempre ambígua) entre 
comunidade e sociedade: o olhar significa não somente olhar, mas também ser 
olhado. E a grande cidade desenvolve ao máximo esta dialética, inserindo este duplo 
olhar sobre outro panorama, intrinsecamente metropolitano: os panoramas urbanos e 
a sua réplica ou conflito nos panoramas visuais urbanos. Por isso, os olhares 
desejados estão dentro da metrópole e não na genérica rede mundial da cable-
society, onde falta o exagero sedutor de observar e ser observado (CANEVACCI, 
2004, p. 43). 

 

Resultantes do encanto e do espanto trazidos pela forma de se ver e registrar os 

novos cenários que se delineiam, na arquitetura e nos relacionamentos pessoais e sociais, 

suplantando o deleite das pradarias e implantando o delírio das galerias, surgem, no final do 

século 19, diversos expoentes na literatura delineando o papel do observador, responsável 

pela memória cultural de determinada época, versando sobre megalópoles como Londres, 

Nova York, Edimburgo, Paris — especialmente esta última, ícone comercial da verve 

moderna que inspirou o mundo exportando o seu glamour e sua moda, transformados em 

mercadorias de desejo 

Sobre esse observador, o foco é dirigido ao olhar. Segundo Cardoso, o olhar 

interroga e ilumina as dobras da paisagem exterior e rastreia uma paisagem interior, 

investigando e indagando a partir e para o além do visto, deixando as marcas dos poderes e 

das intenções do sujeito que olha. Assim, envereda por entrelinhas da paisagem, por vezes 

imaginárias, reconstruindo as coordenadas do mundo por enxergar e questionar “o logro das 

aparências, a magia das perspectivas, a opacidade das sombras, os enigmas das falhas, enfim, 

as vacilações das significações, ou as resistências que encontra a articulação plena da sua 

totalidade” (1989, p. 348). Em um constante estranhamento, o olhar procura e escava as 

frestas da paisagem; o olhar pensa. E se o olhar pensa, o observador participa da observação, 
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ampliando o espectro do observado tanto para fora (a paisagem olhada) como para dentro (a 

paisagem imaginada). 

Articulando narrativas do imaginário, o escritor francês Verne, em sua obra Paris 

no século XX (1863), estrutura em seus textos o papel do observador visionário, que observa 

no presente o futuro, antevendo os fluxos que se processam na megalópole com metáforas 

sinestésicas e invenções até então inimagináveis, como carros e sistemas de iluminação de 

rua.  

 
O que teria dito um de nossos ancestrais ao ver aqueles bulevares iluminados com 
um esplendor comparável ao sol, aqueles milhares de carros circulando sem ruído 
sobre o asfalto surdo das ruas, aquelas lojas ricas como palácios, de onde a luz se 
projetava em irradiações brancas, aquelas vias de comunicação grandes como 
praças, aquelas praças vastas como planícies, aqueles hotéis imensos, em que 20 mil 
viajantes se hospedavam suntuosamente, aqueles viadutos tão leves; aquelas longas 
galerias elegantes, aquelas pontes lançadas de uma rua a outras e, finalmente, 
aqueles trens cintilantes que pareciam sulcar os ares com uma rapidez fantástica? 
(VERNE, 1995, p. 49-50). 

 

Para o poeta e crítico francês Charles Baudelaire, no poema “Sonho Parisiense” 

(1860) na clássica obra Flores do mal, o observador é alegórico e retrata o presente do 

cotidiano moderno com o lirismo e o estranhamento de um conciliador entre o campo e a 

cidade, diante de uma história arruinada de um mundo em decadência. Em seu discurso, 

exalta a efemeridade do novo, que gera um processo de eterno retorno refletindo 

incessantemente imagens que são mercadorias. “Desta fantástica paisagem, que ninguém viu 

jamais um dia, esta manhã ainda a imagem, vaga e longínqua, me extasia […]. Havia seixos 

nunca olhados e vagas mágicas havia; grandes espelhos deslumbrados pelo que ali se 

refletia!” (BAUDELAIRE, 2006, p. 339-341). 

Para o ensaísta e crítico literário alemão W. Benjamin, em “Paris, capital do 

século XIX” (1935), o observador é o flâneur, o ocioso burguês que paira por entre as 

noveautés e specialités do comércio e busca asilo na multidão, “ora paisagem, ora ninho 

acolhedor”. É também um colecionador de imagens e transfigurador de coisas, para as quais 

atribui valor afetivo, guardadas cuidadosamente no interieur de seu lar, espaço de refúgio de 

ilusões e de saudosismo do passado em uma realidade que cultua o espaço mercantilizado e 

despersonalizado das construções e dos homens privados — ilusão superficial ou 

fantasmagoria onírica.  

 
O apogeu na difusão dos panoramas coincide com o surgimento das galerias. Era 
incansável o empenho de, mediante artifícios técnicos, fazer dos panoramas pontos 
de uma imitação perfeita da natureza. Procurava-se reproduzir a alternância das 
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horas do dia na paisagem, o surgimento da lua, o fragor das cascatas (BENJAMIN, 
1985, p. 33). 

 

Tanto a preocupação com o interieur como a questão do flâneur já estavam 

esboçadas na obra O homem da multidão, escrita em 1850 pelo escritor norte-americano 

Edgar Allan Poe. De forma muito autêntica, ele localiza o seu observador como um 

investigador inserido na sensação imediata de quem vive na multidão citadina, entre milhares 

de pessoas desconhecidas e entre os novos signos e informações deste grande fenômeno 

urbano em permanente construção — a cidade. Seu “homem na multidão” é co-produtor das 

narrativas do real na medida em que também faz parte dessa massa, dessa teia cultural que 

ressignifica os espaços públicos e privados, os povos e suas cidades, as comunidades e suas 

múltiplas histórias e articulações sociais. Essa inspiração se percebe tanto na obra de 

Baudelaire como na de Benjamin na abordagem melancólica e alegórica da solidão do 

anonimato em um panorama fluido sem as antigas pertenças religiosas, políticas e sociais, que 

cedem espaço para formas contemporâneas de viver em um novo panorama.  

 
De início, minha observação assumiu um aspecto abstrato e generalizante. Olhava os 
transeuntes em massa e os encarava sob o aspecto de suas relações gregárias. Logo, 
no entanto, desci aos pormenores e comecei a observar, com minucioso interesse, as 
inúmeras variedades de figura, traje, ar, porte, semblante e expressão fisionômica. 
Enquanto eu tentava, durante o breve minuto em que durou esse primeiro exame, 
analisar o significado que ele sugeria, nasceram, de modo confuso e paradoxal, no 
meu espírito, as idéias de vasto poder mental, de cautela, de indigência, de avareza, 
de frieza, de malícia, de ardor sanguinário, de triunfo, de jovialidade, de excessivo 
terror, de intenso e supremo desespero. Senti-me singularmente exaltado, surpreso, 
fascinado. “Que extraordinária história”, disse a mim mesmo, “não estará escrita 
naquele peito”! (POE, 1850). 

 

O entendimento das diferentes abordagens que o observador pode ter do real, 

conforme exemplos acima citados, é fundamental para a análise contemporânea das práticas 

de consumo que se estabelecem na praça de alimentação dos shopping centers. O antropólogo 

italiano Canevacci (2001, p. 240) propõe uma releitura do flâneur, “isolado vadio” parisiense 

de Benjamin, e apresenta um “difundido perdiore”, status-game em que todos são 

observadores e observados expondo seus próprios sinais e identificando os dos demais. O 

centro de produção e reprodução pós-industrial sai do eixo máquina-mercadoria, com todas as 

suas conseqüências econômicas e sociais, e se centraliza nas produções culturais. A análise da 

cultura de consumo passa a ser fundamental na percepção das identidades sociais, e o 

shopping center, um dos locais privilegiados para as interações comunicacionais em um 

panorama de símbolos visuais onde os multivíduos “trocam e consomem imagens, 

experiências, decodificações” em uma velocidade cada vez mais potencializada e randômica 
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— eis o consumo de cultura fast-food. Conceito importante para estruturar a etnografia na 

praça de alimentação é o da “biografia cultural das mercadorias” (Idem, ibidem, p. 24), que 

considera, para cada produto, uma história simbólica diferente, traçada de acordo com as 

tradições e o imaginário da sociedade que o consome. Mais que coisas, as mercadorias 

atingem um espectro cognitivo nessa inovadora visão econômico-cultural; pois se os 

indivíduos são todos diferentes entre si, a posse dos objetos e das sensações que deles derivam 

não pode ser idêntica.  

Para a metodologia que se traça na análise do Giraffas, é então importante 

considerar a polifonia, que multiplica pontos de observação e de estilos de representação de 

um mesmo objeto, que deixa de ser estático porque o sujeito que o observa e consome está em 

movimento, e que adquire voz para propagar os atributos nele incorporados. Ao acompanhar 

um consumidor do Giraffas, é nítida a percepção de consumo de ícones — quem consome um 

petit gâteau pode estar consumido junto com a fome e o desejo por sobremesa abstrações 

como moda, tendência, estilo, vanguarda; mensagens que vêm codificadas no DNA de uma 

mercadoria esperando a decodificação polissêmica que não apenas este consumidor, que 

pagou pela mercadoria, mas também os demais consumidores de imagens que circulam no 

mesmo espaço quiserem ou puderem fazer. Para Benjamin, as cidades causavam assombro e 

eram fantasmagóricas. Para Canevacci, os produtos articulam fluxos multicompreensíveis e 

são fantasmáticos. O consumidor “glocal”, pertencente aos diferentes contextos geográficos 

no cenário mundial do consumo cultural, exprime interpretações próprias para localizar e 

interpretar os produtos com base em seus contextos, fazendo com que o sentido das coisas 

seja descentralizado em face da produção cultural mundializada. Assim, o padrão fast-food 

adquire múltiplas interpretações de acordo com quem o consome; comportamento que, por si, 

desestrutura a solidez de quem ainda considera uníssona a eficiência da mundialização dos 

gostos.  

Etnograficamente, a metodologia para análise da cultura fast-food que neste 

contexto se estrutura traduz-se no “fazer-se ver” de Canevacci (2001, p. 14), que traz do 

flâneur a arte de vagar, do alegórico o poder de rememorar, do fantástico a capacidade de 

imaginar e da multidão a possibilidade de estar junto, em busca de modelos simbólicos e 

formais percebidos na análise do comportamento, dos valores, dos estilos de vida, dos 

modismos e do consumo propriamente dito. De forma contemporânea, considera que o 

observado é um sujeito ativo que observa o observador e o modifica e interpreta negociando 

suas biografias e geografias em diversos panoramas que se sobrepõem e se superestruturam, 

possibilitando que a etnografia traçada neste estudo considere os valores móveis, plurais e 
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descentralizados da negociação de significados que multiplicam a subjetividade do campo da 

comunicação, do cenário da praça de alimentação e da platéia que assiste e consome a cultura 

fast-food. 

Desse status se compõe a tessitura do que Edgar Morin (1998, p. 23) pontua como 

“imaginário coletivo”, espaço de interações no qual a cultura rege normas que organizam a 

sociedade e governam os comportamentos individuais, em uma relação geradora mútua entre 

portadores e transmissores de cultura que regeneram a sociedade que regenera a cultura e 

reestrutura o conhecimento. “Vivemos, vale lembrar, num universo de signos, símbolos, 

mensagens, figurações, imagens, idéias, que nos designam coisas, situações, fenômenos, 

problemas, mas que, por isso mesmo, são os mediadores necessários nas relações dos homens 

entre si, com a sociedade, com o mundo” (Idem, ibidem, p. 146).  

Nessa concepção se cria o mindscape ou paisagem mental, relacionado aos 

campos cognitivo, intelectual e cultural e tornando nítida a existência de “múltiplas raízes 

emaranhadas (lingüísticas, lógicas, ideológicas e, mais profundamente ainda, cérebro-

psíquicas e socioculturais)” (MARUYAMA apud MORIN, 1998, p. 267-268). 

Entre os inúmeros scapes ou panoramas que se delineiam nas praças de 

alimentação, o mindscape merece destaque especial, abarcando instâncias além-econômicas e 

considerando o poder que as relações de convivialidade que se estruturam entre marcas, 

produtos e clientes, e suas respectivas culturas, têm na estruturação das inúmeras narrativas 

que o observador, neoflâneur na multidão fluida e alegórica da contemporaneidade, percebe, 

interage, interioriza e registra em sua pesquisa. 

Considerando a especificidade da múltipla etnia dos fast-foods dispostos na praça 

de alimentação, é adequada nesta conclusão uma alusão ao pesquisador como viajante 

etnólogo. Além de “plano e pleno de coisas” (CARDOSO, 1989, p. 359), o mundo tem 

profundidade e abertura, que altera as distâncias e as temporalidades a ele associadas. Na 

geografia cartografada dos shopping centers, Estados Unidos, México, Japão, Brasil e outras 

tantas nacionalidades são ressignificadas em uma metageografia que nos leva a uma nova 

eXperiência de observação e possibilitam uma viagem pelo olhar que investiga, permeando 

histórias e memórias alimentares, geopolíticas, sociais e psicológicas, entre tantas outras 

possibilidades. Nessas passagens na paisagem é que, para o observador-etnólogo-pesquisador, 

se abre um novo panorama, para-o-alto-e-além de um campo delimitado. 
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1.3 EXPERIÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO:  

UM PERCURSO DA HISTÓRIA DA ALIMENTAÇÃO QUE ORGANIZA 

AS RELAÇÕES NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 
 

A mesa é um lugar de prazer: esta descoberta já é bem antiga, mas conserva sua 
verdade e seu segredo, pois comer é sempre bem mais que comer (CERTEAU, 
2005, p. 267). 

 

Máquina social complicada e eficaz, a mesa se faz falar pela comida, pelos 

cozinheiros, pelos comensais, pela cenografia posta, pelos convidados organizadamente 

sentados, pela escolha dos pratos no cardápio. Também pelo tempo de preparo, de servir, de 

consumir. De permanecer à mesa, de sair da mesa. Pela conversa e pelo silêncio. Pelos rituais 

e pelos ritmos peculiares a cada indivíduo que 

 
através do impenetrável dos comportamentos alimentares e de suas minúsculas 
variações pessoa a pessoa, se superpõem histórias (cultural, social, familiar) e suas 
memórias. Juntas, elas inspiram hábitos, costumes e preferências, tributários de 
mentalidades e de sensibilidades, e também marcados com uma inscrição na 
temporalidade que intervém em diferentes níveis (Idem, ibidem, p. 253). 

 

Assim, deve-se considerar na trajetória descrita a seguir a permanente mobilidade 

de uma cultura, estruturada em grupos sociais compostos por indivíduos com gostos voláteis 

que, associados à variedade de ingredientes nas diferentes temporalidades e espaços, 

preparados de inúmeras formas com diversos acompanhamentos e servidos de outras tantas 

maneiras de acordo com quem os consome ou mesmo consumidos de forma diversa de acordo 

com as tradições de seus consumidores, compõem uma imensa “combinatória de múltiplas 

entradas” (Idem, ibidem, p. 252).  

Questão importante é a posição das histórias culturais regionais e dos “modos de 

fazer” particulares, que possuíam suas razões sociais, culturais e econômicas de ser, 

reposicionadas na contemporaneidade dos fluxos. A velocidade com que os indivíduos 

circulam por entre as mais diversas regiões do planeta, fisicamente ou virtualmente, gerou um 

efeito polinizador na alimentação, possibilitando a migração de sabores, combinações e 

efeitos, bastante distintos das razões anteriormente registradas na memória alimentar de certo 

modo de preparar e consumir um alimento. As cozinhas regionais perderam sua coerência 

interna, urdida pelas questões econômicas que estimulavam a criatividade no preparo e pelas 

questões sociais que ritualizavam o consumo dos chamados “pratos típicos”. O que se come 

nas praças de alimentação com seus fast-foods étnicos são fragmentos de culturas locais já 
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desfeitas, são trechos de memórias desvinculadas de suas histórias e geografias, são 

regionalismos imagéticos de uma cozinha tradicional que não existe mais da forma que foi 

concebida, mas reconstruída e ressignificada, gerando novas opções com diferentes códigos, 

ritmos e ritos, modificando em moto continuo os indivíduos e seus hábitos e revolucionando 

os paradigmas da cozinha, de sua história e de seu mundo. 

 
Se alguns julgam que toda a riqueza das tradições alimentares do planeta corre o 
risco de soçobrar, só lhes falta inventar soluções que, ao mesmo tempo, satisfaçam 
as preferências, gustativas e culturais, dos contemporâneos, e se adaptem às suas 
possibilidades econômicas. O restaurante foi sempre o reino da imaginação; por seu 
intermédio é que conseguirá sobreviver (FLANDRIN; MONTANARI, 1998, p. 
762). 

 

Após as diversas revoluções ocorridas pelo mundo (referência à França e à 

Revolução Francesa de 1789) que abalaram a construção nacional e reorganizaram territórios 

em novas geografias, a preservação das tradições e das diversidades locais, ancoradas em 

terras específicas, encontrou na alimentação uma forma de preservação e continuidade 

histórica.  

 
As cozinhas e as especialidades alimentares das “terras” ou das “províncias” — que 
[…] designaremos “regionais”, embora ainda não existam as regiões oficiais — 
encontraram, desde então, sua definição nessa redefinição da complementaridade 
das diversidades que fundamenta a nação histórica, essa coletividade de homens 
unidos por uma continuidade, um passado e um futuro (Idem, ibidem, p. 806). 

 

Já no final do século 18 e com o redesenho provocado nas culturas alimentares 

pela introdução dos produtos vindos do Novo Mundo, uma mudança significativa ocorreu na 

visibilidade das cozinhas regionais, que sempre existiram, porém sem uma delimitação 

regional circunscrita, sem uma consciência de sua originalidade dentro e fora dessa região.  

 
Assim, é quando a revolução redefine a relação real e imaginária, as representações 
e os afetos que unem e opõem Paris à província, o nacional ao local, o universal ao 
particular, que as cozinhas e as especialidades alimentares se libertam dos limites 
geográficos e sociais nos quais estavam mergulhados, emergem como sinal 
distintivo da localidade e tornam-se um elemento notável da nação em sua 
diversidade e representações (Idem, ibidem, p. 809). 

 

Dessa forma, a aprendizagem da “nação” passou a ser feita pela “pedagogia da 

produção local”, transformando acontecimentos e fenômenos locais em fatos memoráveis 

para a história dos indivíduos, ligados por eventos e crenças que constituem a sua identidade. 

As especialidades culinárias, nesse cenário, colocam em ação o savoir-faire doméstico, 

artesanal ou industrial, e se transformam em um espaço delimitado, uma área de continuidade 
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histórica, de memória coletiva, de consciência de pertencimento comum. Pelo registro da 

literatura culinária percebem-se vínculos espaciais e memoriais de uma certa solidariedade 

territorial. As cozinhas regionais são enraizadas “nas localidades e paisagens habitadas pelo 

tempo, constroem-se culturalmente no passado, na eternidade do solo e de sua memória” 

(Idem, ibidem, p. 814). 

A partir do século 19, editoras francesas começam a publicar livros sobre a culinária 

regional, escritos por autores que assimilam a “alma das gerações” e fortalecem a identidade e 

o sentimento de pertença em grupo. As receitas delimitam o regionalismo cultural e 

lingüístico de espaços menos geográficos e mais históricos, tornando memoráveis não apenas 

ingredientes e temperos como também particularidades do modo de preparo e anedotas sobre 

rituais e etiqueta à mesa, além de costumes alimentares. Essa etnologia regional compõe um 

estruturado sistema de representações que recria a memória coletiva por meio de sensações 

gustativas, olfativas, táteis e especialmente sociais, potencializando a força do regional em 

uma época que começa a incorporar novas tecnologias na agricultura e na indústria, com a 

estruturação das relações comerciais entre países, com a mobilidade proporcionada pela 

evolução nos sistemas comunicacionais e com o deslocamento das populações dos campos 

para as cidades, que acarreta, inclusive, falta e alto custo aos suprimentos alimentares. 

“Através dessa função memorial, as cozinhas regionais […] permitem à modernidade urbana 

reatar com suas ligações provinciais, com o prato consagrado pela lembrança” (Idem, ibidem, 

p. 815). 

Paralelamente, na “nova nação”, havia um outro fenômeno alimentar em 

composição, caracterizado pela “superalimentação” da terra com comida em abundância. No 

século 18, os norte-americanos comiam carne em uma proporção muito maior que a de pães, 

frutas ou legumes, gerando uma população muito mais alta que a média européia. 

Com os progressos nos sistemas de transportes (trens, navios, estruturação 

rodoviária), a economia, até então agrícola, modifica seu eixo para o cenário de mercado, em 

que a indústria e o comércio passam a reger a distribuição de alimentos, ampliando o 

sortimento e o acesso das variadas categorias produzidas não apenas na região, mas em outras 

partes do mundo. Resultantes da imagem de “exagero de comida”, várias reformas 

alimentares ocorrem nos Estados Unidos, mas sem êxito. Operários vindos de todas as partes 

do mundo buscavam a fartura da mesa, e as tentativas de correção nos hábitos alimentares 

ante a carnes, frituras, sobremesas gordurosas, e mesmo o apelo do racionamento alimentar 

por motivo da Primeira Guerra Mundial não surtiram efeito.  
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No cenário da industrialização, a questão da saúde na chamada ciência da comida 

foi marcada, no século 19, pela obsessão por pureza, limpeza, uniformidade, padronização e 

segurança, contrapondo a falta de higiene nos processos alimentícios que caracterizaram o 

pós-guerra. A mecanização, a ausência de contato manual, a pasteurização, os antibióticos na 

ração dos animais, o congelamento, o aquecimento no microondas, os produtos “orgânicos” 

entre outros processos ganharam o mercado da produção em escala para grandes massas e 

reestruturaram as relações sociais à mesa, possibilitando a fragmentação das refeições devido 

à decupagem das etapas de preparo (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2004, p. 320). 

No início do século 20, a preocupação com a saúde ganha destaque com a 

“vitaminomania”, uma indústria recém-criada que adquire força e invade toda a cadeia 

alimentar, agrícola e industrial. Financiada por processos industriais altamente estruturados e 

com o apoio de investimentos significativos em campanhas de comunicação, nos veículos de 

massa e no ponto-de-venda, essa mania favoreceu as especificidades no apelo de venda de 

diversos produtos, direcionando o consumo. Durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo com 

o apelo das vitaminas, já sintetizadas em laboratório, a falta de abastecimento de carne foi 

uma das grandes preocupações dos Governos. 

No período pós-guerra, entre tantas outras adaptações econômicas e sociais, as 

famílias passaram a exigir comodidade e praticidade, deixando em segundo plano os rituais da 

gastronomia, as especificidades do paladar e as questões de saúde alimentar. Atendendo a essa 

demanda, a indústria lançou os primeiros pratos pré-prontos, abrindo espaço para a indústria 

de conservantes e aditivos. Embalagens especiais foram desenvolvidas para longa duração, 

com destaque para os enlatados. A longevidade dos laticínios passa a ser alvo de estudos de 

engenharia alimentar. Técnicas de congelamento de alimentos são pesquisadas por 

nutricionistas e fabricantes de refrigeradores. A higiene torna-se essencial no processo de 

escala. E a agricultura especializa-se com a monocultura, as trocas comerciais mundializadas 

e o desenvolvimento logístico dos transportes multinacionais. 

Em uma época em que todo o mundo utilizava a memória alimentar como um 

registro geográfico de distinção social, os norte-americanos se uniam pelo 

 
bife, batata frita, frango assado, hambúrgueres na grelha, sopas já prontas […]. O 
governo, os educadores, a mídia e, evidentemente, os produtores e industriais da 
alimentação — que regularmente garantiam aos americanos serem eles “o povo mais 
bem alimentado do mundo” —, quase todo mundo não tem dúvidas a esse respeito 
(FLANDRIN; MONTANARI, 1998, p. 836). 
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Na segunda metade do século 20, a preocupação com a saúde retoma seu espaço 

com as questões “bom para a saúde”, “0% de colesterol”, “sem gordura”, “sem sal”, “sem 

açúcar”, fazendo com que na composição do preço dos alimentos sejam considerados o valor 

de saúde associado ao valor de prazer e de comodidade de utilização. 

A revolução logística, econômica e tecnológica dos processos de distribuição é 

um dos grandes responsáveis pelo que alguns estudiosos chamam de “mundialização dos 

gostos”. Em larga escala, a alimentação passou a ser considerada um mercado de consumo de 

massa operacionalizado por marcas de abrangência mundial na fabricação de alimentos que 

são preparados localmente em redes globalizadas ou localizadas, seguindo uma mesma 

métrica de processos de produção mas recebendo os temperos locais da mão-de-obra e das 

preferências regionais dos consumidores. A mesma indústria agroalimentar que, por 

intermédio dos veículos de transporte contemporâneos, regula as demandas em todos os 

continentes passa a ser uma retransmissora das especialidades e peculiaridades de regiões 

específicas, com as devidas adaptações e padronizações para o formato de exportação 

mundial. Modificando sua conceituação, mais que refeição, o alimento transcultural e neo-

regionalizado em questão transformou-se em um serviço que atende às necessidades das 

rotinas contemporâneas: praticidade, velocidade, preço, acessibilidade, imediatismo, prazer e 

funcionalidade.  

Na Europa do início do século 21, questões de saúde e de planejamento da 

indústria alimentícia têm pauta associada à manutenção do comer bem, momento de prazer, 

sociabilidade e comunicação de rituais e tradições; teme-se que o imperialismo do 

hambúrguer suplante o mundo ideal da alimentação, no qual existe distinção e identidade a 

uma memória de época, de tempo e de espaço. No entanto, é irreversível a associação atual 

entre cozinha e fluxos, especialmente os traçados em uma praça de alimentação de shopping 

center, distanciando-a do universo doméstico. 

Versão histórica do que Fernández-Armesto (2004, p. 315-320) chamou de 

“comida de conveniência atual”, o fast-food existe há séculos quando considerada a refeição 

que se faz fora de casa com variedade e praticidade ou “comida rápida tradicional”. Tanto na 

Antiguidade como na Idade Média, vendedores de rua ofereciam refeições caseiras quentes e 

prontas para comer, estimulando o prazer e a nutrição das famílias. Com os processos 

industriais, a grande mudança foi o sorver das refeições, muitas vezes feitas individualmente e 

em movimento, no fluxo e no ritmo da nova temporalidade. 

O fast-food surgiu nos Estados Unidos na década de 1950 e se multiplicou pelo 

sistema de franquias seguindo o traçado dos eixos das rodovias, dos centros empresarias, 
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comerciais e de lazer. Diferente dos restaurantes, no qual o preparo dos alimentos tende a ser 

mais elaborado e o atendimento personalizado, oferece fórmulas rápidas utilizando todos os 

recursos da culinária hi-tech (pré-preparados, congelados, microondas) para resolver 

necessidades imediatas em segundos, como prometem algumas redes, em um atendimento 

cada vez mais self-service, por vezes sem pratos e sem talheres. Dessa forma, modifica 

completamente os rituais da alimentação, outrora regidos por normas fixas de etiqueta 

associadas a um determinado tempo e espaço isolados. Considerado a versão taylorista ou 

fordista da culinária, o fast-food é, por um lado, a divisão e a racionalização do trabalho, 

digamos, poético, dos restauranteurs, com equipes reduzidas e sem qualificação especial 

devido aos baixos salários, e com equipamentos adaptados a procedimentos padronizados; por 

outro, mais uma das divisões da rotina de trabalho dos indivíduos, que se alimentam enquanto 

certamente estão também fazendo alguma outra coisa, como falar ao celular, ouvir música em 

MP3, ler o jornal ou estudar para uma prova, em um tempo e um espaço multifuncionais e 

inter-relacionados a diversas redes de conexão multimidiáticas. Padrão, higiene e limpeza são 

premissas tão importantes quanto o sabor da comida, fazendo com que a segurança alimentar 

de uma franquia seja a garantia de seu sucesso (FLANDRIN; MONTANARI, 1998). 

Interessante é perceber que, há cerca de 50 anos, o fast-food absorveu o conceito 

europeu de memória alimentar e começou a lançar franquias étnicas, inicialmente com 

variações norte-americanas, como as redes especializadas em frango e em taco, e na seqüência 

com comida italiana, mexicana, japonesa, grega, libanesa, entre outras tantas variações e 

adaptações locais. O gourmet que preserva sabores e saberes de certa história pontuada em 

tempos e espaços memoráveis cede à formatação em linha de produção do fast-food, numa 

releitura da função memorial das cozinhas tradicionais, certamente regidas por padrões 

estereotipados da imagem nacional e típica de um povo, cidade, estado ou país, por vezes 

utilizando os mesmos ingredientes, distribuídos pelas mesmas empresas logísticas. Utilizando 

o raciocínio de Morin, relacionado à cultura de massa, “um verdadeiro cracking analítico 

transforma os alimentos naturais locais em produtos culturais homogeneizados para o 

consumo maciço” (MORIN, 1975, p. 85).  

As franquias, que pressupõem repetição de padrões para manutenção de 

determinada imagem de marca, comprovam que folclore culinário coexiste com as modernas 

tecnologias alimentares. Em um mesmo país há diferenças regionais de hábitos, de horários, 

de público. A rede nacional Giraffas vende feijão-preto em Brasília e no Nordeste, e feijão 

marrom em São Paulo. No interior deste estado, tem horários de funcionamento distintos de 
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acordo com a localização no município. Mesmo as lojas analisadas para este trabalho, 

extremamente próximas, possuem fluxos de consumidores em horários bastante distintos. 

Segundo Flandrin e Montanari (1998, p. 861), o sucesso do fast-food está 

relacionado a certos “universais alimentares” de sabores, prazeres e texturas que remetem a 

rituais deliciosos válidos para o mundo inteiro, talvez infantis, em que tudo é macio e fácil de 

morder; em que comer com as mãos e se sujar de maionese é permitido; em que pouco 

dinheiro compra certa satisfação; em que a gula é a lei. Essas são as novas tradições, 

cruzamentos de outras tantas, que se misturam e se harmonizam como elementos numa 

grande panela de infusões culturais em diversos tempos e espaços — exemplificados com 

intensidade na Praça de Alimentação. “O mercado agroalimentar planetário (hoje) serve-se 

dos folclores culinários — cuja desintegração foi facilitada por esse mesmo mercado — para 

impulsionar, no mundo inteiro, em condições vantajosas, determinadas versões 

homogeneizadas ou edulcoradas de tais tradições alimentares” (Idem, ibidem, p. 858). 

Cascudo (2001, p. 36) destaca as transformações pelas quais o comer junto passou 

como forma de entendimento, modificando sua função social primordial. Com a 

industrialização, o preparo dos pratos, orgulho dos gourmets, tornou-se um processo 

automatizado; e com a velocidade dos fluxos urbanos o consumo de alimentos modificou a 

arte de comer, por vezes de pé e com as mãos, trazendo regressões a tão inteligentes 

conquistas que diferenciaram o homem dos demais animais; afinal, dentre os atos naturais, o 

de alimentar-se foi o único cercado de cerimoniais e transformado em expressão de 

socialidade, ritual político e aparato de etiqueta.  

Diante da questão da internacionalização dos pratos, esse autor pontua que são 

padronizados “médias abstratas e convencionais de pratos que não são de nação alguma e 

menos constituíram alimentos regulares no tempo. Domina um cardápio de que ninguém 

gosta e com que todos se habituam; e montar uma cozinha ‘internacional’ é a derradeira 

submissão humana à sugestão da propaganda comercial” (Idem, ibidem, p. 37).  

Apesar disso, afirma que os alimentos permitem uma ligação especial a uma 

determinada localidade, pois comer determinados alimentos permite a integração a certa 

documentação histórica e folclórica de um tempo e de um espaço, e de uma memória que 

remonta à união e à fraternidade. Não é à-toa a etimologia da palavra “companheiro” (cum 

panis, comer do mesmo pão, juntos). 

Brillat-Savarin (1995) confirma que a gastronomia é desde os tempos remotos um 

dos principais vínculos da sociedade, possibilitando a convivência unificada num mesmo 

todo, unido ao redor da comida e permitindo a desigualdade social convencional.  
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Longe das previsões apocalípticas que decretavam o fim do companheirismo que 

uniu seres humanos ao redor do alimento, desde a era das cavernas, por cerca de 150 mil anos, 

a internacionalização do paladar por meio de marcas globais, a padronização dos processos 

que se refrata no sistema de franquias e o recente fenômeno da infusão de sabores na fusion 

cuisine são versões multiculturalistas da arte da comida, uma releitura de processos de 

produção do saber culinário e um espaço para o estabelecimento de novas sociabilidades. E é 

na praça de alimentação que essas novas sociabilidades e culturalidades se processam. 

 

1.4 EXPERIÊNCIA DO CONSUMO FAST-FOOD:  

UMA CULTURA ALÉM DOS SANDUÍCHES, SUNDAES E BATATAS FRITAS 
 

Todos nós somos mediadores, e os significados que criamos são, eles próprios, 
nômades. Além de poderosos. Fronteiras são transpostas, e, tão logo programas são 
transmitidos, websites construídos ou e-mails enviados, elas continuarão a ser 
transpostas até que as palavras e imagens que foram geradas desapareçam da visão e 
da memória. Toda transposição é também uma transformação. E toda transformação 
é, ela mesma, uma reivindicação de significado, de sua relevância e de seu valor 
(SILVERSTONE, 2002, p. 42). 

 

A mídia — e tratemos a comunicação de fotoboards, cartazes, banners e displays 

que se estabelece no ponto-de-venda como mídia — é comunicação, que traz em seu código 

lingüístico fatores de localização e pertencimento associados ao consumo de informações e de 

produtos e ao entretenimento. Dessa forma, propõe uma conversa e permite a estruturação de 

significados especificamente particulares a cada observador, seja transeunte dos shopping 

centers ou consumidor, que a assimila e reconstrói de acordo com as outras mediações de vida 

com as quais já conviveu, convive, ou que sonha conviver. Não existe tradução do discurso 

midiático, como interpretação hermética do significado de um brinde para o público infantil, 

mas apropriações de significados que restituem a mensagem proposta ressignificando-a e 

permitindo que haja movimento de tempo e de espaço na circulação de significados e de suas 

reapropriações. 

Desse modo, a mídia é co-produzida por todos os que a consomem. E o consumo 

tem amplo espectro, participando dos processos identitários entre o público e o privado, entre 

o trabalho e o lazer, entre o desejo e a satisfação, entre as tessituras do que é conhecido como 

vida, em suas mais diversas temporalidades. Não à toa a eXperiência do tempo e do espaço é 

consolidada coletivamente pelo consumo ritmado de determinados padrões de imagens e de 

mercadorias que estruturam eventos e rituais, permitindo novas localizações e novos pontos 
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de encontro na fluidez das ondas tecnológicas de informação. A estética da efemeridade 

divulgada pela mídia suplanta a estética da duração, permitindo que o imaginário coletivo 

consuma, ao mesmo tempo, vários eventos efêmeros novos que, em sua repetição cíclica on-

line, se tornam permanentes. O fast-food é um dos grandes ícones desse consumo com prazo 

de validade que sempre se repete — um sanduíche, um sundae ou uma porção de batatas fritas 

têm validade imediata e em poucos minutos deixam de existir como produto, seja pelo 

consumo seja pelo descarte. A troca nos materiais de ponto-de-venda com freqüência mensal 

ou quinzenal é uma prova de que o consumidor se habitua à mudança que aparentemente é 

ofertada pelas marcas que disputam espaço na praça de alimentação. Ao mesmo tempo, na 

negociação dos significados propostos pelo consumo, passa a ser uma demanda dos 

consumidores, ávidos por novidades na composição dos produtos e por novas imagens para a 

composição do personnal lifescape, uma licença poética inspirada por Appadurai para definir 

os neopanoramas imaginários que situam os viventes da contemporaneidade. E é essa 

formatação que estrutura o que chamamos de cultura, espaço no qual interações 

contemporâneas são realizadas, espaço que este estudo da eXperiência Giraffas pontua como 

“cultura fast-food”. Nas palavras de Baudrillard, “O consumo é um modo ativo de relações 

(não apenas com objetos, mas com a coletividade e o mundo), um modo sistemático de 

atividade e uma resposta global sobre a qual se funda nosso sistema cultural” (Apud 

SILVERSTONE, 2002, p. 151). 

Consumimos a mídia e pela mídia, um aprendizado que, socialmente, é a cada 

instante acrescido de novas versões e updates. E assim a mídia também nos consome, 

enquanto consumimos bens, objetos, informações e com esse repertório passamos a construir 

nosso próprio mundo, personalizado, num universo de conceitos globalizados — escolhendo, 

nessa proposta de planejamento de gostos, os que mais se articulam com as relações que 

exteriorizamos na exibição de nossas identidades e fantasias. Nessa articulação do espaço 

social, pelo espaço midiático determinado e determinante, o lar, a comunidade e o mundo são 

dotados de conotação imaginária, como “lugar cujo significado e importância são construídos 

como parte da cultura nos sonhos e narrativas da mídia e da vida cotidiana” (SILVERSTONE, 

2002, p. 163). 

E é nessas instâncias que a praça de alimentação de shopping centers se consolida 

como espaço de significações importantes, focadamente no Giraffas, no qual se consome a 

comida caseira (que remete ao lar, com temperos e sabores vinculados à memória gustativa), 

no qual se consome a pertença tribal (que constitui as novas comunidades, com patrocínio de 

shows, apoio a esportes, licenciamento de personagens da indústria do entretenimento, modas 
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e modismos) e no qual se consome a contemporaneidade (que organiza o mundo no qual 

tempo e espaço são comprimidos pelo enquadramento das novas tecnologias de comunicação 

e de transportes como na conexão wi-fi em todas as lojas). 

 
Agora somos todos donos de casa, labutando diariamente para praticar as disciplinas 
da compra numa paisagem cujas estruturas temporais tornaram-se radicalmente 
polirrítmicas. Aprender estes múltiplos ritmos (de corpos, produtos, modas, taxas de 
juros, presentes e estilos) e como integrá-los não é apenas trabalho — é o tipo mais 
árduo de trabalho, o trabalho da imaginação (APPADURAI apud SILVERSTONE, 
2002, p. 149). 

 

Uma das grandes escolas da cultura fast-food é o shopping center. Nesse espaço 

multieXperiências, onde os sentidos valem mais que os significados, Sarlo (2004) destaca que 

novos hábitos e novos costumes são construídos a cada instante, sem referência às tradições 

do passado urbano, como se só o presente existisse. Oferecendo uma nova relação de tempo e 

de espaço indiferente à cidade ao seu redor, o shopping center ensina o que deve ser visto, 

como deve ser observado e por quem, no ritmo dos modismos neoculturais do mercado; e 

quem nunca experimentou aprende todo este know-how com uma única visita, apenas 

“estando” no shopping. Mesmo que instantânea, a sensação de localização acontece nesses 

espaços de arquitetura artificial e irreal, simulacros dos grandes centros urbanos e mecas das 

diásporas contemporâneas, para onde migram as mais diversas tribos nômades em busca de 

encontros com ícones, marcas, mercadorias e pessoas. A “máquina perfeita do shopping, com 

sua lógica aproximativa, é, em si mesma, um tabuleiro para a deriva desterritorializada. Os 

pontos de referência são universais: logomarcas, siglas, letras, etiquetas não requerem que 

seus intérpretes estejam enraizados em nenhuma cultura anterior, ou distinta da cultura de 

mercado” (Idem, ibidem, p. 19-20). 

Assim, a familiaridade que o shopping center proporciona é rara se comparada à 

que se encontra nos cruzamentos das calçadas e nas praças das grandes cidades, atualmente 

estruturadas para a circulação de veículos e não de pessoas: no shopping center cada um se 

localiza de acordo com os próprios referenciais, reconstruindo percursos de observação e 

espaços de visitação de acordo com os próprios interesses e necessidades. O mesmo ocorre 

com a questão da segurança, pois toda a área interna e externa do shopping é vigiada, 

remodelando as formas de comportamento nesses espaços e transformando os transeuntes do 

shopping center em personagens de um espetáculo que acontece ao vivo, registrado non stop 

em dezenas de câmeras estrategicamente posicionadas e controlado por funcionários 

fortemente paramentados para manter a ordem. A limpeza também deve ser considerada: para 

manter as ruas, avenidas, toilletes e praças de alimentação sempre limpos e organizados é 
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necessária uma multidão de funcionários que se revezam durante todo o tempo de 

funcionamento do shopping. Um ambiente limpo, de temperatura controlada, onde é sempre 

dia ou sempre noite de acordo com o que o visitante flâneur quiser, seguro, amplo, bem 

sinalizado e dotado de vitrines para o consumo de tudo aquilo que a mídia divulga como 

objetos e sensações de desejo. 

Mediados pela linguagem do mercado, os visitantes do shopping center, 

independentemente de sua classe social ou status cultural, compartilham os mesmos sonhos de 

consumo e os mesmos desejos pelo novo e pelo transitório, com prazo de validade sabido, 

incessantemente divulgados pela mídia e transformados em sonhos do imaginário coletivo. 

Sonhos de longevidade, de beleza, de determinado estilo de vida, de prestígio, de felicidade. 

Na vitrine da loja de sapatos ou no banner do fast-food, o mecanismo de pertencimento 

àquele desejo de aquisição redesenha o mapa dos pertencimentos e cria novos layers para a 

observação de comportamento de consumo, além dos critérios convencionalmente 

considerados, como o de classe social.  

 
Os objetos são os nossos ícones, quando os outros ícones, que apresentavam alguma 
divindade, demonstraram sua impotência simbólica; são os nossos ícones porque 
podem criar uma comunidade imaginária: a dos consumidores, cujo livro sagrado é o 
advertising, e cujo ritual é o shopping spree, e cujo templo é o shopping, sendo a 
moda o seu código civil (Idem, ibidem, p. 28).  

 

O capital cultural passa a fazer toda a diferença na análise metodológica dos 

fluxos de consumo que interagem nesses espaços, trazendo significativas colaborações para a 

melhor compreensão dos significados oriundos do consumo cultural delimitado pelo ângulo 

do mercado. 

Sem precedentes históricos com tamanha capacidade de mediar e modificar 

costumes, essa cultura fast-food tem uma característica muito peculiar, distinta de toda a 

historicidade política da construção de sentidos da esfera pública: um discurso polissêmico de 

inclusão. Espaço extraterritorial e transocial de livre trânsito, além das delimitações mercantis 

que regem seu funcionamento, o shopping possui regras que as diferentes comunidades que o 

utilizam estruturaram, referentes a horários de freqüência, espaços de consumo e organização 

de convivências que delineiam as tribos sem excluir nenhum de seus visitantes, mesmo que 

não consumidores. Perfeito na teoria e na fala midiática, impulso igualitário produz novos 

preconceitos sociais, raciais, sexuais, morais e tribais, resultantes da co-produção de sentidos 

estruturada por consumidores, visitantes, funcionários, lojistas entre outros tantos “eus” 
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relacionais que se articulam nas pontes de idéias da arquitetura sociocultural dos shopping 

centers. 

Esse conceito é essencial para estudar as praças de alimentação. 

A esse pensar soma-se a mediação da sensação fast, que modifica temporalidades 

e reestrutura hábitos com velocidade nunca vista: o mercado lança novidades 

incessantemente; que circulam instantaneamente na mídia convencional (televisão, revista, 

rádio, jornal, outdoor…) e nas novas mídias (celular, blogs, e-mails, youtubes…); que 

mobilizam on-line os consumidores; que desejam imediatamente a idéia da posse de 

determinado produto ou serviço; que os adquirem instantaneamente e divulgam suas 

aquisições; que deixam de ter sentido com outras novidades que se tornam o happening do 

momento; e tudo se repete num moto-contínuo que movimenta um mercado universal e 

bilionário e que localiza e situa bilhões de pessoas que aprenderam a viver dessa forma. 

Nesse processo acelerado de modificações, torna-se complexa a missão de 

encontrar uma teoria sociocultural que, por si, consiga abarcar esse polimorfismo 

contemporâneo proporcionado pelo consumo. “Nenhuma teoria poderia tratar de todos os 

tópicos ou elucidar todas as facetas da vida social” (KELLNER, 2001, p. 40), pois as 

sociedades contemporâneas com suas intensas e velozes transformações sociais mapeiam e 

remapeiam suas relações, nos mais diversos contextos, permitindo diversas formas de 

elucidação e compreensão dos fenômenos atuais. O papel das teorias, do grego theoria (visão 

de Deus) é, sob determinada óptica (que denomino “lentes eXperimentais”), ver e interpretar 

fenômenos e eventos para melhor compreendê-los de acordo com os nexos socioculturais que 

se estabelecem.  

“Na atual fase pós-moderna, o relacionamento entre a antropologia, a 

comunicação e as metrópoles é dado por estes cruzamentos entre paisagens virtuais e reais, 

mediados pela concretíssima dimensão visual” (CANEVACCI, 2004, p. 52). 

Nesta pesquisa, a preocupação foi observar a sobreposição de diferentes mapas 

que se estruturam como camadas de intersecção tanto na tessitura das socialidades 

estabelecidas na praça de alimentação como na formação dos conceitos, imagens, símbolos, 

argumentos e narrativas que orientam os consumidores em suas interações e eXperiências 

sociais cotidianas — compondo histórias e estruturando comunidades interpretativas 

imaginárias de pertencimento. Com essa articulação, e por essas lentes de observação, 

considerando tempos e espaços voláteis, a observação etnográfica dos rituais de consumo de 

cultura fast-food foi estruturada e implementada. 
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Com isso as cidades grandes obtêm um lugar absolutamente único, prenhe de 

significações ilimitadas, no desenvolvimento da existência anímica; elas se mostram como 

uma daquelas grandes formações históricas em que as correntes opostas que circunscrevem a 

vida se juntam e se desdobram com os mesmos direitos. Mas com isso — sejam-nos 

simpáticos ou antipáticos seus fenômenos singulares — elas saem completamente da esfera 

perante a qual nos é adequada a atitude do juiz. Na medida em que tais potências penetraram 

na raiz e na coroa de toda a vida histórica, a que pertencemos na existência fugidia de uma 

célula, nossa tarefa não é acusar ou perdoar, mas somente compreender (SIMMEL, 1995).
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2 CENÁRIOS COMUNICACIONAIS E CONSUMO DE FAST-FOOD 

 

 

2.1 FAST, FAST FORWARDING (FF), FAST-FOOD 

 

2.1.1 Delivery de Tempo e de Entretenimento 

 

Espaço e tempo são categorias básicas da existência humana, criadas por práticas 

e processos materiais essenciais para a codificação e a reprodução da vida social, 

considerando as variações históricas e geográficas. Moldadas pela experiência, é através do 

espaço e do tempo que as pessoas estabelecem seu ponto de contato com a vivência atual 

(registros orais, escritos, imagéticos, digitais) e convivem entre si. Por meio dessas categorias 

e de sua incorporação ao cotidiano ordenam-se igualmente as vivências e as interações 

comunicacionais.  

Certamente, a mudança nas relações sociais muda a concepção de tempo e de 

espaço em determinada época, e um dos grandes responsáveis por uma série de adaptações 

periódicas é a monetização, que dota o tempo de uma série de padrões de medida e interfere 

na localização dos espaços ambientados pelas novas “redes cronológicas” do mundo dos 

negócios, suplantando há muito os “tempos naturais” da vida no campo. Nesse mesmo 

cenário, a produção de mercadorias em aceleração crescente e sua conseqüente logística de 

distribuição encurtam processos e distâncias. E esse fenômeno é turbinado pelas produções 

culturais da sociedade do espetáculo que, dada a efemeridade e a comunicabilidade 

instantânea dos novos veículos tecnológicos, liquidam as barreiras da concepção moderna de 

produção e invadem o ciberespaço atemporal e fragmentado, perceptível porém intangível, da 

reprodução e multiplicação de marcas, modas e flash mobs tal fractais aleatórios — sucessivas 

subdivisões inter-relacionadas de um formato matemático básico que pode tender ao infinito 

ou permanecer limitado. 

Nesse cenário de fractais, mediado por veículos de comunicação que simulam o 

real, as imagens e os simulacros conquistam força de autoridade e poder e são os formadores 

do novo senso comum na sociedade individualista e de fenômenos transitórios. A política sai 

da pólis e cede à tecnofascinação; o mercado aproveita a linha de produção e passa a fabricar 

símbolos em série. Como pontua Paul Virilio (1993, p. 13), “A instantaneidade da ubiqüidade 

resulta na atopia de uma interface única. Depois das distâncias de espaço e de tempo, a 

distância-velocidade abole a noção de dimensão física”. 
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O destino provável desse processo é uma compressão cada vez maior de tempo e 

de espaço, encolhendo o mapa do mundo e relativizando as medições de tempo conhecidas — 

desestruturando as escalas capitalistas de valor e fazendo ruir muitos horizontes tidos como 

certos, agora voláteis, futuramente novas auroras boreais do consumo e da produção 

midiáticos.  

 

2.1.1.1 Da Revolução Industrial à Revolução da Glocalização 

 

Ter contato com a midiatização do espaço-tempo nos pensares dos estudiosos da 

pólis e da metrópole, da indústria dos produtos e do espetáculo, da sociedade de massa e de 

consumo, da Kultura13 e dos eXtremos, facilita o alicerçar do entendimento de uma marca 

(para pontuar um “marco”) chamada “cultura global” — a grande web na qual se 

multiconectam e movimentam coisas “num estranho jogo de cruzamentos” (CANEVACCI, 

2005, p. 15) —, acesso para e refração da economia e da política de um certo mundo que se 

vê e se conhece integrado, híbrido, mundializado e “glocalizado”. 

O estudo dos impactos da comunicação e das práticas de consumo e sociabilidade 

advindas do consumo de fast-food leva-nos a algumas considerações importantes quanto à 

mídia. Do latim media, traduzida por meios, mercadologicamente entendida como veículos de 

comunicação ou como o departamento responsável pela compra de espaços de veiculação de 

mensagens publicitárias, a mídia é o ambiente em que se instala a nossa contemporaneidade 

nas mais diversas dimensões: social, cultural, política e econômica. Concluindo com 

Silverstone14 (2002, p. 13), “deveríamos estudar a mídia, nos termos de Isaiah Berlin, como 

parte da ‘textura geral experiência’” . 

Nesse ambiente prolifera-se o fenômeno cultural da indústria do entretenimento, a 

sociedade do espetáculo. Com as novas tecnologias, o que se restringia ao cinema e aos 

parques de diversão dá um salto quântico: a imaginação é remodelada na era da hipertrofia do 

olhar e das aparências — mesmo sem possuí-los, produtos aparentam tecnologia, vanguarda, 

estilo, status; logo são porções quantificadas de fantasia, desejo e euforia. 

Walter Benjamin (1935) em “Paris, a capital do século XIX”, acrescenta a esse 

pensar o papel da intelectualidade no mercado, com a figura do flâneur; e o papel da 

especulação, na fantasmagoria do jogador. No espaço, a iluminação a gás traz reminiscências 
                                                 
13 Segundo Canevacci (2005, p. 41), a letra K é indicador das contraculturas antagônicas desenvolvidas nos anos 
1970. Kultura significava que a cultura em sua liberdade de expressão e do saber havia se transformado na 
transmissão de valores autoritários. É o ícone do domínio, diferenciando-se do X, interminável e eXtremo. 
14 Filósofo político e historiador britânico, radicado em Oxford e nascido na Letônia (1909-1997). 
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de mundo onírico e o ferro é o material artificial associado aos locais de trânsito: galerias, 

salas de exposições, estações de trem. No espaço público são inauguradas avenidas, 

permitindo visões em perspectiva de longas séries de ruas, e aplicado o embelissement 

strategic, que mantém a cidade segura em caso de guerra. 

Quanto às mercadorias, destaca o mercado de imagens e da falsa aparência 

derivada da fotografia. Pontua a entronização das mercadorias e a transfiguração de seus 

valores de troca, especialmente com os rituais de “eterno-retorno” proporcionados pela moda 

e pela noveauté. E abre as portas para o mercado de luxo com a speciallité, especialidades e 

especiarias que entronizam o controle da natureza pelo homem. 

Com o excesso de produção, gerado tanto pela capacidade fabril das máquinas 

como pelo incremento de trabalhadores nas fábricas — a nova população das metrópoles —, e 

com a invenção de demandas de consumo para manter as indústrias em pleno funcionamento 

— moda e publicidade —, surge nesse período um ícone muito importante para a 

compreensão dos hábitos e desejos dos consumidores atuais. Trata-se do colecionador, aquele 

que deseja, adquire e armazena mercadorias, objetos, em sua maioria supérfluos ou apenas 

decorativos, que passam a ser adquiridos como forma de entretenimento. 

O papel do colecionador15 surge como o do transfigurador das coisas, atribuindo 

novos valores, afetivos. A imprensa e os reclames aparecem para divulgar esses novos 

valores, criando diferenciais para vender os produtos. E as galerias são a nova invenção do 

luxo industrial: blocos de prédios com vias estruturadas em ferro, cobertas de vidro, com piso 

de mármore, iluminação que vem do alto; comparado ao luxo das residências da nova elite 

dos produtores da indústria e do entretenimento, é um mundo burguês em miniatura. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a historicidade do fast-food permite múltiplas 

sobreposições sobre a análise do consumo e do comportamento humano: processos de 

produção, sabores, tendências, modismos. Atualmente, era da alimentação descartável e do 

consumo imediato, os novos padrões de gosto ofertados pelo mercado das sensações são mais 

ecléticos: petit gâteau e feijoada fazem parte de um cardápio de permanentes novidades e 

diferenciações, pólos de atração de consumidores para a experimentação — o eixo de 

movimentação que move o sistema capitalista. 

 

 

                                                 
15 O colecionador também se faz presente como ferramenta de vendas da atualidade: brindes para as crianças e 
ações promocionais dos mais diversos itens colecionáveis (brinquedos a utilitários para o lar) geram revisitas e 
recompras nas lojas. 
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2.1.1.2 Cidades, Pós-modernidade e Consumo —  

Da Pólis à Metrópole: Evolução da Praça de Alimentação 

 
Quem diria que no novo século o front político retornaria para as ruas, tal como nas 
pólis da Grécia antiga? Quem diria que alguém fosse aprontar uma festa tão grande, 
que fizesse parar até a montanha russa, para que as pessoas pudessem participar 
dela? E se esse é o front da grande batalha ética pela definição de valores que devem 
orientar o futuro de nossa espécie e deste planeta, provavelmente ninguém os 
formulou de forma mais simples, concisa e nítida do que o artista plástico alemão 
Joseph Beuys, e numa única frase: “A dignidade das pessoas, dos animais, de toda a 
natureza, deve uma vez mais retornar para o centro da experiência” (SEVCENKO, 
2001, p. 131). 

 

Na obra The metropolis and the mental life, publicada em 1911, Simmel apresenta 

conexões fundamentais para que se entenda a diversidade de experiências e de estímulos 

proposta pela vida moderna — a rápida urbanização, o sentido disciplinar de espaço-tempo, 

os intercâmbios sociais monetários, a atitude blasé de similaridade e conformidade, a atração 

pela diferenciação e os modismos. É possível entender que seu estudo é uma refração e um 

reflexo da experiência urbana associada ao pensamento modernista. Não é à toa que ficam 

registrados na arte, politicamente comprometida, os elementos sensoriais marcantes para todo 

o período do moderno, com o “mito da máquina”, as tensões entre internacionalismo, 

nacionalismo e universalismo, e com o “entre guerras” que desalinhou a sociedade e 

redesenhou a geografia do mundo na construção da história. Sobre esse aspecto, é preciosa a 

análise de David Harvey (1992, p. 42): 

 
A crença “no progresso linear, nas verdades absolutas e no planejamento racional de 
ordens sociais ideais” sob condições padronizadas de conhecimento e de produção 
era particularmente forte. Por isso, o modernismo resultante era “positivista, 
etnocêntrico e racionalista”, ao mesmo tempo que era imposto como obra de uma 
elite de vanguarda formada por planejadores, artistas, arquitetos, críticos e outros 
guardiães do gosto refinado. A “modernização” de economias européias ocorria 
velozmente, enquanto todo o impulso da política e do comércio internacionais era 
justificado como o agente de um benevolente e progressista “processo de 
modernização” num terceiro mundo atrasado.  

 

A modernidade é a ruptura com condições históricas precedentes, um permanente 

processo de rupturas e fragmentações. O chamado “projeto da modernidade” é uma projeção 

do projeto iluminista do século 18 para “desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e a lei 

universais e as artes autônomas nos termos da própria lógica interna destas”, diz Habermas 

(Apud HARVEY, 1992, p. 23). 

Francisco Foot Hardman (1988, p. 27), em seu texto “Panorama da 

industrialização. Chuva, vapor, velocidade”, pronuncia-se de um mundo que vive o 
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europocentrismo e o otimismo progressista de um “universo construído pelo ‘espelho’ da 

burguesia”, adotando a nova ideologia do sistema-fábrica e revolucionando os processos de 

produção artesanais até então conhecidos. A máquina, mito que produz ritos, proporciona 

espetáculos mecânicos com poder não apenas econômico e social, mas especificamente 

político, definindo a supremacia dos Estados de acordo com sua participação nas grandes 

exposições universais — nas palavras de Walter Benjamin (1985, p. 35) “centro de 

peregrinação ao fetiche-mercadoria” — que se tornaram fantasmagorias diplomáticas para as 

multidões entorpecidas em meio a tantas inovações. 

Na arquitetura, o uso revolucionário do ferro e do vidro modificou o planejamento 

urbano, tornando o contraste do campo com a cidade ainda mais acentuado: ruas repetem 

padrões e se tornam labirintos; grandes galerias inovam o consumo e se tornam centros de 

exposição da produção industrial e vitrines dos novos desejos, produzidos em série. 

Nesse cenário, a civilização assustada com os tempos e os espaços da 

modernidade vive em pólis industriais chamadas de “cidades-fantasmas”16, e trabalha em 

“fábricas-demônios”17, que soltam fogo e emitem sons assustadores, lugares de estranhamento 

numa grande cadeia de ilusões agigantadas. Toda essa sensação é causada não apenas pelo 

espaço conquistado com novos processos de produção em série como também por uma 

mudança significativa na percepção do tempo de trabalho e do tempo de lazer. O cinema, 

diversão para as massas trabalhadoras nas indústrias que produzem mercadorias e fetiches, 

data dessa época, que pode ser considerada o início da indústria do espetáculo. Os trens-

fantasmas dos parques de diversão, um brinquedo tradicional mesmo atualmente, são a 

reprodução dessas sensações de velocidade e tecnologia até então inéditas. 

Considerando que o tempo é regulado pelo trabalho, a revolução industrial muda 

temporalidades e hábitos, alterando também costumes alimentares que levam os 

trabalhadores, com horários delimitados para o almoço, a fazer suas refeições fora de casa — 

proporcionando a demanda para o surgimento de estabelecimentos que ofereçam comida de 

rápido preparo seguindo o padrão dos refeitórios industriais. Comer fora de casa faz parte de 

um novo estilo de vida regido pelo tempo das máquinas e posteriormente pelo ópio do 

entretenimento. 

Bauman, em seu texto “Comunidade” (2001), analisa o redimensionamento do 

espaço público diante do consumo. Para as multinacionais (empresas globais com interesses e 
                                                 
16 Conceito elaborado por Walter Benjamin (1935) em “Paris, capital do século XIX”, referindo-se às 
fantasmagorias que a iluminação a gás proporcionavam durante a noite nas cidades. 
17 Conceito elaborado por Francisco Foot Hardman (1988). Referência recomendada para entender esse período 
é o texto do escritor de contos fantásticos J. J. Veiga chamado “A Estranha Máquina Extraviada” (1996). 
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compromissos locais dispersos e cambiantes), o mundo ideal é sem grandes Estados. Na 

metrópole, os impactos dessa postura são arquitetonicamente definidos: o encontro coletivo é 

dado pelo consumo, não nas praças e ágoras, mas nos templos de consumo — espécie de 

“realidade virtual” capaz de prover equilíbrio quase perfeito entre a liberdade e a segurança 

dos cidadãos. Reflexo do vácuo causado pelo “estar” no shopping center é uma outra 

dimensão, com temporalidades distintas, mais rápidas ou mais lentas. 

A comunidade é a versão compacta do “Estar junto” — o “Nós” comunitário 

torna-se mecanismo de autoproteção, uma defesa contra o deslocamento e um processo de 

rejeição a imigrantes e outros estranhos, delimitando territórios. 

O mercado é liderado pela fabricação de experiências, gerando o sentimento de 

identidade comum entre as diversas comunidades. Canclini (2005, p. 59-73) propõe que “o 

consumo serve para pensar” no espaço da multinacionalização de marcas e produtos e do 

imaginário multilocalizado da televisão e da publicidade, que regem o tempo.  

Questão essencial para se entender a formação das praças de alimentação é 

perceber a evolução panorâmica do campo para a cidade; da paisagem para a velocidade do 

trem, do cinema e da montanha russa; do espaço campesino para a concretude dos centros 

comerciais em formação; da ágora, passando pelas galerias, ao shopping — atentando para as 

mudanças arquitetônicas e geográficas, conseqüentemente sociais e políticas, desse processo. 

 

2.1.1.3 Europeização e Americanização: A Nova Geopolítica dos Gostos 

 

Ampliando a percepção geográfica da metrópole, Sandra Pezavento (1999, p. 13-

45) acrescenta um panorama fundamental para se entender o novo processo geográfico da 

dominação mundial. No período pré-guerra, quem detém os processos industriais é a 

Inglaterra, mantendo o seu imperialismo mundial. A França, como alternativa a esse domínio, 

lança produtos de consumo vinculados à moda e ao estilo, com as famosas maisons 

parisienses e a haute coture, exportadas como tendência para todo o mundo. No pós-guerra, 

com a destruição econômica da Europa, os Estados Unidos passam a ser a nova potência, um 

sonho de consumo possível, modificando para a América o eixo da vanguarda globalizada.  

Ao estudar a americanização internacionalizável do fast-food, esse entendimento 

geopolítico é fundamental, pois dele derivam duas questões essenciais. A primeira é a 

mundialização, uma ampliação do imperialismo vigente, em que multinacionais hegemônicas 

sugerem padrões de gosto para populações através das exportações de idéias no mundo de 

gostos divulgados e padrões de vida compráveis. A segunda é a nacionalização, em que cada 
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Estado é um pequeno grande mundo e uma vitrine do poderio estatal — permitindo a criação 

de uma ponte de idéias que estrutura diversas articulações nos panoramas dos shopping 

centers fazendo a interligação das Exposições Universais à Feira das Nações nas praças de 

alimentação. 

Mike Featherstone (1999) anuncia o descentramento e a compressão do espaço e a 

diminuição das fronteiras com o surgimento das cidades mundiais geridas por atividades 

financeiras e comerciais e pela indústria cultural, e com a globalização do capital. O tempo 

modifica-se com o horário global unificado, e a bolsa de valores “24 horas” worldwide non 

stop cria novos ritmos de socialidade. Em termos políticos, experimenta-se a dominação 

econômico-política do Ocidente e a americanização. O Estado muda seu eixo centralizado 

para um projeto universal transnacional ou trans-social, um cosmopolitismo diplomático no 

qual as empresas multinacionais são as embaixadoras dos relacionamentos e os marcos das 

novas conquistas territoriais. Nas palavras de Köpytoff e Hanners (1987, p. 10), vive-se um 

ecumenismo global, uma “religião de interação e intercâmbio cultural persistentes”. 

Neste globo comprimido em que o localismo está em permanente conflito com o 

cosmopolitismo, a civilização se torna um fantasma na cadeia de ilusões, consumindo 

produtos e serviços reais e virtuais, vivendo em comunidades imaginadas e participando de 

redes culturais transnacionais.  

A questão da americanização é de forte influência na adoção do fast-food como 

um padrão local exportável, adotado e reconhecido universalmente. O imperialismo cultural 

faz com que haja conceitos padronizados de cidadania, direitos e humanidade, práticas 

pasteurizadas no atendimento e no treinamento de empresas e serviços “mcdonaldizados”, de 

onde derivam expressões como McWorld, McJob, McDonaldland, McInternet, McDrive, 

entre outras reconhecidas em todo o mundo inserido no contexto McDonald’s — sinônimo de 

categoria. O mesmo se dá com a Giraffas, rede brasileira de fast-food que oficializou o 

prefixo “Gira” como seu ícone de identificação: GiraLanche, GiraPrato, GiraSurpresa, 

GiraFFone, GiraFFestival, GiraFFesta etc., não apenas graficamente mas como conceito 

visual de efetivamente realizar o movimento de girar, consagrado em uma dança que há 

quatro anos é a marca registrada da vinheta animada de seus comerciais para o público 

infantil. 

Outro ponto interessante para a análise do Giraffas está na questão do caráter 

nacional das “tradições autênticas” — que são ilusórias, pois o sentido “próprio” do repertório 

de memórias e tradições é delimitado e reinterpretado em processos históricos híbridos. 

Giraffas não é puramente nacional: é o resultado da mistura de ingredientes de origem 
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“autóctone” e estrangeira, reinterpretando visões estigmatizadas e estereotipadas do 

“nacional”, “regional” e “típico”, já multinacionalizadas, como imagem para posicionamento 

no mercado. 

 

2.1.1.4 Tempo Livre: Temporalidades 

 

Nesse percurso, uma questão fundamental para a compreensão dos fluxos que 

operam nos shopping centers e nas praças de alimentação contemporâneas é a mudança nas 

possibilidades de lazer nas cidades em crescimento: em vez de comprar apenas produtos, a era 

moderna traz como um novo fetiche a venda de imagens e utopias da realidade, que passam a 

ser produzidas pela indústria do entretenimento e embaladas em forma de parques de 

diversão, filmes, programas de rádio e peças de teatro, entre outros, que re-tratam a realidade 

e, de certa forma, oferecem um conforto psicológico intelectual à grande massa de 

trabalhadores que teve de mudar seus hábitos e rituais e precisa de diversão para espairecer da 

pressão e da padronização do trabalho. Guy Debord (1997) adentra a questão econômica e 

social da produção de excedentes, fabricação ininterrupta de pseudonecessidades, e do novo 

direcionamento dos produtos para as massas, gerando um consumo alienado para uma 

produção alienada. No contexto do consumo de ilusões, o humanismo da mercadoria atinge os 

lazeres e as humanidades do trabalhador, transformando-se em espetáculos exportáveis por 

todo o mundo, mantenedores de um certo ideário de mundialização que extrapola a produção 

de mercadorias e invade a produção de padrões ideais de hábitos de consumo. A proliferação 

da cultura fast-food se fez valer desses veículos de divulgação também. 

Com esse cenário, duas questões são estruturantes para a organização do 

entretenimento proposto pelas praças de alimentação. Primeiro, o lazer que se torna mais um 

negócio, fonte de renda para quem o produz e distribui e motivo de gasto para quem o 

consome. Segundo, o tempo livre nas pausas do trabalho, que além de espaço para o descanso 

e o entretenimento, absorve também o tempo para a alimentação, gerando o conceito de 

alimentação integrada à diversão ou vive-versa. Nesse cenário, ritmado pelo apito das fábricas 

que propõe uma pausa coletiva para o almoço, lanche ou jantar, é que se estrutura o comércio 

de alimentos fast-food, para quem precisa comer rapidamente, sem precisar voltar para casa, 

nas pausas do trabalho. Esse comer fora de casa se estrutura praticamente nos moldes como o 

conhecemos hoje, entregando refeições rápidas muitas vezes a base de sanduíches que podem 

ser ingeridos rapidamente, em pé, sem garfo e faca, em ambientes tematizados e organizados 
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para não apenas alimentar como entreter também — processo efetivado por meio da criação 

de marcas, slogans, ambientações e pratos regionais, entre outros artifícios. 

A seleção do cardápio, a organização do espaço arquitetônico, a ambientação e a 

sonorização das lojas, as cores e as imagens associadas à marca, as campanhas de divulgação 

com comerciais, jingles e anúncios, as promoções de produtos e serviços que se efetivam 

nesses espaços fazem parte dessa proposta. Com a evolução dos processos tecnológicos de 

produção, armazenamento e distribuição de alimentos, hoje nas lojas da rede Giraffas, assim 

como nas demais dessa mesma categoria, estabelecem-se vínculos ainda mais complexos, 

relacionados intensamente a grandes acontecimentos midiáticos, como o patrocínio de eventos 

sociais, culturais e esportivos. Em 2006, ano em que completou 25 anos, como forma de 

agradecimento ao primeiro cliente, o brasiliense, onde toda a história começou, foi realizado o 

Giraffestival: evento que promoveu a renovação do rock de Brasília através de concurso de 

bandas culminando em um megashow na Esplanada dos Ministérios, no dia 6 de maio. A 

noite histórica do rock brasiliense reuniu no palco as bandas finalistas do Giraffestival 

10Zero4 e SuperAudio, sagrando-se vencedora esta última, grupos novos da cidade como 

Capitão do Cerrado e Mr. Magoo e as supertalentosas Paralamas do Sucesso e Capital Inicial, 

além de Dado-Villa Lobos (ex-Legião Urbana). A repercussão na mídia foi grande: 

praticamente todos os jornais locais cederam espaço para a divulgação e cobertura do evento, 

que mobilizou a população local e criou novas comunidades de relacionamento com a marca. 

Assim como o do Giraffas, esse procedimento é usual em todas as redes de fast-

food, por vezes em ações vinculadas ao lançamento de blockbusters mundiais, por vezes no 

licenciamento de personagens internacionalmente conhecidos, ou por ações beneficiando 

instituições sociais, culturais ou de saúde — sempre com o apoio da divulgação na mídia, 

convencional ou virtual, potencializando o alcance das ações para a associação da imagem do 

fast-food à causa que a marca apóia. Mais que alimentos, consomem-se idéias, ideais, 

conceitos, histórias e memórias que inserem as redes em certo imaginário social, como 

também seus consumidores nas mesmas comunidades interpretativas. 

 

2.1.1.5 Shopping Center: A Natureza dos Processos Comunicacionais 

 

Como já disse Sennet (1978, p. 264), uma cidade é “um assentamento humano em 

que estranhos têm chance de se encontrar”. 
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Nas cidades modernas, a metrópole18, mistura híbrida de passado-presente-futuro 

sincronizando tempos e espaços, domina como totalidade, como forma fechada e organizada, 

localizada e localizável. No planejamento urbano pós-moderno, o incontrolável caos trabalha 

com o fluido e com o aberto, com a desestrutura e com a anarquia, com uma eterna corrente 

de mudanças que se concentram em planos de larga escala, racionais, austeras, funcionalistas 

e internacionais. O espaço é moldado para fins estéticos, atemporais e belos, e comerciais: “o 

passado, o futuro: ele pertence à superfície do mundo e é plasmado pela mobilidade dos 

conflitos, pelo consumo” pois “a cidade não tem mais portas e a metrópole não se sabe onde 

começa e onde acaba” (MASSIMO, 1990, p. 13-14). O shopping é o monumento à velocidade 

do fluxo mercantil, uma continuidade industrial do processo de fabricação (fábrica-monstro, 

fábrica-abandonada, fábrica-flutuante) integrada à evolução das grandes exposições19, feiras 

universais com shoppings e praças de alimentação, mostrando a migração política e social 

realizada no tempo e no espaço de fecundação das redes de fast-food e das praças de 

alimentação.  

Como a metrópole é fragmentada, aos pedaços, um espelho funcionalista de 

regiões com áreas delimitadas para determinadas funções (escritórios, indústrias, residências), 

a sensação é de um forte ecletismo arquitetônico: não há espaços somente modernos ou pós-

modernos e sim uma miscelânea, potencializada pelas imagens veiculadas nas mais diversas 

mídias, que conforme Canevacci (2004, p. 251) “não anularam os poderes da cidade, 

cercando-a e atravessando-a, nem redimensionaram as diferenças entre metrópoles, cidade, 

país, aldeia: pelo contrário, elas estenderam a comunicação metropolitana para qualquer lugar 

como a única fonte de plenitude possível oferecida pelo consumo”.  

Ele pontua que a cidade “é interpretada e plasmada pelo ‘video-scape’”, uma 

acumulação de imagens que, em série, transformam o real em uma novela virtual de 

“videoclasses, estratificações videoétnicas, miscelâneas culturais e visuais, novos guias do 

comportamento urbano, design de prestígio, videogramas, etc.” (Idem, ibidem, p. 51-52), 

                                                 
18 Em todo o projeto de pesquisa, apesar da generalização conceitual “metrópole”, estamos nos referindo à 
cidade de São Paulo, “quem pode ser um pressado cheio de passuro e de futuente. E sempre a mesma São Paulo 
move-se como um pressauro, uma espécie de evocação a um animal pré-histórico, um sauro metropolitano, um 
metrosauro — que avança para a conquista de uma hegemonia comunicativa estendida para qualquer lugar”. A 
respeito da cidade, Massimo Canevacci também acrescenta que “São Paulo é a cidade brasileira onde mais se 
usou o cimento para plasmar liberações expressivas, inclusive em seus aspectos amorfos, duros, sujos, 
declaradamente antiestéticos. Assim, a poesia paulista é duplamente concreta. Existe uma simetria polifônica 
entre cruzamentos de palavras e cruzamentos urbanos” (CANEVACCI, 2004, p. 251). 
19 A esse respeito Massimo Canevacci comenta: “Nos shopping centers de São Paulo […] se hiperinflaciona 
aquela instância semiótica que agia na Paris do século 19: a exposição universal. Realmente, nesta, a mercadoria 
sofreu sua primeira transformação em fetiche público que se ‘expõe’ para se transformar em espetáculo a atrair 
os operários com suas organizações” (Idem, ibidem, p. 48). 
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entrelaçando panoramas virtuais com códigos cotidianos dos panoramas visuais que se 

processam nos ambientes citadinos, encadeando paisagens eletrônicas e suas réplicas virtuais, 

dentre estas o shopping center. 

Descendentes das feiras e dos mercados abertos da Antiguidade e da Idade Média, 

evoluíram em definitivo com as galerias da modernidade, também espaços fechados e ainda 

mais suntuosos com seus tetos de vidro ou passages, localizadas nos centros das cidades (logo 

populistas), e migraram para regiões mais periféricas — graças à evolução dos meios de 

transporte e à estruturação das vias de acesso (logo destinados a certas camadas sociais de 

acordo com a sua localização). O shopping é um padrão quando analisado em sua categoria 

(grandes caixas compostas por diversos estabelecimentos comerciais em sua maioria 

padronizados/franqueados), e é único e peculiar quando avaliado em sua arquitetura (arcos e 

portais clássicos, revestimentos futuristas, sinalização específica entre outros quesitos). 

Cápsula espacial acondicionada pela estética do mercado, segundo Sarlo (2004), o shopping é 

um pan-óptico onde se perde a orientação de espaço (pode ser em qualquer lugar do mundo) e 

de tempo (transitório; dura enquanto durar o seu valor simbólico, focado nos mitos da beleza 

e da juventude). Por fora, traz a atração magnética de sensações de ofertas coloridas; por 

dentro, oferece diferenças amansadas, higienizadas, purificadas. 

Segundo Ferreira Freitas (1996), os shopping centers podem ser considerados os 

novos templos, catedrais ou assembléias, espaços construídos pelo homem contemporâneo 

para se distrair em um imaginário transnacional de consumo que reelabora a convivência e a 

socialidade do cotidiano, reterritorializando as fronteiras geopolíticas até então conhecidas por 

uma nova geografia, a “geografia das relações” (Idem, ibidem, p. 53). Podemos considerar, 

prosseguindo nesse pensar, que o shopping center é um espaço relacional parabólico, que 

recebe e ressignifica códigos mundiais que imediatamente e de forma itinerante são 

observados, absorvidos, abstraídos, consumidos, transmutados e reenviados para o mundo — 

um fluxo incessante de conexões e experimentações. 

Parte do sucesso dos shopping centers deveu-se ao automóvel, que participa de 

uma reordenação dos espaços físicos, permitindo a mobilidade individual e uma nova 

organização dos ritmos de vida, o que interferiu na alteração de hábitos de compra. O centro 

deixou de ser a única alternativa, para onde as pessoas se encaminhavam a pé e com sacolas, e 

supermercados em regiões mais periféricas começam a surgir, reunindo todas as compras em 

um só lugar, para onde se vai de carro. Fonte de grandes investimentos, os shoppings centers20 

                                                 
20 O surgimento dos shopping centers é um fenômeno parecido em todas as partes do mundo, acontecendo 
praticamente na mesma época. Sobre o surgimento no Brasil, Heitor Frúgoli Jr. (1990, p. 26-34) comenta que 
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reuniram em um mesmo espaço o que antes a cidade oferecia separadamente, transformando-

se em mais que centros comerciais: em centros urbanos, com opções para todos os gostos e 

bolsos — divertimentos, esportes, restaurantes, lojas; trabalho e lazer, compras e diversão, 

serviços para a comunidade e postos público, e ainda vagas para estacionar o carro.  

Os shoppings são verdadeiras cidades intramuros, articula Heitor Frúgoli (1995, p. 

94), afirmando que “técnicos, administradores e arquitetos concordam que ele é um complexo 

equivalente a uma cidade […]” e um verdadeiro contraponto às deficiências infra-estruturais 

das grandes metrópoles, especialmente no Brasil. Dentro deles não há relógios, logo não se vê 

o tempo passar; não há mudanças climáticas, logo é confortável para se passear a pé em suas 

ruas; não há sujeira nem materiais deteriorados, pois a manutenção é permanente; não há 

pedintes nem marreteiros, pois a segurança controla os acessos — ao mesmo tempo que os 

libera. É o cenário irreal de uma cidade ideal com suas praças, bulevares, alamedas, pisos… 

distante das estatísticas da criminalidade e da violência veiculadas pela mídia.  

Os cidadãos desse espaço aparentemente público — porém com normas rígidas de 

acesso — são todos os consumidores de imagens, produtos e serviços que nessa espécie de 

“praça interbairros” circulam, vindos de perto ou de longe, para exercer a socialidade: 

passear, se divertir, relaxar, “flanar”, se encontrar. Um paralelo interessante é considerar os 

shoppings como lugares para onde pessoas peregrinam, em novas diásporas, buscando 

consumir e assim pertencer, votar, opinar, celebrar e participar — um simulacro de cidadania 

na cidade simulada, uma vez que o poder geográfico estatal perdeu seu espaço com a 

desterritorialização e com o repatriamento da diferença gerado por novas frentes de comércio 

— mídia, tecnologia, turismo. 

Sobre cidade e cidadania, Witold Rybczynski propõe um paralelo interessante 

entre cidade e shopping e entre público e privado: 

 
Acho que o que atrai as pessoas para os shoppings é que eles são espaços públicos 
onde a liberdade individual é respeitada. Em outras palavras, são como eram as ruas 
antes que a indiferença da política e os superzelosos defensores de direitos 
individuais permitissem que qualquer comportamento, mesmo que anti-social, seja 
permitido. É isso que os shoppings oferecem: um lugar (para a maioria das pessoas) 
com um nível razoável de ordem, com a garantia de que o consumidor não será 
importunado por atos bizarros de comportamento, nem abordado ou intimidado por 

                                                                                                                                                         
“Nos anos 70, os shopping centers começaram a invadir as metrópoles brasileiras. Eram a princípio poucos os 
que se aventuravam a transitar em seus andares assépticos, repletos de letreiros luminosos, onde o tempo parece 
parar, sem que se tenha acesso à luz do sol. Os shoppings eram sinônimo de comércio caro, destinado aos 
turistas. Hoje, já chegaram às camadas populares, com um gigantesco afluxo de consumidores, mudando hábitos 
e vencendo resistências. Atualmente, muitas cidades do interior sonham em construir um shopping no lugar da 
antiga praça do comércio; revelaram-se indústrias de sonho […] Os shoppings estão sendo apropriados por 
múltiplos grupos de usuários, que investem este espaço de novas significações capazes de transcender a esfera do 
consumo”. 
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adolescentes mal-educados, bêbados barulhentos e mendigos agressivos. Não parece 
que seja pedir muito (RYBCZYNSKI, 1996, p. 190). 

 

Ainda sobre a questão do público e do privado, Freitas (1996, p. 76) descreve que 

o público está representado no espaço privado do shopping center nas múltiplas manifestações 

que nele se processam: sexuais, políticas, sociais, estéticas, tribais. Esse público é 

mundializado por imagens ecléticas irradiadas e refletidas para outros tantos shoppings, mals 

ou centros comerciais, que reproduzem uma cultura transnacional com pequenas influências 

locais, dependendo de onde fisicamente estejam situados — conceito que deve ser 

considerado não apenas entre países, estados e municípios, mas entre bairros ou mesmo 

dentro de um mesmo bairro, dependendo da população de freqüentadores. Ricardo Ferreira 

Freitas utiliza o conceito de “atmosfera de emblemas transnacionais e tribais” (Ibidem, p. 83) 

para definir a linguagem comum que une os personagens tão múltiplos que circulam por entre 

os shoppings, substituindo as antigas noções de religião e política, porém mantendo nesta 

“neo-ideologia” tradições e aspirações, especialmente o prazer de atuar ao vivo nesse 

processo, repleto de contemplações e celebrações.  

Nesse ambiente transnacional, além de segurança e proteção, oferece-se também 

uma certa paz internacionalizada, simulada pelo convívio pacífico de objetos e serviços 

oriundos de todas as nacionalidades, organizadamente postos em um mesmo ambiente, 

igualando-os. Na praça de alimentação, restaurantes libaneses e norte-americanos estão lado a 

lado, assim como os ingleses e os chineses, os judeus e os alemães, em um ecumenismo 

global que só existe dessa forma, asséptico e neutralizado, nas instâncias desse tipo de 

comércio. As memórias de guerras, disputas, perdas e conquistas são amansadas pela 

memória gustativa numa grande ágora internacionalizada em que a linguagem 

comunicacional e os códigos comportamentais são acessíveis a todos — de qualquer tribo, de 

qualquer nacionalidade, de qualquer poder aquisitivo, de qualquer projeção aspiracional. 

O shopping center favorece a pluralidade de códigos e a formação de 

comunidades emocionais efêmeras, dentro de cada corredor, loja, local. A experiência de 

reproduzir os sistemas urbanos de diversas épocas com o intuito de simular a “cidade ideal”, o 

sonho da modernidade, transforma os shopping centers, “ilhas multicoloridas”, em uma 

alegoria sobre a falência do discurso moderno nas questões de urbanismo e de bem-estar-

social, e traz à tona a contemporaneidade do modo de viver em condomínios fechados e 

seguros, com transportes supervelozes, na sensação de hiperespaços, por onde tribos 

efêmeras, anônimas e estéticas circulam. 
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Le shopping center favorise (et à la fois provoque) de multiples expériences de 
“liasons”: formes de sociabilité itinérantes et immédiates qui semblent identiques 
dans n’importe quelle région de la planète. Le quotidien urbain (planétaire) est un 
travelling permanet; dans les centres commerciaux, ce sentiment prend une forme 
circulaire, enfermée. On circule naire d’une ville; on circule entre des passages, rues, 
places qui prétendent répéter l’imaginaire d’une ville; on circule dans un ordre établi 
où la communication sociale essaye de nous convaincre qu’on est libéré pour tout 
faire21 (Idem, ibidem, p. 125). 

 

Grande colaboração traz Michel Maffesoli (2006, p. 137) estruturando o “estar 

junto à toa” que se processa na praça de alimentação, vivendo o prazer da multidão e do grupo 

e podendo participar da cultura em sua tatilidade — que remete à lógica do toque, do tocar o 

outro. Lembrando que a vida social é sempre determinada em relação ao grupo, e que grupo é 

muito mais que uma reunião de indivíduos, Maffesoli define o sentimento partilhado da 

“comunidade de idéias, preocupações impessoais, da estabilidade da estrutura que supera as 

particularidades dos indivíduos”, ligados entre si por uma rede de comunicação verbal e não 

verbal, pela cultura, pela comunicação, pelo lazer e pela moda — “laços de reciprocidade”22 

que compõem a forma artística e societal do tecido social, repleto de múltiplos fenômenos 

reais ou fantasmáticos; de minúsculos fatos cotidianos históricos ou banais. Essa coexistência 

social Maffesoli chama de socialidade, “forma lúdica da socialização”, forma pura do “estar-

junto à toa”, espontaneidade vital de uma cultura, sem finalidades econômicas, políticas ou 

utilitárias. Artificializada e civilizada, essa socialização recebe orientações e produz obras, 

sejam políticas, econômicas ou artísticas.  

É de Maffesoli também o conceito de tribos, cuja constituição em rede de 

microgrupos urbanos é a expressão mais acabada da criatividade das massas. “Vivemos um 

tempo em que as ‘aldeias’ se multiplicam dentro de nossas megalópoles” e em que a cidade 

contém outras entidades do mesmo gênero: “bairros, grupos étnicos, corporações, tribos 

diversas que vão se organizar em torno de territórios (reais ou simbólicos) e de mitos comuns” 

(MAFFESOLI, 2006, p. 105). Enquanto essa multiplicidade de grupos constrói a memória 

comum, a experiência do vivido em comum fundamenta a grandeza da cidade, em um 

entrecruzamento flexível de uma multiplicidade de círculos cuja articulação forma as figuras 

da socialidade; essa é a experiência do policulturalismo. 

                                                 
21 O shopping center favorece (e ao mesmo tempo provoca) múltiplas experiências de “ligações”: formas de 
sociabilidade itinerantes e imediatas que parecem idênticas em qualquer região do planeta. O cotidiano urbano 
(planetário) é um travelling permanente; nos centros comerciais, esse sentimento toma um formato circular, 
enclausurado. Circulamos em uma cidade; circulamos entre travessas, ruas, praças que pretendem repetir o 
imaginário de uma cidade; circulamos em uma ordem estabelecida em que a comunicação social tenta nos 
convencer que estamos liberados para fazer tudo. 
22 Maffesoli pontua ter se inspirado em George Simmel para esse conceito. 
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La notion de tribus éphémeres dans la contemporanéité reflète l’indéfinition entre le 
public e le privé à une époque où l’espace public semble donner lieu à l’espace 
publicitaire, époques oúles nouvelles places de drague sont dans les endroits fermés, 
protegés, époque où les sentiments de fragmentacion sociale se mélangent à la 
transnacionalité des produits23 (FREITAS, 1996, p. 122-123). 

 

No shopping center acontece o fenômeno de “théâtralité de’un ‘cotidien a 

l’aise’”, um processo de dramatização coletiva em que os consumidores multivíduos 

assumem os mais diferentes tipos de identidade, transmitidos não apenas por seus looks como 

por seu comportamento, de forma muito mais transnacional que regionalizada. Assim,  

 
les homosexuels, les étudianes, les intellectuels ne sont que des catégories modernes 
qui ne peuvent plus être les seuls références de ces groups de consommateurs et 
flâneus tellement écletiques et différents […]. Mais c’est la transversalité qui 
caractérise ce public, les signes mélangés, et pas les catégories (le sexe, l’âge, la 
religion, etc.) […] 24 (FREITAS, 1996, p.76-78), 

 

são essenciais para a construção das tribos efêmeras que transitam simultaneamente em 

diversos shoppings de diversas partes do mundo (os Emos, os GLSs, os Punks, os Nerds, os 

Hip-Hops, os Rappers, as Pattys, as Barbies…). 

O espaço do shopping aglutina trabalho, lazer e serviços comunitários com 

serviços de limpeza, segurança, conveniência, praticidade e entretenimento. Para alguns 

urbanistas como Rybczynski (1996, p. 196) “não há dúvida de que o shopping é o novo 

centro”, por ter forte influência regional, por ser aberto a todas as classes sociais, por oferecer 

pontos de encontro, por abarcar “muita gente, adolescentes animados circulando pela galeria 

dos vídeos, pais levando os filhos para o cinema, jovens casais olhando vitrines, gente mais 

velha andando para fazer exercício ou sentada nos bancos do jardim”. Ao contrário de outros 

acadêmicos que caracterizam os shoppings como locais de “superconsumismo” e de 

“realidade artificial”, Rybczynski (Ibidem, p. 197) valoriza o fato de as pessoas andarem a pé 

nesses espaços e confessa: “Quando queria fazer parte da multidão, eu ia ao shopping”. 

Forma estética do desenvolvimento público, é um espaço que aparentemente está 

distanciado da violência das ruas e da decadência dos símbolos políticos, oferecendo 

múltiplas formas de conexão e comunicação e diferentes simulacros de felicidade, consolos 

                                                 
23 A noção de tribos efêmeras na contemporaneidade reflete a indefinição entre o público e o privado em uma 
época na qual o espaço público parece dar lugar ao espaço publicitário, épocas onde os novos lugares de paquera 
encontram-se nos locais fechados, protegidos, época em que os sentimentos de fragmentação social se misturam 
com a transnacionalidade dos produtos. 
24 Os homossexuais, os estudantes, os intelectuais são somente categorias modernas que não podem mais ser as 
únicas referências desses grupos de consumidores e “flâneurs” [“vadios”, “passantes”, “andarilhos”, “errantes”; 
“flâneur” envolve muitas possibilidades] tão ecléticos e diferentes [...]. Mas é a transversalidade que caracteriza 
esse público, os sinais misturados e não as categorias (o sexo, a idade, a religião etc.). 
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para os indivíduos perdidos entre os limites do público e do privado. O shopping center é um 

grande veículo de comunicação que divulga imagens e informações. As novidades são 

veiculadas nas vitrines, sonorizadas e climatizadas por um sistema central de controle que 

ambienta o espaço dos shoppings. A moda que permanentemente se modifica, repleta de 

aparatos estéticos, é um ícone da pós-modernidade. É um espetáculo estético com máscaras, 

telas e planos que prioriza a pluralidade das imagens, transformando o consumidor ou o 

visitante em um ator.  

O consumidor de shopping center se identifica com os demais consumidores, 

mesmo sem conhecê-los, apenas pela pertença ao mesmo espaço, raciocínio que para 

Maffesoli (2006, p. 198) nos encaminha para um “narcisismo coletivo” — “on se reconnaît en 

autrui, à partir d’autrui”. 

Importante a consideração feita por Freitas conferindo ao shopping center o status 

de veículo de comunicação, transportador de informações em alta velocidade. As telas que 

simbolizam a comunicação nos shopping centers são signos da sociedade que valoriza o 

espetáculo da ficção sobre o cotidiano, estimulando o surgimento de personagens urbanos 

associados à encefalização eletrônica, diferentemente dos tradicionais atores sociais. “En 

revanche, les centres commerciaux s’installent dans un imaginaire urbain où la fammile 

postmoderne change les lieux traditionnels de loisir pour réinscrire une ancienne option e 

récréation: le marché, aujourd’hui travesti em ‘mals’”25 (FREITAS, 1996, p. 29).  

Os shopping centers são um resumo das tendências da sociedade contemporânea e 

reúnem todas as necessidades dos indivíduos na atualidade: lazer, negócios, serviços, 

alimentação e consumo em geral. Entre a multimídia da comunicação pós-moderna e fluida, 

há algo de surpreendente nas relações de compra e venda que se estabelecem no shopping: em 

face do planejamento do consumo, há opções. De ser anônimo, por exemplo, num espaço de 

auto-serviço em que o contato é feito apenas no chek-out, mecanicamente, sem conversas e 

sem “perda de tempo”. Ou de ser conhecido e respeitado, por exemplo, com um cartão de 

fidelidade ou exclusividade a uma determinada loja, personalizando todo o processo de 

atendimento, permitindo uma nostálgica viagem ao tempo em que as vendas se processavam 

no contato próximo e físico entre comprador e vendedor, com diálogo, olhares e negociações. 

Em meio a tantos panoramas, surgem alguns contraditórios, multicruzamentos 

estabelecidos entre as redes das múltiplas narrativas midiáticas: opulência versus pobreza, 

                                                 
25 Em compensação, os centos comerciais se instalam em um imaginário urbano onde a família pós-moderna 
muda os locais tradicionais de lazer para reinscrever uma antiga opção e recreação: o mercado hoje travestido em 
“mal”. 
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fronteiras internacionais versus fronteiras internas, inclusões sociais internacionais versus 

exclusões transnacionais, sustentabilidade versus rentabilidade.  

Na contemporaneidade, os efeitos da transnacionalização se entrechocam e 

entrecruzam, propagando-se de forma e em ritmos distintos entre os mais diferentes espaços, 

dotados de suas histórias e memórias geográficas, políticas e sociais em um processo de “tudo 

ao mesmo tempo agora e aqui”. 

Assim, surge um novo folclore derivado do imaginário do consumo, trazendo na 

velocidade, na urgência, no instantâneo, na efemeridade, um pouco de nostalgia — como se a 

globalização geográfica pudesse efetivar uma globalização temporal, que unisse não apenas 

todos os territórios em um mesmo espaço, mas todos os tempos da história em um mesmo 

presente —, a chamada “presentificação do real” divulgada pela comunicação contemporânea. 

O fluxo incessante, a agitação desordenada, a música non stop dentro desses espaços estão 

relacionados com medo do vazio. A fúria consumista nos shopping centers consome não 

apenas produtos e símbolos; consome a impressão de pertencer a uma espécie comum. 

É como se os personagens da velocidade que circulam nos shopping centers 

fossem também os personagens de um theatrum mundi, representando papéis tanto em sua 

atividade profissional como nas diversas tribos das quais fazem parte, mudando de figurino, 

de acordo com seus gostos sexuais, culturais, religiosos, amicais (MAFFESOLI, 2004); 

atuando em “grandes teatralidades coletivas. Roupas extravagantes, adereços postiços, 

tatuagens, cores, odores, favorecem um travestimento generalizado que, no momento de 

rituais específicos, permite a cada um encenar-se, logo, viver ao sabor de sua fantasia. Todas 

as culturas conhecem esses rituais de inversão” (Idem, ibidem, p. 97).  

Essa teatralidade instaura e reafirma a comunidade elaborando um jogo de 

aparências no qual a autenticidade dramática do social corresponde à trágica superficialidade 

da socialidade. E também do consumo: o mercado é liderado pela fabricação de experiências, 

gerando o sentimento de identidade comum entre as diversas comunidades. Experimentar as 

marcas é como ouvir a voz de pequenos deuses falantes também atores. Experimentar paixões 

em comum é, por exemplo, experimentar a atuação na praça de alimentação. E passear pela 

cozinha das marcas para ver como são feitas transforma tudo em um fato social total e 

midiático. 

Para Massimo Canevacci, o shopping center comunica comunicação produzindo e 

vendendo metacomunicação; logo, oferece comunicação acima de qualquer mercadoria, 

negócio ou divertimento. O que se pratica no shopping center é o olhar, que multiplica suas 

conexões dependendo dos cruzamentos que forem estabelecidos, transformando cada visitante 
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em um neoflâneur, que “constrói a sua própria identidade como resultado de um compromisso 

com os infinitos ‘outros’, com todos aqueles com quem se encontrará para trocar olhares ou 

para oferecer o seu olhar” (CANEVACCI, 2004, p. 48). Não é à toa que o shopping center é 

um território fechado e controlado pela democracia ocular em que cada um “expõe seus 

minissímbolos, seus códigos elaborados através das peças de vestuário, ornamentos, modos de 

caminhar, maquilagem, corte de cabelos”, um espaço perfeito para a linguagem corporal 

polissêmica expor sua antropologia comunicativa, formando os panoramas corporais de 

indivíduos e de grupos, repletos de nuances icônicas e de insígnias, sem o risco do conflito. 

Baumam (2001, p. 116) destaca que nestes espaços os consumidores buscam “o sentimento 

reconfortante de pertencer — a impressão de fazer parte de uma comunidade”, uma vez que 

não se faz necessário negociar dentro de um templo de consumo pois todos têm a mesma 

intenção: a sensação da experiência de vivenciar uma identidade comum, fazendo referência a 

Sennet (1978, p. 39 e ss.): “A imagem da comunidade é purificada de tudo o que pode 

implicar um sentimento de diferença, ou conflito, a respeito de o que ‘nós’ somos. Desse 

modo, o mito da solidariedade comunitária é um ritual de purificação”. 

 

2.1.1.6 Praças de Alimentação: Relações e Inputs Comunicacionais 

 
Templos de consumo: pedaço flutuante do espaço, lugar sem lugar, que existe por si 
mesmo, se dá em si mesmo, fechado em si mesmo, ao mesmo tempo se dá ao 
infinito do mar (FOUCAULT, 1986, p. 26).  

 

Estudar a praça de alimentação é considerar o shopping center como uma ilha de 

tranqüilidade caseira e agradável num mar de turbulência e hostilidade. Os templos de 

consumo são lugares para onde pessoas peregrinam, qual diásporas modernas, buscando 

endeusar as marcas entronizadas pelos meios de comunicação de massa, buscando pertencer, 

votar, opinar, celebrar. Por fora, o shopping traz a atração magnética de sensações de ofertas 

coloridas. Por dentro, oferece diferenças amansadas, higienizadas, purificadas. O padrão não 

permite surpresas, pois o consumidor quer repetir experiências e sensações. Ou experimentar 

o novo para se inserir em alguma nova comunidade.  

A chamada praça de alimentação tem um ritmo bastante peculiar. Apesar de 

inserida em shopping centers, hipermercados ou pavilhões de eventos, espaços de consumo 

que propositadamente proporcionam a perda da sensação de tempo, é regida pela 

temporalidade ou sazonalidade de freqüência de consumidores (hora do almoço, lanche da 

tarde, jantar) e de produção de alimentos (chegada de insumos, pré-preparo de alimentos, 
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registro de pedido, preparo do pedido, apresentação do prato e entrega), associada ao 

chamado “tempo de espera” — expressão adotada pelos restaurantes para gerir seus fluxos de 

clientes —, uma minutagem codificada visualmente controlada por uma senha cuja seqüência 

de chamada nem sempre é linear (segue a ordem de pedidos de cada um dos checkouts ou 

caixas). A fome, já descrita como necessidade fisiológica física, é inscrita em determinado 

tempo de acordo com quem a sente; logo, o “tempo de espera” não pode ser classificado 

objetivamente como rápido ou demorado; depende do grau de controle que o consumidor tem 

de seu aparelho digestivo e dos graus de tolerância quanto ao serviço solicitado e quanto ao 

respeito e admiração pela marca em questão. Na concepção de Barthes, os juízos deixam de 

ser racionalistas e passam a ser estéticos, avaliando o espetáculo que se processa na praça de 

alimentação por sua espetacularidade efêmera — processo que pode ser mais bem 

compreendido na diferenciação entre plaisir (prazer) e juissance (bem aventurança física e 

mental sublime) (BARTHES apud HARVEY, 1992, p. 58). 

 
O shopping tinha também famílias almoçando na praça de alimentação […] A 
grande área aberta, o ponto de encontro do shopping, era cheia de mesas e cadeiras; 
em volta ficavam os pátios com lanchonetes e placas coloridas oferecendo todo tipo 
de comida: texano-americana, chinesa, italiana, oriental. As pessoas carregavam 
suas bandejas para as mesas e, como não havia separação entre a praça de 
alimentação e as lojas, a impressão era de um enorme bar na calçada26 
(RYBCZYNSKI, 1996, p. 197). 

 

Sarlo colabora com este pensar quando pontua que o shopping center é uma 

cápsula espacial acondicionada pela estética do mercado; dentro dela é possível realizar todas 

as atividades reprodutivas da vida: comer, beber, descansar, consumir mercadorias e símbolos 

“segundo regras não escritas porém absolutamente claras” (SARLO, 2004, p. 15). Dentro 

dele, perde-se o senso de orientação, pois não foi arquitetado para ser percorrido como uma 

rua ou galeria e nem para que se chegue a um determinado ponto, aparentando ser um 

labirinto sem sê-lo. Alheio à cidade que o abarca, o shopping, fábrica flutuante, “se incrusta 

num vazio da memória urbana, porque representa os novos costumes e não precisa pagar 

tributo às tradições […] e é todo futuro: constrói novos hábitos, vira ponto de referência, faz a 

cidade acomodar-se à sua presença, ensina as pessoas a agirem em seu interior” (Idem, 

ibidem, p. 17).  

Basta uma visita, e o vouyer já se torna habitué, porque o shopping “é um oásis 

onde tudo acontece exatamente como em casa”, gerando familiaridade e segurança. 

                                                 
26 Nesta citação, o urbanista Witold Rybczynski refere-se à praça de alimentação de um shopping em 
Hemmingford, “do outro lado da fronteira com o Canadá”. 
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Retomando o conceito já explorado do exercício da cidadania no espaço público-

privado dos shoppings, articulam-se sentidos importantes na análise da evolução 

panoramática das mudanças arquitetônicas e geográficas, sociais e políticas na geossociologia 

dos espaços para o público: entre campo e cidade; entre paisagem e velocidade; e, mais 

especificamente, entre os monumentos do civismo: a ágora e o templo, e os novos 

monumentos de contemplação: o mercado, as galerias, os shopping centers, as praças de 

alimentação — onde as tecnovitrines exibem os objetos, os ícones, os modelos sonhados, 

produzidos “não-se-sabe-onde” e endossados por grifes e pelas tribos de usuários de qualquer 

lugar do planeta (estes sim os verdadeiros pontos de referência universal nos panoramas 

entrecruzados da cartografia dos shopping centers).  

Esse exercício é composto pelo imaginário coletivo, que faz com que todos 

sonhem com as coisas que estão no shopping, gerando um permanente desejo de voltar ao 

mesmo espaço para repetir experiências e sensações. Ou experimentar o novo, para se inserir 

em alguma nova comunidade. Entre a familiaridade e a novidade, um ponto interessante de 

equilíbrio, insere-se o consumo da praça de alimentação. 

Comer fora de casa faz parte de um novo estilo de vida regido pelo tempo das 

máquinas e posteriormente pelo ópio do entretenimento. Onfray (apud MATTELART, 1990, 

p. 21) propõe que há uma complexa “rede de afinidades e de confissões entre o pensamento e 

o ventre [...] reflexão esta ganha potência” especialmente considerando o imaginário das 

pontes estabelecidas nas trocas entre histórias, localidades, civilizações; entre memórias de 

frutas, verduras, legumes; entre pratos, paladares e sabores. Mattelart, com uma sentença de 

Brillat-Savarin, consegue expressar a experiência que se processa na praça de alimentação dos 

shopping centers: “Um festim sabiamente ordenado é um resumo do mundo, no qual cada 

parte figura por seus representantes”. Elemento nuclear do vinculo social, pode-se considerar 

o paladar “uma panóplia de perfumes, de sabores e de cores, o emblema da diversidade” 

(MATTELART, 2005, p. 21). 

A história da comida é um dos temas da história mundial. Para Fernández-

Armesto (2004), a história da alimentação é dividida em oito grandes revoluções: a primeira é 

a invenção da arte de cozinhar, que causou grande mudança social na história; a segunda, a 

descoberta de que a comida é um ritual de produção, distribuição, preparo e consumo muito 

mais amplo que o simples sustento; a terceira, a domesticação e criação seletiva de animais 

comestíveis; a quarta, a agricultura baseada nas plantas e a criação de lesmas; a quinta, o uso 

da comida como um diferenciador social; a sexta, o comércio a longas distâncias e os 

intercâmbios culturais da comida; a sétima, a revolução ecológica dos alimentos dos últimos 
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500 anos; e por fim a revolução da industrialização da alimentação entre os séculos 19 e 20, 

da qual o fast-food tal qual o conhecemos na praça de alimentação faz parte. 

Esse autor pontua que o ato de cozinhar foi uma novidade social revolucionária 

por transformar a sociedade, reorganizando-a não apenas ao redor da mesa, compartilhando 

refeições em horários conjuntos, mas ao redor do fogo, criando laços sociais de adesão, rituais 

e cerimoniais, pois o elemento festivo está no preparo e no tipo de alimento a ser preparado. 

Cozinhar, em diversas civilizações, simboliza importantes transformações individuais e 

grupais. A culinária também foi a primeira química, e a primeira revolução científica foi a do 

cozimento, quando se descobriram, por experimentação e observação bioquímicas, as 

mudanças que atuam no cozimento, no sabor e nos processo digestivos. Saudosista da 

gastronomia e da culinária praticada nos lares, preferencialmente pelas esposas, que permitem 

às famílias e amigos celebrar o prazer da comida, Fernández-Armesto critica a comida 

transportável, combustível da pressa que movimenta a sociedade pós-industrial. As pessoas 

comem de pé, comem passeando, comem de frente para seus computadores no próprio 

ambiente de trabalho; não olham para o outro e, em muitos casos, nem para a comida que 

ingerem. Os sanduíches saíram das lanchonetes, espaços de possível socialização, e foram 

para os refrigeradores, tornando-se “sanduíches impessoais”.  

 
A solidão dos que comem fast-food torna as pessoas incivilizadas. A comida está 
perdendo o caráter social. [...] 
A comida nutre: a revolução culinária ampliou este efeito ao aumentar a variedade 
de produtos comestíveis e ao facilitar a digestão. A comida dá prazer, um prazer que 
o cozimento pode aumentar. Ela funde a sociedade, especialmente quando o ato de 
cozinhar fornece um ponto focal e uma estrutura. Após a invenção da culinária, a 
próxima grande revolução foi a de que a comida tem outras virtudes e vícios: pode 
dar ao comensal bens do tipo que transcendem o sustento e males do tipo que são 
piores que veneno; ela não só mantém a vida, mas também a melhora, às vezes, a 
degrada; ela pode mudar aquele que a come para melhor ou para pior; tem efeitos 
espirituais e metafísicos, morais e transmutativos (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 
2004, p. 45). 

 

Tal como apresentado por Jesús Martin-Barbero (1997) em seus estudos sobre a 

“cidade virtual”, podemos considerar o conceito de espaço cultural, lugar onde se articulam os 

sentidos que os processos econômicos e políticos têm para uma sociedade. Com o simulacro 

da realidade, há a necessidade compulsiva de “virtualizadores do tempo”, como 

computadores, câmeras de vídeo, games… A mídia dá imagem e voz à identidade nacional, 

graças ao imaginário construído pelos meios de comunicação de massa (cinema, rádio, 

televisão) que reafirmam o poder da tecnologia em materializar certa cultura e certo modelo 

global de organização do poder. A nação, com diferenças culturais grandes e incontornáveis, 
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transforma seu folclore em curiosidade internacional — mais um dos processos da 

transnacionalização dos países. 

Identidades nacionais formadas pelo imaginário da mídia se refletem na rede de 

fast-food, em especial a questão da brasilidade: sanduíche transformado em bandeira do 

Brasil; jingle com ritmos brasileiros; discurso de imprensa reforçando a “variedade” — 

miscigenação de sabores —, logo, a brasilidade; os personagens da GiraTurma apresentando 

as etnias da miscigenação no Brasil — negros, índios e brancos. Todas essas questões locais 

associadas ao global do fast-food, um anglicismo não apenas verbal como comportamental 

também. 

Os números crescentes de vendas do petit gâteau Giraffas depois da campanha 

publicitária são um exemplo do “vivenciar o novo”: foram até criados chats e blogs para 

debater o assunto. Da elite para as massas, das massas para o forno por quatro minutos com 

uma bola de sorvete e calda de chocolate e pronto. A novidade já foi para a boca do povo, 

quiçá agenda setting do caderno de culinária dos principais diários do país. 

Daí derivam conceitos importantes como o do “plano de alimentação” e “consumo 

planejado” nos shopping centers, delimitando áreas para determinados consumos (JACOBS, 

2003, p. 212), e o do “homem do arranjo”, de Baudrillard, no qual o homem moderno não 

consome seus objetos, pois “o gosto não conta mais; remete-nos em seu duplo sentido a 

objetos fechados cuja forma contém […] uma substância comestível que lhes é dado 

interiorizar [...] publicidade faz crer que homem não tem necessidade de seus objetos e que 

basta operar entre eles como inteligente técnico de comunicações” (BAUDRILLARD, 2006, 

p. 33). 

 

2.1.1.7 Fast-food: Consumo, Familiaridade, Gosto, Temporalidades 

 
As agências de publicidade espertas abandonaram a idéia de que elas estão 
empenhadas em um produto feito por outra pessoa e passaram a pensar em si 
mesmas como fábrica de marcas, produzindo o que (acham) que é de valor 
verdadeiro: o conceito, o estilo de vida, a atitude. Os construtores de marca são os 
novos produtores primários em nossa chamada economia do conhecimento (KLEIN, 
2006, p. 219-220). 

 

O universo do fast-food está inserido no espaço que Naomi Klein (Ibidem) 

descreve como composto por imagens do mundo corporativo que agigantam as empresas, 

encolhidas pela realidade. O tempo é virtual e regido pelo mercado publicitário, que enriquece 

rearranjando desejos e pontuando novas temporalidades. Como neste momento a política se 
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transforma em gestão do branding no mundo do marketing. E o pertencimento, antes 

geográfico e vinculado a uma pólis, se efetiva por marcas, definidoras de comportamentos, 

valores e expressões comunitárias. 

Pode-se considerar que os pais do fast-food são Dick e Mac McDonald, os 

criadores do conceito, e Ray Croc, que o desenvolveu e o estruturou para a mundialização. 

Em 1937 abriram o seu primeiro drive-in restaurante nas proximidades de Pasadena, 

Califórnia, aproveitando a nova mania que era sair de carro. De início, vendiam hot-dogs e 

não hambúrgueres, que passaram a ser produzidos com o menor preço e a maior velocidade 

possível a partir de 1948. Para manter os preços baixos, eliminaram talheres e pratos, e 

adotaram o sistema de produção em cadeia, com equipes reduzidas, pouco qualificadas, baixa 

remuneração, equipamentos adaptados e procedimentos padronizados, que facilmente os 

levaram ao conceito de franquias dada a facilidade de se reproduzir esse padrão. Entre os anos 

1950 e 1960 outras redes de fast-food foram criadas, servindo cada vez mais produtos 

“étnicos”: pizzas, tacos, fried chickens entre outros, compondo para o mundo o cenário do 

“imperialismo americano da alimentação”. Hoje, o espaço multiétnico das praças de 

alimentação abarca opções locais e mundializadas de sabores em forma de fast-food: há, 

inclusive, redes com propostas naturalistas ou vegetarianas que oferecem produtos 

diferenciados porém na mesma formatação de espaços e processos que as demais. Há opções 

inclusive para os adeptos do slow-food, que defendem as tradições culinárias locais contra a 

invasão norte-americana. Onde há consumidores, há ressignificações e mediações. 

 
Depois de se ter imposto nos Estados Unidos, o fast-food começou a sua expansão 
mundial, com uma aceitação diferenciada. Do mesmo modo que, nos anos 50, a 
Coca-Cola tinha sido descoberta pela Europa convalescente da guerra com uma 
mistura de delícia e horror ideológico, assim também o fast-food esbarrou em 
obstáculos políticos consideráveis (FLANDRIN, MONTANARI, 1998, p. 855). 

 

Para o fast-food, vale também a máxima de não se vender um produto e sim um 

estilo de vida. O segredo de êxito de uma rede como o Giraffas está tanto na operação de 

branding e de logística quanto na fabricação de produtos específicos. Isso não significa que os 

produtos são desprovidos de sabor ou padronizados de uma rede para outra, e sim que a 

imagem divulgada por um produto passa a ser um atributo de venda importante, que muitas 

vezes interfere no “sabor” que o consumo de um determinado produto possa ter. Assim, para 

satisfazer seus desejos não apenas alimentares como também de pertencimento a 

determinados grupos identitários, as pessoas pagam o preço da imagem que ingerem com o 

alimento, como por exemplo na campanha promovida pelo Giraffas com a banda mexicana 
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RBD27, vendendo um produto endossado pelos componentes da banda, com embalagem, 

fundo de bandeja, ambientação de loja, comercial de televisão, promoção com emissora de 

rádio, entre outras tantas ações comunicando para os fãs a oportunidade, que trouxe novos 

consumidores para a rede e que, assim, passou a associar a sua imagem à da banda RBD. 

Outro exemplo dessa sensação de pertencimento é o consumo de pratos light28, seguindo a 

tendência da saudabilidade e estabelecendo um canal de comunicação importante com uma 

nova geração de consumidores preocupados com a alimentação qualificada e balanceada, um 

nicho distinto daquele que inaugurou a era fast-food. 

Na contramão do padrão, Fernández-Armesto (2004, p. 324) tece comentários 

importantes sobre a revanche do artesanal sobre o industrial.  

 
A repugnância em nível local contra as pressões para aceitarmos produtos de gosto 
padronizado estimulou o aparecimento de cozinhas tradicionais. Até o McDonald’s e 
a Coca-Cola se ajustaram aos gostos regionais e aos preconceitos culturais, 
modificando suas receitas, adequando sua apresentação. A identidade está se 
reafirmando como um elemento significativo nos preconceitos dos consumidores: os 
alimentos são aquilo que os especialistas no mercado chamam de produtos “neck-
tie” — produtos que se tingem com as cores da autopercepção daquele que os come, 
de sua comunidade, de seu país ou sua classe.  

 

Nesse cenário, o foco está se deslocando do preço e caminhando para a qualidade, 

a raridade, a exclusividade. 

Todavia, Flandrin e Montanari demonstram que a força do fast-food não tende a 

esmorecer dada a sua abrangência mundial atual, apesar do surgimento de novas opções, mais 

frugais, para os citadinos nômades e apressados. Presente em praticamente todos os países do 

mundo, o McDonald’s se fortalece localmente adaptando-se não apenas à cultura alimentar do 

país como também aos macroconceitos mundiais de tendências, como a ecologia, a 

sustentabilidade, o social, os esportes e, paradoxalmente, a alimentação saudável. Sustentado 

por um forte aporte financeiro nos mais diversos veículos de comunicação, a rede lançou 

recentemente uma campanha mundial de saudabilidade, destacando as vantagens da 

alimentação balanceada e equilibrada, adotando ícones alimentares de saúde e selos de 

                                                 
27 RBD é uma banda mexicana subproduto da novela Rebelde; a banda fez shows no Brasil em 2006 e 2007, 
patrocinados pelo Giraffas, com grande sucesso de público. A novela foi veiculada em 2006 no SBT, com altos 
índices de audiência. O “combo” vendido pelo Giraffas era composto por sanduíche com filé de frango 
empanado, queijo, tomate e alface, acompanhado por refrigerante e batatas fritas, tendo como brinde um dos 
quatro modelos de copo com estampa da banda ou uma das quatro cartelas imantadas com porta-retratos dos 
componentes da banda. 
28 São considerados pratos light as saladas com alface, tomate, croutons e queijo parmesão, com filé bovino, 
chester, frango compactado e empanado ou tilápia, acompanhados por molho americano, parmesão ou italiano. 
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endosso nutricional em seu cardápio. Isso não significa uma reformulação completa de seus 

processos e produtos, e sim uma adaptação às necessidades de mercado. 

Com o Giraffas não é diferente. Existem os gira-fãs29, que colecionam sabores e 

novidades e partilham no Orkut; que complementam seus programas de lazer com um 

hambúrguer; que fazem refeições quase que diariamente e sabem dizer a diferença entre os 

sanduíches pelos nomes do cardápio; que compartilham o restaurante em família durante os 

fins de semana; que moram sozinhos e se sentem acompanhados comendo na praça de 

alimentação; que são chamados pelos próprios nomes e que chamam os atendentes pelo 

próprio nome também; que se sentem em família comendo em um espaço onde conhecem as 

limitações e as novidades — um espaço que se torna uma extensão de suas casas na 

reapropriação do cotidiano acelerado diante do fast-world, e não o contrário, como pensam 

alguns, em que o fast-food acelerou o mundo. 

Acima do certo e do errado, que podemos teorizar por laudas, está o apetite. Seja 

de gastronomia ou de trash-food, seja impulsionado pelo comercial da televisão ou por rígidas 

regras alimentares, contra ele dificilmente vai o comensal. 

 
2.1.2. A Compressão Espaço-Temporal e o Conceito Fast-food 

 
O retrato do pós-modernismo […] parece depender, para ter validade, de um modo 
particular de experimentar, interpretar e ser no mundo (HARVEY, 1992, p. 56). 

 

Fundamental para o estudo do fast-food é o nascimento do conceito fast, uma 

aceleração irreversível do real que atualmente ultrapassa a velocidade dos nanossegundos e 

permite uma espécie de onisciência temporal, modificando hábitos. Cada vez mais rápido, o 

serviço das redes de fast-food não é veloz apenas no balcão; acelera também os processos 

logísticos envolvidos em toda a cadeia produtiva. 

Virilio traz à abordagem do tempo e do espaço a questão da velocidade. Para o 

autor, espaço é o que impede que tudo esteja em um mesmo lugar, e com a tecnologia 

imagética atual de retransmissões ao vivo, que esgota o relevo natural e as distâncias do 

tempo achatando as localizações e posições, os locais agora são intercambiáveis.  

 
Depois das distâncias de tempo e de espaço, a distância-velocidade abole a noção de 
dimensão física. […] A antiga aglomeração desaparece então na intensa aceleração 
das telecomunicações para gerar um novo tipo de concentração: a concentração de 
uma “domicialização” sem domicílio, em que os limites da propriedade, as cercas e 

                                                 
29 Conceito criado pela Umbigo do Mundo para se referir aos fãs da rede, lançado em 2007. 
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as divisórias são menos obstáculos físicos permanentes do que interrupções da 
emissão ou de uma zona de sombra eletrônica que renova aquela do ensolaramento, 
a sombra derivada dos imóveis… (VIRILIO, 1993, p. 13-14), 

 

e assim define uma topologia de planos-seqüência invisíveis. O que era uma organização do 

espaço geográfico demarcado (tanto rural como urbano) se torna uma organização de 

fragmentos do tempo com duração técnica, com cortes e interrupções que ocultam a 

durabilidade dos fenômenos e com grades de programação televisuais e negociáveis que 

substituem as cercas. E o urbanismo adquire nova função, influenciado por sistemas de 

transferência, de trânsito e de transmissão que projetam a arquitetura das cidades para todos 

os espaços. 

Explorando essa questão, Arjun Appadurai (1999, p. 312) apresenta uma nova 

forma de entendimento para os espaços, contemporaneizando-os em panoramas — 

etnopanoramas, midiapanoramas, tecnopanoramas, finançopanoramas, ideopanoramas —, 

dimensões do fluxo cultural global e das novas perspectivas modeladas por posicionamento 

histórico, lingüístico e político de diversos agentes. O tempo tem seus ponteiros reajustados 

pelas imagens-mundo on-line, seguindo o ritmo do dinheiro, das Bolsas de Valores e das 

commodities. Na política, o poder estatal perde espaço com a desterritorialização diaspórica e 

com o repatriamento da diferença gerado por novas aberturas comerciais — mídia, tecnologia, 

turismo —, e a produção de imagens e simulacros ganha força de autoridade e poder, fazendo 

com que a política saia da pólis e ceda à tecnofascinação. Na economia, o “fetichismo do 

consumo” ganha tanta força quanto o “fetichismo da produção”, gerando o consumismo pelo 

desejo da novidade, seja de bens de consumo, seja de espetáculo. Na cultura, assume a 

comunicabilidade instantânea dos novos veículos tecnológicos que invade o ciberespaço 

atemporal e fragmentado da reprodução e multiplicação de marcas, modas e flash mobs. 

Quanto aos panoramas, essenciais para o entendimento das múltiplas interferências e 

intervenções em um processo como o da praça de alimentação, a atualidade possibilita 

modificações permanentes: a mídia, as finanças, as idéias, a etnografia, a tecnologia compõem 

planos de entendimento de uma determinada realidade — não única nem individual, mas 

fluida e irregular, multipanoramática e plurividual.  

 
Na realidade, o agente individual é o último local deste conjunto de panoramas, pois 
os mesmos são eventualmente percorridos por agentes que ao mesmo tempo 
conhecem e constituem formações mais amplas, em parte pelo seu próprio sentido 
daquilo que estas paisagens oferecem. Desta forma, essas paisagens constituem o 
bloco construtivo daquilo que, ampliando o que afirmou Benedict Anderson eu 
gostaria de chamar de ‘mundos idealizados’, isto é, os mundos múltiplos 
constituídos pelas imaginações historicamente situadas das pessoas e dos grupos 
disseminados pelo mundo inteiro (APPADURAI, 1999, p. 313). 
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A concepção psicológica da personalidade torna-se um eixo fundamental para a 

análise dos panoramas contemporâneos, reais ou imaginários. O pensamento moderno 

solidificado, simbolizado pelo conhecimento centralizado, tendia à alienação e à paranóia, 

numa busca talvez frustrante não de viver o presente, mas de buscar permanentemente um 

futuro melhor; na pós-modernidade emerge a esquizofrenia trazida pela fragmentação da 

realidade e do conhecimento, não mais uma verdade única, e pela coexistência do tempo 

passado, presente e futuro, vivificando o agora midiaticamente exaltado pelas vozes de 

comando universalizadas do consumo: on line, right on time, do it now. A perda da 

temporalidade e a busca permanente do instantâneo, do ready made, imediatamente afetam a 

profundidade (a chamada “falta de profundidade planejada” pontuada por Jameson na 

arquitetura) e o poder de sustentação dessa forma de viver. 

“O caráter imediato dos eventos, o sensacionalismo do espetáculo (político, 

científico, militar, bem como de diversão), se tornam a matéria de que a consciência é 

forjada” (HARVEY, 1992, p. 57). Essa mudança na concepção temporal decorre da alteração 

do entendimento do tempo no processo capitalista de gestão administrativa, até então 

relacionado à produção de bens materiais e todas as suas conseqüências sociais derivadas 

(trabalho, lazer, consumo), e a partir de então associado também à produção de necessidades e 

desejos utilizando a mais alta tecnologia e produzindo a cultura multimidiática do espetáculo 

das imagens, dos eventos, dos happenings, dos games, dos iBooks, iPods e iPhones, dos 

MSNs, dos Googles e dos Orkuts — muito mais um consumo insaciável de serviços voláteis e 

do status transitório gerado por essa pertença a comunidades de “marcas”.  

Aplicando esse raciocínio à praça de alimentação, Canevacci (2004, p. 88) articula 

que “A mistura de grupos étnicos, arranha-céus imponentes, vagabundos desolados, cozinhas, 

linguagens, costumes, todos provenientes de mundos diversos mas coexistindo lado a lado, 

permite o desenvolvimento de uma percepção sincrônica do tempo e do espaço”, conceito 

endossado pelas possibilidades que a tecnologia oferece nesse ambiente comunicacional. Mais 

que a localização em coordenadas de determinado ponto na praça de alimentação, outras 

formatações de localização se interpõem, re-situando os espaços e redefinindo o tempo: 

chamadas de celular, acessos à internet, conexões em redes bancárias, transações financeiras, 

transmissões de eventos, percepções de iPods… entre outras tantas possibilidades. 

Em janeiro de 2007, a rede Giraffas anunciou que oferecerá o serviço WI-FI VEX 

para conexão sem fio à internet em todas as lojas do Brasil. Apesar de, segundo pesquisas 

realizadas com o instituto IPSUS em janeiro de 2005, os restaurantes serem quantitativamente 

mais freqüentados por consumidores de classes B/C, a rede investiu em uma tecnologia 
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destinada às camadas da sociedade que possuem equipamentos sofisticados e portáteis para 

tais conexões. Dessa forma, o Giraffas está inserido nos novos processos trend da tecnologia 

atual mundial, e oferece o serviço como um update ou um download de hábitos para os seus 

consumidores, atualizando o consumo de serviços que a rede oferece — até então associado 

ao espetáculo midiático (entre outros, eventos, shows, campanhas publicitárias): “A imagem, 

a aparência, o espetáculo… experiência é uma série de presentes puros e não relacionados 

com o tempo” (CANEVACCI, 2004, p. 57). 

 

2.1.2.1 Consumo de Alimentos, Consumo de Mídia: A Sociedade do Consumo 

 

Aplicada ao conceito Giraffas está a equação do consumo de modernidade versus 

a produção da tradição. A rede tem as especialidades da cozinha brasileira, com temperos 

locais, e também oferece especialidades reconhecidamente internacionais, como o 

hambúrguer, o petit gâteau, o milk-shake, o sundae, entre outras. Essa miscelânea da cultura 

fast-food alastra-se pelos hemisférios, como se fosse um conjunto de gostos e valores 

consensuais. Porém, as diferenças regionais das diversas lojas da rede impossibilitam a 

existência do “padrão puro”. O mobiliário e a comida podem ser iguais (mesma 

materialidade), porém a freqüência modifica a imagem (diferentes comunidades imaginárias 

se apropriando de um mesmo espaço). 

Certamente o fast-food tem grande preocupação com “ganhos”, o que exerce 

grande interferência no ritmo do processo produtivo: cada minuto é valioso pois equivale a 

determinada quantidade de produção e deve gerar um lucro já previsto e planejado. O sistema 

sobrevive graças à padronização, que cria padrões de produção para facilitar a reprodução em 

outras unidades fabris e estandardizar os gostos. E também devido à comunicação: campanhas 

no ponto-de-venda, na imprensa e na mídia de massa que mantêm os consumidores 

permanentemente avisados das novidades em serviços e produtos da rede, de certa forma 

delineando as demandas de consumo de acordo com certas necessidades de oferta. 

Localmente, no ponto-de-venda, é que essas iniciativas podem ser observadas com afinco; em 

muitos casos, banners e panfletos são respostas ao incômodo da concorrência, e a resposta, 

considerando a eficácia do material de comunicação, tende a ser muito rápida e perceptível 

em volume de vendas. 

Esse tema nos encaminha para a questão da mediatização do consumo. Roger 

Silverstone (2002, p. 189) em “A comunidade” propõe a mídia como cola social da 
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comunidade das “culturas híbridas”30, na qual as fronteiras definem, contêm e distinguem um 

mundo cada vez mais nervoso, just in time. Como a mídia está na centralidade dos eixos de 

poder, o “consumo” de mídia alinha-se à participação política. E esse processo se dá em todo 

o chamado “mundo globalizado”: um estado de espírito e de realidade material, produto de 

uma era econômica e política em transformação. As culturas híbridas se formam no centro e 

na periferia do sistema mundial. O Giraffas, com sua “cultura híbrida”, assim como outras 

tantas que se crêem típicas, propõe a interação de identidades e diferenças locais, em sua 

aceitação, e globais, devido à sua extensão (224 lojas) e ao seu alcance (Brasil). 

Denis de Moraes, no texto “A cultura parabólica e o capital da tecnologia” (1998), 

pontua que as ferramentas tecnológicas permitem colagens e interconexões de bens, espaços e 

idéias mundializados, realinhando as posições de megagrupos no mapa-múndi (políticas 

globais de programação, comercialização e marketing). Para cada classe consumidora, uma 

mercadoria e uma mídia adequadas, gerando novas unidades raciais. Como o tempo virou on 

line, com fluxos hipervelozes irreversíveis para acesso e troca de informações e 

entretenimento, a economia ficou baseada na troca de dados. Na política, a lealdade nacional 

partiu para os centros gestores de consumo, tendo como discurso globalizado que a fonte 

primeira de expressão cultural se mede pelo nível de consumo dos indivíduos e da 

coletividade — no mundo da “Cultura McWorld”, a mercantilização é a excitação artificial ao 

consumismo. 

Jonathan Friedman, no artigo “Ser no mundo: globalização e localização” (1999), 

pontua um espaço localizado e mundializado pelo consumo. Mapas, paradigmas e códigos 

semióticos são a reprodução de realidade, receita para a organização da vida e do pensamento 

social. Quanto ao tempo, a mídia alinha relógios e estabelece padrões para ver o mundo local 

e global. Na política, o consumo colabora para o processo de reconstrução consciente de 

identidades nacionais e locais — origens típicas são expostas, transformadas em mercadorias 

e exportadas ou importadas. O “consumo consome” (SILVERSTONE, 2002) e gera auto-

identificação das populações, multinacionalizadas em produtos e serviços com poder 

econômico e político.  

Armand Mattelart, no artigo “A circularidade Global/Local” (2005), conjectura 

que o mercado transformou-se em comunidade global com estilo de vida global dadas as 

interações da produção nacional com culturas populares locais e gêneros midiáticos 

mundialmente consagrados. O tempo torna-se uma diversidade ancorada na duração 

                                                 
30 Conceito desenvolvido por Nestor Garcia Canclini. 
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descentralizada de momentos, com parcerias locais de transmissão de imagens e notícias. A 

globalização transgride fronteiras geoeconômicas e geofinanceiras e se irradia pela sociedade, 

desmantelando regulamentações públicas e se tornando mais que projeto de capitalismo 

mundial integrado, um prêt-à-penser global em que 

 
as dinâmicas seletivas das trocas inscrevem as redes em um espaço diferenciado e 
heterogêneo em todas as suas dimensões. Nações, cidades, bairros ou áreas rurais. A 
exemplo da competição à qual se entregam os indivíduos entre si, a concorrência dos 
territórios locais sob o efeito do global qualifica alguns e desqualifica outros. Uma 
vertente da realidade da globalização tutelada pela bem azeitada noção 
administrativa de “glocalização”31 (MATTELART, 2005, p. 111),  

 

permitindo a integração dos universos simbólicos, imaginários nacionais e aculturações 

transnacionais veiculados e consumidos pela mídia e por suas comunidades de consumo. 

A padronização de serviços e produtos somada às campanhas publicitárias 

pretende dissimular essas contradições e diferenças — a pseudovisão do todo 

descontextualiza os discursos e equaliza a assimilação de marcas, serviços e mercadorias 

pelos consumidores, em qualquer lugar do mundo —, tudo o que é padrão sempre tem a sua 

localização facilitada. E o que é localizável é mais fácil de ser localizado, especialmente 

quando se trata de “encontrar” um fast-food em uma praça de alimentação com mais de 20 

opções de restaurantes. 

A franquia, com seu estabelecimento de padrões e de repetições, sempre em 

movimento, em lançamento, em reforma, em readaptação de padrões, remete a um raport de 

Escher na tessitura na pele urbana. São lugares fixos porém múltiplos (a aparente mesma 

fachada que se vê em diferentes lugares com a sensação de uma entidade pancósmica). É o 

móvel e o transitivo da metrópole, que cria uma ilusão óptica de padrão; é o interminável fluir 

do que nunca se torna acabado nem compreensível, sem referências de tempo-duração. 

Não por acaso a questão do “padrão” para as redes de fast-food é essencial, ainda, 

na criação de identidade e principalmente de personalidade de uma marca, em qualquer lugar 

do mundo. Uma loja do McDonald’s em Pequim tem a mesma interface de uma loja em 

Moscou, em Londres e em Rondônia. Focando no quesito arquitetônico — uma vez que o 

padrão é muito mais que a parte material de uma rede e inclui um acervo de serviços, idéias, 

conceitos e tecnologia peculiares a cada marca e adaptáveis a cada local —, as praças de 

alimentação são showrooms de uma geografia da internacionalização, reproduzindo as 

                                                 
31 Acrônimo elaborado por teóricos japoneses da administração propondo que uma empresa deve administrar as 
adversidades, portanto, articular os níveis global e local partilhando estrategicamente “as dobras e redobras dos 
territórios, dos contextos, dos diferentes universos simbólicos” (MATTELART, 2005, p. 95). 
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diásporas migracionais e criando novos e ilusórios pequenos mundos — com árabes, chineses, 

japoneses, mexicanos, italianos, gregos, espanhóis, americanos, ingleses e muitas outras 

“nacionalidades” — em que há a convivência pacífica e descolada dos mapas tradicionais da 

geopolítica, e onde a história é o agora, apesar da permanente alusão ao passado e à memória 

de outros tempos e outros lugares, historicamente falando — nomes/marcas com 

estrangeirismos, bandeiras e flâmulas regionais, cardápio com pratos típicos (e por vezes 

bilíngües), uniformes estereotipados.  

No entanto, todos se submetem a uma mesma operação logística: compram 

alimentos e insumos dos mesmos fornecedores, locais; e oferecem atendimento feito por 

profissionais vindos de um mesmo mercado, local. A padronização pode ser material — na 

arquitetura, na aplicação da logomarca, nos complementos de decoração e até processual —, 

com os mesmos métodos de preparo e procedimentos operacionais. Contudo, dificilmente se 

consegue a padronização de capital humano, formado sob determinadas circunstâncias 

peculiares a cada ambiente — definindo variações inclusive microrregionais (o atendimento 

da loja Giraffas do West Plaza é distinto do realizado na loja do Frei Caneca; apesar de 

estarem na mesma região de atendimento e terem mesma franqueadora, mesmo treinamento, 

mesmos materiais de venda, têm públicos distintos que também moldam e interferem no tipo 

de atendimento oferecido). 

Considerando que a informação é uma diferença, e que por meio desta também se 

comunica uma diferença, administrar a diversidade é articular os níveis local e global, 

partilhando dobras e redobras de territórios, contextos e universos simbólicos. Daí a 

complexidade dos estudos que se ambientam na fluidez contemporânea dos movimentos 

instantâneos, em especial os processados na praça de alimentação. 
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3 A EXPERIÊNCIA GIRAFFAS 

 

 

3.1 GIRAFFAS: SANDUÍCHES, GRELHADOS E CULTURA 

 

3.1.1 São Paulo, Shoppingtrópole da América Latina 

 
O que faz uma cidade diferente da outra não é só a sua capacidade arquitetônica que 
ficou para trás após o modernismo unificador em avançada crise, mas os símbolos 
que seus próprios habitantes constroem para representá-la. E os símbolos mudam 
como mudam as fantasias que uma coletividade elabora para fazer sua a urbanização 
de uma cidade (SILVA, 2001, p. xxvi). 

 

A memória é redundante: repete os símbolos para que a cidade comece a existir 
(CALVINO, 1990, p. 23). 

 

Para esta eXperiência de consumo fast-food foi escolhida a cidade de São Paulo, 

que, além de uma significativa megalópole no cenário mundial com intensas articulações da 

comunicação midiática no contexto urbano,  

 
impressiona pela quantidade e pela qualidade dos restaurantes. Muito poucas cidades 
no mundo podem ter a variedade de sabores e cozinhas da sua grande cultura 
culinária. Nesse ponto deve-se considerar que São Paulo é uma cidade de grandes 
migrações européias e orientais, de tal maneira que o número de imigrantes 
procedentes da Itália, China e Japão é muito alto; e são estas três, precisamente, as 
nações que mais aportam imagem culinária no mundo atual do Ocidente. Também 
há grandes migrações de regiões do imenso Brasil para São Paulo, que igualmente 
concentram e aportam muitos e ricos elementos culinários (SILVA, 2001, p. 168-
169). 

 

São Paulo é um cenário especialmente auspicioso quando se trata de estudar as 

conexões entre fenômenos comunicacionais e hábitos de consumo, e, em sentido ainda mais 

particular, é um lócus bastante paradigmático para analisar interações de comunicação e 

relações de socialidade em shopping centers, pois nos permite evidenciar muito claramente o 

grau de penetração da lógica midiática na definição de estilos de vida, sensibilidades e 

estratégias de visibilidade na contemporaneidade. 

Em pesquisa realizada por Armando Silva (2001, p. 167-168) sobre prazer e 

diversão32 na cidade de São Paulo, utilizando a divisão por classes sociais, o shopping center 

está presente em todas as escolhas, “com marcações favoráveis, motivo pelo qual se pode 

                                                 
32 A título informativo, cerca de 90% da classe A citou PlayCenter, Ibirapuera e diversos shoppings; 80% da 
classe B fez as mesmas citações; e 74% da classe C citou Ibirapuera, Playcenter e Zoológico, prioritariamente, e 
depois os shoppings.  
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selecioná-los como lugares com a mais sólida perspectiva cidadã dentro dos ritos diários dos 

paulistanos. Em conseqüência dos shoppings, além de trabalho e serviço social, […] temos de 

agregar-lhes uma nova virtude: diversão”. Ao serem questionados sobre o sentido da palavra 

“diversão”, as respostas foram “‘prazer’, ‘para fazer aos domingos’, ‘às noites’, ‘passeios’, 

‘sair da cidade’, ou ‘onde há jogos’”. Esses atributos todos se encontram nos shoppings, 

“lugares de passeio e de prazer dos paulistanos, o que já define um entorno de grande atrativo, 

fora do seu mercado comercial e, portanto, como fantasia cidadã”.  

Realizando o cruzamento com a questão da alimentação33, para as questões de 

ócio e tempo livre a classe A cita restaurantes, a B, cinemas e a C, cinemas e parques. 

Quanto ao local onde os paulistanos marcam seus encontros, o shopping center 

vence com unanimidade, constituindo junto com os bares 38% das preferências. Para as 

classes mais populares o metrô e as lanchonetes de bairro também cumprem essa função.  

Não por acaso, essa progressiva importância dos shoppings na reconfiguração da 

vivência da urbanidade é destacada por Rybcynski (1996, p. 214) “A vida nas cidades 

continuava a evoluir em lugares inesperados […]. e hoje, nos shoppings, onde está 

ressurgindo uma ‘versão a passeio’ da vida nas cidades”.  

Capital do Estado de São Paulo, na região Sudeste do Brasil, o município de São 

Paulo tem 10,2 milhões de habitantes e uma população metropolitana de 18 milhões de 

habitantes. Segundo dados da São Paulo Conventions&Visitors Bureau34, o Produto Interno 

Bruto (PIB) da cidade é R$ 144 bilhões, ou seja, 15% do PIB nacional (SMF/2005), sedia 

38% das cem maiores empresas privadas de capital nacional, 63% dos grupos internacionais 

instalados no Brasil e 17 dos 20 maiores bancos.  

A cidade recebe anualmente 10 milhões de visitantes, entre os que vêm a negócios 

e/ou lazer que se hospedam na rede hoteleira de São Paulo, e é a capital sul-americana de 

feiras de negócio, 75% do mercado brasileiro, com 90 mil eventos por ano, um evento a cada 

6 minutos e uma feira de negócios a cada três dias.  

São Paulo é considerada o maior pólo cultural do país: são 450 hotéis, 280 salas 

de cinema, 88 museus, 120 teatros (mais de 600 peças realizadas por ano), 27 eventos 

culturais, 184 casas noturnas, 75 bibliotecas, 41 áreas de patrimônio, 41 festas populares, 53 

                                                 
33 A título informativo, a classe A vai muito a restaurantes, freqüentemente ao cinema e lugares noturnos, 
ocasionalmente a teatro e eventos esportivos, às vezes aos parques; a classe B vai muito a cinemas e restaurantes, 
ocasionalmente a teatros e eventos desportivos, sai pouco à noite e às vezes vai aos parques; a classe C vai com 
regularidade ao cinema, eventos desportivos e parques, às vezes aos restaurantes, quase nunca ao teatro. 
34 <http://www.visitesaopaulo.com/cidade/define-saopaulo.htm> Acesso em 9 fev. 2008. 
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parques e áreas verdes, 39 centros culturais, 9 cineclubes e salas especiais de cinema, 7 casas 

de espetáculos, 7 estádios de futebol, 69 clubes desportivos, 10 ciclovias, 2 iate clubes, 12 

clubes de golfe, 1.000 academias de ginástica e 4 parques temáticos e o autódromo de 

Interlagos. Quanto à gastronomia, é a segunda maior cidade em números de restaurantes: são 

12,5 mil, com 52 tipos de cozinhas, 500 churrascarias, 250 restaurantes japoneses, 15 mil 

bares, 3.200 padarias, 10,4 milhões de pãezinhos por dia e 7.200 por minuto, 1.500 pizzarias, 

1 milhão de pizzas por dia, 720 por minuto, 2 mil deliveries. 

E a cidade também sedia o maior shopping center da América Latina — o Centro 

Comercial Aricanduva, com 500 lojas, entre outros 72 shopping centers, que recebem 30 

milhões de visitantes por mês e contam com 7 mil lojas de vários segmentos. 

Multiétnica, a população da cidade é fruto de miscigenação de diversas 

nacionalidades (italianos, judeus, japoneses, africanos, franceses, árabes, gregos, espanhóis, 

alemães, coreanos, bolivianos…) e naturalidades (cearenses, mineiros, gaúchos, cariocas, 

soteropolitanos, brasilienses…), que contribuíram para a formação desta babel paulistana com 

suas tradições, rituais, culturas, sotaques, sonhos. Principal destino de turismo no Brasil, São 

Paulo é uma megalópole non-stop — funciona 24 horas com cultura, entretenimento, 

diversão, compras, negócios. 

Portanto, falar de uma cidade é o mesmo que estudar seu patrimônio cultural, 

histórico e social, conforme raciocínio de Silva (2001), para quem a imagem construída de 

uma cidade é a imaginada por seus moradores, que a vivenciam e experimentam, 

reterritorializando a “cidade vivida, interiorizada e projetada por grupos sociais que a habitam 

e que em suas relações de uso com a urbe não só a percorrem mas interferem dialogicamente, 

reconstruindo-a como imagem urbana” (Idem, ibidem, p. xxvii). O mesmo vale para um 

bairro ou um shopping dentro de um bairro. Arantes (2000, p. 106) descreve que neste espaço 

urbano comum “cotidianamente trilhado, vão sendo construídas coletivamente as fronteiras 

simbólicas que separam, aproximam, nivelam, hierarquizam ou, numa palavra, ordenam as 

categorias e os grupos sociais em mútuas relações”, e é desta forma que os shopping centers, 

por exemplo, se transformam em “suportes físicos de significações e lembranças 

compartilhadas que passam a fazer parte da experiência ao se transformarem em balizas 

reconhecidas de identidades, fronteiras de diferença cultural e marcos de ‘pertencimento’”.   

Cabe destacar que, para esse autor, esses lugares sociais se superpõem 

“entrecruzando-se de modo complexo”, formando zonas simbólicas de transição, com 

delimitações ou limiares denominados de territorialidades flexíveis, o que é nítido em vários 

espaços da cidade de São Paulo que se situam na fronteira entre o público e o privado, 
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permitindo a formação de um labirinto com diversos centros e inúmeras zonas intersticiais 

(Idem, ibidem, p.122) num “pulsar de espaços e lugares interpenetrados”.  

Essas “paisagens étnicas e históricas na megalópole globalizada” (ARANTES, 

2000, p. 11) de fatores culturais e políticos foram ampliadas com a tecnologia da 

comunicação, criando espaços virtuais e consolidando novas esferas de socialidade como “as 

sociedades de rede35, nas quais valores e legitimidades construídos à distância passam a 

participar de modo eficiente da formação de relacionamentos e sociabilidades localizados36” 

formando fronteiras simbólicas permeáveis e fluidas relacionadas à paisagem urbana e seus 

marcos culturais. 

Ao abordar a questão dos limites e margens urbanas, Silva (2001, p. 19-21) nos 

encaminha para certo recorte de território que acontece dentro dos shopping centers, 

abordando que o limite é não só indicativo mas também cultural, pois “o uso social marca as 

margens dentro das quais os usuários ‘familiarizados’ se auto-reconhecem e fora das quais se 

localiza o estrangeiro […], aquele que não pertence ao território”. Dessa forma, o cultuado 

shopping “não-lugar” se transforma anacronicamente em um delimitado território de 

demonstrações intensas de socialização, identificação e localização que permite a estruturação 

de margens urbanas qual “bordas visuais de um território”, desencadeando uma “urbanização 

dentro da urbanidade” — processo ininterrupto de elaborações simbólicas que se apossam das 

coisas renomeando-as não apenas em termos lingüísticos, mas em termos existenciais. E 

dentro desses territórios, há também a elaboração de limites territoriais conscientes, 

promovidos por grupos humanos que pretendem deixar “marcas de reconhecimento perante 

qualquer estrangeiro que possa tornar-se suspeito” (SILVA, 2001, p. 23). 

Considerando São Paulo uma megalópole “onde impera uma comunicação 

mediatizada e a assim chamada desterritorialização das práticas sociais, para se compreender 

adequadamente o modo como se estrutura a vida social, as identidades e o sentimento de 

participar de uma nação, o espaço importa”. Pois nesse espaço uma série de estruturas físicas 

tal qual os shopping centers serão balizas importantes para a definição de territorialidades, 

locais nos quais se desenvolve e transforma a vida social com seus “construtos 

identificadores, que ocupam posição de destaque na paisagem e no mercado de bens materiais 

e simbólicos” (ARANTES, 2000, p. 12-13). 

Camadas de percepções que se sobrepõem ao real, em uma geografia real e virtual 

perceptível, capturável e analisável, essas paisagens, ganham consistência conceitual com os 

                                                 
35 Conceito desenvolvido por M. Castells (1991) e I. Susser (1996). 
36 Cf. A Giddens, As conseqüências da modernidade (1991) e Modernidade e identidade (2002), entre outros. 
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panoramas propostos por Arjun Appadurai (1999, p. 13 e 311), fluxos globais que “ocorrem 

nas, e através das, disjunções cada vez mais crescentes entre os etnopanoramas, os 

tecnopanoramas, os finançopanoramas, os midiapanoramas e os ideopanoramas” (Idem, 

ibidem, p. 317), um roteiro parcial para as mercadorias e as experiências que as populações 

desterritorializadas transferem umas para as outras (APPADURAI, 1999). 

São etnopanoramas de uma megalópole em histórico e permanente movimento, 

articulada por “turistas, imigrantes, refugiados, exilados, os que trabalham fora do país de 

origem e outros grupos e pessoas que constituem um aspecto essencial do mundo, e parecem 

afetar a política das, e entre as, nações num grau até agora sem precedentes” (Idem, ibidem, p. 

313). A história de São Paulo é rica em “fusões e aquisições” de capital humano nacional e 

internacional, e cada região, bairro ou grupo social fisicamente localizado ou virtualmente 

situado em comunidades de pertencimento realiza inúmeras manifestações culturais fechadas 

ou ecumênicas qual imenso patchwork caleidoscópico, trazendo inúmeras combinações de 

encontros. O mesmo se processa nos shoppings. De quais regiões virão as pessoas que 

freqüentam o West Plaza nos sábados à tarde, dada a proximidade  do espaço com a Estação 

Barra Funda de metrô? E onde moram as pessoas que trabalham na região da Paulista e 

almoçam no Frei Caneca diariamente? Quais as influências que todas essas infusões éticas e 

sociais exercem sobre a praça de alimentação? Esse panorama imaginário fica mais rico se 

considerarmos a multietnia das redes de fast-food nesta mesma praça, proporcionando uma 

folclórica viagem ao imaginário cultural por meio do nome, da ambientação e do cardápio de 

quem oferece comida japonesa, chinesa, italiana, mineira, inglesa, paulista… 

São tecnopanoramas de um mundo compacto e que gira em alta velocidade, para 

os que nele estão inseridos, fazendo circular informações, cultura, entretenimento, notícias, 

negócios em plataformas da mais alta tecnologia, com permanentes updates. Na praça de 

alimentação, são inúmeras as pessoas conectadas em rede pelo celular, falando com São 

Paulo, o Brasil ou o mundo e trazendo essas interferências para o seu comportamento de 

consumo em determinado instante. Há também as redes de fast-food que possuem sistema 

bluetooth de mídia, enviando mensagens com conteúdo e promoções para esses mesmos 

celulares. Sem contar os sistemas wi-fi que permitem conexão à internet, ampliando de forma 

exponencial o panorama e trazendo à mesa à frente ao Giraffas informações técnicas de 

mercado, mensagem de um filho que quer ajuda na lição de casa, foto das férias com os 

amigos, um trabalho para a universidade, as novidades da imprensa daquele instante… 

São midiapanoramas de uma era que vivencia a experiência do imediato, 

divulgada em larga escala nos mais diversos veículos de comunicação, oferecendo roteiros de 
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comportamento, moda, viagem, trabalho, educação partilhados qual “agenda setting”37 com 

alta freqüência e ampla cobertura. Esses panoramas proporcionam “vastos e complexos 

repertórios de imagens, de narrativas e de etnopanoramas para os espectadores do mundo 

inteiro, nos quais o mundo de commodities, das ‘notícias’ e da política estão profundamente 

misturados” (Idem, ibidem p. 314). Na praça de alimentação, pessoas deixam de ir ao Giraffas 

porque a concorrência investiu R$ 15 milhões em mídia para lançar um novo sanduíche, o que 

estimula a experimentação e modifica hábitos rotineiros de consumo. Todas as segundas-

feiras a venda de saladas ou pratos light é sempre maior no Giraffas: as pessoas exageraram 

na alimentação de fim de semana ou assistiram as dicas de alimentação do Dr. Drauzio 

Varella no Fantástico38? O Giraffas patrocina a turnê do RBD e a rede vira a preferida dos fãs 

da banda, com várias menções espontâneas, por exemplo, no Orkut. Um novo banner com 

preço muda todo o fluxo da praça de alimentação: o Giraffas tem estrogonofe e filé à 

parmeggiana. E mais: em pouco tempo todas as lojas da rede terão fotoboards digitais39: não 

apenas o cardápio e os preços serão expostos, como também imagens do preparo do produto, 

detalhes da segurança alimentar, apresentação de novidades, desenhos da GiraTurma com 

animação das GiraSurpresas vigentes entre outras tantas possibilidades, como um link entre o 

caixa de cada loja e os produtos divulgados no fotoboard, alterando produtos divulgados de 

acordo com a demanda, permitindo um planejamento programado e inteligente de vendas. 

Agora, imagine um acompanhamento do fluxo midiático deste “de onde vem” e “para onde 

vai” o discurso midiaticamente construído do consumo, chegando nas casas, nas escolas, nos 

ambientes de trabalho, no metrô, no avião, nos e-mails… 

São finançopanoramas de negócios que movimentam várias instâncias do 

mercado, no Brasil e no mundo, fazendo o capital circular, em inúmeras operações financeiras 

que requerem uma requintada infra-estrutura de processos, pois “a distribuição do capital 

global atualmente é um panorama mais misteriosos, mais rápido e mais difícil de ser 

acompanhado do que em qualquer outra época anterior, uma vez que os mercados do 

dinheiro, as bolsas de valores nacionais e a especulação em commodities movimentam 

megassomas de dinheiro […] numa velocidade espantosa” (Idem, ibidem). Fornecedores 

nacionais e multinacionais, dos mais diversos segmentos: carnes, aves e peixes (localize 
                                                 
37 “É a hipótese segundo a qual a mídia, pela seleção, disposição e incidência de suas notícias, vem determinar os 
temas sobre os quais o público falará e discutirá” (BARROS FILHO, 1995, p. 169), gerando comentários e 
atitudes decorrentes dos assuntos pautados por um menu seletivo de informações.  
38 Quadro “E agora, doutor?” apresentado pelo médico Drauzio Varella no programa dominical Fantástico, da 
Rede Globo, aos domingos à noite, no qual há dicas de saúde e informações sobre prevenção de doenças. 
39 Projeto de substituição dos atuais fotoboards estáticos (painéis horizontais com imagens e preços de produtos 
que compõem uma testeira sobre o balcão das lojas) por telas de LCD gerenciadas por um servidor com 
tecnologia para apresentar não apenas o cardápio como filmes sobre o preparo dos alimentos servidos na loja. 
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mentalmente pessoas trabalhando em abatedouros e pesqueiros, depois imagine as indústrias 

processando todos esses alimentos e uma complexa estrutura logística, distribuindo de forma 

adequada os produtos; e traceje de onde vieram e para onde vão todas essas mercadorias e os 

processos financeiros realizados em cada etapa desse processo); o mesmo vale para as 

panificadoras, os laticínios, as bebidas, os molhos e complementos, os legumes e verduras; 

para todos os insumos no ponto-de-venda: embalagens cartonadas, talheres, porcelanas, 

vidros, plásticos. E o panorama se amplia ao considerar não apenas as matérias-primas e mão-

de-obra para estruturar o ponto (construção, equipamentos para a cozinha, mobiliários) como 

também as relações financeiras de aluguel e manutenção do espaço — apenas para aprimorar 

a imagem imediata de relações que se findam entre o pedido do consumidor, seguido de 

pagamento, concluído com a entrega da refeição. E se considerarmos os insumos pós-

consumo? E toda a força de trabalho envolvida em cada uma dessas etapas, com as 

respectivas ações de treinamento, de endomarketing…  

São ideopanoramas de uma sinestesia global altamente variável, refração de tantas 

ideologias vigentes nas narrativas do contemporâneo com a sua proposta de “qualidade de 

vida”, “saudabilidade”, “proteção ambiental”, “respeito pelas diferenças”, “harmonia entre os 

povos”, entre outros tantos discursos mundializados que mantêm unidas as imagens e a 

coerência das múltiplas crenças comuns, nas mais diversas tribos. Ter como certo que as 

pessoas que vão ao Frei Caneca são GLS ou que as que vão ao West Plaza são “pobres” é 

aceitar como verdade o que é por certo um estereótipo simplista, que encapsula uma realidade 

que pode mudar por completo dependendo das circunstâncias, do dia em questão, do horário e 

da composição de pessoas em dado contexto . “O próprio relacionamento da interpretação 

com a audição e a visão pode variar de um modo fundamental”, modificando ideopanoramas 

“que se moldam em contextos nacionais e transnacionais diferentes” (APPADURAI, 1999, p. 

317), exigindo um cuidado especial com as palavras, que adquirem traduções de acordo com 

os contextos nas inúmeras movimentações globais, e que estão sujeitos a convenções 

contextuais muito particulares dependendo do estilo da comunicação e das pessoas que irão 

co-produzi-la.  

São videopanoramas de inúmeras telas em movimento da praça de alimentação, 

contando histórias da vida cotidiana nas quais o social se reproduz em imagens e narrativas. 

Pois a experiência que todos os consumidores vivenciam transpondo fronteiras e participando 

de uma permanente transformação tecnológica os torna co-partícipes dessa grande produção 

em cartaz, repleta de aparatos especiais, controle de fluxos, roteiros de desejo: a vida (ou seu 

simulacro) no shopping center. 
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Ora, são infinitumpanoramas. Houvera lentes especiais para identificá-los e a 

imagem da praça de alimentação certamente ficaria, aos olhos do pesquisador dessa etnografia 

de consumo, mais completa, estruturada e integrada, ampliada qual espectro ultravioleta e 

ultra-sônico — por hora inacessíveis às nossas sensibilidades desenvolvidas e passíveis de 

registros uniformes, aceitos e inteligíveis para o campo, de forma que essa mercadologia 

acadêmica não se transforme em poesia. 

Qual conto fantástico de Jorge Luís Borges, cada um descrito e outros tantos que 

destes derivam são ressignificações de mundos múltiplos, são constituídos por imaginações 

historicizadas e localizadas em determinados grupos de pessoas, em qualquer parte do 

planeta, em interpretações perspectivas modeladas pelo contexto de seus agentes. 

Dessa forma, muitas pessoas do mundo inteiro vivem nestes “mundos” 

imaginários e não exatamente em comunidades idealizadas, e desta forma estão aptas a 

contestar e até a subverter os “mundos imaginários” da mentalidade oficial e da mentalidade 

empresarial que as cercam. Mais que em bairros, esse fenômeno é nítido nos shopping 

centers, com sua fluidez. Dependendo da região da cidade, grupos distintos imaginam seus 

“redutos” nesses espaço de simulacro de centro. Além de compras, esse espaço imaginado e 

real, patrocinado por marcas de influência mundial trazendo à tona a hipótese do “nomadismo 

contemporâneo: qualquer pessoa que tenha usado um shopping uma vez pode usar qualquer 

outro, em outra cidade, mesmo estrangeira, da qual não conheça sequer a língua ou os 

costumes. […] Quando o espaço estrangeiro e a força da incomunicabilidade ameaçam como 

um deserto, o shopping oferece o paliativo de sua familiaridade” (SARLO, 2004, p. 19), 

processo que ocorre por intermédio dos pontos de referência que são universalizados nesse 

imaginário: marcas, ícones, grafismos, slogans, imagens que são identificadas apenas pela 

chamada cultura de mercado, que não requer memória cultural. 

Todavia, o global deste “mundo imaginário” é permanentemente localizado. As 

marcas de fast-food que estão expostas nos dois shoppings em estudo são as mesmas, 

identificadas pelos mesmos ícones e reconhecidas com a mesma familiaridade. No entanto, a 

apropriação que cada público faz dessas imagens é distinta. O consumo é de produtos 

similares, que estão em um mesmo cardápio, porém é ainda assim distinto. O uso da marca, a 

necessidade específica, o desejo são distintos. E não apenas entre West Plaza e Frei Caneca, 

mas entre horários e dias distintos. A população que se localiza nesses espaços é flutuante e 

inconstante — por hora crianças que querem o brinquedo que viram na televisão; logo depois 

mais jovens com fome antes da balada; outro instante executivos em busca de refeição rápida 

e saudável; então a senhora que não quis cozinhar naquele dia… 
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3.1.1.1 Shopping Center, um Bazar Cultural Mundializado40 

 
Vastas áreas destinadas ao prazer […] os espaços de mercado […] serão concebidos 
como lugares de troca não somente de produtos comerciais, mas também de 
produções culturais. [...] 
Estas grandes lojas abertas durante todo o dia no meio de parques serão talvez o 
elemento moderno mais atraente, o mais educativo e o mais divertido que se poderá 
encontrar entre os novos dados da cidade. Grandes facilidades como 
estacionamentos cômodos, livres ou vigiados, quem hoje tem uma idéia correta do 
espaço que será necessário para tudo isso? Lugares facilmente acessíveis serão 
encontrados por toda parte na cidade para divertimento e lazeres. Concertos a céu 
aberto, cabarés, cafés, teatro. (Bons) restaurantes agradáveis poderão ser 
encontrados perto da estrada e perto das grandes lojas […]. Brevemente, deixando 
os corredores de circulação, poderemos nos encontrar nestes centros originais que 
não imitam os de outros países e encontrar neles, em meio ao caos normal do 
tráfego, tudo de que precisamos e que desejamos em nossas casas (WRIGHT apud 
PADILHA, 2006, p. 11-12). 

 

Padilha (2006, p. 22) inicia seu tratado sobre o shopping center, um dos mais 

atualizados e completos da atualidade, pontuando que esses centros comerciais compõem a 

última etapa do desenvolvimento das sociedades de massa, que teve início em 1930, 

participando “de forma decisiva de uma nova ‘cultura urbana’” que acompanha “uma nova 

forma de industrialização da oferta e da demanda, além do próprio desenvolvimento 

tecnológico típico do século XX”. Fenômeno da “sociedade capitalista mundializada”, o 

shopping é um espaço privado que ocupa um vazio deixado pelos espaços públicos para “dar 

a ilusão aos consumidores de que se trata de uma ‘nova cidade’, mais bonita, mais limpa e 

mais segura que a ‘cidade real’, que pertence ao mundo de fora”. E o objetivo desses espaços 

é adaptar o consumidor deste novo mundo comercial “à obsessão capitalista pelo lucro”, 

interferindo sobremaneira em sua cultura, cidadania, urbanidade, em seu lazer e subjetividade 

(Idem, ibidem, p. 23). 

“Aparece então um novo lugar de referência onde todos se encontram, lugar de 

uma nova sociabilidade que permite aculturar as grandes massas e levá-las ao modelo de 

produção industrial, e então, da circulação das mercadorias, das pessoas, e dos produtos 

confundidos” (CROTTI, 1996, p. 24). 

Arquitetando sobre a evolução dos shopping centers, Garrefa (2002) traça um 

paralelo entre o desenvolvimento urbano, o traçado das rodovias, o desenvolvimento das 

periferias e o surgimento de novos centros de comércio. Modelo importado dos Estados 

Unidos, surgido no início do século 20, o shopping mall ou mall41 trazia como grande 

                                                 
40 Expressão citada por Ricardo Antunes em prefácio à obra de Valquíria Padilha (2006, p. 14). 
41 Versão para países de língua inglesa; na França é chamado por Centre Commercial; a expressão “shopping 
center” é uma invenção brasileira. 
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inovação o estacionamento, proporcionando praticidade aos seus usuários durante uma época 

em que os antigos centros das cidades, característicos da era dos transeuntes, cedem lugar a 

novos espaços de encontro resultantes de novas conexões traçadas pelas vidas expressas.  

Tecnicamente estruturado, conforme citado por Masano (1993) em sua tese de 

doutoramento, o empreendimento virou um grande negócio, considerando “o porte do 

empreendimento, a variedade de bens e serviços ofertados, o poder aquisitivo e a densidade 

populacional e acessibilidade, na delimitação da área de influência de um centro”. A praça 

pública transfere a parte social de seu espaço para a praça de alimentação, no coração dos 

shoppings, ponto de encontro onde se associa entretenimento e diversão à primária 

necessidade da fome. E a atmosfera desprotegida das ruas em tempos modernos cede aos 

ambientes artificialmente controlados na temperatura, na iluminação e até no tempo, 

transformando esses espaços em oásis de um mundo ideal que pode ser adquirido em lojas 

bonitas e empacotado em sacolas. Witold Rybczynski (1996, p. 214), pontua que “os 

shopping centers nasceram aspirando ser novos centros, daí terem se apropriado, neste 

momento, de alguns de seus elementos marcantes, como as vitrines, as praças e seus 

elementos ornamentais”. A esse raciocínio soma-se um dos mais importantes fatores de êxito 

dos shopping centers, destaque além das atraentes opções de entretenimento e alimentação: a 

segurança, conforme descrito por Frúgoli Jr. (1995, p. 94), que torna esse espaço protegido da 

ação de “indesejáveis”, entre eles camelôs, mendigos, assaltantes, prostitutas, “gangs 

rebeldes” e “tipos exóticos”.  

Padilha (2006, p. 24) destaca que, sociologicamente, esses espaços estão se 

tornando cada vez mais locais de realização e satisfação pelo consumo; de identificação ou 

diferenciação de grupos sociais; de discriminação, devido à segurança seletiva; de 

engrandecimento da atuação dos consumidores, que suplantam os “seres sociais”; de 

homogeneização de gestos, pensamentos e sentimentos e de ocupação do tempo livre das 

pessoas, e de segregação, oferecendo determinados códigos que só são acessíveis a 

determinados grupos de consumidores, entre outros. 

Todavia, são locais em que uma parte da população satisfaz seus desejos de 

contemporaneidade, encontrando amigos, fazendo compras, comendo ou apenas passeando. 

Segundo Pintaud (1992, p. 28), “Os shopping centers criam um ambiente de felicidade onde 

parece não existir problemas, o que, aliás, é uma das preocupações da administração do 

empreendimento, o que tem garantido o afluxo de pessoas”. A geógrafa define esses espaços 
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como “ilhas da fantasia” de acesso restrito, pois nem todos têm rendimentos suficientes para 

participar desse permanente happening, o que “não significa que as mercadorias que ali estão 

não sejam desejadas”.  

A invenção dos primeiros shopping malls é atribuída a diversos arquitetos. O 

vienense Victor Gruen, em 1950, tomou como modelo as galerias de Milão e Nápoles do 

século 19 para criar um centro urbano capaz de acomodar bem carros e pedestres. Em uma 

década Gruen projetou mais de 50 malls. Já John Graham Jr. projetou o North Gate, primeiro 

shopping dos Estados Unidos, próximo a Seattle, com ruas largas repletas de lojas, espaços 

para entretenimento e estacionamento. No período do pós-guerra, os norte-americanos 

vivenciaram “a criação e a expansão de supermercados e shopping centers”, um perfeito par 

para a explosão da comunicação de massa (PADILHA, 2006, p. 57-60). 

“Os shopping centers foram se transformando em novas cidades, e seus 

freqüentadores em novos cidadãos, cujos direitos e deveres vinculam-se ao consumo de bens, 

serviços e imagens.” (Idem, ibidem, p. 60). Com o tempo, os shoppings passaram a incorporar 

uma série de serviços não comerciais (lazer, cultura, arte, tecnologia, saúde…) ampliando sua 

participação antes apenas privada para o cenário do público. 

 
E mais: que concepção de lazer e de cultura está sendo tomada como referência? 
Lazer resume-se a cinemas — nos quais a maioria dos filmes em exibição é 
produzida nos Estados Unidos — e brinquedos eletrônicos — também importados. 
Plantas e flores são artificiais, não há entradas de ar e de luz natural, a praça de 
alimentação é fundamentalmente o chamado fast-food. Cultura resume-se a 
exposição de quadros e de fotografias, shows musicais, debates entre algumas 
personalidades locais e nacionais. […] Assim, a cultura e o lazer são também 
mercadorias a serem consumidas, mesmo que apenas com olhos e ouvidos 
(PADILHA, 2006, p. 79). 

 

Já no Brasil, seguindo esse modelo norte-americano, o boom dos shoppings se deu 

entre 1960 e 1980, associado ao crescimento populacional e ao crescimento econômico e 

industrial vivenciado pelo país, e aos poucos tornou-se uma indústria do shopping center, 

tanto em quantidade de estabelecimentos como em geração de empregos. 

São Paulo é o estado brasileiro que mais possui shoppings. 

O “planeta shopping” brasileiro tem 346 shoppings, 52.712 lojas-satélite, 1.300 

lojas-âncora e 1.315 salas de cinema e teatro, 203 milhões de visitantes por mês, 55 milhões 

de metros quadrados de área construída, 440 mil vagas nos estacionamentos, 524 mil 

empregados e um faturamento estimado de R$ 44 bilhões/ano, correspondendo a 18% do 

faturamento de todo o varejo nacional, excluídos os setores automotivo e de derivados de 
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petróleo42. Do total de consumidores, 70% recebem até 2 mil reais por mês (10% da 

população brasileira), 82% têm casa própria, 71% têm carro, 75% usam telefone celular, 80% 

têm computador e 56% acessam a internet de casa43. 

Segundo a Abrasce44, o estado de São Paulo tem 122 shoppings, 33,2% do total 

brasileiro. Destes, 51 localizam-se na capital, representando 13% do total Brasil, e 22% da 

área total para locação. 

Tanto o West Plaza como o Frei Caneca são shoppings localizados em área mais 

central de São Paulo e foram propositadamente selecionados neste estudo para que se possa 

analisar a diversidade cultural, social e econômica que se processa em um raio de oito 

quilômetros, praticamente dentro de uma mesma região. 

 

3.1.2 Comunicação e Consumo na Praça de Alimentação 

 

Grande parte da vida contemporânea se passa na cidade45, e Argan (2005, p. 232-

233) destaca que as imagens que temos sedimentadas em nossas memórias são oriundas da 

experiência urbana. “Essas imagens podem ser visuais ou auditivas e, como todas as imagens, 

podem ser mnemônicas, perceptivas ou eidéticas”, assim, cada um em suas trajetórias urbanas 

rotineiras transforma o real com a memória e a imaginação, criando cores, notando mudanças, 

planejando inovações, lembrando espaços. Não à toa “o estudo da experiência urbana 

individual é o princípio de qualquer pesquisa sobre os modos de vida urbana de uma 

sociedade real”, pois cada vez mais “a cidade deixa de ser lugar de abrigo, proteção, refúgio e 

torna-se aparato de comunicação; comunicação no sentido de transmissão de determinados 

conteúdos urbanos”. 

Considerando o shopping um alto-falante da contemporaneidade, experiência 

profundamente demarcada pela centralidade das redes e da lógica midiática, torna-se 

fundamental perguntar sobre o que comunica a praça de alimentação, neo-ágora da 

contemporaneidade, ponto de encontro e ponto-de-venda? 

Os materiais de comunicação de um fast-food em uma praça de alimentação que 

podem ser considerados espaços de merchandising para veicular determinada imagem 

                                                 
42 Informações atualizadas em fevereiro de 2008: <http//www.abrasce.com.br> 
43 Em matéria publicada na revista Veja, 2 de outubro de 2002, p. 120; dados Abrasce,  IBGE, Ibope, entre outros 
institutos de pesquisa em amostra de 35 mil entrevistas realizadas em dez shopping centers de seis cidades 
diferentes no Brasil.  
44 <http://www.abrasce.com.br/gr_numeros.htm> Acesso em 9 fev. 2008. 
45 Refere-se aqui ao inegável corte campo/cidade e à crescente centralidade assumida pelo paradigma 
metropolitano. 
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corporativa, produtos e serviços no mercadologicamente chamado ponto-de-venda, são a 

fachada com logomarca do fast-food, o fotoboard com apresentação de produtos e preços, 

banners com promoções, cartazes com produtos ou serviços, vitrines de demonstração de 

brindes ou gifts, displays de balcão, móbiles, cardápio, fundo de bandeja, embalagem do 

lanche ou para viagem, display de mesa, sinalização. Não interessa aqui proceder a uma 

análise mercadológica desta experiência, mas sim perceber a praça como um espaço 

comunicacional e de sociabilidade articulado em torno de vivências e práticas de consumo.  

Assim, as diferentes ferramentas de comunicação adotadas são consideradas desde 

sua função de interação comunicacional e, essa interação, desde as interfaces observadas entre 

processos de comunicação e práticas de consumo. 

Apesar de variações de uma rede para a outra, o fundamental é comunicar não 

apenas os alimentos que são servidos mas também o clima que circunda a imagem da rede, de 

forma a gerar um certo imaginário que consiga diferenciar os similares. 

Esses recursos comunicacionais que divulgam o que uma rede de fast-food quer 

vender podem ser comparados a uma vitrine, que nas  palavras de Silva (2001, p. 26) 

“transforma-se conforme quem vive por fora dela e recebe circunstancialmente o que seus 

observadores querem ver”, e, dessa forma, perde “sua inocência de causalidade e lógica 

mercantil […] para transformar-se num mercado simbólico” de prazer e satisfação em que 

possíveis compradores e vendedores se relacionam como cúmplices observando os objetos de 

forma empírica e também imaginária. Janelas urbanas, as vitrines permitem a criação de 

significados simbólicos produzidos por cada comunidade em questão. Todavia, embora exista 

uma padronização desses materiais, a sua ressignificação está diretamente vinculada às 

pessoas que vendem, compram ou apenas observam os produtos. No fotoboard e nos banners 

do Giraffas, o que está exposto são representações imagéticas do que as pessoas podem ou 

concretamente têm o hábito de comer, por isso nesses materiais de comunicação se encerram 

os limites dos hábitos de consumo de um delimitado território, representando certo público e 

identificando uma região dentro de uma cidade. 

Segundo pesquisa desenvolvida por Rial (1995), que analisa materiais de 

comunicação de fast-foods com enfoque antropológico, os aspectos culturais da 

contemporaneidade estão enquadrados em imagens de produtos que circulam por todo o 

mundo, de forma simultânea e interativa, reproduzindo um padrão visual e ao mesmo tempo 

permitindo interpretações polissêmicas e intertextuais de seus significados. Assim, a 

profundidade inerente à imagem se transforma em um padrão de reprodução superficial, tão 

idêntico para todas as empresas de fast-food que deixa de apresentar diferenciais. Um 
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fotoboard do McDonald’s, com alto padrão de produção fotográfica, além de similar a todos 

os restaurantes da rede pelo mundo, também se torna um modelo para toda a concorrência. Ao 

fixar o olhar nos materiais de comunicação de uma praça de alimentação, a sensação é de se 

ver variações sobre o mesmo tema, apesar de as lojas serem tematizadas de forma distinta: 

 
A publicidade dos fast-foods [...] é manifestação acabada do video-scape 
(reprodutível em escala mundial, através do uso de fotos produzidas em bancos de 
imagem centralizados), inserindo-se em não importa que contexto cultural, criando 
espaços que são não-lugares, mas apropriando-se elas também do visual-scape na 
construção do seu discurso. Cabe ao antropólogo ler o que de humano há nesse 
video-scape (que, em primeira e última instância, é uma produção humana destinada 
a milhões de seres humanos) e de que modo isso que é tão homogêneo. À primeira 
vista, insere-se em lugares, constituindo-se a partir de um vivido único e de 
imaginários locais. Esse me parece um caminho necessário para uma antropologia 
visual que se queira contemporânea (RIAL, 1995, p. 127). 

 

Sarlo (2004) pontua que esses espaços foram assumidos pelo mercado e são uma 

forma de linguagem para que se possa exercer a cidadania por meio das transações de compra 

e venda, seja de imagens, de objetos ou de sensações. Quem elucida os similares passa a ser o 

mercado, diferenciando-os não apenas por valores de troca mas por valores simbólicos que 

são construídos pela mídia em seus mais diversos veículos, tradicionais (televisão, rádio, 

jornal, revista…) ou digitais (internet, mobile, bluetooth…). “Sonhamos com as coisas que 

estão no mercado”, pontua, afirmando que todos buscam falar uma dessas línguas para que se 

sintam dentro de um mesmo mundo, identificando e sendo identificados, reconhecendo e 

sendo reconhecidos. “O mercado unifica, seleciona e, além disso, produz a ilusão da diferença 

através dos sentidos extramercantis que abarcam os objetos adquiridos por meio do 

intercâmbio mercantil” (Idem, ibidem, p.26) 

Ao se entender a dinâmica de fluxos em um shopping center, significativo é o 

conceito de “colecionador às avessas”46, que em vez de colecionar objetos coleciona atos de 

aquisição de objetos que se desvalorizam assim que são adquiridos, criando um circuito 

vicioso de eterna insatisfação. Essa coleção de momentos de “compra-e-venda” chamada de 

shopping spree é uma espécie de orgia mercadológica de compras sem fim, literalmente sem 

finalidade a não ser uma momentânea satisfação, para a qual só estão convidados aqueles que 

podem. 

Ou não. Há quem prefira flanar por entre as vitrines de lojas fechadas pelo prazer 

de estar em um museu de arte contemporânea, por vezes kitsch, por vezes naïf, outrora brega 

ou quem sabe chique. Apenas pelo fato de estar próximo daquilo que agora não pode adquirir 
                                                 
46 Nas palavras de Sarlo (2005, p. 27): “Trata-se, ao pé da letra, de uma coleção de atos de consumo na qual o 
objeto se consome antes sequer de ser tocado pelo uso”. 
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mas futuramente poderá ou almeja poder. Se o desejo pelo novo nunca é saciado, o olhar 

adquire valor de status e de identificação. Estar no shopping, mesmo sem sacolas ou sem 

expor mercadorias em acessórios ou peças de vestuário já fala por si e prevê aquisições que 

ultrapassam a esfera das finanças e simboliza moda, estilo de vida, pertencimento social, 

inserção cultural… 

Redirecionemos este olhar para a praça de alimentação. Tal qual exposição 

universal de nacionalidades, aromas e sabores, das mais diversas formas e cores, será que 

flanam os consumidores, arquivando memórias gustativas de uma arquitetura planejada de 

consumo em que as opções também são distintas, porém limitadas a um repertório 

predeterminado, sem adquiri-las? Ou seja, as pessoas passeiam pela praça de alimentação 

apenas por passear? Passeiam mesmo com os estabelecimentos fechados, para visualizar suas 

marcas? O que querem consumir e o que este consumo nos diz na hora do almoço, na hora do 

lanche ou do jantar? O que fica de uma refeição consumida para além do instante de consumo, 

uma vez que não são objetos “desfiláveis”? Fica a coleção de brindes? Fica a memória das 

sensações ingeridas e digeridas? Fica uma deglutição do que é pela imaginação do que 

poderia ser? Fica a sensação de desejo de consumir outra refeição, longe dali, enquanto se 

sacia a fome? Ficam tantas questões, que este estudo é pequeno para listá-las e, com 

oportunidade, respondê-las. 

As observações realizadas durante esta pesquisa demonstram que há poucos 

voyeurs observando as redes de fast-food apenas por colecionar instantes de prazer. Quem 

passeia pela praça em grande maioria seleciona um fast-food e consome produtos — uma 

refeição completa, uma bebida, uma sobremesa, um lanche. Quão tênue é a linha que separa a 

fome de alimento, necessidade básica e fisiológica, da fome de imagem e de pertencimento, 

necessidade social e psicológica? Não à toa a metodologia escolhida para esta pesquisa foi a 

etnografia de consumo. 

 

3.1.3 Características e Estratégias Comunicacionais de uma Rede de Fast-food:  

o Caso Giraffas 

 

O Giraffas está entre as quatro maiores redes de fast-food do Brasil em número de 

lojas e está há 26 anos no mercado. É uma empresa nacional que iniciou as atividades em 

Brasília, fundada por dois jovens universitários (os “dois effes” da logomarca), e, 

considerando a data de dezembro de 2007, atua em 13 estados além do Distrito Federal, com 

241 lojas. Além da sede em Brasília, possui escritórios regionais de  suporte  aos  franqueados 
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em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Recife, com equipes de supervisores, nutricionistas e 

analistas de RH, entre outros profissionais, com investimentos significativos em tecnologia da 

informação (TI) para melhorar a comunicação entre franqueados, supervisores e diretores. 

Como cada loja emprega em média 20 funcionários, a rede gera 5,1 mil empregos diretos em 

todo País, 40% destinados à inserção de jovens entre 18 e 27 anos no mercado de trabalho.  

O desempenho da rede tem sido muito positivo, mesmo em épocas de conjuntura 

econômica desfavorável. Em 2002, a rede teve o maior crescimento proporcional no segmento 

nacional, com a inauguração de 36 lojas. Em 2003, ampliou o faturamento em 34%, 

comparado a 2002, aumentando em 21% o número de lojas e chegando a novas praças 

como Espírito Santo e Paraná. Em 2004, o crescimento foi de 35% com faturamento de R$ 

142 milhões e lojas na Bahia e em Santa Catarina. Em 2005, faturou R$ 180 milhões e 

contabilizou 182 pontos de venda, com lojas em Mato Grosso, Belém e Pernambuco. Em 

2006, vendeu 25 milhões de refeições, atingindo 210 lojas e um crescimento de 24% 

comparado ao ano anterior.  

Devido ao rápido crescimento (em 2002 a rede faturou R$ 80 milhões; em 2006, 

R$ 223 milhões), e com o intuito de manter bem estruturados estoque, distribuição, 

documentação e instalações físicas, a rede iniciou um serviço de auditoria com a 

multinacional Bureau Veritas Certification, responsável por acompanhar e fiscalizar todo o 

processo de crescimento da rede. Segundo estimativas, 2007 encerrou com faturamento de R$ 

283 milhões . 

Acompanhando as tendências de mercado, a rede pretende crescer aprimorando o 

seu sistema de delivery, hoje representando 5% das vendas e com previsão de crescimento 

para 20% até 2008, recebendo também pedidos por e-mail e SMS. Com uma plataforma 

integrada de software e redes de telecomunicação, a rede centralizará os pedidos em Brasília e 

os redistribuirá para todo o país, processo similar ao que já é feito por telemarketing. 

Quanto às lojas por todo o Brasil, são divididas nas categorias rua 67 lojas 

(26,8%), shopping center 141 lojas (56,4%), hipermercados 33 lojas (13,2%) e 9 quiosques 

(3,6%), sem contar lojas sazonais como nos eventos Super Casas Bahia e Festa de Barretos. 

No estado de São Paulo, onde atua deste 2001, a rede tem 87 lojas47 — a maior concentração 

de todo o Brasil, sendo 11 lojas de rua, 58 lojas de shopping center e 18 lojas de 

hipermercados. Na capital, são 64 lojas, sendo que 40 em shopping centers, divididos por 

regiões: Tatuapé I, ABC Shopping, ABC Plaza, Anália Franco, Aricanduva, Boa Vista, 

                                                 
47 Informações fornecidas pela área administrativa do Giraffas em janeiro de 2008. 
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Butantã, Campo Limpo, Shopping Capital, Shopping Center III, Center Norte, Coração, D, 

Eldorado, Embu Plaza, Fiesta, Frei Caneca, Guaratinguetá, Guarulhos, Interlagos, Lapa, 

Light, Mauá, Mega Polo, Metrô Sta.Cruz, Mogi, Osasco, Penha, Plaza Sul, Poli, Raposo, SP 

Market, Suzano, Taboão, West Plaza, Super Shopping Osasco, Bonsucesso, Itaquera, Santana. 

O sistema de franquias de lojas e quiosques da rede merece destaque. O 

investimento comparativamente baixo com retorno médio em 30 meses (frente a 36 meses de 

outras redes), transformou o Giraffas® em uma atração na feira da Associação Brasileira de 

Franquia (ABF), a mais importante do setor promovida em São Paulo. Em 2003, 2004, 2005 e 

2007 o Giraffas recebeu da ABF o Selo de Excelência em Franchising como marca destaque 

no setor de alimentação, um dos mais importantes prêmios do segmento. Todo o processo de 

gestão se dá por associações de franqueados (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e 

Goiânia), que facilitam o diálogo com o escritório central da rede e que participam das 

decisões estratégicas de marketing. 

Nos últimos anos, a rede tem investido em comunicação uma média de R$ 10 

milhões para campanhas institucionais e promocionais. A comunicação com o público 

infantil, feita pela Umbigo do Mundo Comunicação, faz parte do planejamento de 

comunicação, e a venda de GiraPratos e GiraLanches com brindes, as GiraSurpresas, já 

representa 6% do faturamento da rede, com investimento médio/ano de R$ 3 milhões para 

campanhas e brindes. A GiraTurma, composta por personagens representantes da diversidade 

étnica que reflete a realidade brasileira, é a porta-voz do Giraffas em ações para o público 

infantil e também institucionais, de treinamento e motivacionais. Iara, Luã, Estela, o cãozinho 

Tatá e a arara Ari já foram estampados em mais de 8 milhões de brinquedos, acessórios, livros 

e utilitários, transformando a marca em um ícone com significativo recall de imagem, sem 

considerar as embalagens e os papéis de bandeja tematizados. Com as novas tecnologias, a 

multiplicação das menções da imagem da GiraTurma do Giraffas se torna mais potencializada 

pela internet com o Orkut dos personagens48, com o seu Blogspot49 e com a divulgação de 

comerciais, animações e representações espontâneas de jovens e crianças reproduzindo o 

filme no You Tube50. Institucionalmente, a rede é atendida pela DPZ Propaganda, que possui 

uma base em Brasília para atender melhor demandas pontuais da rede. 

                                                 
48 Estela: <http://www.orkut.com/Profile.aspx? Uid=3858778582677457033>  
Luã: <http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=17751353375040030803>  
Iara: <http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15476268376924624495>  
Giraffa: <http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2808993968147001700>  
Comunidade GiraTurma: <http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=37983759> 
49 <http://giraturma.blogspot.com> 
50 <http://www.youtube.com/watch?v=wyYq-LXnXkE> 
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Em campanhas publicitárias, o Giraffas anuncia em emissoras de canais abertos 

como a Rede Globo e o SBT, e em canais fechados como Multishow, Telecine, Sony, Warner, 

Animax, A&E, MGM, além dos infanto-juvenis Cartoon Network, Nickelodeon, Disney, 

Jetix, Boomerang e Discovery Kids. Quanto a eventos, a rede comemorou seus 25 anos com o 

Giraffestival, um grande evento que reuniu mais de 200 mil pessoas na Esplanada dos 

Ministérios e contou com um concurso de bandas de rock da cidade de Brasília, além de 

shows de artistas de sucesso nacional. Em 2006, patrocinou a turnê da banda RBD por 12 

capitais brasileiras, garantindo um número recorde de público, e também lançou um trio 

especial com brindes exclusivos RBD, sendo grande sucesso de vendas. 

Para os materiais de comunicação destinados às franquias, demandados pelos 

próprios franqueados de acordo com suas necessidades específicas (ativar vendas gerais ou de 

determinado item do cardápio; comunicar inaugurações ou reformas; divulgar novidades…), o 

Giraffas demanda os serviços do Franquias Express, um núcleo especializado nesse tipo de 

projeto que mantém a  padronização de materiais utilizando  um manual de padronização de 

peças (cartazes, displays, panfletos, folderes…) para cada tipo de canal de comunicação 

(marketing direto, e-mail marketing, outdoor), definindo um banco de frases e de imagens 

para que haja um alinhamento gráfico e conceitual em todos os materiais produzidos por 

franqueados Brasil afora divulgando a marca e seus produtos e serviços. Há também uma 

consultoria específica para os materiais no ponto de venda (fachada, disposição de materiais 

de comunicação nas lojas, ambientação de áreas…), a PDV Consult. Para a arquitetura de 

loja, existem vários profissionais envolvidos de acordo com cada uma das etapas de um 

projeto de loja (planta-base, executivo com memorial descritivo, hidráulica, elétrica, exaustão, 

arquitetura de marca). E, quanto à comunicação com a imprensa, há assessorias sediadas nas 

principais praças, trabalhando a imagem e as novidades da rede para o mercado. 

A marca também é uma das mais lembradas pelos consumidores de Brasília, tendo 

recebido o Prêmio Top of Mind do Jornal de Brasília nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006 na 

categoria fast-food. Recebeu o prêmio Globes Awards 2006 na categoria “longo prazo” por 

sua campanha de ponto-de-venda com GiraSurpresas (brindes) e a GiraTurma, os personagens 

da rede para o público infantil, ficando em primeiro lugar em 2006 e em segundo lugar em 

200751.  

                                                 
51 Ampro Globes Awards, a etapa brasileira do maior prêmio mundial do marketing promocional, o Globes 
Awards, organizado em 32 países pela Marketing Agencies Association (MAA) e aberto a todos os anunciantes, 
empresas de marketing promocional e fornecedores do setor. 
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A estratégia da rede é a de oferecer refeições completas a preços justos52. No 

cardápio, bastante variado se comparado ao da concorrência (em proporções diferentes de 

competitividade, McDonald’s, Bob’s, Habib’s, Bon Grille), as categorias de produtos são 

subdivididas em infantil, sanduíches e grelhados. No infantil estão o GiraLanche, nas versões 

hambúrguer de carne bovina ou de frango, cachorro quente e franguitos, acompanhados por 

batatas fritas e suco, água ou refrigerante; e o GiraPrato, o grande diferencial da rede para os 

consumidores mirins e também para os pais: arroz, feijão, carne bovina ou frango com opções 

de salada, purê de batatas ou fritas, acompanhados por suco, água ou refrigerante. O preço53 é 

R$ 9,40 e inclui uma GiraSurpresa para o consumidor, na maioria das promoções direcionada 

a ações educativas e de entretenimento (brinquedos, livros, CDs, DVDs). 

Em sanduíches são apresentadas 11 opções de trios (sanduíche com fritas e 

refrigerante), com preços entre R$ 7,90 e R$ 11,70; e 7 opções de Super (dimensões fartas de 

ingredientes) com preços entre R$ 5,90 e R$ 8,40, e em mais 16 variações nas categorias filé, 

hambúrguer, cachorro-quente e fatiados, entre R$ 3,90 e R$ 7,40. 

Nos grelhados ou pratos, há cinco divisões: Brasil, Parmeggiana, Grelhados, 

Estrogonofe e Saladas. O Brasil oferece combinações de diversas carnes (costela, steak, 

bisteca, lingüiça, frango, cupim, coxinha, hambúrguer) com arroz, feijão, farofa, salada de 

alface e tomate, com opções de molho, sendo o grande diferencial o preço: R$ 6,70. Em Os 

Parmeggiannas, com carne bovina ou de frango e acompanhamentos de molho de tomate, 

queijo, arroz e fritas ou purê de batatas, têm  o valor de R$ 8,20. O Grelhados oferece 

inúmeras combinações entre carnes, molhos e acompanhamentos, possibilitando que o 

consumidor customize o seu prato pagando entre R$ 7,90 e R$ 13,40, de acordo com os 

alimentos selecionados. O estrogonofe é uma novidade, e vem com arroz e fritas ou purê de 

batatas, a R$ 8,90. As Saladas de chester, frango, queijo, tilápia ou filé variam de R$ 8,40 a 

R$ 11,90. 

Há também as Porções de batatas fritas, batata Giraffinha (em formato de cabeça 

de girafa), polenta palito e franguitos, entre R$ 2,30 e R$ 5,90; as sobremesas (petit gatêau de 

chocolate ou frutas vermelhas; sundae, casquinha e milk-shake nos sabores ovomaltine, 

chocolate e baunilha), entre R$ 1,40 e R$ 4,90; e as bebidas, sucos, água e refrigerante, 

variam de R$ 1,00 a R$ 2,90. 

                                                 
52 O conceito de preço justo aqui utilizado tem como baliza o comparativo com demais cardápios de fast-foods 
do mercado com produtos similares, tornando o conjunto “porcionamento/qualidade/preço” do Giraffas um 
excelente custo-benefício. 
53 Tabela referencial de valores datada de agosto de 2007 com finalidade comparativa. 
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Considerando o panorama de todas as lojas pelo Brasil, dados de 2007 indicam 

que o consumo de sanduíches corresponde a 28% do total de vendas; de grelhados, a 50%, e 

de sobremesas, a 22% — porcentagens bastante próximas da realidade de São Paulo, em que 

sanduíches correspondem a 22% (menos que o total brasileiro), grelhados, a 58% (mais que a 

média nacional) e sobremesas, a 20% (bastante próximo). Essas médias comparadas aos 

shoppings em estudo demonstram uma concentração ainda maior do consumo de grelhados 

em relação ao de sanduíches. No West Plaza, 3,57 pratos são consumidos para cada 

sanduíche; e no Frei Caneca, a proporção é de 5,55 pratos para cada sanduíche vendido. Do 

mix total no West Plaza, 11,7% correspondem a sobremesas; no Frei Caneca, 16,09% — 

números que comprovam vínculos com os desígnios culturais que envolvem os fluxos de 

consumidores nas praças de alimentação, movimentados sobremaneira pelos ritmos da região 

em que o shopping está inserido. 

Em média, a rede vende 1,7 prato por sanduíche. A alta vendagem dos pratos está 

intimamente associada ao preço, dependendo da combinação chega a ser mais barato que um 

PF, o conhecido prato-feito, ou que um restaurante por quilo, e também se associa aos 

processos de segurança alimentar, fiscalizados por órgãos competentes, além do sabor 

diferenciado e caseiro das refeições e lanches. 

A rede investe na qualidade dos produtos que oferece e sempre procura antecipar 

as tendências do mercado. Grandes empresas nacionais e multinacionais da indústria 

alimentícia nos mais diversos segmentos são fornecedoras do Giraffas e têm suas logomarcas 

impressas no cardápio, atestando a origem e a qualidade dos alimentos: Coca-Cola 

(refrigerantes, água e sucos), McCain (batatas fritas), Bertin, Marfrig e Perdigão (carnes), 

Polenghi (queijos), Unilever (maionese e molhos), FSB (pães),  e Kibon (sorvetes) são alguns 

exemplo. Vários produtos foram desenvolvidos especialmente para a rede, permitindo uma 

customização dos insumos e uma exclusividade nos itens oferecidos no cardápio.  

Os equipamentos utilizados nas cozinhas e o mobiliário das lojas também são 

estruturados por grandes empresas do segmento, assim como a logística, que centraliza a 

compra, e armazena e distribui os insumos para todos os processos produtivos da rede por 

todo o Brasil, exceto refrigerantes e verduras frescas, que são adquiridos localmente por cada 

franqueado. 

Outra questão importante, além da procedência dos alimentos, é a redução dos 

percentuais de gordura trans nas frituras, uma preocupação inclusive de órgãos como a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e que em pouco tempo deve se tornar uma 

exigência de mercado. Para isso, a rede utiliza óleo 100% livre de gordura trans, trabalhando 
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para reduzir e, em alguns alimentos, zerar o percentual dessa substância nas batatinhas fritas e 

demais alimentos. 

Quanto à segurança alimentar, o controle de qualidade é rígido. Em parceria com 

a Anvisa, a rede iniciou em 2003 o projeto piloto do PAS (Programa Alimento Seguro), que 

inspirou as novas regras de restaurantes e redes de fast-food em todo o Brasil e hoje se chama 

Boas Práticas de Fabricação (BPF), aplicado em todas as lojas Giraffas e validado pela área 

de Qualidade, que interfere inclusive no processo produtivo dos fornecedores para garantir 

excelência em qualidade dos alimentos Giraffas. Respeitando as normas da Anvisa, todas as 

lojas passam por permanentes e rigorosas avaliações com empresas especializadas em 

serviços técnicos ligados a qualidade, segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e 

responsabilidade social. 

Não à toa a Associação Brasileira de Franchising (ABF) entregou ao Giraffas o 

Selo de Excelência em Franchising nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2007, como marca 

destaque no setor de alimentação — um dos mais importantes prêmios do segmento. 

Com este breve descritivo, pode-se analisar a variedade do cardápio, que abarca as 

mais diferentes cozinhas, da francesa à norte-americana, e que a rede divulga como sendo 

“comida brasileira”. Também se analisa a multiplicidade de públicos consumidores atingidos, 

seja pela diversidade de opções de produto, que atendem dos heavy users do sanduíche aos 

adeptos da alimentação light, sem esquecer dos vegetarianos (que podem comer arroz, feijão e 

legumes, por exemplo); seja pela acessibilidade dos preços (sem acompanhamentos como 

bebidas ou sobremesas, nenhum prato custa mais que R$ 15,00), permitindo a freqüência de 

consumidores das mais diferentes categorias de poder aquisitivo. A rede também investe em 

pesquisas, e a mais recente54 indica que há diversos públicos que se apropriam dos serviços e 

produtos Giraffas: executivos na hora do almoço, estudantes no lanche, famílias durante o fim 

de semana, pessoas de idade mais avançada que não querem mais cozinhar em casa, pais que 

buscam opções de alimentos saudáveis para os filhos, adeptos de uma alimentação mais 

saudável, jovens em busca de lanches saborosos entre outras variações. Segundo o Giraffas, e 

considerando a divisão da sociedade por classes socioeconômicas, as classes sociais de menor 

                                                 
54 Pesquisa qualitativa realizada pelo Instituto Ipsus, em 2005, com grupos de discussão nas cidades de Brasília, 
Rio de Janeiro e São Paulo, de classes A, B e C, de acordo com o critério Brasil, segmentados por praça: Brasília 
(grupo misto com adolescentes de 13 a 16 anos das classes B e C; grupo de mães com filhos com idade entre 4 e 
12 anos das classes B e C, grupo com homens e mulheres 25-35 anos, que trabalham período integral fora de 
casa classe A); São Paulo (grupo misto com adolescentes 13 a 16 anos da classe A; grupo de mães com filhos 
com idade entre 4 e 12 anos das classes B e C e grupo com homens e mulheres de 25 a 35 anos, que trabalham 
período integral fora de casa, das classes B e C); e Rio de Janeiro (grupo misto com adolescentes de13 a 16 anos 
das classes B e C; grupo de mães com filhos com idade entre 4 e 12 anos da classe A e grupo com homens e 
mulheres entre 25 e 35 anos que trabalham período integral fora de casa das classes B e C). 
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poder aquisitivo consideram o fator “preço” como um dos grandes diferenciais da rede, ao 

lado da variedade. Já as classes sociais de maior poder aquisitivo buscam no consumo certo 

status, preferindo marcas de grife e exigindo mais do cardápio e dos serviços oferecidos. 

Devido a essa ampla diversidade de público consumidor, o Giraffas utiliza formas 

distintas para comunicar sua estratégia de produtos e serviços. O público infantil já nasceu 

reconhecendo essa categoria e cresceu inserido na realidade dos shopping centers, espaço de 

consumo e de lazer que atende às necessidades dos pais, que em grande maioria trabalham 

fora de casa e buscam uma compensação para os filhos realizando uma refeição em conjunto 

de acordo com o que a criança quer. Regida pela intensa interferência da mídia, com 

campanhas non-stop em emissoras de televisão, o dueto “lanche com brinquedo” assume a 

liderança nesse segmento. O Giraffas dedica uma atenção especial para esse público e se 

comunica com ele de forma diferenciada dentro da loja (displays e vitrines), nos veículos de 

comunicação (televisão, revista) e em diversas ações promocionais, especialmente em suas 

GiraSurpresas. Há cinco anos adotou o conceito de edutainment55, lançando ações 

significativas e reconhecidamente valiosas para o público infantil. 

A rede já lançou, entre outras iniciativas, livros de contos populares brasileiros 

escritos pela contadora de histórias e Prêmio Jabuti de literatura infanto-juvenil Regina 

Machado; DVDs com episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, a mais premiada série para crianças 

da TV brasileira; CDs com o premiado grupo Palavra Cantada. Na contramão de toda a 

comunicação infanto-juvenil para fast-food do mundo, em sua maioria estruturada em 

promoções com licenciamento de personagens de sucesso da indústria do entretenimento 

(filmes, desenhos animados e seriados de sucesso), foi construída para o Giraffas uma 

imagem bastante distinta e com êxito mensurado pela reação positiva dos consumidores nos 

serviços de SAC e no volume de vendas de GiraPratos e GiraLanches, combos destinados ao 

público infantil56.  

O público denominado “pais” complementa esta abordagem.  Por realizarem suas 

refeições fora de casa, vivenciam a sensação de experimentar um mesmo cardápio na versão 

“comercial” (grelhados, saladas e pratos), durante a semana, sozinhos com parceiros de 

trabalho, e aos finais de semana uma versão mais “liberada” (sanduíches e sobremesas), 

acompanhados pela família. Em conformidade com as análises oriundas desta “eXperiência 

Giraffas”, observa-se que a demanda durante a semana é a da praticidade, conveniência e 
                                                 
55 Anglicismo. Acrônimo formado pela fusão dos substantivos education e entertainment, utilizado em 
publicidade, tecnologia e comunicação. 
56 GiraPrato é composto por refeição com arroz, feijão, bife e salada, bebida e GiraSurpresa (brinde). GiraLanche 
é composto por sanduíche, bebida e GiraSurpresa (brinde). 
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velocidade, associada à variedade e saudabilidade. A comunicação com esse grupo concentra-

se no ponto-de-venda, apresentando promoções e opções diferenciadas de cardápio ante uma 

acirrada concorrência especialmente nas praças de alimentação, onde as lojas são “coladas” 

umas às outras, o que mimetiza a imagem das redes e transforma a paisagem em um grande 

feirão codificado de cores, marcas, aromas, sabores e sons, cuja decodificação requer algum 

conhecimento de causa para evitar a insatisfação na hora do consumo — realizado em tempo 

restrito, sem espaço para muitas trocas ou escolhas. 

Para o público adolescente, impera o impulso ou a satisfação imediata na qual 

tudo precisa ser bem recheado, bem saboroso e bem grande. O ato da alimentação, 

preferencialmente em turmas, está fortemente associado à diversão e ao entretenimento, 

sempre circundado por amigos, e a pedida é mais calórica: sanduíches exagerados, fritas, 

milk-shakes, sobremesas. O Giraffas, fenômeno midiático, é também muito concretamente 

um ponto-de-encontro para esse público que se reúne para conversar, paquerar, sair, bagunçar, 

entre a escola ou a universidade e as chamadas “baladas”. Assim, a comunicação deriva de 

um processo de construção de imagem, permitindo que diferentes tribos se identifiquem com 

a marca. Além de comerciais de forte appetite appeal em emissoras de televisão de canais 

abertos e fechados, o patrocínio de shows e eventos culturais permite uma intensa repercussão 

de imagem da rede. O evento para os 25 anos da rede que levou mais de 100 mil pessoas à 

Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para assistir a grandes nomes da música pop 

nacional57 e o concurso de jovens bandas cujos resultados foram divulgados nessa mesma 

oportunidade são exemplos interessantes dessa inserção comunicacional. 

Para os solteiros que trabalham, a variedade é a lei. Assim, pode-se equilibrar a 

saudabilidade proporcionada pelo consumo consciente de pratos light como grelhados e 

saladas, ditados pelas tendências em alimentação de qualidade, com um cardápio mais 

descontraído, regido por instintos e prazeres juvenis, sempre com preços acessíveis. E para as 

pessoas de mais idade, sozinhas ou acompanhadas, a sensação de comer fora traz sempre a 

tranqüilidade de não precisar cozinhar, o que, dependendo da idade e do estilo de vida, passa a 

ser um atributo altamente desejado. Ambos são fortemente impactados pela comunicação na 

praça de alimentação e entornos, ambiente que fornece alternativas para os mais variados 

tipos de fome. 

Um interessante apelo comunicacional do Giraffas que permeia os mais distintos 

públicos consumidores nas mais diferenciadas praças de alimentação é, além da variedade, o 

                                                 
57 Todas surgidas no Distrito Federal: Paralamas do Sucesso, Plebe Rude, Dado Villa-Lobos, Capital Inicial, Mr. 
Magoo e Capitão do Cerrado. 
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conceito de “família”. Segundo estudos recentes58, 69% dos brasileiros creditam à família o 

status de instituição mais valorizada em 2006, demonstrando um crescimento de 7 pontos 

percentuais quando comparado a 1998. Devido à variedade do cardápio disponibilizado pela 

rede, há sempre alternativas de sabor e de investimento para toda a família, convidando os 

mais diferentes públicos (quem quer salada, quem quer sanduíche, quem quer arroz-feijão, 

quem quer sorvete) a entrar e se servir. Outra questão significativa é a apresentação dos pratos 

ofertados no cardápio, que remetem a soluções e modos de preparo caseiros, fornecendo 

memórias gustativas da refeição que é feita em casa, momento de integração durante o qual 

60% das pessoas gostam de conversar e confraternizar suas rotinas.  

Segundo informações fornecidas pela área de comunicação da rede, a missão do 

Giraffas é oferecer produtos saudáveis e da mais alta qualidade, respeitando normas e 

certificações da boa prática alimentícia, para que os consumidores tenham acesso a um 

cardápio variado e balanceado, a preços justos, e para que a economia brasileira tenha 

benefícios tanto na geração de empregos como na geração de novos negócios. 

Para que essa proposta se concretize, a rede estabeleceu diversos compromissos, 

que são as diretrizes de sua atuação no mercado. Com a alimentação, oferecendo produtos 

saudáveis e da mais alta qualidade, com cardápio variado e balanceado e valores justos. Com 

o consumidor, atendendo de forma respeitosa e oferecendo produtos e serviços que obedeçam 

às normas e certificações da boa prática alimentícia. Com a comunidade, proporcionando 

atividades e ações de responsabilidade social com foco em educação, informação, cultura e 

entretenimento. Com o trabalhador brasileiro, sendo um empregador responsável e dedicado 

no desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários. E com a economia nacional, 

praticando processos comerciais que incrementem a economia brasileira, gerem novos 

empregos e estimulem a indústria nacional. 

Ao honrar esses compromissos, conquistados em 26 anos de atuação, a rede 

concentra esforços na venda de alimentos altamente qualificados, e para isso conta com a 

participação ativa e produtiva de funcionários, franqueados e fornecedores. Por isso, a rede 

respeita e valoriza as boas práticas comerciais beneficiando toda a cadeia de consumo; a ética, 

o respeito; a responsabilidade; a educação e a informação como fluxo de processos internos e 

de responsabilidade, as necessidades e os direitos dos consumidores; as decisões em conjunto 
                                                 
58 Pesquisa do Instituto DataFolha, publicada na Revista da Folha de 7 de outubro de 2007, realizada com 2095 
brasileiros em 211 municípios nos dias 1º e 2 de agosto de 2007. Com o intuito de conhecer opiniões, valores e o 
comportamento dos brasileiros em relação à família, o levantamento mostra que o percentual dos que dizem ser a 
família uma instituição importante em suas vidas subiu de 61% para 69%. A família ocupa agora o primeiro 
lugar em um ranking que inclui estudo, trabalho, religião, lazer, casamento e dinheiro. Link: 
<http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=508> Acesso em 9 fev. 2008. 
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para o bem da operação como um todo, os deveres e os direitos dos funcionários; os 

investimentos e as solicitações dos franqueados; as demandas e as carências da sociedade; as 

tendências oportunas de Mercado; as boas práticas comerciais beneficiando toda a cadeia de 

consumo. 

Dessa forma, a rede pretende ser reconhecida como uma rede brasileira pioneira 

em oferecer refeições e sanduíches a preços justos e com paladar inigualável, como uma 

empresa lucrativa e em permanente crescimento; e como um negócio inovador e gerador de 

oportunidades. 

 

3.1.3.1 Praça de Alimentação: Panorama de Mercado 

 

Completando esta abordagem sobre a rede Giraffas, algumas informações sobre o 

hábito da alimentação fora de casa no Brasil e em São Paulo. Embora esta pesquisa acadêmica 

não tenha por intuito analisar números de mercado e sim observar impactos da comunicação e 

do consumo na praça de alimentação, é importante incorporar alguns dados deveras 

elucidatórios para que as análises que se seguem ganhem um contexto focado e atualizado no 

entendimento dos mecanismos da alimentação fora de casa, determinantes de uma série de 

ritmos e rituais particulares que se processam nesta “eXperiência Giraffas”. 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)59, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE), fez um interessante estudo analisando as mudanças nos 

hábitos de consumo e nas despesas dos brasileiros, justificando o crescimento da alimentação 

fora do lar, que representa 2,4% do PIB brasileiro e emprega diretamente 5,2 milhões de 

pessoas (8% do emprego direto no país). Alicerçado  no crescimento da renda e na entrada da 

mulher no mercado de trabalho (em apenas 30 anos, a participação das mulheres na População 

Economicamente Ativa [PEA] passou de 23% para 43%), os números demonstram que o 

brasileiro investe 26% de seu orçamento em refeições fora de casa, com projeção de 

crescimento para 40% entre 2020 e 2025. 

Em média, as despesas com alimentação fora do domicílio concentram-se no 

almoço e no  jantar (R$ 30,55, ou 10,05% do investimento total com alimentos), seguida por 

lanches (R$ 11,58, ou 3,81%). Devido à alta concentração de renda, o Sudeste brasileiro é 

quem mais consome a alimentação fora do domicílio (26,91%, ou R$ 89,34), valor 75% maior 

que o do Nordeste (R$ 51,17, ou 19,52%) e 54% maior que o Norte (R$ 57,95, ou 19,10%). 

                                                 
59 A POF analisou a composição dos gastos e do consumo das famílias por classes de rendimento, entre julho de 
2002 e julho de 2003. 
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Complementando, na  área urbana gasta-se o dobro (25,74% ou R$ 80,06)  do investido na 

área rural com esse tipo de alimentação: do domicílio (25,74%) é o dobro do da área rural 

(13,07% ou R$ 34,73). E, concluindo, a pesquisa mostra que a classe mais alta em termos de 

rendimentos (mais de R$ 4 mil) gasta o triplo do percentual da mais baixa (até R$ 400) para 

comer fora. 

Segundo pesquisa da ECD60 sobre “Tendências no mercado de alimentação fora 

de casa”, quantificando o segmento de foodservice61, 25% da população brasileira realiza suas 

refeições fora de casa, movimentando R$ 70 bilhões por ano. Em São Paulo, a média é de 

26%, girando, apenas em 2006, o montante de R$ 20 bilhões. Curiosamente, em Brasília, sede 

da rede Giraffas, está o maior percentual de refeições fora de casa: 37%. Do total dessas 

refeições, o almoço corresponde a 85%, almoço tardio 6%, lanche da tarde 15%, lanche da 

noite 2% e jantar 14%.; e 34% das mesmas são realizadas em restaurantes por quilo, 32% em 

bares e lanchonetes, 14% a la carte e 8% em fast-foods — segmento que se divide em comida 

variada e grelhados (32,3%), comida asiática (19,4%), sanduíches (12,9%), pizzas e massas 

(16,1%), snacks e cafeterias (9,7%) e docerias e sorveterias (9,7%). 

Em pesquisa da Toledo e Associados62 (2006), das refeições feitas fora do lar, o 

almoço corresponde a 85%, almoço tardio 6%, lanche da tarde 15%, lanche da noite 2% e 

jantar 14%. Quanto ao motivo, trabalho corresponde a 76%, não é à toa que, dos 

acompanhantes durantes as refeições, 53% correspondem a colegas de trabalho, enquanto 

27% estão sozinhos e 15% acompanhados de seus filhos. Dos estabelecimentos em questão, 

fast-foods correspondem a 8%, restaurantes a la carte a 14% e restaurantes por quilo a 34%. 

Em média, 65% das pessoas almoçam fora de casa todos os dias e 22% de duas a três vezes 

por semana. Quanto ao lanche da tarde, 42% das pessoas lancham fora todos os dias e 36% de 

duas a três vezes por semana. Já no jantar, a freqüência semanal diminui quando comparada 

às demais refeições: todos os dias, 34%; 27% de duas a três vezes por semana. Quanto à 

idade, 41% das pessoas estão na faixa dos 30 a 39 anos; 23% de 20 a 29 anos; 16% de 40 a 49 

anos; 9% de 17 a 19 anos; 7% de 50 a 59 anos; 5% de 60 a 65 anos. De acordo com o Critério 

Brasil, 18% desses consumidores estão na classe A; 8%, na B; 3%, na C; 2%, na D. 

                                                 
60 Empresa de Consultoria especializada em Food Service (www.ecdfoodservice.com.br) 
61 Food service é o mercado que envolve a cadeia de produção e distribuição de alimentos, insumos, 
equipamentos e serviços destinados a estabelecimentos que preparam e distribuem a chamada “refeição fora do 
lar”. Em seu subgrupo comercial estão restaurantes a la carte, self-service e prato pronto; fast-foods; lanchonetes; 
padarias; bares; quiosques; buffets; rotisseries e vending machines.  
62 O universo da pesquisa é o total de habitantes das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Distrito Federal, com idade entre 17 e 65 anos, das classes 
A/B/C/D/E. Pesquisa qualitativa (52 Grupos de Discussão) e quantitativa (2.136 entrevistas) entre os dias 30 de 
março e 6 de abril de 2006. 
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Nas refeições ligadas ao trabalho, no almoço, durante a semana, as pessoas 

procuram o fast-food por sua proposta culinária. Para as refeições ligadas a outras atividades, 

em jantares de dia de semana e almoços aos fins de semana, vale a conveniência. E para as 

refeições ligadas ao prazer da alimentação, em jantares de dia de semana e almoços em fins de 

semana e feriados, as pessoas buscam outras opções fora o fast-food (churrascarias, 

restaurantes étnicos, a la carte ou temáticos, bares e botecos e hamburguerias, entre outros). 

Do total das despesas com alimentação, a refeição fora de casa representa, para a classe A, 

37%; para a classe B, 23,3%; para a classe C, 17%; para a classe D, 12,7%, e para a classe E, 

12%, demonstrando o grau de representatividade mesmo nas camadas sociais menos 

abastadas — as classes D e E investem metade da sua renda em alimentação; a classe C, um 

terço; a classe B, um quarto e a classe A, um quinto. 

Segundo o IBGE63, somente em São Paulo, a média de despesas mensais com a 

alimentação fora do lar, considerando almoço e jantar, é de R$ 9 milhões e 500 mil reais de 

um total Brasil de R$ 26 milhões 860 mil.  

Das pessoas que efetivam suas refeição fora de casa, 81% está em busca de coisas 

diferentes, 79% quer variar de sabor, 70% quer descansar de cozinhar, 70% considera uma 

alegria para as crianças, 66% acredita ser uma fuga da rotina e 42% aproveita a oportunidade 

para uma reunião familiar. Uma parcela significativa sabe que o programa é caro (80%), e 

30% das pessoas não confiam na qualidade das refeições servidas. No segmento de fast-food, 

48% das lojas estão nos shoppings, 34% são lojas de rua, 4% de hipermercados e 1% estão em 

galerias e centros comerciais (os outros 13% estão em outros espaços). Quanto aos quiosques, 

76% estão em shoppings. Do total dos estabelecimentos, 62,5% vendem sanduíches e 22,9% 

refeições variadas, com um gasto médio de R$ 11,42. 

Diante dessas porcentagens e cifras, pretende-se mostrar que a metodologia 

aplicada, respeitando as temporalidades de dias de semana e fins de semana, em três períodos: 

almoço, lanche e jantar, e com demandas distintas para cada um dos shoppings analisados, é 

justificável. 

 

 

 

 

                                                 
63 IBGE: Pesquisa de orçamentos Familiares 2002-2003: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=278> Acesso em 9 fev. 
2008. 



 96

3.1.3.2 Giraffas nos Shoppings West Plaza e Frei Caneca: Especificidades e Fluxos 

 

O endereço residencial das pessoas, a sua forma de locomoção, o local onde 

concluíram seus estudos são excelentes sinalizadores de cultura. Por certo uma observação 

apurada consegue trazer à análise diversos fatores de origem dos consumidores, que são 

confirmados apenas nas conversas informais.  

No Shopping West Plaza, durante o almoço no fim de semana, uma senhora 

segurando uma carteirinha de mão e um guarda-chuva indica que veio a pé (se viesse de carro 

não carregaria o guarda-chuva para a praça de alimentação). Assim como um senhor com uma 

grande mochila nas costas acompanhado da filha, de aproximadamente nove anos, e da 

esposa, trajados com roupa social e tênis, indica que devem ter chegado ao shopping por 

transportes públicos (se viessem de carro não carregariam a mochila nem estariam 

necessariamente de tênis).  

No Shopping Frei Caneca, durante o jantar em dia de semana, um rapaz que 

carrega uma mochila e se alimenta enquanto lê indica que está fazendo cursinho ou faculdade 

e que veio a pé ou de metrô. Caso contrário, não carregaria tantos livros para se alimentar, 

mesmo que quisesse ler durante a refeição. Assim como um pai acompanhado do filho de 

aproximadamente sete anos, também em um dia de semana à noite, sem a menor pressa para 

acabar a refeição ou sair da mesa (quase duas horas entre pedir, comer e ficar conversando), 

indica que moram nas proximidades, caso contrário, estariam preocupados em fazer tudo com 

mais velocidade por conta de estacionamento pago, por exemplo. 

Entender as especificidades e os fluxos de cada shopping com seus entornos e 

contornos é condição essencial para ajustar o foco etnológico desta pesquisa, alinhada ao 

poder midiático das marcas expostas na praça de alimentação. 

 

West Plaza 

No Shopping West Plaza, o Giraffas está localizado na praça principal, que tem 

forma circular, o que gera dúvidas quanto à escolha do fast-food, tamanho o cardápio de 

opções na praça. As mesas e as cadeiras são móveis, permitindo realocação e o 

reagrupamento de pessoas nos espaços. 

Administrado pela rede Plaza, que inclui os shoppings Pátio Paulista e Pátio 

Higienópolis, oWest Plaza terá seu nome modificado para Pátio West Plaza, em decorrência 

de uma reforma iniciada pela necessidade de atualização do espaço e também pelo surgimento 

de  um  novo  empreendimento  na  região,  a  menos  de  oitocentos  metros  do West Plaza: o 
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shopping Bourbon Pompéia, administrado pelo grupo de investimentos Zaffari, do Rio 

Grande do Sul. 

O shopping West Plaza está localizado no Bairro da Água Branca, entre as 

Avenidas Francisco Matarazzo e Antártica, zona Oeste da cidade, próximo ao Parque da Água 

Branca e à Estação Palmeiras Barra Funda, o que facilita o acesso de pessoas de outros bairros 

devido às conexões entre metrô, trem e ônibus,. O endereço é Avenida Francisco Matarazzo, 

sem número, altura do número 1500, esquina com o viaduto Antártica. 

Inaugurado em 2 de maio de 1991, é um significativo centro de lazer e compras 

para quem reside, estuda ou trabalha na região. Sua construção, em uma área de 110 mil 

metros quadrados, é estruturada por um bulevar arborizado e três grandes blocos interligados 

por passarelas de vidro. Atualmente possui seis lojas âncoras, 260 lojas e 254 lojas satélites, 

incluindo marcas significativas do mundo da moda. Na área de entretenimento, oferece duas 

salas de cinema com capacidade para 200 lugares cada, e em breve terá dez salas multiplex. 

Para o entretenimento das crianças possui o espaço Playland. Onze pisos com capacidade para 

12 mil vagas rotativas por dia (2.500 demarcadas) oferecem ampla capacidade de 

estacionamento. Os nove elevadores, incluindo os panorâmicos e dois para carga e descarga e 

as 33 escadas rolantes fazem as conexões entre os pisos. A academia de ginástica Bio Ritmo 

oferece uma opção para os que desejam praticar atividades físicas. Na praça de alimentação, 

três restaurantes e 22 lojas fast-food funcionam de segunda a sábado das 10h às 23h, e aos 

domingos e feriados, das 10h às 22h. Entre os serviços oferecidos pelo shopping estão o 

complexo infantil com fraldário, banheiro infantil e lactário gratuitos; o empréstimo de 

triciclos motorizados e isenção de estacionamento para deficientes; área de prestação de 

serviços com agência de turismo e casa de câmbio, além de caixas eletrônicos; chaveiro, pet 

shop, lotérica e gráfica; consertos de roupas, tratamento para mãos e pés, cabeleireiros, e 

espaço para encontros da terceira idade. 

De forma estereotipada, o shopping ficou conhecido como Nordeste Plaza, 

trazendo à tona o discurso implícito que resulta da observação das pessoas que por seu espaço 

circulam, especialmente nos fins de semana — pessoas simples e de poder aquisitivo mais 

baixo, especialmente devido à localização em um entroncamento de estações de trem, ônibus 

e metrô, permeabilizando o acesso à rede. A expressão “Nordeste Plaza” está registrada em 

jornais e blogs. 

O mapa de freqüência e fluxos segue os ritmos a seguir: 
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Dia de semana: 

Almoço: trabalham na região (transeuntes e motorizados) 

Lanche: trabalham na região (transeuntes e motorizados) 

Jantar: trabalham na região (transeuntes e motorizados) 

moram na região/compras (transeuntes, condução, motorizados) 

 

Fins de semana:  

Almoço: trabalham na região (transeuntes) 

em eventos (motorizadas, táxi) 

moram na região (transeuntes, condução) 

entretenimento/cultura (transeuntes, motorizadas, condução) 

Lanche: em eventos (motorizadas, táxi) 

entretenimento/cultura (transeuntes, motorizadas, condução) 

Jantar: moram na região (transeuntes, condução) 

entretenimento/cultura (transeuntes, motorizadas, condução) 

 

Frei Caneca 

No Shopping Frei Caneca, o Giraffas está em um apêndice da praça principal, em 

uma via de acesso menos visível. Os consumidores que chegam até ele vão especificamente 

ao Giraffas, e o volume de consumidores perdidos na praça que poderiam optar pela rede 

diminui. As cadeiras e as mesas são fixas, o que limita o número de pessoas que podem se 

reunir no mesmo espaço e gera um nomadismo da pequena praça para a grande praça: as 

pessoas compram no Giraffas, pegam suas bandejas e vão se sentar na praça principal, onde 

podem ver e ser vistas também. 

O Shopping Frei Caneca reúne diversos espaços de cultura e lazer. Inaugurado em 

2001, possui 140 lojas, mil vagas cobertas de estacionamento e um centro de convenções com 

6.500 metros quadrados de área para exposições. 

Uma praça de alimentação, nove salas de cinema, um supermercado, uma clínica 

odontológica e um heliporto estão entre os serviços oferecidos pelo shopping. Na área 

cultural, uma galeria de arte, o teatro nos dois últimos pisos e uma escola profissionalizante na 

praça de alimentação. 

Na praça de alimentação, são 20 opções que representam as principais marcas de 

fast-food do mercado: Coração Mineiro, Vivenda do Camarão, McDonald’s, BonGrillê, 

Alcibieri,  Roast  Express,  São Paulo I,  Spaghetti Primo,  Spoleto, Woody’s Beef  &  Burger, 
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Oásis Estupenda Paella, Sushi Tomi, Casa do Pão de Queijo, Frei Café, Açaí Show, Subway, 

Jin Jin e Giraffas que divididas em duas praças: a principal, e uma complementar, onde se 

encontra a loja do Giraffas. 

Em entretenimento, Cinema Unibanco Arteplex com 11 salas, Fotogaleria de Arte 

do Instituto Moreira Salles e Teatro Nair Belo (projeto de acústica e sônica assinado por José 

Augusto Nepomuceno, consultor consagrado internacionalmente, com elevada qualidade de 

isolamento acústico que permite apresentação de musicais, óperas e até gravação de 

programas em áudio e vídeo, inclusive digitais). 

Para negócios, Centro de Convenções Frei Caneca, inaugurado em maio de 2001, 

um dos principais espaços do Frei Caneca Shopping & Convention Center, empreendimento 

multifuncional que reúne também um shopping center com 140 lojas e uma infra-estrutura 

que coloca à disposição dos participantes de eventos e convenções 1.500 vagas cobertas de 

estacionamento, um Gourmet Center com três restaurantes, complementando a praça de 

alimentação que possui 18 operações, o Teatro Shopping Frei Caneca, nove salas de cinema 

do Unibanco Arteplex e uma  

Projetado dentro dos mais modernos conceitos de multifuncionalidade, o Centro 

de Convenções Frei Caneca representa uma alternativa versátil, contemporânea e funcional 

para a realização dos mais variados eventos: feiras de negócios, congressos e convenções, 

desfiles, shows, exposições, lançamento de produtos, festas de formatura e confraternização.  

Atendendo a uma necessidade real do segmento, o espaço, com 6.500 m² é 

equipado com salas modulares para acomodar de 50 a 2.000 pessoas sentadas 

simultaneamente e um auditório principal com 600 lugares. Possui infra-estrutura completa: 

sanitários masculino e feminino (incluindo unidades para portadores de deficiência), 

vestiários, guarda-volumes, elevadores exclusivos para cargas e ar condicionado central. 

Em tecnologia, o Centro de Convenções Frei Caneca, em parceria com a Siemens, 

oferecem linhas telefônicas, links de acesso a Internet e rede interna. 

No seu quinto ano de operação, o Centro de Convenções Frei Caneca vem 

acompanhando as tendências de um mercado que cresce a todo instante e, por isso, foi o 

primeiro Centro de Convenções de São Paulo a oferecer o que há de mais moderno em 

tecnologia de dados: o Sistema de Redes WI-FI, também em parceria com a Siemens. 

Implantado e dirigido pelo executivo Winston Chagas, o Centro de Convenções 

Frei Caneca tem uma das agendas mais disputadas por promotores na cidade de São Paulo, 

onde, com essa flexibilidade de espaços, é possível realizar eventos de pequeno, médio e 

grande portes. 
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Para deficientes físicos, há vagas especialmente demarcadas em todos os cinco 

pisos de estacionamento, com manobristas a disposição do usuário portador de deficiência 

física, se o mesmo necessitar. As vagas reservadas a deficientes estão localizadas próximas 

aos elevadores e aos caixas, e todas as dependências do shopping dão livre acesso a cadeiras 

de rodas. O Shopping Frei Caneca dispõe de banheiros exclusivos para portadores de 

deficiência física, em todos os pisos. 

Animais domésticos, de pequeno porte são permitidos, desde que conduzidos com 

guias, em todas as dependências do shopping, exceto na praça de alimentação, na área dos 

restaurantes e nas dependências fechadas – elevadores, salas de cinema, teatro, centro de 

convenções e exposições e escola de teatro. 

O Shopping Frei Caneca tem à disposição de seus visitantes terminais de auto-

atendimento do Banco 24 horas, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, e 

Unibanco que são localizados pelos cinco pisos de lojas, funcionando no mesmo horário do 

shopping. 

O estacionamento tem mil vagas fixas, 4.500 rotativas e estacionamento VIP com 

serviço de manobristas administrado pela Estapar.  

O fraldário, localizado no 1º piso, é outra facilidade que o Frei Caneca 

disponibiliza para seus visitantes, e fica aberto no mesmo horário do shopping e, além disso, 

carrinhos para bebês podem ser retirados na administração do shopping, no 6º piso. 

Os consumidores do shopping têm idade média de 32 anos e renda familiar de R$ 

4.900,00, mais que o dobro da média da cidade (R$ 1.900); sendo que 65% têm curso 

superior, 60% têm computador em casa e 36% são solteiros. 

Como a rua Frei Caneca, paralela à Rua Augusta, localiza-se em um corredor de 

ligação entre a Av. Paulista e uma área degradada do centro da cidade, passa exatamente no 

meio de uma região adotada, há quase 20 anos, por travestis, prostitutas e gays que 

freqüentam as casas noturnas da região. Como há muitos gays, comportamentos rejeitados em 

outras regiões da cidade são bem aceitos no Frei Caneca, como casais gays de mãos dadas, 

fazendo coisas que não seriam bem recebidas em nenhum outro lugar da cidade64.  

 
Em que lugar um travesti pode andar de mãos dadas com seu marido e ninguém fica 
olhando? […]. “Só no shopping Frei Caneca.” 

                                                 
64 Ver imagens de página eletrônica com matéria sobre corretor que divulga imóveis entre o público GLS na 
página 105, Figura 20, além de blog com referência à expressão “Gay Boneca”, Figura 21. 
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O tipo de discriminação na região é diferente […] “O problema é gay discriminando 
travesti e sapatão discriminando gay.” Tem até cabeleireiro gay que não aceita 
travesti como cliente.65 

 

Informalmente chamado de “Gay Boneca”, o shopping adquiriu visibilidade 

vinculada aos relacionamentos homossexuais após o incidente do “beijaço gay”66 que ali se 

processou. 

O mapa de freqüência e fluxos segue os ritmos abaixo: 
 

Dia de semana: 
 

Almoço: trabalham na região (transeuntes) 
em eventos (motorizadas, táxi) 

Lanche: trabalham na região (transeuntes) 
em eventos (motorizadas, táxi) 

Jantar: moram na região/compras (transeuntes, condução) 
entretenimento/cultura (transeuntes, motorizadas, condução) 

 
Fins de semana: 
 

Almoço: trabalham na região (transeuntes) 
em eventos (motorizadas, táxi) 
moram na região/compras (transeuntes, condução) 
entretenimento/cultura (transeuntes, motorizadas, condução) 

Lanche: em eventos (motorizadas, táxi) 
entretenimento/cultura (transeuntes, motorizadas, condução) 
moram na região/compras (transeuntes, condução) 

Jantar: moram na região/compras (transeuntes, condução) 
entretenimento/cultura (transeuntes, motorizadas, condução) 
em eventos (motorizadas, táxi) 

 

                                                 
65 <http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/noticias/ult338u5120.shtml> Acesso em 9 fev. 2008. 
26/07/2005 - 20h26 “Turista gay em São Paulo tem de visitar a rua Frei Caneca” da Folha de S.Paulo. 
66 <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u79567.shtml> Acesso em 9 fev. 2008. 
03/08/2003 - 18h46 “‘Beijaço’” gay reúne 2.000 em shopping center em SP”, da Folha Online. O “beijaço” foi 
um manifesto contra a suposta proibição de beijos de um casal homossexual ocorrido no shopping center. 
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3.2 A EXPERIÊNCIA GIRAFFAS 

 
3.2.1 Padrões Culturais para Etnografia da Praça de Alimentação 

 
O senhor… Mire e veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as 
pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas — mas que elas vão 
sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. 
Isso que me alegra, montão (ROSA, 1963, p. 24). 

 

O que se analisa na eXperiência GiraFFas é o experimentar de sentidos, que não 

são previamente definidos e sim resultantes de uma relação construída por deslocamento de 

articulações materiais e simbólicas. Interpretar a sensação de um consumidor — que vai à 

rede em busca não apenas do brinde, mas da experiência de comer um sanduíche com o nome 

de sua banda preferida em uma embalagem com a foto de seus ídolos, também estampada no 

copo e no papel de bandeja — é um processo mais complexo e articulado nas materialidades e 

simbologias do tecido e do comportamento narrativo.  

Esse raciocínio reforça a importância de se estudar o contexto do texto e do 

comportamento do pesquisado e sua relação dialética com o contexto do pesquisador. Por 

certo somos guiados por linhas de força que limitam a liberdade plural de interpretação no 

processo de leitura, especialmente a que se refere a uma etnografia do consumo. Como não há 

leituras erradas ou a-históricas, e sim novos contextos e novos implícitos, cada interpretação é 

lida de forma singular com o que foi dado a ler pela mentalidade de sentidos produzida em 

discursos e comportamentos (BARONAS, 2003, p. 162).  

Daí a importância do papel do observador, ou autor, ou criador, que percorre 

marcas e corre riscos sobre a trilha das palavras (estas com toda a sua neutralidade 

bakhtiniana), e que também busca deixar registros, emitir marcas e traçar suas próprias trilhas, 

além de gerar juízos de valor, o que o legitima perante seu paradigmático campo de 

reconhecimento. Abrir portas, sabê-las certas, ter uma pergunta e querer repostas, e registrar 

esse encontro com a realidade. Na praça de alimentação ou no campo das argumentações, é 

neste espaço e tempo que se situa a autoria do pesquisador — no caso de Giraffas, a minha 

autoria. 

A importância dessa forma de interpretar o grande texto de comportamentos que 

se processam na praça de alimentação, que não se limita a decodificar signos nem desvendar 

sentidos exteriores (GREGOLIN, 2003, p. 48), permite ler os vestígios da rede de discursos 
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que envolvem os sentidos, que não se dão em definitivo e estão em permanente construção, 

gerando aberturas, contradições, deslocamentos e polêmica. 

Nesta linha de pensar, a etnografia é um espaço de análise polêmico por natureza. 

O que se observa dos consumidores em muito se refere à minha formação e forma de ler o 

mundo não escrito daqueles que apenas se comportam, naturalmente, sem posar para uma 

análise acadêmica, dada a relativa distância entre pesquisador e pesquisado (uma das 

principais diferenças da pesquisa, que propõe contato mais próximo aos pesquisados, como as 

entrevistas e os grupos de discussão). Na estruturação das redes de sentido da avaliação dos 

resultados da observação etnográfica, o efeito-autor se torna o grande diferencial no processo. 

Outros olhos e outra formação discursiva por certo trariam à luz outras questões do consumo e 

da comunicação, gerando outra teia de interpretações e redimensionando os sentidos. Como a 

marca ou a fala do autor estão associadas ao gênero do discurso, amplia-se o espectro da 

apropriação das imagens e entrelinhas observadas na etnografia e no registro da construção da 

memória coletiva da sociedade analisada na pesquisa. O registro extremamente formal e 

convencional de uma situação plena de nuances e cores, típicas do comportamento humano, 

complexo e imprevisível, resulta em um direcionamento do entendimento para o leitor ou 

avaliador de determinado trabalho acadêmico distinto daquele que se utiliza de um gênero de 

registro de impressões mais informal, que tende ao poético ou imagético, que 

quantitativamente tende a ser mais inconsistente e que na qualidade pode ter efeito mais 

contundente. 

 

3.2.2 Etnografia do Consumo de Fast-food em Praças de Alimentação 

 

A eX-pesquisa é um dos múltiplos novos caminhos para as investigações sobre o 

complexo fenômeno do consumo na contemporaneidade. Aproveitando a metodologia para 

organizar um estudo epistemológico, o raciocínio abordado por Canevacci se enquadra 

perfeitamente como uma crítica ao método atual de análise das pesquisas, herança de um 

processo estruturalista no qual é possível classificar pessoas e situações de acordo com 

padrões preestabelecidos e universais. Tratada como etnografia visual pelo autor,67 em que se 

busca inspiração para a composição dos padrões metodológicos de observação e análise do 

real, este processo “prevê um tipo de metodologia que não é mais da antropologia. Qualquer 

                                                 
67 Palestra sobre a fetichização visual das marcas, realizada pelo instituto Ipsos em parceria com a Aberje. “O 
Fetichismo Visual das Marcas na Pós-Modernidad”; 12 de novembro de 2007, Entrevista em: 
<http://www.maxpressnet.com.br/noticia-boxsa.asp?TIPO=PA&SQINF=295868> Acesso em 9 de fev. 2008. 
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pessoa que trabalha na área mais ampla da comunicação deve utilizar”, pois “o subjetivismo 

do consumidor não é mais objetivo e à distância e sim envolvido e parte da pesquisa” 

(CANEVACCI, 2007), proporcionando um diálogo forte e híbrido entre objeto de pesquisa e 

subjetividade. O autor também propõe o “treino do olhar”, que possibilita o desafio de mudar 

a maneira de olhar, de olhar de forma distinta. Esse olhar proporciona uma biografia 

etnográfica das mercadorias de/em consumo, onde o orgânico e o inorgânico são híbridos e 

vão além do dualismo tradicional. Esse processo gera uma postura corporal distinta para o 

observador, em permanente estado de “estorpor”, que pode ser traduzida por “um 

posicionamento do sujeito que espera uma coisa desconhecida, que é fonte de desejo de 

conhecimento”, possibilitando “penetrar e ser penetrado pelas coisas”. Destaca-se o “fazer-se 

ver”, no qual a coisa que vê também é vista; e o “fazer-se olho”. 

Com essa acepção, esse autor pontuou em entrevista68 que o shopping center 

passou a ser a “fábrica da contemporaneidade”, pois o consumidor “vai ao shopping não 

apenas para comprar, mas para consumir comunicação, para se mostrar, para encontrar 

pessoas. Daí surge a idéia de um consumo performático” que deve ser observado, organizado 

e analisado de forma distinta, “O observador é um príncipe que frui por toda parte do fato de 

estar incógnito. [...] É um eu insaciável do não eu que a cada instante o revela e exprime em 

imagens mais vivas do que a própria vida, sempre instável e fugidia” (BAUDELAIRE, 1997, 

p. 21, grifos do autor). 

Não existem objetos puros que possam ser esquadrinhados e enjaulados para 

análise de gostos, que na contemporaneidade são cada vez mais voláteis, instantâneos e 

multipanoramáticos. Esse já é um motivo significativo para a pesquisa de comunicação no 

campo acadêmico merecer atenção especial nos próximos anos. Está se tornando ex, devido às 

suas ferramentas de análise, e precisa ser eX, dadas as infinitas possibilidades que a 

cibercontemporaneidade oferece. Mais que a padronização socioantropológica com suas 

regras, leis, previsões que tornam estáticos e sólidos o que é volátil e fluido, devem ser 

considerados os gaps ou brechas, possibilidades dadas à observação com múltiplos 

cruzamentos inusitados. 

Nas palavras de Canecacci (2005, p. 8), deve haver uma espontaneidade 

metodológica polifônica, pois  

 
Tipologias e taxonomias estão exauridas. Não está inscrito no estatuto de ferro das 
ciências sociais que se devam reproduzir estas gaiolas. E se no estatuto 

                                                 
68 Folha de S.Paulo, 25 novembro 2007; caderno dinheiro B33; entrevista a Isabelle Moreira Lima, da 
reportagem local. 
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epistemológico de sociologias/antropologias houver a elaboração de modelos 
(patterns), eu não os seguirei. A viagem aqui empreendida é de outro tipo. Não 
satisfará nenhum sistematizador, nem classificações ou comparações. O objetivo 
explícito é o de aplicar uma metodologia das diferenças [...] 

 

Ler essa citação, mesmo sabendo de sua vanguarda intelectual diante de um 

método de avaliação e legitimação do campo acadêmico, com suas regras consagradas, é um 

levante de entusiasmo para pensar o ensimesmado. Sem sistemas, classificações e 

comparações convencionais, aplicando uma metodologia das diferenças. Para mudar 

paradigmas, no fast-food Giraffas ou no ciberespaço da vida, eXperimentar pode ser uma boa 

experiência.  

 
Não existe uma visão unitária e global das culturas […] que seja passível de resumir 
a um número, a um código ou a uma receita. A síntese é o instrumento conceitual da 
ordem, nascido da pólis, e que aqui é rompido; o que resta — fragmentos líquidos 
— cruza-se e afasta-se sem possibilidade alguma de reconstruir o quebra-cabeça 
perspectivo do social (CANEVACCI, 2005, p. 8). 

 

 

3.2.2.1 Proxemia: Padrões de Proximidade para a Análise da Etnografia de Consumo 

 
Essas são as histórias do dia-a-dia: tempo que se cristaliza em espaço. A partir daí, a 
história de um lugar se tornar história pessoal. Por sedimentação, tudo o que é 
insignificante — rituais, odores, ruídos, imagens, construções arquitetônicas — se 
transforma no que Nietzsche chamada de “diário figurativo”. Diário que nos ensina 
o que é preciso dizer, fazer, pensar, amar. Diário que nos ensina “que podemos viver 
aqui, já que vivemos aqui. Dessa maneira se forma um nós que permite a cada um 
sentir-se “como o espírito da casa, da linhagem, da cidade” (MAFFESOLI, 2006, p. 
199) 

 

O conceito que norteia a análise não apenas do discurso verbal mas também 

corporal dos pesquisados e entrevistados é o da proxemia69. Países em diversas partes do 

mundo foram formados por raízes culturais distintas e vivem especificidades geográficas e 

políticas também distintas, resultando em padrões de comportamentos que diferem e 

interferem diretamente na forma pela qual determinado agrupamento social é reconhecido 

(HALL, 2005). 

                                                 
69 O indivíduo significa menos que a comunidade da qual ele participa; assim, a trama comunitária ganha força 
perante a história factual e adquire um valor de relação da vida social. “Não apenas a relação interindividual, 
mas também a que me liga a um território, a uma cidade, a um meio ambiente natural que partilho com os outros 
as megalópoles contemporâneas suscitam uma multiplicidade de pequenos encraves fundamentados em uma 
interdependência absoluta [...] Com qualquer nome que se lhe dê, bairros, vizinhanças, grupos de interesses 
diversos, redes, estamos assistindo ao retorno de um investimento afetivo, passional e do qual conhecemos o 
aspecto estruturalmente ambíguo e ambivalente” (MAFFESOLI, 2006, p 198-9). 
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Analisadas isoladamente, por certo as pessoas apresentarão comportamentos que 

não podem ser vistos como padrões de grupo. A constância na observação é o que gera 

padrões e permite avaliações mais consistentes, considerações fundamentais sobre questões de 

texto e contexto da realidade observada. 

O discurso verbalizado possibilita a percepção de variações, como sotaques, 

coloquialismo e adloquialismo, entonação, altura e modulação, além da análise dos implícitos 

das entrelinhas, resultantes da formação de quem fala, de onde fala, por que fala, como fala, 

entre outros determinantes. A essa observação, focada na linguagem da palavra, soma-se a 

linguagem de corpo: os gestos, a forma de olhar, o modo de se aproximar. 

“A estonteante temporalidade desse objeto não me deixa outra alternativa senão 

recorrer a conversas fragmentadas e a uma certa flânerie etnográfica” (ARANTES, 2000, p. 

128). É essa dialética da flânerie benjaminiana que propõe um ponto de partida para as 

experiências subjetivas do observador-participante da vida nas cidades, hoje “interrompidas, 

flagradas e questionadas por seus contemporâneos: outros espaços e fronteiras, outras 

prioridades, põem em cheque o seu isolamento. Colocam-no em relação” (Idem, ibidem, p. 

128).  

A compreensão do outro em relação ao envolvimento do corpo é estruturada 

utilizando-se o conceito das distâncias, que permitem experiências distintas de sensações 

olfativas e táteis fundamentais para se definir as formas de contato entre pessoas de 

determinado grupo. 

Distância íntima, por excesso de proximidade, é a que mais define um detalhe de 

corpo, porém gera distorção nos traços e agudeza nos detalhes. A distância pessoal não 

permite o detalhamento da distância íntima, porém fornece boa definição de detalhes faciais. 

Distância social permite a visualização de toda a figura e do comportamento integrado do 

corpo, porém inviabiliza a percepção de detalhes do rosto, como expressões tênues dos olhos 

e da boca — em conversações ou espaços de negócios, varia de 1,20 m a 3,50 m dependendo 

do grau de envolvimento das pessoas que trabalham juntas. A distância pública excede o 

envolvimento pessoal, com discursos e performance teatral para que os gestos e a postura 

corporal comuniquem a mensagem de forma amplificada a um número volumoso de pessoas 

(HALL, 2005). 

A forma como as pessoas se comportam em uma fila, a disposição das cadeiras 

em uma praça ou em um café, a distância pessoal residencial e o espaçamento entre as pessoas 

nos espaços públicos também são ícones de comportamento. Quando uma sala de espera tem 

assentos em fileiras fixas, a tendência é desestimular a conversação (espaços sociofugidios); 
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por outro lado, as mesas com cadeiras móveis tendem a reunir as pessoas (espaços 

sociopetalados). Esse reflexo da arquitetura e construção das cidades é um excelente espelho 

comportamental e se aplica aos estudos que faço sobre a praça de alimentação. 

Na análise de culturas de países ou de consumidores na praça de alimentação, os 

padrões proxêmicos diferem, revelando as estruturas perceptivas de certos grupos com base 

em seus hábitos culturais. Perceber o mundo de forma diferente leva indivíduos a 

experimentá-lo de forma distinta na vida e, especificamente neste estudo, nas relações que se 

estabelecem na praça de alimentação e no consumo de Giraffas, considerando também a 

estrutura dos shopping centers e a disposição das lojas na praça de alimentação. 

Essa questão pode ser complementada com uma nova percepção utilizada para se 

compreender os locais de consumo, considerados como lugares de produção de valor pela 

psicogeografia70, compondo um mapa sensitivo de localização em que marcas influenciam 

valores, estilos, visões de mundo e comportamentos experimentados por consumidores 

quando situados nos micropanoramas dos espaços comerciais — uma nova abordagem dos 

fenômenos urbanos, fundada na cartografia das emoções. “E a menor investigação revela que 

as diferentes influências, qualitativas ou quantitativas, dos diversos cenários de uma cidade 

não se podem determinar somente a partir de uma época ou de um estilo de arquitetura, e 

ainda menos a partir das condições de vida” (DEBORD, 1955), permitindo ao observador a 

possibilidade de ler as entrelinhas do cenário da praça de alimentação, não apenas em suas 

individualidades, mas considerando as atmosferas psíquicas que compõe cada combinação 

especial de pessoas, oportunamente reunidas em um mesmo espaço, dotando-o de vida, de 

sensações e de afetos. Completo a teoria com uma observação prática que vivenciei visitando 

a praça de alimentação de um  shopping center em construção. Oras, não há mais que 

cimento, tijolos e tapumes, com milhares de peças para acabamento espalhadas. A praça é 

desalmada, é muda, calada. É escura, sem personalidade.Os fast-foods são buracos reservados 

na parede, numerados com placas padronizadas, sem as marcas dos “pequenos deuses 

                                                 
70 Conceito de Guy Debord (1955): “O termo psicogeografia, sugerido por um iletrado Kabyle para designar o 
conjunto de fenômenos que alguns de nós investigávamos no verão de 1953, não parece demasiado impróprio. 
Não contradiz a perspectiva materialista dos acontecimentos da vida e do pensamento provocados pela natureza 
objetiva. A geografia, por exemplo, trata da ação determinante das forças naturais gerais, como a composição 
dos solos ou as condições climáticas, sobre as estruturas econômicas de uma sociedade e, por conseqüência, da 
concepção que esta possa criar do mundo. A psicogeografia se propunha o estudo das leis precisas e dos efeitos 
exatos do meio geográfico, conscientemente organizado ou não, em função de sua influência direta sobre o 
comportamento afetivo dos indivíduos. O adjetivo psicogeográfico, que conserva uma incertidão bastante 
agradável, pode então ser aplicado às descobertas feitas por esse tipo de investigação, aos resultados de sua 
influência sobre os sentimentos humanos, e inclusive de maneira geral a toda situação ou conduta que pareça 
revelar o mesmo espírito de descobrimento”. 
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falantes”71. O espaço psicogeográfico será construído não apenas com a parte  arquitetônica 

do complexo, que cria relacionamento entre pessoas e produtos por meio de marcas, mas com 

a parte humana que, dependendo das circunstâncias, pode apresentar panoramas 

completamente distintos, gerando praças completamente diferenciadas, poderia ousar dizer 

universos paralelos, dentro de um mesmo espaço ou de uma mesma área construída. 

Importante também é considerar o conceito de metáforas urbanas para a análise 

das praças de alimentação, (SILVA, 2001), que propõe ao observador o estudo de metáforas 

que facilitam a compreensão da cidade como a construção social de um imaginário com 

sentido urbano por meio da definição de rituais de espacialidade, temporalidade, visibilidade, 

interiorização e exteriorização. 

Alusivas tanto ao espacial e geométrico como às narrativas da cidade, permitem 

avaliar: 

 

- Dentro e fora: espaço pós-moderno (mapas mentais dos shopping centers: 

quando estamos dentro e quando saímos? Ar-condicionado, cachoeiras, som 

ambiente, comida caseira fazem com que se sinta fora e dentro, em um ambiente 

seguro: paradoxos das construções); 

- Diante e atrás: espaço prospectivo (“relações de distância que o olho 

estabelece por não poder virar a esquina” (GOMBRICH apud SILVA 2001, p. 

69), questão da perda de sensação de tempo dentro do shopping especialmente os 

sem janelas ou clarabóias que permitam ver a luminosidade de fora); 

- Público e privado: interiores da rua (“os paulistanos, que afirmam ‘ver televisão 

para se sentirem fora de casa’”; pessoas que vão ao shopping para passear e tomar 

um café na praça de alimentação); 

- Antes e depois: ordem visual e narrativa (“categorias narrativas fundamentais 

para contar uma cidade em seus sentidos e tecidos históricos, topológicos, tímicos 

e utópicos”, propondo relação de continuidade entre o vazio urbano (espaços 

públicos e vazios ocasionais) e o ocupado (textura e forma produzidas pela 

construção); 

- Ver e/ou ser visto: curto-circuito de olhares. (“Ver ou ser visto significa a 

eventual captura do olho humano para ser convertido em experiência visual e, 

portanto, ser representada em imagem. Além de uma experiência entre sujeitos, as 
                                                 
71 Expressão mencionada por Michel Maffesoli durante sua apresentação no I Simpósio Internacional de Pós-
Modernidade e Publicidade reaizado na ESPM, São Paulo, entre os dias 29 e 30 de maio.  
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imagens da cidade jogam com o mesmo curto-circuito para enganchar ou livrar 

alguém em uma cadeia de mensagens previstas para o cidadão” (SILVA, 2001, p. 

70). Esse circuito envolve a moda que estigmatiza dos transeuntes de shopping 

centers, categorizando-os em punks, moderninhos, pattys, descolados, gays, 

clássicos, judeus, nordestinos, rebeldes, emos…) 

 

Centro/periferia, circuito/fronteira e rizomas urbanos (“condições nucleares que 

estabelecem determinadas culturas ou  nações em relação com aquelas que giram, como 

satélites, em volta de um centro”, que se aplica em relação aos freqüentadores de um shopping 

formadores de opinião e ditadores de regras em relação aos marginais ou periféricos. 

Território não é só “aquele ligado às condições físicas do lugar, mas à territorialidade 

simbólica, vale dizer, cultural, pois não se pode pensar que uma reconstrução de caráter 

imaginário, como a que se propôs no espacial, não conduza a labirintos simbólicos por onde 

se narra o urbano” (SILVA, 2001, p. 73). 

“Não só a experiência, digamos, religiosa, de um centro cósmico mas também a 

social e psíquica de que cada cultura queira ser o ‘centro do mundo’. E cada território, o 

centro de um grupo que se torna mundo para todos os integrantes” (Idem, ibidem, p. 74). 

Interior/Exterior: a Relação Norte/Sul (“relação imaginária vivida pelos habitantes 

das urbes, afetados por diversos modelos de comportamento” repletos de mesclas simbólicas e 

interações culturais, “modos como o internacional faz efeito nas expressões regionais” 

trançando “interessantes cruzamentos de sentidos entre forma e conteúdo” muito claros ao se 

analisar rituais e comportamentos nas praças de alimentação. O modismo do petit gatêau o 

torna acessível para os que sequer sabem sua tradução mas vinculam o galicismo, servido em 

restaurantes a la carte, à imagem do produto nos materiais de comunicação das lojas (displays, 

cardápio, fotoboard). 
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3.2.3. Praças de Alimentação: Novas EXperiências de Socialidade 

 
É preciso reconhecer que as grandes cidades tornaram-se, em larga medida, espaços 
sitiados; mas é tão difícil quanto urgente lutar para que prevaleçam, na construção 
do espaço público, o respeito e o sentimento de responsabilidade pelo semelhante e 
pelo diferente. Este é, penso eu, o grande desafio que as fachadas de cristal e o fast 
food étnico colocam à vida social […] (ARANTES, 2000, p. 163). 

 

Importante perceber operadores conceituais que norteiam o percurso 

metodológico72 proposto, a saber as questões de cultura, localização e pertencimento, 

globalização, capital cultural, tempo livre e lazer, essenciais para elucidar e definir não apenas 

o roteiro das observações como para orientar as respectivas análises.  

Considerando que socialidades se processam nas praças de alimentação, 

fundamentadas na estrutura física dos shopping centers, Arantes (2000, p. 86 e 88) destaca um 

problema teórico que assola as ciências sociais: o fato de as relações sociais estarem 

separadas da questão de tempo e espaço, considerando a urbanidade algo invisível à 

observação, independente dos processos sociais. E traz à luz a geógrafa Doreen Massey que 

elucida a questão por meio da física, pontuando ser errôneo crer que de um lado estão as 

relações sociais e de outro, o tempo e o espaço: “Não é que as relações entre os objetos 

ocorram no tempo e no espaço, mas são estas relações — elas próprias — que produzem o 

espaço-tempo”, encaminhando o raciocínio para o desafio metodológico de “conhecer melhor 

as mediações simbólicas através das quais tempo e espaço participaram da estruturação da 

experiência social.”  

É fato que habitantes de uma cidade, que freqüentam um shopping center, estão se 

deslocando e situando em um espaço urbano cotidianamente trilhado, onde “vão sendo 

construídas coletivamente as fronteiras simbólicas que separam, aproximam, nivelam, 

hierarquizam ou, numa palavra, ordenam as categorias e os grupos sociais em suas mútuas 

relações” (ARANTES, 2000, p 106). Essa experiência, com base em um suporte físico que 

proporciona significados e memórias compartilháveis, é a que possibilita, em zonas 

simbólicas de transição, uma forma contemporânea de se compreender as identidades, as 

fronteiras de diferenças culturais e os marcos, por que não, de uma nova concepção de 

pertencimento, afinal “Pertencer a uma classe, grupo, categoria ou nação é possuir uma 

localização no mapa social, ou seja, ter uma posição social reconhecida como legítima e 

situar-se num espaço físico compartilhado”. Esse conceito integra-se à questão da fronteira 
                                                 
72 Para estas pontuações também foram considerados importantes referências para a pesquisa etnográfica no 
campo da comunicação como Janice Caiafa, Everardo Rocha e, mais especificamente em alimentação, Lívia 
Barbosa. 
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audiovisual, que acontece tanto dentro (televisão, internet, celular)  quanto fora de casa 

(shoppings, exposições, eventos) proposta por Sarlo (2004, p. 106), uma vez que a condição 

humana contemporânea dificulta a sensação de localização, ressignificando os espaços de uso 

e pertencimento onde se definem perfis de identidade e sentido comunitário. E ganha potência 

quando vinculado ao posicionamento contemporâneo de civilidade socialmente 

compartilhada, como pontua Arantes (2000, p. 163) explicando que 

 
É preciso reconhecer que as grandes cidades tornaram-se, em larga medida, espaços 
sitiados; mas é tão difícil quanto urgente lutar para que prevaleçam, na construção 
do espaço público, o respeito e o sentimento de responsabilidade pelo semelhante e 
pelo diferente. Este é, penso eu, o grande desafio que as fachadas de cristal e o fast 
food étnico colocam à vida social […] 
[…] transitamos taticamente em função e negociações e interesses socialmente 
situados e, assim fazendo, exploramos, constituímos e reordenamos as fronteiras 
simbólicas que nos unem e nos separam, com toda a sua ambigüidade e 
ambivalência (ARANTES 2000, p. 138). 

 

O fato é que pertencemos ao mesmo tempo a “diferentes categorias e 

agrupamentos sociais, segundo critérios de gênero, etários, de raça, étnicos, regionais, 

profissionais, religiosos, partidários […] e de classe e nacionalidade” (ARANTES, 2000, p. 

136), assim, a participação no processo social se dá pelo conjunto de todos estes eixos, cada 

qual com seus estatutos políticos próprios, o que desestabiliza os centros de poder 

convencionais e fortalece as minorias sociais que geram o direito ou a cidadania cultural. Para 

Ianni (2005, p. 103), este cenário “liberta horizontes sociais, mentais, imaginários abrindo 

novos e distintos ângulos”, especialmente quando  “uns e outros deixam de estar vinculados a 

somente, ou principalmente, uma cultura, história, tradição, língua, religião, ideologia, 

utopia”. Convidando ao debate Sarlo (2004, p. 106-108), essas experiências culturais são mais 

significativas que o pertencimento social, ultrapassando as divisões por faixas etárias e 

fazendo surgir diferenças e particularismos de tribos e subcultura. Segundo a autora, um 

obstáculo à homogeneização cultural “são as desigualdades econômicas: todos os desejos 

tendem a assemelhar-se, mas nem todos têm as mesmas condições de se realizarem”, não à 

toa há uma infinidade de consumidores universais, porém destes milhões são imaginários. 

“Globalização não ocorre sem a contrapartida da localização: na verdade, estes são processos 

mutuamente constitutivos” (ARANTES, 2000, p. 155) 

Ao passo que o foco da pesquisa se localiza na praça de alimentação e é 

formatado pelas socialidades que ali se processam, regionais, locais, pontuais, o contexto 

macro é retroalimentado por uma sensação temporal de globalização. 
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Appadurai (1999, p. 324) reforça que a globalização envolve instrumentos de 

homogeneização mas não é o mesmo que a sua homogeneidade, uma vez que a sua circulação 

depende de uma economia política e cultural local que a repatria, gerando um panorama 

peculiar de igualdades e diferenças importáveis e exportáveis. Saskia Sassen (1998, p. 219) 

pontua que a globalização “não interliga cidades inteiras, mas apenas determinadas zonas, 

domando redes de pontos estratégicos onde se concentram capital, empresas, força de trabalho 

e signos, que se projetam sobre um espaço que é transnacional”. Nesses pontos nodais se 

aglutinam pessoas que trabalham nas mais variadas áreas, vindas das mais diversas regiões do 

globo, com acesso ao capital financeiro e aos recursos tecnológicos de comunicação, 

interagindo em tempo real com distintas configurações socioculturais que recriam “o jogo 

político das identidades, tendendo a produzir repertórios simbólicos” cujos desdobramentos 

certamente, com toda a sua globalidade de conexões, interferirão na agenda política local. 

 
O que o global significa para os diferentes grupos e culturas que existem nele? Há 
uma tensão aqui: entre as forças de homogeneização e fragmentação; entre aceitação 
branda e resistência; entre consumo e expressão; entre medo e favor. As culturas 
híbridas que se formam tanto no centro como na periferia do sistema mundial, 
culturas ainda significativamente moldadas por políticas culturais nacionais, 
aparecem em todos os níveis. E nós, pois essas são nossas culturas, nos 
confrontamos com uma constante interação de identidade e diferença 
(SILVERSTONE, 2005, p. 204-205). 
O ponto crítico é que os dois lados da moeda do processo da cultura global atual são 
o produto da controvérsia infinitamente variada da igualdade e da diferença numa 
cena caracterizada pelas disjunções entre as diferentes espécies de fluxos globais e 
os panoramas incertos criados nestas e através destas disjunções (APPADURAI, 
1999, p. 325). 

 

Este caminho nos remete  à reflexão sobre a diferenciação entre pessoas e classes 

sociais, que não está nos objetos em si e sim na representação social que eles demonstram, 

permitindo a criação de grupos em que a diferenciação é feita por códigos e signos 

partilhados, colocando o consumo em posição de suma relevância. Canclini (2005, p. 65-72), 

aprofundando esse raciocínio, pontua que o consumo é um lugar de valor cognitivo, útil para 

pensar, afinal “Consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora”, 

considerando que o “consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas 

e em atos socialmente regulados” e, atentando à questão das apropriações que dele derivam, 

considerando que “o consumo é visto não como a mera possessão individual de objetos 

isolados, mas a apropriação coletiva, em relações de solidariedade e distinção com outros, de 

bens que proporcionam satisfações biológicas e simbólicas, que servem para enviar e receber 

mensagens.” Esses conceitos transferem ao consumo e aos bens consumidos o desígnio de 

acessórios rituais que dão sentido ao fluxo rudimentar dos acontecimentos (DOUGAS; 
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ISHERWOOD, 1990, p. 80), provando que o consumo em definitivo estimula o raciocínio e a 

conquista imaginária dos espaços público, permitindo que o homem consuma para se 

distinguir dos outros — ou para se igualar. Essa constatação serve exatamente à proposta do 

shopping center, pois esse ambiente “não é simplesmente espaço de aquisição de coisas — é 

também um espaço de construção da identidade” (PADILHA, 2006, p. 134). 

De fato, mais que consumir objetos, as pessoas circulam nos centros comerciais 

para consumir um certo estilo de vida em que ser visto e ver é o que cria relações 

interpessoais de solidariedade, possibilitando o ingresso em uma certa “fraternidade” 

(SHIELDS, 1994) do shopping center, na qual ordem, limpeza, segurança, beleza e controle 

(da temperatura, da circulação de pessoas e de automóveis, de comportamento) são a base da 

civilidade. Nas observações, esta questão é nítida. Há verdadeiros especialistas em circular 

pelas ruas repletas de estabelecimentos comerciais, seguindo todas as regras que o ambiente 

propõe e fazendo-se notar de alguma forma: pelo andar, pelo vestuário, pelo volume de 

conversa, pela quantidade de sacolas das mais variadas grifes que carrega, pelo circuito que 

percorre, pelas companhias, pelo fast-food que escolhe na praça de alimentação. 

Langman (1994, p. 47) acrescenta que “a rotina da vida cotidiana conta com uma 

mercantilização dos bens e das imagens e concede gratificações emocionais a todos os 

consumidores. Este é o contexto da ‘self-experience’ e da interação social numa sociedade do 

divertimento”, num reino da subjetividade ou numa hiper-realidade. Curioso é notar que todos 

estes processos da rotinização cotidiana estão associados ao trabalho, que rege as suas 

temporalidades, inclusive gerando o chamado tempo “livre”, nem sempre associado ao lazer e 

ao entretenimento, e cuja apropriação diz bastante sobre o que se está a consumir, por 

exemplo, na praça de alimentação: uma pausa no trabalho, um instante de descanso, comida, 

diversão com as crianças, obrigação familiar, prazer, entre outras tantas questões aspiracionais 

ofertadas pelo shopping. 

Para concluir, e antes de apresentar o roteiro de observação para esta pesquisa de 

Comunicação e Consumo de cultura fast-food, convido Armando Silva (2001), cuja pesquisa 

realizada com jovens demonstra que 80% dos entrevistados, de todas as classes sociais, 

elegeram o shopping como lugar favorito, permitindo uma projeção do futuro desses espaços 

como “lugares e cultura urbana” em que novos seres sociais estão se formando e 

transformando as relações com suas crenças, tribalizadas, e com seu entorno, midiatizado. 

 
A explosão de novos centros, de novas praças falsas, fez com que alguns escritores 
dissessem que tais lugares, as praças modernas (algumas destas no interior dos 
centros comerciais) lembram ‘algo como um pátio de prisão com sua superfície de 
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cimento e suas paredes de concreto […]. o que evidencia a sua condição de lugares 
criados pelo poder e não pelas pessoas. Mas no caso do Brasil este dilema já foi 
superado em favor de certos lugares ‘artificiais’, que não negam necessariamente a 
participação cidadã; inclusive tudo parece indicar que os shoppings constituem um 
dos grandes acontecimentos urbanos da São Paulo contemporânea (SILVA, 2001, 
p.174, grifos do autor). 

 

 

3.2.4 Comunicação e Consumo de Cultura Fast-food 

 

Falemos sobre a pesquisa de campo. Afinal, quem observei? São anônimos, 

vocês, eles, mas somos nós. Não sei de suas histórias, nem mesmo de seus nomes, quem são 

seus pais, o que fizeram na infância e por qual motivo gostam do que gostam, mas eles, com 

seu passado circunscrito em seus atos, modificam o meu presente. De onde vêm? Por que 

assim estão? Estariam ali a esmo, em vão? Não. No acaso investigativo desta eXperiência, 

cada pequeno gesto, cada fechar de olhos, cada mordida, cada moeda adquire um significado 

único, essencial. 

Oras, trata-se de uma eXperiência mútua. Escrevo sobre eles e eles em mim 

inscrevem novas letras, paráfrases, metáforas e metonímias, interjeições, superlativos, 

catacreses, palíndromos e onomatopéias. Orações coordenadas e subordinadas que derivam de 

seus comportamentos são o que sei de suas crenças, as quais registro taquigraficamente em 

meus cadernos de pesquisa. 

Da classe social a que pertencem o que apreendi são acessos a acessórios, sacolas 

e objetos — ah!, e como nos confundem, e como enganam o olhar ingênuo, e como falsificam 

e simulam o que nem sempre é caro, raro, valioso. 

De sua cultura, o que entendo são seus gestos que remontam a seus berços. Como 

é difícil ler a memória letrada de quem come. E como a fome modifica um homem, 

respigando feijão na barba dos doutores e limpando a boca dos rotos de livros, de filmes, de 

viagens. O olhar engana! É preciso treiná-lo para que ele não ceda ao óbvio, ao visível, ao 

transparente e cristalino — que não há.  

Porque ver não é preciso. Não é preciso porque é vago. Depende do referencial 

daquele que vê. E qual o modo de ver certo? O ver que se convencionou, com um certo gradil 

de cores, um certo percentil de luz, uma específica carga de estereótipos, uma forçada dose 

política? Há tempos as pesquisas de mercado enxergam por um furinho na redoma com regras 

rígidas sobre o que perguntar, como classificar, como falar, quais gráficos utilizar. 
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Há uma pasteurização do ver, eliminando suas impurezas, suas imperfeições, sua 

realidade. Pois o real não é asséptico como tabulam muitas pesquisas. O real é vivo, é móvel, 

é orgânico. Recortá-lo ou enquadrá-lo existe para fins didáticos — mas há de se fazer a 

ressalva bem descrita sobre o grande laboratório da vida. 

“Só de ver”, como diz o linguajar popular, não se sabe exatamente se são homens 

ou mulheres, ricos ou pobres. “Só de ouvir”, não se sabe se é verdade ou se é mentira (e o que 

é verdade, e o que é mentira?). “Só de ler”, não se sabe se a interpretação significa, solilóquio 

ressignifica, polissignifica, assignifica.73 

Depende de quem vê, de quem fala, de quem ouve, de quem lê. 

Este é o “apreender” o real como “uma certa forma de olhar”, considerando o 

referencial de quem olha e a profundidade do que se quer olhar. Um olhar apurado que 

compreende uma abordagem não apenas social e não apenas cultural, mas sociocultural. 

Assim, vejo passos, pesos, fatos. Comportamentos, atitudes, modos, posturas. 

Levezas e envergaduras de um instante, distinto do anterior, distante. 

                                                 
73 SOLILÓQUIO NO PARLATÓRIO 
 
O maior eczema da linguagem é a inlinguagem. 
Oras, se te falo logo então descompreendes, ou confundes, 
ou transformas, não é mais o que te falei. 
Minhas idéias não são mais minhas, 
são do ar e depois tuas, ou nossas, ou de ninguém. 
 
Egoísta? Bem prefiro tê-las comigo, 
se soubesse de um arquivo idéculo. 
O meu só, para mim somente, 
para outros sol ou nota musical. 
 
Ah! Deve ser o contato com a língua, 
que prova tantos sabores e confunde os dizeres. 
 
Mas digo o que penso. Ou omito? Não minto! 
 
Tal pólen no fecundo ar, vão brotar em outros androceus. 
E da parte que colaborei pode sair um aniversário, 
uma borboleta, um girassol. 
 
Dizem que depois da via-láctea, perto da fábrica dos anos-luz, 
há um grande galpão onde as palavras fugidas vão habitar. 
E brotam em planetas, por isso há tantos quanto os universos 
pronunciáveis e o universo pode vir a sofrer 
de planeticite. 
Uma infecção nos vazios cuja solução é a telepatia. 
Vocalicites. 
Terei que ficar falando sozinho? 
(Marina Pechlivanis; poema vencedor do Concurso de poesia dos 45 anos de ESPM) 
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Com as lentes que construí observando centenas de pessoas no fluxo da praça de 

alimentação, compus contextos de textos, um mar de histórias entrecruzadas que adquiriam 

sentido ali, naquela análise específica. 

Pois outro dia, outra hora e outra composição de pessoas dariam a tudo um 

sentido diverso, uma outra prosa ou outros tantos versos. Ora, eram outras circunstâncias, e 

uma simples garoa lá fora poderia ressignificar uma série de acontecimentos dentro do 

shopping. Aquela senhora não viria de sombrinha nem a colocaria na mesa, impedindo que 

outras pessoas ali sentassem. Os meninos de rua não teriam entrado no shopping com o fluxo 

de pessoas nem comido no Giraffas. 

De seus sonhos, o que posso saber sobre seus sonhos, se só sei da materialidade 

daquilo que meus olhos vêem — assim os sonhos nada são? Ouso compartilhar com todos um 

achado, uma conquista: digo que sei o que almejam, o que por um momento desejam. Sei de 

uma informação valiosa. Sei o que consomem. 

Enquanto consumidores, cercados pela redoma-shopping e situados na 

pancósmica praça de alimentação, todos os observados demonstram seus prazeres alimentares 

pelas escolhas que são feitas, aparentes em suas bandejas. Movidos pela fome, pela pressa, 

pelo preço, pela forma de comer. Pelas presenças e pelas ausências de ingredientes, marcas, 

modos que esse consumo explicita. Olhando com acuidade, posso capturá-los com um 

pequeno rapto de seus costumes, posturas, idéias, culturas… dos quais me aproprio, 

cuidadosamente analiso e devolvo sob a forma de pareceres, novos olhares sobre o já olhado. 

Olhando com acuidade, aquilo que observo também pode me capturar qual pequeno rapto de 

minhas memórias, histórias, passado, formação, sonhos, eXperiências… de mim se 

apropriando e modificando minha forma de olhar — criador e criatura que somos um do 

outro. 

À formação de tantos etnógrafos viajantes, com seus inúmeros pontos de vista das 

mais discrepantes frontes, urge na flanêrie das praças de alimentação dos shopping centers o 

etnógrafo passeante, aquele que adquiriu o passaporte para circular entre os sabores e os 

dizeres daqueles que consomem cultura em forma de comida — uma volta ao mundo no 

circunlóquio possível de meus globos oculares. 

Esta é a proposta etnográfica desta eXperiência Giraffas, que objetivou observar 

os tênues condutos de conexão de um recorte muito específico: os comportamentos 

comunicacionais e os hábitos de consumo propiciados pela interação com a rede Giraffas em 

duas praças de alimentação distintas (Frei Caneca e West Plaza), em dois fluxos diferenciados 

de consumo (dias de semana e fins de semana), em três diferentes períodos de freqüência 
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(hora do almoço, do lanche e do jantar), totalizando doze intervenções no real, criando pontes 

comparativas desta contemporaneidade. O resultado das etnografias foi apresentado 

destacando as questões essenciais de cada intervenção, traçando pontes de idéias em 

realidades distintas e também similares, cujos resultados foram comentados e analisados com 

o intuito de compreender a comunicação e o consumo que se processam nesta cultura fast-

food específica, e as socialidades que daí são geradas e digeridas.  

Prepare os olhos de sua mente para observar os ideopanoramas desta minha 

viagem no tempo e no espaço dos olhares, dos sabores e das eXperiências capturadas na praça 

de alimentação, no Giraffas. 

 

3.2.4.1 Processo de Formação de Categorias: Flexibilidade, Maleabilidade e Precisão 

 
A velha máxima: “Você é aquilo que você come”, que era uma caracterização de 
uma visão ecológica vulgar da humanidade, é extraordinariamente precisa quando 
entendida como um ato social. Porque o comer é um ato de auto-identificação como 
é também todo tipo de consumo. Deixando de lado as proteínas e as calorias, o 
consumo, parte libidinosa da reprodução social, é uma parte significativa da 
definição diferencial dos grupos sociais e dos indivíduos (FRIEDMAN, 1990, p. 
332). 

 

Sobre os grupos analisados no West Plaza e no Frei Caneca, foram criadas 

diversas categorias que ilustram, como resultado da etnografia de consumo feita nas praças de 

alimentação, perfis socioculturais74 dos freqüentadores que circulam por esses tempos e 

espaços, em diferentes acepções: social, cultural, comportamental, alimentar, aspiracional, 

gestual, de fluxos e de consumo — atitudes diagnósticas de diferentes mediações que se 

processam nas interações de comunicação e consumo que esta pesquisa abarca, observadas 

por lentes distintas, amplas e profundas. 

O “social” compreende elementos de visibilidade aparentes — uma dedução da 

faixa etária e a descrição visual da pessoa de acordo com o que é relevante para este estudo, 

incluindo traços genéticos (oriental, negro, claro), características físicas (gordo, magro, alto, 

baixo), visual (cabelos longos, chanel, rabo de cavalo, piercing, maquiagem), vestuário (calça, 

blusa, sapato, boné) e acessórios (bolsa, celular, sacolas de lojas). 

                                                 
74 “Formas de aglutinação expressivas na cultura urbana contemporânea, inspiram ainda estilos de vestir — um 
caso à parte nas torcidas —, vocabulários e atitudes, para utilizar um termo corriqueiro na cena club. Indicam, 
assim, uma forma de presença, de identidade. É interessante notar uma ritualização de encontros; o próprio 
espaço de reunião dos grupos para exercerem sua sociabilidade, é um espaço ritual e, aqui concordando com 
Maffesoli, um lugar carregado de sentido, no qual se definem e executam formas próprias de relacionamento, 
enfrentamento [...] e sensibilidade” (ROCHA, 1998).  
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De modo complementar, o “cultural” analisa os acessos demonstrados pela fusão 

da aparência com o comportamento. Assim, problematiza-se se a pessoa poderia ser associada 

a alguma tribo (“in”, punk, dark, patricinhas, góticos, emos, “moderninhos”, alternativos, 

“hippongos”, “bacanas”), se teve ou tem acesso ao conhecimento escolar (ensino 

fundamental, médio, superior, pós-graduação), se está inserida e atualizada nos movimentos 

ditos “da cultura popular” e de entretenimento vigentes (cinema, teatro, shows, inclusão 

digital), se entende o motivo pelo qual consome determinadas atitudes no ponto-de-venda ou 

se está à deriva das circunstâncias, se é ditador de tendências ou se é um seguidor dos 

modismos. Nesses casos, o que a observação mais calibrada não abarca nem desvenda, um 

bate-papo informal elucida em instantes.  

Por sua vez, o “comportamental” estuda mais especificamente como a pessoa se 

porta nas diversas situações que o consumo proporciona — olhando a praça, se dirigindo à 

loja, observando as pessoas ao redor, interagindo com os outros no acesso ao fast-food, na 

fila, na espera da senha, no momento em que é chamado pela senha, quando recebe o prato, 

enquanto se dirige a uma mesa, durante o posicionamento dos talheres, em todo o ritual de 

alimentação (movimentar talheres, mexer no prato, cortar a comida, mastigar, respirar, 

engolir), na interação com outras pessoas na mesa, após comer (limpar a boca, cruzar os 

talheres, levar a bandeja para o lixo, ficar conversando) e se levantar da mesa. 

De forma objetiva, o “alimentar” analisa o que a pessoa escolheu do cardápio, seja 

lanche (sanduíches, “franguitos” ou fritas) ou comida (saladas, pratos, combinações), com os 

respectivos acompanhamentos (molhos, farofas, tempero, maionese, ketchup), mais as 

bebidas (refrigerantes, água, milk-shake) e as sobremesas (casquinha, sundae, petit gatêau), e 

o que realmente comeu (do seu prato, do prato de um acompanhante), considerando também o 

que sobrou na mesa ou no prato. A escolha de um prato não significa o consumo de todos os 

itens listados — pode haver modificação nas intenções devido a sabor, pressa, 

experimentação do prato de um acompanhante; uma ligação do celular, dependendo do 

assunto, ressignifica o sabor de uma refeição completa, estimulando ou inibindo o apetite. 

Trabalhando com a dedução, o “aspiracional” traça um percurso das intenções das 

pessoas. Observando o conjunto comportamental, o que o consumidor busca ao consumir? 

Alguns estão à procura de inserção, de pertencimento a um determinado grupo. Muitos 

querem estar de acordo com o que ditam as regras da mídia, consumindo aquilo que a 

televisão e os demais veículos de comunicação propagam como gostoso, divertido, saboroso e 

saudável, entre outros tantos atributos explícitos e implícitos em campanhas publicitárias, 

ações promocionais, releases de imprensa. Outros estão no espaço para ver e serem vistos, 
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qual desfile na praça de alimentação. Muitos são os que buscam companhia na solidão das 

rotinas das grandes cidades. E há quem esteja apenas com fome, buscando em um local 

acessível um serviço prático de boa comida por um bom preço, em um estabelecimento que 

ofereça variedade e possibilidade de diversas combinações de alimentos endossados pela 

segurança alimentar — higiene, cuidado no preparo e endosso de fornecedores 

reconhecidamente qualificados.  

A questão “gestual” é de suma importância nesse processo, servindo de parâmetro 

decisivo para a constatação da postura comportamental e da aspiracional. Um modo 

específico de olhar, um certo sorriso, uma forma de apontar para a loja ou de se dirigir a ela, 

uma movimentação corporal em determinada compleição física, o tom de voz e a impostação 

coloquial, a posição dos pés, a forma de consultar o cardápio, a paciência ou irritação durante 

a espera do preparo do prato, a expressão ao receber o pedido, o encantamento ao receber uma 

GiraSurpresa, o jeito de segurar os talheres e de manusear a comida no prato, o estilo de 

mastigar, a postura de comer ao mesmo tempo que fala, a etiqueta à mesa, o uso do celular 

durante a refeição, a utilização do guardanapo, o momento de ingerir a bebida, a forma de 

passar o tempo enquanto come, a formalidade ao cumprimentar pessoas conhecidas e outras 

tantas narrativas e crônicas que se desenrolam dessas ricas capturas do real75.  

Quanto à análise “de fluxos”, cria-se um traçado imaginário que dá consistência, 

sentido e direção à movimentação dos consumidores na praça de alimentação, estudando a 

geografia dos percursos “de onde vêm”, “onde estão” e “para onde vão” (validados pelas 

sacolas de lojas e por ingressos de cinema, por exemplo), e também as temporalidades em 

todo este processo de “quanto tempo durante” a fila, a consulta no cardápio, a espera do prato, 

a ingestão dos alimentos, a espera na mesa. Dessa observação deriva um reforço ao estudo do 

comportamento e uma baliza para a classificação dos grupos de análise criados considerando 

o tempo destinado a este consumo (muito veloz, normal, tranqüilo) e os roteiros de acesso do 

consumidor (das lojas, do estacionamento, da rua e também para as lojas, para o 

estacionamento, para a rua; ou até mais específicos: de casa, do escritório, do lazer e também 

para casa, para o escritório, para o lazer; ou mesmo de um evento ou da aula, para uma festa 

ou para uma viagem) que permitem infinitas, improváveis e surpreendentes combinações. 

Isso garante a coesão do percurso analítico e retoma a reflexão específica desta 

                                                 
75 Conceito estruturado com base em Estrutura das revoluções científicas, de Thomas Khun, para quem se faz 
necessária a existência de um mapa essencial para direcionar a exploração da natureza, por si complexa e variada 
para uma análise ao acaso. Assim, um determinado recorte do real compõe um certo paradigma, com recursos 
que delimitam a pesquisa por meio de teoria, método e padrões científicos específicos, definindo regras para a 
observação de determinados fenômenos inseridos em textos e contextos distintos. 
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dissertação processa-se uma análise “de comunicação e consumo” com o intuito de detalhar o 

relacionamento do consumidor com a marca Giraffas e, complementarmente, de outras 

marcas que estejam sendo portadas e consumidas desde que relevantes ao processo em estudo. 

Essa etapa é fundamental para a compreensão do grau de aproximação e de intensidade entre 

o consumidor e o objeto consumido, determinando o que exatamente é a essência de toda a 

observação proposta — como não poderia deixar de ser, esta investigação busca compreender, 

segundo atributos socioculturais de análise, o que exatamente se consome no Giraffas em 

duas praças de alimentação, sabidamente nos shoppings West Plaza e Frei Caneca. Dentre 

tantas possibilidades, esse consumo pode ser de uma marca, de um alimento, de um prazer, de 

um acesso, de uma fome, de um estilo, de um momento, de uma memória gustativa, de uma 

sensação de bem-estar, de um conforto, de uma alegria, de uma satisfação, de uma inspiração, 

de um encontro, de uma imitação, de um modismo, de uma vontade, de uma admiração, de 

uma curiosidade, de uma eXperiência. Especificamente “de um” em alusão a “um certo” e 

não a “um específico” substantivo ou adjetivo, indeterminando as palavras por considerar que 

há diferentes conotações e implícitos que modificam seus sentidos dependendo dos textos e 

contextos não apenas da situação de observação e do observador, mas especialmente da 

situação individual e social de cada observado, que também pode variar de um dia para outro, 

de um fast-food para outro, de um shopping para outro. Em muitos casos, esse consumo se dá 

com gestos, comportamentos e frases que permitem tecer considerações acerca do Giraffas de 

forma espontânea, destacando seus pontos favoráveis e desfavoráveis no ato do consumo. 

Concluindo, com toda esta minuciosa análise pode-se traçar uma biografia do 

consumidor única e distinta, construída em tempo real, ao vivo e em cores, sem máscaras ou 

filtros amenizadores de circunstâncias, sem ensaios e sem remakes, sem “Sorria, você está 

sendo filmado-gravado-argüido-observado”, sem indução de comportamentos e de respostas 

estereotipadas, sem as limitações de uma múltipla escolha predeterminada e sem a interação 

corporal com um mediador, mesmo considerando um Ph.D. entre os mais bem preparados, 

experientes e capacitados, cuja simples expressão facial (de entusiasmo, de cansaço, de 

pressa, de paciência ou impaciência, de preocupação, de ansiedade) entre outros tantos 

elementos influenciadores, interage com o entrevistado permitindo ressignificar em cadência 

uma série de respostas e de cenas essenciais para a formulação de um substrato sério, crítico e 

rico para as investigações que se processam no campo da comunicação. Como não podia 

deixar de ser, completando estas informações e fornecendo mais recursos para a captura 

focada do real em questão, também foram consideradas as possíveis interferências de diversos 

“climas”: o situacional do país e do mundo, o circunstancial da praça de alimentação, e o 
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térmico, que possibilita aglomerações ou dispersões populacionais apesar da temperatura 

controlada dentro dos shopping centers. 

Ressalto que não se trata de uma apologia à etnografia de consumo em detrimento 

das demais ferramentas metodológicas — inclusive pela complexidade da aplicação desse 

método cujo êxito está completamente associado à performance e ao repertório do observador 

que captura atitudes socioculturais relacionadas à comunicação e ao consumo e as classifica 

com o intuito de criar um tônus discursivo objetivo e passível de comparações, análises e 

conclusões que sejam relevantes aos estudos da academia e funcionais à prática 

mercadológica sem as quais não teriam sentido de existência —, mas sim um movimento para 

a integração de mais esta plataforma peculiar e objetiva de compreensão dos fenômenos da 

realidade somados aos tradicionais repertórios ditos “qualitativos” e “quantitativos”. 

Metodologicamente foram feitas análises descritivas in loco seguindo um roteiro 

inicial específico que, após levantamento de dados nos períodos do almoço, do lanche e do 

jantar, em dias de semana e em fins de semana, foi reorganizado em uma nova estrutura que 

permitiu uma determinada leitura transversal dos diferentes perfis que se destacaram, sejam os 

comuns aos dois shopping centers estudados, sejam específicos de cada um deles. Dessa 

forma foi criada uma ponte conceitual que estruturou as observações etnográficas e permitiu a 

criação de grupos conceituais significativos para que fosse feita a quantificação das 

informações, divididos em:  

 

- “Almoço de Trabalho”: apesar de fora do ambiente de trabalho, o 

comportamento dessas pessoas de certa forma é automatizado, mecanicizado. 

Normalmente em grupos, estão fisicamente na praça de alimentação mas suas 

mentes parecem estar em seus escritórios, estabelecimentos comerciais, fábricas e 

afins, imersas em preocupações. Não há leveza gestual e sim uma explícita tensão 

facial, fazendo com que ingiram seus alimentos com testas franzidas, 

murmurando, mexendo a cabeça em sinal de negação, colocando a mão sobre a 

fronte ou olhando longe, dispersas, como que hipnotizadas. A pressa tende a 

assumir o ritmo da respiração, modificando a deglutição do alimento, com 

mastigadas mais curtas. Em boa parte das observações, as pessoas sequer olham 

para a comida que estão ingerindo, como se a ação fosse mais uma das obrigações 

do dia-a-dia e não um momento de prazer, nutrição e relaxamento. O celular fica 

sobre a mesa e permanentemente é consultado, mesmo sem tocar, para controle do 

tempo. Não foram poucos os casos em que as pessoas abandonaram a comida e os 
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colegas e saíram em disparada, olhando para o relógio. É possível que haja uma 

indigestão não por causa da qualidade do alimento (o que e quanto comem), pois 

em grande maioria consomem refeições e não lanches, e sim por causa da 

qualidade da ingestão do alimento (como comem). 

- “Almoço de Trabalho — Sozinhos na Praça”: todas as características do grupo 

acima se acentuam. A sisudez tende a se intensificar, a dispersão com a situação 

ao redor também, e, principalmente, a pressa. Parece que estão de mau humor ou 

nervosas com algo, cerram os dentes com firmeza ao comer e usam mais força que 

o necessário para cortar uma carne, por exemplo, posturas características de certo 

estado de tensão letárgica, que obriga a pessoa a relaxar por estar comendo, porém 

sem que esta disponha de condições físicas e psicológicas para se sentir bem e 

assim mastigar e ingerir o alimento com adequação — dado o sufoco da solidão, 

associado à turbulência da praça de alimentação e à fixidez dos processos de 

rotina, qual redoma controlada de “hora de comer, hora de beber, hora de acordar, 

hora de sair…” que mecanizam as necessidades, pasteurizando-as. Logo, há 

menos prazer na ingestão dos alimentos e mais obrigação em terminar o processo 

dentro do tempo previsto. 

- “Namoro na Praça”: quando há um relacionamento amoroso e afetuoso entre 

duas pessoas para as quais as demonstrações de carinho por vezes suplantam a 

fome de comida. Parte dos casais ou namorados come por pretexto para estar 

juntos, seja um lanche, uma refeição completa ou uma sobremesa; há os que ficam 

se beijando, trocando carinhos ou apenas se olhando e se esquecem de comer; há 

os que deixam a comida no prato quando o parceiro também o faz; e há os que 

também têm fome e comem não apenas a sua comida como a do parceiro. O amor 

suplanta a fome, alimentando-a. O mesmo vale para uma relação de briga ou 

discórdia, descontada na comida que é deglutida sem que se mastigue ou que é 

maltratada, picotada, amassada e abandonada no prato. Quanto ao ritmo, 

costumam comer mais vagarosamente, a não ser que haja um compromisso social 

(teatro, filme, festa) regulando o horário. 

- “Fome de Conversa”: quando comer faz parte de um grande bate-papo, tal qual 

uma interjeição. Importa menos o que se come, de forma fracionada e 

indisciplinada, praticamente sem pausa para respirar, e mais o que se fala, na 

grande maioria das vezes de boca cheia. Raros são os casos em que as pessoas 

comem primeiro e falam depois; em sua maioria falam primeiro e depois comem 
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ou vão comendo e falando ao mesmo tempo, demonstrando a forma como 

priorizam as suas necessidades pessoais. Quanto à expressão facial, está 

direcionada ao interlocutor e não à comida. Raramente olham para o que estão 

ingerindo e quando o fazem o olhar é vago, apenas um referencial de equilíbrio 

para o alimento não cair do garfo ou da mão. Muitos são os que comem de boca 

aberta, respirando também pela boca, o que causa uma sensação precoce de 

estufamento antes mesmo que todo o alimento seja ingerido, fazendo com que 

alguma sobra da comida fique no prato. Comportamentalmente essas pessoas 

terminam de comer e prosseguem falando, como se nada tivesse acontecido. 

-“Levados pelas Crianças”: quando a decisão de ir ao fast-food é uma ação 

desencadeada por uma criança, que de forma gestual direciona os pais, indicando 

o caminho ou apontando para o destino. Conformados ou inconformados, esses 

pais estão ali para satisfazer a vontade das crianças e nem sempre comem no 

Giraffas. Observa-se que em muitos casos as crianças foram encaminhadas à loja 

pela campanha publicitária da televisão apresentando as novas GiraSurpresas, que 

são os brindes que acompanham os lanches da rede — “é este, pai, aquele que eu 

vi na TV” —; há também as crianças que gostam do ambiente lúdico 

proporcionado pela ambientação da GiraTurma e da própria logomarca das 

Giraffas — “é aqui, tá vendo aquelas girafinhas?” —; e deve-se considerar o apelo 

de saudabilidade do GiraPrato, que possibilita uma refeição nutricionalmente 

balanceada com salada, filé, arroz, feijão e GiraSurpresa — um posicionamento 

interessante que agrada pais e filhos e que transparece nitidamente no olhar 

satisfeito dos pais cujos filhos comem refeição. Quanto à expressão facial, muitas 

crianças transparecem certo estado de êxtase ao chegar ao fast-food e ao receber a 

GiraSurpresa. Já alguns pais, especialmente no West Plaza, demonstram uma 

mistura de sacrifício inicial, olhando preços no cardápio, fazendo contas e 

pagando, com uma certa satisfação, ao ver a alegria de seus filhos. 

- “Perdidos na Praça”: podem ser tanto novatos naquela praça de alimentação 

fazendo um reconhecimento de área como freqüentadores em dúvida quanto ao 

que comer. No primeiro grupo, o Giraffas pode ser uma opção de localização em 

um ambiente desconhecido. No segundo caso, há variantes sobre a decisão que 

levam em questão equações como tipo de fome versus variedade de cardápio; 

tempo disponível versus o tamanho de fila; valor do tíquete médio versus as 

promoções do fast-food. Em ambos os casos o olhar para a praça é blasé; porém o 
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olhar de quem reconhece o Giraffas com familiaridade é de uma certa surpresa tal 

qual a de quem encontra um conhecido em uma multidão; e o de quem não é 

habitué e lembra da marca Giraffas em busca de uma nova experiência é um tanto 

distinto, relacionado a um certo franzir de testa e entortamento suave de boca, 

demonstrando um sentimento que mistura uma “eureca” com um “será?”.  

- “Fome de Lanche”: o objetivo é algo realmente fast e não uma refeição de garfo 

e faca; por lanche entendem-se hambúrgueres, cachorros-quentes, franguitos e 

batatas-fritas provavelmente acompanhados por refrigerantes, sucos ou água. 

Todo o ritual é diferente do proporcionado por um prato de comida, a começar 

pelo apelo visual — a comida é exposta, apresentada no prato; os lanches são 

servidos em embalagens especiais praticamente fechadas, e precisam ser 

“desvendados”. Quanto ao tempo destinado ao consumo, há variações: pessoas 

que curtem cada mordida do sanduíche e despendem meia hora em fazê-lo, depois 

prosseguindo sentados por mais alguns bons minutos; e pessoas que deglutem 

tudo em 5 minutos e saem correndo. Interessante o percurso visual: as pessoas 

olham rapidamente para o lanche antes de mordê-lo e depois, como que 

extasiadas, perdem o olhar no horizonte, olhando para o nada, mesmo que estejam 

acompanhadas. Incluindo as fritas nesta categoria, cabe destacar um processo 

distinto de satisfação tátil: pegar batatinha por batatinha com as mãos lambuzando 

os dedos de gordura e, por que não, de ketchup, maionese ou mostarda, chega a 

ser um processo terapêutico de prazer remontando à infância. Há pessoas que 

chegam a virar os olhos de satisfação enquanto comem as fritas, algo que não 

acontece quando as fritas estão no prato.  

- “Famintos do Almoço”: quem está com fome quer comer e praticamente nem 

olha para o lado. Sozinhos ou em grupo, focados no alimento, os famintos em sua 

maioria comem pratos bem fartos de comida. Seu comportamento durante a fila e 

a espera da senha é de ansiedade associada à vontade de comer e não a outros 

fatores como “já chegou o prato deles”, “já sentaram na mesa e eu aqui”, “estou 

perdendo parte desta reunião fora do escritório”. Diferentemente do grupo 

“almoço de trabalho”, os famintos não querem mostrar nada para ninguém nem 

continuar trabalhando durante o almoço, fazendo planos, lobbies, conluios; 

portanto, pouco conversam enquanto almoçam. Querem mesmo acabar com a 

fome e se empenham bem em fazê-lo. Alguns até flertam com o prato mesmo 

antes de ele chegar — no cardápio, no fotoboard, nos materiais de comunicação. 
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Pode-se dizer que estão em êxtase alimentar e que dificilmente dirão que a comida 

está ruim, que a carne não veio no ponto, que faltou tempero pois a fome é maior 

que qualquer pequena variação no paladar, na quantidade da porção, na 

apresentação do prato ou mesmo no atendimento feito no balcão, tornando tudo 

aceitável mesmo que não tão bom quanto o esperado. Antes de comer, olham 

atentamente para cada alimento disposto no prato por alguns segundos e 

processam um ritual de ingestão que dá gosto de ver. 

- “Fãs de Sobremesa”: não há horário de consumo para um verdadeiro fã de 

sobremesa — a saber, casquinha, sundae e petit gatêau —, pois a vontade pode 

surgir a qualquer minuto, no almoço, no lanche ou no jantar. Basta ficar atento a 

um determinado comportamento bastante seguro e direto — quem come 

sobremesa no Giraffas raramente titubeia ou escolhe no cardápio; apenas pede e 

come. Em sua maioria os classificados neste grupo estão em movimento e não 

sentados em mesas; dos que estão sentados muitos retornam ao caixa para pedir a 

sobremesa depois de consumir a refeição; alguns fizeram suas refeições em outros 

fast-foods da praça de alimentação e solicitam apenas pela sobremesa; e outros 

estão de passagem e pegam uma sobremesa para continuar sua flanérie pela praça 

ou pelo shopping. Interessante observar o “depois” que a pessoa recebe a 

sobremesa. Seus olhos se esbugalham suavemente como se observando uma jóia, 

uma preciosidade; muitos esboçam um sorriso e olham para o lado buscando 

compartilhá-lo com algum companheiro, com alguém na fila, com as pessoas 

conhecidas que estão sentadas em alguma mesa. Enquanto comem ficam mais 

garbosas como pavão abrindo o leque de plumas. Acham divertido quando pinga 

sorvete na blusa, quando se sujam de chocolate no rosto, fazendo com que o doce 

instante torne tudo mais permissível e menos crítico, deixando a vida mais leve e 

divertida. 

- “Jantar da Moçada”: visual e comportamentalmente bem diferente dos 

encontros de trabalho, em que as pessoas estão automatizadas a cumprir uma 

missão com hora marcada e partir para o próximo turno de trabalho, e dos 

famintos, que quando reunidos estão preocupados apenas com o seu 

relacionamento com a comida, neste grupo a descontração é quem manda, e a 

comida é apenas um pretexto para todos estarem juntos. O pedido pode ser de 

lanche ou de prato, que serve de fio condutor para muitas risadas, muita conversa 

e muita diversão, clima propício para confraternização, paquera e bagunça. 
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Especificamente no West Plaza, onde não havia cinema disponível, a praça de 

alimentação se tornou o cenário para ações de entretenimento do shopping. As 

pessoas experimentam comidas umas das outras e não têm pressa para ir embora. 

O olhar é de relaxamento — especialmente quando há cerveja servida nos copos 

— e o clima, de fraternidade.  

- “Jantar de Trabalho”: o visual é o mesmo do horário do almoço, são as mesmas 

pessoas, porém mais cansadas e com suas vestes mais “largadas”. Fácil direfenciá-

los de quem está faminto durante o jantar ou de quem está preparado para a balada 

ou entretenimento cultural. Demonstram cansaço e “baterias descarregadas”. 

- “Sozinhos na Praça”: não estão em horário de almoço, apressados. Estão apenas 

comendo sozinhos. Uns, por falta de opção. Outros, por se sentirem 

acompanhados pelos fluxos que se processam na praça. Observando-os assim, fica 

ainda mais transparente a definição de “o que exatamente estão consumindo” — 

que pode ser o acesso à marca Giraffas; a inserção da contemporaneidade da praça 

de alimentação; a praticidade de não precisar cozinhar, servir a mesa e lavar os 

pratos; a facilidade de poder fazer compras e se alimentar em um mesmo espaço, a 

socialidade de ouvir e ver outras histórias e outras memórias de outras pessoas na 

mesma praça. E também se torna nítido o relacionamento das pessoas com a 

comida: alguns falam sozinhos, outros ficam arrumando e rearrumando os 

alimentos no prato; uns se fecham e se esquecem de que estão na praça de 

alimentação, mesmo nos horários de “pico”; e outros até se esquecem que estão 

comendo, participando da realidade de outras pessoas em outras mesas — o que, 

dada a proximidade entre cadeiras, não é nada difícil. 

- “De Mal com o Giraffas”: tênue a linha que separa alguém que está de mal com 

a vida de quem está de mal com algo em especial. Dos casos observados nenhum 

foi imediatamente classificado como “antifãs” da rede, caso contrário não teriam 

escolhido o fast-food para realizar sua alimentação. Enquanto se alimentam, as 

pessoas deste grupo emitem sinais de descontentamento mesmo antes de comer — 

na fila, olhando para o cardápio, durante a espera — e esse estado de “tempo 

fechado” perdura assim que recebem o prato, enquanto comem, ao se levantarem 

da mesa. Muitos gesticulam sozinhos, como se estivessem cansados de toda uma 

situação não agradável — o dia de trabalho, os relacionamentos, a situação 

política, o barulho da praça de alimentação —, fazendo negativas com a cabeça e 

até com as mãos. Estranhamente, enquanto maldizem o seu redor, comem suas 
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refeições sem deixar nada no prato, como ocorreu nos casos observados. E, ao 

serem questionados, não mencionam nenhuma situação adversa: a “culpa é do 

Giraffas” — o atendimento, o ponto de grelha da carne, a demora, o prato trocado 

—, transformando a rede em responsável por tudo o que deu de errado naquele 

dia. Também é possível crer que a reação de descontentamento do consumidor se 

mantivesse a mesma em qualquer outro fast-food da praça de alimentação, pois o 

que se buscava não era “alimento” e sim “válvula de escape”.  

- “Comida Também É Cultura”: para esses consumidores, o Giraffas é um pit 

stop, um ponto de apoio para abastecer as energias antes ou depois de algum 

roteiro cultural. A diversidade do público é grande, abarcando as mais distintas 

tribos — ou porque não dizer, os “tipos” mais diversos. Isso significa que desde 

vovós que saem sozinhas para curtir a tarde no cinema e no shopping, passando 

por pais levando seus filhos ao teatro, e avolumando-se com casais e grupos que 

se reúnem preferencialmente à noite para se divertir no teatro, no cinema, 

tomando uma bebida, cada qual com seu perfil coincidentemente bem visualizável 

— vovó moderninha, crianças descoladas, casais de punks, grupos de “gente do 

teatro” —, todos têm como objetivo principal se inserir em acessos reconhecidos 

de entretenimento. O ato de comer, assim, faz parte de um roteiro cultural maior; e 

o local para praticá-lo é significativo por ser integrado a este ritual de acesso. 

Mesmo que apressadas por conta de algum horário a cumprir, essas pessoas estão 

sempre com a fronte relaxada e o sorriso sai com mais facilidade de suas faces. 

Seus gestos e movimentos são mais espontâneos e menos automatizados, 

diferentes do torpor observado no grupo “almoço de trabalho”. 

- “Eu Não Sou Daqui”: não é difícil perceber um turista na praça de alimentação. 

Não precisa ser estrangeiro; pode ser de outro bairro, município, de outro estado. 

Seu olhar é de resguardo, de tensão e de uma específica insegurança de errar ou 

acertar na escolha, uma vez que desconhece seus resultados e suas conseqüências. 

Diferentemente dos “perdidos na praça”, as pessoas deste grupo se demonstram 

claramente por seu vestuário, fora do contexto, e por seu comportamento, distinto 

da média das pessoas, que são pertencentes a uma outra formatação de rituais na 

praça de alimentação. Alguns não freqüentam a praça para comer e não têm 

habilidade com as filas, as escolhas, as mesas, as bandejas; outros não conseguem 

se mimetizar nos rituais padronizados dos conosseurs dos circuitos da praça em 

questão, possivelmente por vivenciarem outra realidade de fluxos para o mesmo 
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processo; há também os que não são da tribo Giraffas e se aventuram em 

desvendá-la, por exemplo, os consumidores de McDonald’s, que para um olhar 

atento são ou estão caracteristicamente distintos dos que são ou estão Giraffas. 

Cabe destacar que o estado de espírito compõe a postura de consumo: ir ao 

Giraffas prevê uma certa predisposição de comportamentos diferente de ir ao 

McDonald’s, o que não eterniza ou rotula as pessoas para sempre, apenas naquele 

instante de consumo.  

- “Pais Decididos”: neste grupo, composto por pais com filhos, quem decide o 

fast-food são os pais, impondo sua escolha às crianças. Em várias cenas foram 

observadas crianças apontando para a rede ou guiando seus pais em direção ao 

Giraffas, sendo que os pais ignoraram e inclusive demonstraram violência física 

para com a criança — a exemplificar beliscões no braço ou na mão, olhares 

raivosos de negação, puxões que chegaram a arrastar as crianças na frente da loja 

e até mesmo a tática do disfarce, desviando o olhar da criança ao passar na frente 

da loja de forma que a decisão dos pais imperasse naquela refeição. Os pais 

decididos a não ir ao Giraffas sequer olham para a loja, ignorando-a. Torna-se 

nítido um comportamento bastante peculiar que ressalta a infantilidade contida 

nos pais, em busca de satisfazer seus próprios desejos, impondo-os aos filhos. 

Devido à vantagem de sua maioridade e de administrar a renda familiar, fazem 

com que os filhos deixem de satisfazer seus desejos de consumo para realizar os 

seus próprios, associados a marcas que trazem às suas memórias determinadas 

sensações que, em certo momento de consumo, o Giraffas não abarca. Destaco 

que esse comportamento não é permanente; o lanche de sábado pode ser de “pais 

decididos” e o almoço de domingo de “levados pelas crianças”, volatilidade esta 

que não justifica a violência física para com as crianças devido a um desejo de 

consumo. 

- “Programa de Família”: relembra um grande almoço de domingo com todos 

reunidos. Mais que fazer os gostos de um ou de outro, neste grupo a decisão é 

ecumênica, aprovada por todos, que se satisfazem com cada momento do 

processo: a escolha do fast-food, a escolha dos pratos ou lanches, a escolha da 

mesa, do lugar onde se vai sentar à mesa, do assunto que vai ser pauta daquele 

encontro. O objetivo principal é a reunião de todos ao redor do alimento, que tem 

a sua importância, menor apenas que o fato de todos estarem juntos, celebrando a 

refeição em questão (almoço, lanche, jantar). O olhar de todos é focado na mesa, 
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tal qual uma confraria, ocupando de maneira abrupta o espaço visual e sonoro que 

circunda a mesa, importando muito pouco o que se passa ao redor, além daquela 

fronteira simbólica intransponível. Assim, fica clara a diferença com o grupo 

“Levados pelas Crianças”, no qual a permeabilidade dos adultos para com a marca 

Giraffas é plena quando comparada ao foco das crianças, objetivamente 

concentradas no universo de serviços e produtos disponibilizados pelo Giraffas. 

Também difere de “pais decididos” pela questão da imposição, gerando um clima 

pesado e de mau humor para alguns dos componentes da mesa. Mesmo que nesse 

“programa” algumas pessoas efetivem suas refeições em outro restaurante fora o 

Giraffas, não há rejeições nem críticas — todos juntos, em família, são receptivos 

às diferenças. 

- “Aqui É Minha Sala de Jantar”: neste grupo há uma intimidade tal com a praça 

de alimentação que leva a crer que as pessoas estão em casa, principalmente 

devido a certos comportamentos específicos — tirar os sapatos, colocar os pés na 

cadeira, palitar os dentes, ler o jornal. Quem se sente em casa esquece que está em 

um lugar público, vigiado, filmado, tendo estranhos ao redor. Esse contato 

ultrapassa os limites da familiaridade com a marca e atinge a intimidade, 

transparecendo peculiaridades de atitudes que surpreendem os transeuntes da 

praça. Além da aproximação com a marca, dada pela “comida caseira”, há a 

intimidade com o ambiente, especialmente nas praças de alimentação que 

permitem algum resguardo e tranqüilidade para os consumidores. 

- “Não É In Mas a Comida É Boa”: há pessoas que buscam o lugar “bacana” para 

fazer suas refeições, menos preocupadas com o que se serve e mais focadas em 

“quem circula por lá”. A questão de ser in ou out é completamente vaga e só 

existe relacionada ao seu contexto: para determinado grupo sociocultural um 

estabelecimento pode ser caracterizado como “da hora”, dependendo dos 

contextos e não apenas do cardápio e do atendimento disponibilizados. Uma 

campanha na televisão ressignifica a imagem de uma marca e permite associações 

distintas e até inusitadas. Os fãs do grupo RBD, por exemplo, foram arrebanhados 

pelo Giraffas, que passou a ser benchmark quando o assunto é fast-food para essa 

tribo. Provavelmente, os que detestam a banda passaram também a associar o 

nome Giraffas a esta ojeriza, talvez permitindo uma certa migração de clientes. 

Dependendo de onde a loja está inserida, a questão da aceitação do fast-food 

também pode variar: é possível que os GLS que circulam no Frei Caneca adotem o 
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Giraffas como um fast-food especial; o mesmo pode não se aplicar ao West Plaza, 

por exemplo, onde as pessoas com tribalizações mais acirradas buscam outras 

opções de alimentação que não o Giraffas, dada a sua “normalidade”. 

- “Levando Giraffas para Casa”: interessante conceber que uma família inteira vá 

até a praça de alimentação do shopping, cujo mobiliário foi feito sob medida para 

as pessoas efetuarem suas refeições, com o intuito de levar a comida para a casa, 

tal qual um delivery ao vivo. Todos escolhem seus pratos pelo cardápio, pedido 

por pedido é efetivado, e curiosamente cada um sai levando a sacolinha com a sua 

comida — incluindo refeições e não apenas lanches. Por mais que sejam 

elencadas todas as justificativas possíveis para tal feito, pelo comportamento de 

satisfação de todos durante a escolha, uma hipótese possível é a da familiaridade, 

possibilitando à família, que deve morar nas proximidades do shopping, efetivar a 

refeição em seu lar-doce-lar. 

- “Não Têm Comida em Casa”: quem tem algum dinheiro mas não tem comida em 

casa, não tem quem cozinhe ou não está com vontade de fazer compras para 

cozinhar, está inserido neste grupo, que procura a praça de alimentação como 

solução para sanar as necessidades fisiológicas primárias. Aqui a busca é por 

praticidade, velocidade, preço bom e qualidade, reproduzindo a refeição que se 

faria em casa, só que na praça de alimentação. É fato que há fomes e fomes, e 

neste grupo em específico o que se procura é a comida, que não está disponível 

em casa por inúmeras questões (morar sozinho, não ter tempo para cozinhar, ter 

preguiça de preparar uma refeição, ter esquecido de fazer as compras…), mas que 

está pronta no Giraffas, com muito mais opções de molhos, temperos e 

complementos. Essas pessoas costumam ser bastante objetivas em suas escolhas 

por terem em mente o que querem comer (e não encontraram em casa). Seu olhar 

é focado e, apesar de desanimados quando chegam à praça — desânimo causado 

pelo incômodo do deslocamento potencializado pela fome —, assim que começam 

a comer são preenchidos por uma alegria distinta, de realização, de missão 

cumprida, de não ter panelas para lavar nem pratos sujos na pia. Costumam sair 

leves mesmo comendo muito, e passear um pouco. 
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3.2.5 Uma Voyeur na Praça de Alimentação: Relatos de Campo 

 

A estruturação e a análise desses grupos classificados em cada shopping fazem 

transparecer diferenças e similaridades significativas. As classificações estão destacadas entre 

aspas e a quantidade de grupos observados, entre parênteses (que difere da quantidade de 

pessoas observadas). 

Para organizar as análises e permitir conclusões a cada dia e horário proposto 

nesta pesquisa, serão consideradas simultaneamente as observações feitas nos dois shoppings.  

Inicialmente, uma abordagem resumida dos grupos e pesos que compõem o 

cenário de cada shopping. Depois, uma análise criteriosa dos consumidores observados no 

West Plaza e no Frei Caneca, considerando os subgrupos que os classificam, especificando e 

qualificando os grandes grupos comuns por meio de suas peculiaridades.  

Por fim, um perfil comparativo entre ambos gerando conhecimento para um 

estudo de comunicação e consumo sobre a cultura fast-food que se processa nas praças de 

alimentação. 

 

3.2.5.1 Dia de Semana — Almoço 

 

3.2.5.1.1 Trabalhando, Estudando, Correndo: 

Rotinas de Dia de Semana, Horário do Almoço (das 12h às14h30) 

 

Em dias de semana, durante o almoço, o West Plaza apresenta uma interessante 

combinação de público freqüentador, descrito por ordem dos maiores para os menores grupos: 

“almoço de trabalho” (2) incluindo a subdivisão “sozinhos na praça” (2), “namoro na praça” 

(3), “fome de conversa” (2), “levados pelas crianças” (1) e “perdidos na praça” (1). 

No Frei Caneca, mantêm-se os grupos: “almoço de trabalho” (2), incluindo a 

subdivisão “sozinhos na praça” (3), “namoro na praça” (1), “fome de conversa” (2). Não há os 

grupos “levados pelas crianças” e “perdidos na praça”, e foram acrescentados os grupos 

“fome de lanche” (1), e “famintos do almoço” (1). 

Em uma análise preliminar, pode-se concluir que há mais diversidade de grupos 

durante o almoço no West Plaza, possivelmente pela localização do Shopping em um bairro 

com perfil residencial, porém com fluxos significativos de um desenvolvimento comercial e 

imobiliário em seus arredores. Assim, abarca além de trabalhadores da região que estão com 

fome, precisam se socializar ou apenas sair da rotina, também o público infantil e os que estão 
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passeando no shopping. Já o Frei Caneca organiza seu consumo nas temporalidades do 

almoço de trabalho, também por sua localização, nas proximidades da Av. Paulista, com 

diversos escritórios na região. 

 

3.2.5.1.2 Bagunça na Praça: West Plaza, 9 de Maio, Quarta-feira, Almoço 

 

A temperatura esfriou sobremaneira, entretanto, no cenário jornalístico 

esquentam as discussões sobre o aborto opondo governo e Igreja na chegada do Papa ao 

país. Aproveitando a deixa religiosa, o Vaticano apela à democracia na América Latina, 

gerando polêmica e discussões na pauta dos principais noticiários. Compondo o cenário, o 

tráfico paga até R$ 40 mil para tirar presos da cadeia, e o Brasil quer a África aliada à 

política do etanol. 

 

Foram observadas 11 cenas, totalizando 21 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu quatro sanduíches e 14 pratos, sem sobremesa. Quanto à companhia, duas 

estavam sozinhas e nove cenas apresentavam pessoas acompanhadas. E referente à faixa 

etária estimada, 11 pessoas de 25 a 35 anos, cinco pessoas de 18 a 25 anos, duas pessoas de 

12 a 18 anos, duas de 45 a 60 anos e uma com menos de 12 anos. Pessoas de 35 a 45 anos 

surgem um pouco mais à tarde, depois do horário estudado como almoço. O público de faixa 

etária mais avançada não compôs o recorte do real  no horário e na praça em questão. Assim, 

a maior concentração etária de consumidores está entre 25 a 35 anos, por seu comportamento 

e vestuário relacionado ao trabalho.  

Não à toa o cenário da praça se torna bastante peculiar, remetendo a uma frenética 

estação de trem, na qual quem vem e quem vai se confundem com os que vêm e com os que 

vão, a acústica do ambiente é ainda mais surpreendente, qual composição à maneira do grupo 

Stomp76 — panelas, talheres, pratos, bandejas; arrastar de cadeiras e de mesas; risadas, 

conversas cada vez mais altas, gritos, nomes perdidos no espaço; sinais de chamadas de 

senhas dos mais diversos tons; abrir e fechar de carteiras de bolsas e carteiras; chamadas e 

tons dos mais diferentes tipos de telefone celular; um murmúrio de boca cheia permanente 

fazendo a base de fundo, pontuada por um “tac tac tac” de sapatos sociais femininos e 

masculinos tocando o piso. Ao longe vozes de crianças, em um eco oco, perdido mas 

perceptível, agudo e estridente, tornando a presença no ambiente quase que insuportável. Sem 

                                                 
76 Grupo performático norte-americano que combina percussão, movimento e comédia visual utilizando, entre 
outros intrumentos, objetos do dia-a-dia como tampas de panela, pratos e talheres. 
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considerar os aromas, misturando perfumes com fritura, feijão, macarrão, pizza, esfiha, 

refrigerante, doces, confundindo o olfato e distorcendo por certo o paladar. Não à toa comer 

na praça de alimentação é completamente diferente de comer em um restaurante ou mesmo 

em casa; assemelha-se à refeição em um refeitório industrial, desses de fábrica, porém com 

liberdade no comportamento, uma vez que nem todos sabem quem você é nem conviverão 

com você o resto do dia, do mês, do ano. 

Nessa babel de alimentação misturam-se os mais diversos perfis socioculturais, de 

diversos patamares econômicos e de díspar formação educacional: 

 

Almoço de Trabalho 

Na moda, comendo no fast-food da moda é uma boa definição para esse homem 

de 35 anos, trajando jeans descolado e camisa de vitrine, acrescido de um modelito “inverno 

na neve com cachecol”, fazendo com que um pequeno frio se transformasse em um espetáculo 

da moda. Sua colega de trabalho, aparentando 25 anos, está mais veranista em suas vestes, um 

vestido com casaco de malha. Diretos na escolha do fast-food e do prato, ambos comeram 

arroz, salada, farofa, frango e suco, seguindo os rituais de etiqueta vigentes, demonstrando 

apreço pela refeição e prazer pela novidade ou pelo pertencimento a um grupo de consumo in 

ao qual aspiram. Trabalhando, trabalhando, trabalhando sem parar, essas mulheres entre 

30 e 35 anos, uma com bota, calça social, blusa de frio; outra com terninho social amarelo de 

florzinha, ambas executivas de marketing com formação superior em RP e administração que 

trabalham na Barra Funda. Falaram de negócios e de planejamentos enquanto uma comia 

arroz, feijão, frango e salada, mexendo com a comida o tempo todo e recombinando os 

sabores; e outra, sanduíche, que abriu para conferir o que havia dentro, fritas e refrigerante, 

em um ritmo que vivenciava com precisão a frase de José Saramago: “Não tenhamos pressa 

mas não percamos tempo”. Demonstravam satisfação ao comer, pontuando: “Eles serviram o 

prato errado para mim, mas tá bom também!”; “Lanches e refeições daqui são bons. Tenho 

um amigo assíduo no Giraffas!” e “A diferença com as lanchonetes é que tem pratos prontos”. 

 

Almoço de Trabalho Sozinhos na Praça 

No grupo “sozinhos na praça”, há o caso Eu comigo mesmo, um homem mulato 

de 35 anos usando camisa rosê, terno preto, calça social, óculos e com unhas pintadas de 

incolor que escolheu sem demora arroz, feijão, dois hambúrgueres, queijo e ovo; e depois de 

comer tomou refrigerante e leu o fundo de bandeja. Estava tenso, acelerado e contrariado, 

fazendo sozinho sinal de “não com a cabeça”. Em conversa, informou que trabalhava na Lapa 
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como encarregado fiscal, e que tinha o 2º grau completo, além de “Gosto do prato 2”; “Vários 

amigos meus gostam”; “A diferença é a praticidade”; “Normalmente venho ao Giraffas”. 

Reproduzindo o mesmo comportamento, a Secretária faminta, uma mulher entre 25 e 30 

anos, usando sapato social, calça e blazer, modelito “recepcionista sem refinamentos”, comeu 

rapidamente arroz, feijão, salada, bife de forma séria e tensa; demonstra cansaço e “desgosto”. 

No entanto, seu humor melhora enquanto vai comendo e, por fim, limpa o prato sem muita 

cerimônia e dá um grande sorriso, como se estivesse se vangloriando: “Ó céus, ó vida, pelo 

menos comi comida!”. 

 

Namoro na Praça 

Em Comendo e beijando, o casal de menos de 18 anos parece ser de bonecos: ele 

fisicamente lembra o Ken e ela, a sua namorada Barbie, com todos os seus símbolos de 

vestuário, acessórios e corte de cabelo. Estudantes bem contemporâneos e descolados, apesar 

de grudados o tempo todo, cada um pagou o seu prato de arroz, feijão, farofa, picadinho e 

suco. Ficaram se beijando na fila, durante a senha e enquanto comiam. Ele come e põe a mão 

no nariz o tempo todo escondendo a boca, uma pseudoelegância à mesa completamente 

desnecessária devido ao espetáculo de paixão à vista de todos os presentes na praça. Sequer 

olharam para a comida que estavam ingerindo, pois passaram o tempo todo olhando um para 

o outro. Por outro lado, o Casal black and white, deselegantes e saudáveis compunham um 

verdadeiro contraponto, aparentando terem saído de um desenho animado de caricaturas — 

ele, 45 anos, todo vestido de branco (médico? pedicuro? cabeleireiro?), bem gordo e de 

óculos; ela, mulher 30 anos, de vestido fatal preto com cabelo louro oxigenado. Demoram na 

fila para escolher o prato e ficam o tempo todo em um tititi baixinho de cumplicidade, com 

risadinhas e beijinhos. Ele come bife, brócolis e salada com Coca Zero de boca aberta e fala 

com a boca cheia de comida. Na conversa do casal, “O Giraffas é saudável”, e eu “Só como 

alimento saudável”. Para fechar o circuito do amor, o Tiozão sabe tudo,  no alto dos seus 50 

anos, barba por fazer, sapato, calça e camisa meio aberta, acompanhado por uma mulher de 35 

anos, visualmente pouco elegante, com jeans, blusa vermelha, cinto dourado, botas e brincos 

grandes, com seus modos pouco refinados sentaram em mesa com dois desconhecidos para 

comer sanduíche, fritas e refrigerante. Ele se mostrava entendido da loja e do cardápio: levou 

a acompanhante até lá e apresentou o Giraffas apontando para o logotipo, escolheu por ela e 

pagou a conta também. Puxou a cadeira para que ela se sentasse e fez com que todo o 

prosaísmo da praça de alimentação, com toda a balbúrdia da hora do almoço, se transformasse 

em um restaurante francês. 
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Levados pelas Crianças 

Esta Girafã certinha é o protótipo mais asséptico de todos os observados. Com 7 

anos e trajando roupa da Hello Kitty com botas, acompanhada por sua mãe visualmente 

aparentando 30 anos, bem vestida, na moda e sem exageros, as duas aparentavam ter saído do 

banho para a praça de alimentação, perfumadas e com cabelos bem penteados. A menina, com 

educação ímpar no comportamento à mesa e mesmo durante a conversa informal feita para a 

pesquisa. A mãe, com formação superior em análise de sistemas, foi direto ao Giraffas, 

permitindo que a menina escolhesse pelo cardápio a combinação de seu GiraPrato, com arroz, 

fritas e bife, sem feijão; o prato da mãe era o mesmo, mas não da linha infantil e acrescentava 

farofa. Enquanto aguardam por 15 minutos o preparo dos pratos, a menina brincou com os 

materiais de comunicação da loja, apontando para os produtos e fazendo comentários sobre os 

ingredientes de cada prato. Interessantes os comentários sobre a vinda ao shopping “Levei 

minha filha ao médico e aproveitamos para fazer um almoço diferente”, “Viemos ao 

Shopping só para almoçar”; durante a refeição: “Filha, vamos comer direitinho, tá? Bom 

apetite!”, “Bom apetite, mãe. Oooooolha que prato esquisito: o seu não veio com carinha! Ih! 

Que batata bonitinha de Giraffinha… É o cabelo da carinha?”; sobre a GiraSurpresa: “Oba! 

Ganhei um copo do Giraffas” — mostrando o presente para o alto, “Ela viu a GiraSurpresa na 

TV…”; sobre a preferência, “Moramos na Freguesia do Ó e vamos ao Giraffas duas vezes por 

mês; gostamos porque tem arroz, bife bovino, salada de chester, fritas…”, completando, “A 

diferença com os outros é que aqui tem comida; eu conheço muita gente que gosta”. 

 

Fome de Conversa 

Para as amigas de 30 e 25 anos, Descoladas e esfomeadas, de jeans, blusa de lã 

descolada, bota com sola de borracha alta e cano longo, anéis em todos os dedos, fazerem um 

tipo faz parte da circulação na praça. Foram direto, mas demoraram para escolher, apesar de 

demonstrarem conhecer a rede; ficaram 13 minutos entre a fila e a senha, em pé, e passaram 

20 minutos comendo arroz, feijão, fritas, frango, salada e Fanta Uva, não deixando nada no 

prato. Inicialmente ansiosas e tensas, relaxaram enquanto conversavam e comiam. Com 

pressa, saltaram da mesa e levaram suas bandejas para o lixo. No caso do Ombro amigo, um 

homem 30 anos vestindo jeans, jaquetão de trabalho e tênis, acompanhado de uma amiga da 

mesma idade trajando calça bege, blusa verde e tênis rosa, estilo “expedição”, foram direto ao 

Giraffas e passaram 11 minutos esperando os pratos chegarem, respectivamente, salada, 

empanado de frango e croutons; farofa, picadinho, arroz e feijão. Ambos mexeram bastante 

com a comida no prato, como se a movimentação fizesse parte da conversa, qual desenho de 
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assuntos no prato. Demonstraram companheirismo e falaram bastante sobre trabalho, criando 

uma espécie de paraíso no meio do expediente. 

 

Perdidos na Praça 

Mais que perdidas na praça, as Amigas verão/inverno, ambas entre 20 e 25 anos, 

aparentavam estar perdidas no tempo. Uma, mais gordinha, estava vestida de superverão, com 

camiseta da Faculdade de Nutrição São Camilo, chapéu e sandália; já a mais magrinha estava 

totalmente inverno com casaco de pelo e capuz, jeans, blusa de gola alta e tênis. A mais 

gordinha tomou suco de laranja e comeu arroz, picadinho e farofa; a mais magrinha escolheu 

um sanduíche com refrigerante. Chegam completamente desnorteadas, sem saber para onde ir; 

olham para o Giraffas como olham para as demais lojas, passeiam pela praça e voltam, com a 

sensação de “vamos experimentar”. Esperam 15 minutos e comem em 25. Tanto o vestuário 

como o comportamento são exagerados, demonstrando que querem aparecer e ser vistas em 

um local que também tenha visibilidade na mídia, logo, que seja visado na praça de 

alimentação. 

 

3.2.5.1.3 Em Busca de Sossego e Comida:  

Frei Caneca, 2 de Maio, Quarta-feira, Almoço 

 

Dia frio dentro e fora do shopping, com uma queda significativa de temperatura, 

o que torna o fluxo de consumo pós-feriado de 1º de maio mais lento. Entre as notícias 

marcantes, as ações das centrais sindicais, que “fazem um 1º de Maio pró-governo” e geram 

o desdobramento “Nem feriadão acalma mais SP”. Também em pauta a questão significativa 

do “Desconto do IR tira reajuste do aposentado em maio”, e também a polêmica informação 

que circulou na televisão, nos veículos impressos e na internet: “Trabalho escravo não dá 

cadeia no Brasil”. 

O panorama da praça era de tranqüilidade, diferindo do West Plaza e mantendo-

se vazia mesmo nos horários de grande circulação, especialmente por ser em um anexo da 

grande praça de alimentação. 

 

Foram observadas dez cenas, totalizando 18 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu dois sanduíches, 13 pratos e duas sobremesas. Quanto à companhia, três 

pessoas estavam sozinhas e sete cenas apresentavam pessoas acompanhadas. Uma das pessoas 

consumiu segurando sacola de compras de loja do Shopping. E, referente à faixa etária 
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estimada, oito pessoas de 25 a 35 anos, cinco pessoas de 18 a 25 anos, cinco pessoas de 45 a 

60 anos e uma com menos de 12 anos. 

Em resumo, sem muitas crianças e sem pessoas de idade mais avançada, 

caracterizando o consumo de indivíduos que estão em idade de trabalho ou de estudo. 

A babel de sons, imagens e aromas que se observa no West Plaza inexiste no Frei 

Caneca. Apenas um olhar dedicado depois de inúmeras observações pôde informar se o 

horário é do almoço ou jantar, não pelo volume de pessoas circulando na praça, mas por seus 

perfis socioculturais descritos no comportamento e no vestuário. O fato de a praça em que o 

Giraffas se situa ser um anexo à praça de alimentação principal, mais isolado e com poucas 

lojas, atrai muitos consumidores em busca de um momento de retiro durante o expediente, 

modificando suavemente o relacionamento das pessoas que estão em seus horários de almoço 

com a praça e sua adjacência. 

 

Almoço de Trabalho 

Para os Freaks com fome, profissionais liberais em seu vestuário, ele com 45 

anos, calça jeans, colete preto e camisa branca, sapato, barba por fazer; ela, 20 anos, camiseta 

preta, jaqueta jeans, bota All Star, comer e trabalhar são uma coisa só que conseguem 

administrar bem. Foram direto e escolheram da forma mais objetiva possível: a comida pelo 

banner (arroz, feijão, filé, salada) e a sobremesa pelo cartaz (petit gatêau para ele). Como em 

um escritório ambulante, ficaram conversando e gesticulando enquanto comiam. O mesmo se 

processou com os Os grosseirões famintos, certamente com muito menos refinamento: um 

desses homens, de jeans, pólo, blusão e tênis, com barba por fazer, na casa dos 50 anos, foi 

direto e já conhecia o cardápio. Pediu o que se chama “prato de pedreiro”: arroz, feijão, carne, 

salada e dois refrigerantes de 500ml. Com mais três amigos, o clima era de descontração e 

camaradagem — palitaram os dentes, falaram e comeram de boca aberta. Um amigo comeu 

tão rápido que ficou vermelho; o outro comeu no Coração Mineiro. Durante a conversa de 

trabalho, um telefonema: “Alô? Já tô aqui no Giraffas… É, na fila… Vai vir aqui? Tamo aqui 

te esperando”. Em conversa informal, “O bom do Giraffas é que aqui nunca tem fila”; “É. E a 

comida é boa”. 

 

Almoço de Trabalho — Sozinhos na Praça 

Um exemplo interessante é o Men in rose, com os seus 30 anos, trajando calça 

jeans, camiseta rosa listadinha, blazer, sapato social, relógio, pulseira e anel de prata — 

modelito gerente de loja. Estava com fome e também com pressa, e escolheu sem demora 
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arroz, filé, brócolis e fritas; para beber Coca Zero e de sobremesa Milk-shake, que levou para 

tomar enquanto voltava ao trabalho. Quanto ao comportamento, comeu segurando os talheres 

delicadamente; antes de cada garfada, arrumava a comida no prato com o garfo. Contrapondo 

essa calma precisa, a Dona nervosinha, mulher de 25 anos, que estava com muita pressa. 

Comeu pensativa e preocupada; deixou comida no prato; saltou da mesa, porém levou a 

bandeja. Chegou nitidamente tensa ou triste, mas melhorou de humor enquanto comia arroz, 

farofa, carne e salada. No gestual, um hábito se repete: o de ficar pensando com o garfo, que 

desenha e organiza a comida do prato. No rápido bate-papo, “Faço faculdade com 

especialização e almoço aqui porque trabalho aqui do lado”. Sobre o Giraffas, “A diferença é 

que tem comida e lanche; eu gosto mais da comida”. E quanto à familiaridade do local: “Meus 

amigos comem sempre aqui”. Já esta mulher entre 25 e 30 anos, Meu nome é trabalho, 

vestida de jeans, camisa branca, casaquinho rosa, sapato social e bolsa pink, chegou tensa e 

ansiosa com a pequena fila; pediu arroz, feijão, filé, salada e Kuat Guaraná; seus gestos eram 

de impaciência enquanto esperava, escolhia e comia; ao passo que se satisfazia demonstrava 

um ar menos preocupado, apesar de sair correndo. 

 

Namoro na Praça 

O amor não delimita barreiras por praça de alimentação e costuma manter seus 

hábitos. Para este Casal com fome de amor e de comida, ambos com idade entre 20 e 25 

anos, ela descontraída com jeans, camiseta, blusa amarrada na cintura, rabo de cavalo e 

mochila, e ele no mesmo estilo, comer faz parte do namoro: tudo foi feito de mãos dadas, 

falando baixinho e bem juntinho, a não ser o fato de ela pedir arroz, feijão, carne e legumes 

acompanhados de refrigerante, e ele comer salada no restaurante ao lado, o Coração Mineiro. 

O gerente do Giraffas parecia conhecido, pois os dois ficaram conversando com ele e, ao sair, 

se despediram. De lá, para as lojas: “Vamos para as Lojas Americanas?”. 

 

Fome de Conversa 

Nada como o pequeno horário do almoço para “destilar o veneno” e espairecer 

comentando sobre os outros — ou melhor, fofocando.  

Provavelmente isso aconteceu com a dupla de mulheres na faixa dos 30 anos, 

Comendo e fofocando, vestidas com estilo casual chique; uma com terninho e óculos na 

cabeça; outra com saia e rabo de cavalo. O assunto era tanto que as duas passariam a tarde 

inteira conversando; porém fizeram suas refeições com refrigerante em apenas 15 minutos, e 

para temperar a conversa colocaram mais sal na comida. Gestualmente, suas bocas estão em 
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permanente movimento ao passo que suas mãos estão estáticas segurando os talheres, também 

mexendo na comida enquanto pensam. Saem no sentido das lojas, demonstrando que vieram a 

pé, segurando um pacote Giraffas na mão, provavelmente encomenda para alguém que ficou 

trabalhando. Sabendo do que falava e sem falar mal de ninguém, a Nutricionista sabida, com 

25 anos, toda de branco e segurando uma sacola das lojas americanas, escolheu rapidamente 

estrogonofe, que comeu tranqüilamente, com tudo lento: mastigação, olhar parado, 

movimento de mãos. Calma e pensativa, ficou mais dez minutos sentada para um descanso, e 

no bate-papo informal demonstrou conhecimento de causa: “Faço curso técnico em nutrição 

por aqui. A diferença do Giraffas é o atendimento e o padrão de qualidade. Tem clientes fiéis 

que almoçam aqui todo dia. Na hora do almoço, vem quem trabalha; no jantar, quem mora 

perto; após as três da tarde, só os gays, e o movimento fica bem fraco”. 

 

Fome de Lanche 

Estes dois rapazes, Os fominhas, com idade entre 25 e 30 anos, estavam trajados 

de forma completamente distinta da média dos “trabalhadores”: ambos de calça colada, 

camiseta justa, cueca aparecendo, piercings, colares e anéis. Pelo comportamento, estavam 

passeando na tarde — ou são estudantes ou desocupados com renda. Foram direto ao Giraffas 

e esperaram cinco minutos falando bem pertinho e de mãos dadas. Comeram cachorro-quente 

e beberam suco natural de outro estabelecimento, o Açaí. Sentaram-se de frente ao Giraffas 

sem a vergonha de ir para a praça principal, onde se vê e onde se é visto, e sem a necessidade 

de circular. Ao terminar a refeição, um deles levantou a blusa, passou a mão na barriga e fez 

movimento circular de saciedade. Da praça foram para as lojas. 

 

Famintos do Almoço 

Também distintos do cenário de trabalho estão os integrantes de determinadas 

tribos, que curiosamente ganham no Frei Caneca um espaço que não têm no West Plaza, 

consumindo especialmente no Giraffas. Nesse caso, a dupla está realmente em busca de 

comida, o que se percebe no relacionamento passional com a refeição, fazendo com que não 

desviem o olhar do prato e mastiguem fechando os olhos de satisfação. 

Não por acaso no subgrupo Irmão punk, irmãozinho bacana e a boa comida, 

um rapaz de 18 anos vestido com calça jeans, regata, tênis, colar, corrente grossa, chaveirão, 

com o braço inteiramente tatuado, acompanhado por seu irmão de 7 anos, vestindo jeans e 

camiseta manga longa, pedem sem demora um prato para os dois com arroz, legumes, polenta 

e frango. Os dois aparentam grande amizade e companheirismo. Em bate-papo informal, o 
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comportamento diferiu das respostas verbais. Apesar de sequer terem olhado no cardápio para 

escolher o prato, o irmão mais velho disse: “Dificilmente comemos no Giraffas; esta é a 

primeira vez neste shopping”; “O diferencial é que tem pratos rápidos e grelhados”. Depois 

pontuou na técnica psicológica da projeção, transferindo o seu discurso para outrem: “Meu 

irmão menor prefere o McDonald’s. Mas, olha, eu tenho muitos amigos que gostam do 

Giraffas”. 

 

3.2.5.1.4 Padronização de Rotinas de Trabalho  

e Outras Conclusões sobre o Horário de Almoço em Dias de Semana 

 

O tipo do passo, tenso, firme, acelerado; o modo de olhar para a praça, traçando 

um gráfico de percursos calculando o melhor custo-tempo-benefício; o gestual para se 

relacionar com as pessoas ao redor, mais rígido e mais disperso e sem intenções também; a 

impostação coloquial, que em sua maioria reprime o prazer da livre escolha e faz a eloqüência 

do socialmente aceito por um grupo imperar; sem contar os quesitos mais óbvios, como a 

forma de se vestir, maquiar, portar. Seja qual for a formação educacional, quem precisa comer 

e voltar para o trabalho, seja no West Plaza ou no Frei Caneca, mantém características 

marcantes de comportamento que se repetem e se delimitam qual cardumes, permitindo a 

obtenção de um raio X bastante preciso dos “trabalhadores” circulantes na praça de 

alimentação. 

A grande maioria das pessoas que estão no chamado “horário de almoço”, por 

conta de um grande apelo da mídia focado em saudabilidade, qualidade nutricional e 

educação alimentar, busca opções de refeição que incluem saladas, em vez de lanches. Esse 

poderia por si ser um fator de diferenciação entre os grupos que circulam pela praça neste 

horário, acrescido do quesito “vestuário”, uma verdadeira seleção natural de hábitos, 

memórias e histórias ao olhar do observador atento; analisando as intenções que envolvem o 

antes, o durante e o pós consumo, não é por acaso que há mais consumidores de lanches no 

Frei Caneca que no West Plaza. 

Apesar de receber profissionais em horário de almoço, assim como o West Plaza, 

o Frei Caneca abarca uma diversidade sociocultural muito mais rica, por que não dizer até 

explícita, transparecendo suas diferenças no visual das pessoas. Esse mesmo processo pode 

ocorrer no West Plaza em termos intelectuais ou ideológicos, porém, visualmente o perfil é 

mais homogêneo. Curioso observar que há mais “Famintos do Almoço” no Frei Caneca que 
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no West Plaza, algo que pode ser relacionado ao desígnio dos consumidores em sua trajetória 

ao shopping e em seu tempo disponível para aproveitar a refeição. 

Repetindo as rotinas do grupo “Almoço de Trabalho”, os “sozinhos na praça” 

apresentam padrões peculiares de comportamento, como falar e gesticular para si mesmo, 

pouco se importando com a opinião das pessoas ao redor. A comida se torna uma espécie de 

diálogo consigo mesmo. No entanto, a questão da solidão no Frei Caneca é bastante factível e, 

por outro lado se torna impossível no West Plaza dado o volume de pessoas em fluxo na 

praça. Tratar a praça como uma pequena ilha de descanso no mar de turbulências do dia-a-dia 

é uma realidade aos que vêm sozinhos almoçar na praça de alimentação. 

Paralelamente aos habitués, que conhecem a praça de alimentação e repetem suas 

escolhas com certa freqüência, há também um movimento discreto que se destaca em meio à 

pressa e à tensão do dia-a-dia, catalisando pessoas movidas pela necessidade de modificar 

suas rotinas no curto espaço de tempo que o horário de almoço no trabalho disponibiliza. 

Assim, vivenciar algo que esteja in em meio à rotina comum traz uma perspectiva diferente e 

estimuladora. 

Abordando a questão do namoro na praça, é curioso observar como as pessoas se 

deixam levar pela paixão e passam a se comportar como se estivessem em um lugar de 

intimidade. Especialmente em um lugar público, visível, em que todos, mesmo que 

desconhecidos, ficam visados. Porém, beijos, carinhos explícitos, olhares mais “quentes”, em 

pleno horário de almoço, podem ficar perdidos em meio a fluxos comunicacionais que se 

processam na praça de alimentação, desviando o foco de atenções que certamente seriam mais 

intensas caso a praça estivesse mais vazia, em outro horário, ou em outro shopping de menor 

movimentação, como é o caso do Frei Caneca. Mesmo assim, não há quem não deixe de 

reparar em uma demonstração aberta de afeto que incorpora o ritual de alimentação e que, 

com seus excessos, ignora o ambiente em volta. Cabe destacar a liberdade de relacionamentos 

que se processa no Frei Caneca, em que o namoro de pessoas do mesmo sexo se desenrola 

com naturalidade, diante de um moralismo que expele as diferenças vivenciado no West 

Plaza, onde mesmo os diferentes, que consomem no Giraffas, são iguais em comportamento; 

o contraponto bem serve ao Frei Caneca, onde os iguais lá são diferentes, e os diferentes é que 

consomem no Giraffas versus os muitos iguais que vão às demais redes de fast-food da praça 

de alimentação principal. 

Quanto à presença do público infantil nas observações efetivadas, há os mais 

diversos tipos de crianças que levam seus pais ao Giraffas. Há as que gostam da rede, já 

conhecem os produtos e direcionam seus pais para lá; há as negociadoras, que vão ao Giraffas 
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em troca de algum comportamento específico; há as que conquistam a ida à loja por 

determinado objetivo alcançado; há as que viram determinada GiraSurpresa na televisão e de 

tanto insistir para os pais conseguem convencê-los. Para cada perfil, existe uma postura 

distinta durante todo o processo de chegada, espera, alimentação e saída. Seja no West Plaza, 

onde há maior fluxo de crianças circulando que acabam por localizar o Giraffas na praça de 

alimentação, seja no Frei Caneca, onde vai ao Giraffas quem já sabe a localização da loja, 

caso contrário acaba dirigindo-se à praça principal de alimentação. 

Sentir-se bem, comendo e conversando. É bem diferente o comportamento de 

quem está desabafando, para quem está se confessando, ou compartilhando alguma 

informação, de quem está fazendo fofoca ou falando “mal” de alguém. Logo, quando está 

associado a alguma conversa em especial, o ato de comer ganha um perfil distinto, 

complementando o que não se fala ou os chamados “implícitos” por meio de movimentos 

com as mãos, com os talheres no prato, com os olhos no ambiente. Definitivamente, comer 

faz parte de um ritual comportamental que diz muito por meio de gestos, expressões faciais, 

postura, entre outros demonstrativos de uma linguagem corporal muda porém rica em 

significados. Mesmo sem ouvir o que se conversa, pode-se perfeitamente compreender o 

estado de insatisfação, ou indignação, ou descontentamento dos interlocutores, captando 

também nuances de modificação do tônus em discussão antes, durante e após a refeição, seja 

no West Plaza ou no Frei Caneca. 

O percurso dos “perdidos na praça” é muito interessante de se mapear, 

especialmente quando a praça está lotada, dificultando o trabalho de pesquisa e seleção de um 

fast-food onde se vai comer. Muitos imediatamente reconhecem uma memória 

comunicacional ou gustativa da rede, e para ela se direcionam. Outros não têm essa memória 

mas apelam para quesitos de decisão tais como o tamanho da fila, o tempo disponível para a 

refeição, o preço e a quantidade das porções no prato. Nos casos observados, é interessante o 

papel da mídia, possibilitando a localização dos clientes e transformando o que era 

desconhecido em algo in, da moda, confiável, mesmo sem que se tenha experimentado 

previamente. Assim, o espaço se amplia para uma associação entre vontade de comer e 

vontade de pertencer a determinado grupo de consumo que abarca as necessidades dos 

consumidores. Cabe reforçar que é mais fácil se perder nas dimensões ampliadas do West 

Plaza que nas diminutas do Frei Caneca. 
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3.2.5.2 Dia de Semana — Lanche 

 

3.2.5.2.1 Almoço Slow Motion: Dia de Semana, Horário das 15h às 18h30 

 

Na hora do lanche, a análise de grupos do West Plaza apresenta uma composição 

muito similar à do almoço, com “almoço de trabalho” (2) incluindo a subdivisão “sozinhos na 

praça” (1), “namoro na praça” (3), “fome de conversa” (2), “levados pelas crianças” (2). 

No Frei Caneca, na hora do lanche, “comida também é cultura” (3), “almoço de 

trabalho sozinhos na praça” (2), “fome de conversa” (1), “fãs de sobremesa” (1), “fome de 

lanche” (1), “perdidos na praça” (1), “programa de família” (1). 

Quantitativamente, o perfil de consumidores em “horário do almoço” de trabalho 

se mantém acentuado no West Plaza, porém, tem o público diversificado no Frei Caneca 

devido às opções de entretenimento que o shopping oferece, atraindo pessoas que vão ao 

cinema ou ao teatro, ou que estão visitando alguma feira em vigência no centro de convenções 

do Shopping. 

 

3.2.5.2.2 Namoro, Trabalho, Bate-papo: West Plaza, 3 de Abril, Quinta-feira, Lanche 

 

Na pauta das discussões jornalísticas, a questão da greve dos controladores 

aéreos e do caos que tomou conta dos aeroportos invadiu as conversações de toda a 

população, tornando o assunto não apenas polêmico como motivo de agenda setting em 

novelas, programas ao vivo e noticiários de rádio — logo o clima de descontentamento 

atingiu também a praça de alimentação, no zunzunzum das conversas de passageiros ou não 

passageiros. Entre as manchetes, “Justiça Militar processará controladores grevistas”; 

“Lula se explica a comando e tenta conter crise militar”; “Lula recua, apóia punição de 

amotinados e greve pode voltar”; acrescidas por “INSS suspende mais 102 mil benefícios 

nesta semana”. 

 

Foram observadas dez cenas, totalizando 22 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu três sanduíches e 19 pratos, sem sobremesa. Quanto à companhia, uma estava 

sozinha e nove das cenas envolviam pessoas com acompanhantes. E referente à faixa etária 

estimada, sete pessoas de 35 a 45 anos, seis pessoas de 25 a 35 anos, três pessoas de 12 a 18 

anos, dois jovens com menos de 12 anos, duas pessoas de 18 a 25 e também duas com mais de 

60 anos. Ninguém de 45 a 60 anos. 
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De forma analítica, o grande volume de consumidores está concentrado na faixa 

de 25 a 45 anos, focadamente trabalhadores que têm almoço tardio. A quase totalidade comeu 

refeição em grupo, definindo o escopo do “almoço de trabalho”, por vezes sem sobremesa por 

falta de tempo. Como nas proximidades do shopping há diversos edifícios comerciais e 

pequenas indústrias, esse fluxo de perfil bastante homogêneo concentra sua estada no West 

Plaza do horário de almoço e início da tarde, aumentando também o volume de carros no 

estacionamento. Os lanches foram consumidos por uma adulta sozinha e por uma criança, em 

outra sintonia ante o ritmo acelerado da praça.  

Quanto ao perfil dos grupos socioculturais, ei-los com suas peculiaridades: 

 

Almoço de Trabalho 

Para as Secretárias eficientes, uma com idade entre 25 e 30 anos e outra ao redor 

dos 40, comer um prato de comida também é uma questão de eficiência que extrapola o 

ambiente de trabalho. Pareciam competir em tudo para ver quem era mais correta, perfeita e 

eficiente — na elegância do vestuário, na postura das costas durante a fila, na seleção 

adequada do prato mais light e balanceado possível, na higiene de lavar as mãos após 

manusear o dinheiro, na forma de segurar os talheres e de mastigar excentricamente inúmeras 

vezes o alimento. Alheias ao restante da praça, por sua vez também alheio à postura delas, 

jogavam um jogo silencioso de “quem é mais” muito mais valioso que a refeição em questão. 

Já as Amigas de fé, uma ao redor dos 40 anos e a acompanhante com 45 anos, mantinham um 

tom de conversação sério e focado, um tanto murmurado, abordando questões aparentemente 

densas dado o permanente estado de franzimento de testa de uma delas. O clima era de 

conselho ou de informação sigilosa, fazendo com que a refeição composta por saladas e sucos 

servisse apenas para ritmar as pausas entre um assunto e outro e não o contrário. Comeram 

rápido, deixaram as bandejas na mesa e prosseguiram conversando. Para a equipe da Reunião 

da firma, composta por cinco homens com idade entre 30 e 45 anos, o clima estava quente e 

agitado. Qual operadores da bolsa de valores, gritavam números e porcentagens discutindo 

uns com os outros, mas não deixaram de engolir as refeições de seus pratos, em sua maioria 

arroz, feijão, carne, farofa e salada. Mesmo com água e refrigerante em copos plásticos, 

brindavam a cada conclusão conquistada. Chegaram discutindo e saíram da mesma forma, 

limparam os pratos mas deixaram as mesas sujas. Falando em negócios, interessante a 

extensão do escritório que foi feita com as mulheres Comendo e escrevendo, ambas entre 35 

e 40 anos. Chegaram à loja e pediram seus pratos com arroz, legumes e grelhado e água. 

Enquanto aguardavam a senha, começaram a escrever freneticamente em bloquinhos que 
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tiraram de suas bolsas, esquecendo inclusive de retirar seus pratos cujo número ficou 

sinalizado por alguns minutos no painel de senhas. Conversavam, comiam e escreviam, 

adiantando algo que parecia ser urgente. Comeram com velocidade máxima e praticamente 

sem mastigar, e depois guardaram seus bloquinhos na bolsa em uma corrida maluca, 

tropeçando em cadeiras e esbarrando em pessoas no sentido do estacionamento. Completando 

o cenário, Eu e eu mesma, uma mulher ao redor dos 35 anos, faixa etária mais freqüente para 

as mulheres que circulam na praça nessa data, comendo um lanche com a máxima velocidade 

e demonstrando nítido atraso. Sequer mastiga; está tensa e preocupada em comer rápido e sair 

correndo, e este aparvalhamento faz com que nada dê certo: o saquinho de ketchup não abre, a 

mordida faz com que o sanduíche desmonte, o refrigerante cai sobre a mesa. Na falta de 

alguém para compartilhar essas desventuras em série, começa a falar sozinha em volume 

razoável. “De novo… não é meu dia… ai, não!… uuuhg!” O estado de nervos que já estava 

avançado se potencializa com a situação e faz com que não haja satisfação na comida. 

 

Namoro na Praça 

E nem só de amores vivem os casais. O casal Entre tapas e fritas demonstra o 

contraponto do amor com uma briga que começou antes de chegarem ao Giraffas e se 

perpetuou até levarem as bandejas para o lixo. Os gritos eram altos e a discussão era pontuada 

por batatinhas fritas — primeiro ela, por volta de 18 anos, pegava uma batatinha com a mão, 

do prato de parmeggiana, comia com muita raiva e, depois, começava a falar até que o 

homem, com no máximo 25 anos, se pronunciasse, sempre de boca cheia. Na verdade, ele 

aparentava estar cheio da situação vergonhosa e pedia que ela se acalmasse. Ela respirava por 

alguns segundos, bebia seu refrigerante e começava tudo de novo, pegando outra batatinha 

com a mão. Por fim, ele comeu o prato dele e a comida que ficou do prato dela, enquanto a 

moça prosseguia com suas lamúrias. Por outro lado, e na mesa ao lado, o Namoro da terceira 

idade não tinha nenhuma crise. Ela, na faixa dos 65 anos, e ele, 75 anos, chegaram ao 

Giraffas direto e de mãos dadas, escolheram sem olhar para o cardápio, e enquanto ele 

esperava de pé a chamada da senha, ela ficou sentada em estado de paixão, admirando-o. Ele 

retribuía, apontando para o fotoboard e para o totem, rindo e mostrando alguns pratos em 

algum código que só a cumplicidade entre os dois poderia decifrar. Comeram picadinho com 

arroz e farofa, sem pressa, tranqüilos, ouvindo a gritaria do casal da mesa ao lado, rindo como 

quem diz “são crianças, meu amor; um dia terão um relacionamento maduro como o nosso”. 

Sem brigas nem grandes demonstrações de paixão o casal Fugindo da escola estava fazendo 

tudo escondido, o que deixava a situação bastante interessante de ser observada. Ela, com seus 
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15 anos, e ele, no máximo com 18 anos, estavam com uniforme da escola e nitidamente 

envergonhados, sugerindo que estavam começando um relacionamento. Ela pediu o GiraPrato 

para ganhar a GiraSurpresa, e ele pediu estrogonofe. Como não tinham coragem de se olhar 

diretamente nos olhos, focavam fixamente o prato e se viam de soslaio. Ambos comeram 

tudo, beberam o refrigerante, levaram as bandejas até o lixo e saíram de mãos dadas na 

direção das lojas. 

 

Levados pelas Crianças 

Em Comi tudo, estava clara uma combinação entre mãe e filha implícita no 

passeio: comer toda a comida. A menina, por volta de 8 anos, recebeu o GiraPrato sorridente, 

cortou sozinha a carne e comeu tudo, tudo mesmo. Após acabar, olhou para a mãe e sorriu, 

como quem diz: “Viu só, comi tudinho, né?”. Então pegou sua GiraSurpresa, colocou em sua 

bolsinha e saíram. Tanto mãe como filha estavam vestidas de forma similar, com saia, 

camiseta, sandália rasteira e bolsa grande. No outro caso observado, Mãe, deixa, vai!, a filha 

de 9 anos insistia em comer um GiraLanche enquanto a mãe, uma elegante mulher de 45 anos, 

preferia que ela comesse um GiraPrato. Por fim, a filha venceu: a mãe comeu um prato e a 

filha, o seu querido lanche. A refeição foi rápida e sem grandes conversas entre as duas. Ao 

acabar de comer, a menina passou batom e levou as duas bandejas para o lixo, enquanto a mãe 

atendia uma ligação no celular. Pelo vestuário, mãe e filha destoavam um pouco do padrão da 

praça para o horário, mais simples e informal. 

 

3.2.5.2.3 Trabalho, Cultura e Entretenimento:  

Frei Caneca, 16 de Maio, Quarta-feira, Lanche 

 

Dia frio, estimulando as pessoas a colocar roupas de frio, como casacos e botas. 

Interferindo no panorama dos negócios, um fenômeno mundial que se reflete 

diretamente no cotidiano dos brasileiros: dólar em queda livre com a cotação despencando 

para R$ 1,95, apesar das compras de mais de US$ 1 bilhão do Banco Central. Na manchete 

de um grande jornal: “O presidente Lula diz que valor baixo é bom para o assalariado”. 

Vislumbrando as férias de julho, o consumidor planeja viagens ao exterior e festeja a queda 

no preço dos importados. Já em “Brasília: funcionários fazem passeata pela legalização dos 

bingos”, e no panorama da educação, “Com 700 mil professores a menos, escolas públicas 

pioram o ensino de Matemática, Química, Física e Biologia. No Nordeste, alunos são 

aprovados sem ter ido à aula”. 
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O panorama da praça secundária é de tranqüilidade, mantendo-se vazia mesmo 

nos horários de grande circulação. O shopping está repleto de senhoras saindo do cinema, o 

que movimenta a sensação de “devagar, quase parando”, se comparada ao almoço. 

Foram observados 11 cenas, totalizando 18 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu sete sanduíches, dez pratos e uma sobremesa. Em relação à companhia, seis 

estavam sozinhas e cinco cenas com pessoas acompanhadas. Sobre o consumo, uma portava 

sacola de compras em loja do shopping e duas aguardaram a senha dentro de uma loja ao lado 

do Giraffas. Referente à faixa etária estimada, dez pessoas de 25 a 35 anos, três pessoas de 18 

a 25 anos, duas pessoas de 45 a 60 anos, dois jovens com menos de 12 anos e também uma 

pessoa com mais de 60 anos. De forma analítica, o grande volume de consumidores está 

concentrado na faixa dos 18 aos 35 anos, um público mais jovem que o observado no West 

Plaza, mantendo a mesma composição do horário do almoço (também 13 pessoas nessa 

mesma faixa etária). Comparativamente, há mais jovens abaixo de 18 anos no West Plaza, 

possivelmente por questões de acesso dada a proximidade do terminal Barra Funda e também 

de diversas universidades e escolas na região. Isso se reflete na escolha dos pratos, ainda 

maioria dos pedidos, intercalando lanches com almoços tardios ou jantares antecipados. 

Quanto aos grupos socioculturais: 

 

Comida Também É Cultura 

Sozinha, esta professora aposentada de 65 anos, a Senhora carpe diem, vestindo 

calça jeans, jaqueta, sandália de salto e óculos — contemporânea sem ser over —, fez uma 

refeição saudável e equilibrada de arroz, feijão, bife, fritas, vinagrete e água. Foi direto ao 

Giraffas e não titubeou na escolha. Gestualmente delicada, apresentava modos um pouco 

estranhos para segurar os talheres e mastigar, colocando a mão na boca a cada garfada de 

forma a esconder a mastigação. “Vim ao cinema sozinha e depois aproveitei para comer”, 

pontuou em conversa informal, completando sobre seu relacionamento com a marca Giraffas: 

“Moro em Pinheiros e venho à praça de alimentação esporadicamente”; “Esta é a segunda vez 

que eu como neste Giraffas; eu e minha irmã sempre comemos no outro, do Eldorado”; “Eu 

gosto; tem comida caseira. Na verdade o que mais gostamos é de bife compactado”. Como 

habitué e conosseur do cardápio Giraffas, apresentou suas preferências e sugestões: “Deveria 

ter um cardápio light, com comida sem sal”. Também em busca de entretenimento no 

shopping, Os “giraffões”, “amigos” de 25 e 20 anos, estilosos e chamativos, desfilando com 

peças de vestuário de grifes famosas — calça jeans, t-shirt colada e tênis — e cada qual com 

um maço de cigarros nas mãos, mantiveram o clima de refeição saudável: um pede arroz, 
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feijão, bife, fritas, e suco. O outro não pede nada, e ao ver o prato do companheiro motiva-se, 

dirige-se ao caixa e pede carne com molho de cogumelos, arroz e fritas. Conversam muito 

com o caixa (sem filas) e não olham para o cardápio nem para o fotoboard. Enquanto 

aguardam a senha (cinco minutos), esperam na loja Polishop. Comem tudo sem deixar um 

grão de arroz em 15 minutos e saltam no sentido do cinema. Gestualmente, demonstram amor 

e carinho: chegam de mãos dadas, abraçados; vão se empurrando e brincando. Identificam-se 

com o Giraffas na alimentação e na simbologia do ícone, pois apontam para o logo da rede e 

dizem: “Olha a gente e olha estas girafinhas! Parece que somos nós, né?”. Completando o 

grupo, o Menino tímido, de 18 anos, vestido com tênis, calça jeans e camisa pólo verde, meio 

receoso para tudo: pedir, esperar, escolher uma mesa e comer. Pediu junk food: sanduíche, 

refrigerante e fritas; primeiro comeu as fritas; depois abriu o sanduíche e ficou observando, 

até engolir tudo em instantes. Ao final do lanche, surge um amigo que pergunta “Deu tudo 

certo? O dinheiro deu? Então vamos!”, e o rapaz faz sinal de o.k. com o polegar para o 

“amigo”, acompanhado de “sim” com a cabeça. Saiu com o amigo na direção do cinema. 

 

Almoço de Trabalho — Sozinhos na Praça  

Seguindo o estilo Executivo com pressa em almoço tardio, este homem, 

aparentando 35 anos e vestido elegantemente com camisa, gravata, sapato, calça, óculos e 

crachá de expositor, o que significa que está trabalhando em alguma feira do Centro de 

Exposições, chegou acelerado, atendendo ligação ao celular, e parou no primeiro fast-food 

que viu. Pediu sem olhar o cardápio, demonstrando conhecer a rede. Largou carteira e celular 

sobre a mesa e deglutiu sanduíche, fritas, refrigerante de forma pouco higiênica. Sentou-se 

preocupado e com pressa; comeu e demonstrou despreocupação e satisfação. Não diferente foi 

o comportamento da Sra. Executiva com pressa, também ao redor dos 35 anos, estilo social 

elegante — terno preto, sapato de salto, brincos de argolão, cabelo preso em birote, e muito 

apressada. Habitué da rede, sequer olhou cardápio ou fotoboard, cumprimentou o gerente da 

loja, fez seu pedido rapidamente e até tirou os sapatos para comer! Pediu comida em vez de 

lanche, com arroz, feijão e carne, com porção separada de fritas, mas não se alimentou da 

forma correta: engoliu o que pode em dez minutos, com gestos tensos e nervosos, e deixou 

toda a comida no prato antes de sair correndo. Comprou com pressa, comeu com pressa, e a 

pressa era maior que a fome. Pode ter escolhido o Giraffas pela localização mais tranqüila 

para um momento de pausa no “almoço”, se comparada à praça principal de alimentação. 
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Eu Não Sou Daqui 

O Casal paranóia, ambos com 45 anos, comeu no Giraffas por ocasião; não 

conheciam a rede nem o cardápio. Ela, de jeans, blusa vermelha, bolsa vermelha, cabelo 

chanel, colar de pedra, sapatilha prata; ele, estilo “oriental grisalho”, com sapato social 

confort, calça, camisa social, cinto e óculos. Estavam andando das lojas para a praça, e 

olhavam o totem quando foram abordados pela atendente: “Vejam o cardápio!”. Então, 

pediram seus pratos sem a menor combinação: legumes, salada, polenta, frango purê, molho 

vinagrete e Schweppes, comendo de forma confusa, misturando os ingredientes. Gestualmente 

estavam receosos com o ambiente adverso: ela comeu metade da comida com a bolsa no 

ombro e outra metade com a bolsa presa no joelho. 

 

Fome de Conversa 

Interessantes as Amigas fofocando e comendo: uma, mais jovem, cerca de 25 

anos, com calça jeans, blusa de lã branca, tênis, cabelo meio preso e óculos — estilo 

“portuguesa gordinha” ou “Beth, a feia”; a outra, mais velha, mais arrumadinha. Chegaram 

falando alto; escolheram direto sem olhar no cardápio; a primeira ficou bufando durante a 

espera de oito minutos e levantou-se antes de chamarem a senha. Pediu purê, arroz, bife, 

fritas, saladas, molho madeira e refrigerante, e comeu falando alto, em estilo grosseiro para 

uma mulher. Nitidamente relaxou a tensão enquanto se divertia com a amiga — comendo, 

rindo e falando. 

 

Fãs de Sobremesa 

Não por acaso o doce reduz a ansiedade, pois para a Moça petit gâteau, com seus 

25 anos e desfilando na praça de jeans, camiseta e botas, com cabelos longos e bem 

penteados, cada segundo parecia uma hora até ser servido o seu petit gatêau, que ela esperou 

de pé enquanto era preparado, e que levou na bandeja para comer na praça de alimentação 

onde estava sentada com mais três amigos, olhando para um lado e para outro como que 

mostrando a sua aquisição. 

 

Fome de Lanche 

Na casa dos 30 anos, com calça social, camisa com listras e camiseta aparente por 

baixo, sapato social e óculos, levando mochila com laptop nas costas, o Moço laptop chegou 

literalmente com peso nas costas e “relaxou” após comer junk food, ou pleasure food: 

sanduíche, refrigerante, fritas e milk-shake, de modo acelerado porém deleitoso — primeiro, 
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no balcão, pega uma batata frita com a mão e fala: “Hum, assim é que é gostoso!”; na mesa, 

come frita por frita e depois abre o sanduíche para admirá-lo. Experimenta milk-shake durante 

a refeição e, por fim, toma como sobremesa. Gestualmente é o que se chama de “sem medo de 

ser feliz”: come com a mão mesmo, se besunta, lambe dedos!, demonstrando sensação de 

prazer com a comida, como se voltasse à infância. Sai com um peso bem menor nas costas, 

apesar de continuar carregando a mochila com laptop. 

 

Perdidos na Praça 

Casal sossegado, ambos na faixa dos 30 anos e vestidos a passeio; ele, estudante 

de Letras; ela, estilo flower power. Vieram das lojas, tranqüilos, e ficaram felizes em achar 

um Giraffas: “Agora estamos em casa”. Tranqüilos e com tempo, aproveitaram o programa 

para conversar, tudo em “família”. Sem demora, optaram por refeição saudável e prazerosa: 

salada, legumes, arroz, feijão, água e petit gatêau. Comeram pausada e elegantemente. Nas 

palavras dele, “Vim só para almoçar pois comprei um celular na loja Vivo”. “Conheço o 

Giraffas de Ribeirão, moro do lado, vou uma vez por semana. E tenho vários amigos que 

comem no Giraffas”; nas palavras dela, “Gosto porque consigo escolher meus legumes!”. E 

até batizaram a praça, para eles um verdadeiro achado: “Aqui é um recanto, um lugar legal e 

tranqüilo, sem bagunça e sem crianças gritando”. 

 

Pais Decididos 

Se fosse para escolher o símbolo dos pais decididos, a Família arrasta criança 

ficaria em primeiro lugar. A mãe de cabelo curtíssimo, estilo executiva, com traje 

social, na casa dos 30 anos; o pai, mesma idade, executivo, com traje social; e as duas 

crianças — uma menina bem loira e branca de pele (8 anos) e outra bem morena de pele 

(aparentando 6 anos), ambas usando uniforme do colégio Pentágono. Vieram das lojas, 

apressados, para a praça principal, e daí de volta para as lojas. A menina menor reconhece a 

loja: “Pai, o Giraffas tá aqui”, porém os pais não conhecem a marca, não a valorizam ou não a 

inseriram na programação daquela tarde. “Mas eu vou comer aqui. O Giraffas é aqui. Eu vou, 

eu vou, eu vou.” O pai puxa a menina pelo braço, com demonstrações explícitas e até 

violentas de insatisfação, chamando atenção na praça e deixando pais nervosos. Mãe faz sinal 

de “Não!” e grita “Chega!”; e saem arrastando a menina, chateada e de bochechas cheias, no 

sentido da Praça de Alimentação. 
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3.2.5.2.4 Variedade de “Figurinos”, Padronização de Comportamentos e  

Outras Conclusões sobre o Horário do Lanche em Dias de Semana 

 

No West Plaza, todos os subgrupos estudados neste grupo apresentam grande 

homogeneidade de vestuário, comportamento e gestual. Aspiracionalmente todos precisam 

comer para retornar aos seus postos de trabalho, e a grande maioria flui em direção ao 

estacionamento, indo e vindo, caracterizando-os como consumidores da praça de alimentação 

especificamente e não de compras no shopping. Há, por certo, quem venha à pé para o 

almoço, percorrendo o átrio das lojas; todavia a pressa aparente da maioria das pessoas não dá 

margem a passeios, tornando o relacionamento com o ambiente um pouco mais sisudo. Há um 

“barulho” remanescente do almoço de tal forma que é difícil distinguir os sons do período 

entre 12h e 14h30 (neste estudo considerado como almoço) e do período inicial da tarde (entre 

14h30 e 16h), talvez apenas pela pequena ausência de crianças no recinto, reduzindo a 

potência acústica de “manhêêê…”, “eu queeeeero”. 

Interessante observar que o figurino se transforma com o horário: é comum 

observar pessoas de terno, mulheres vestidas de forma elegante com sapatos de salto, pastas 

ou mochilas que portam laptops e que fazem “volume” nas filas. Quanto ao gestual, em sua 

maioria as pessoas estão tensas, mesmo que descontraídas. Olham freqüentemente para seus 

relógios, atendem seus celulares enquanto comem e colaboram para que a poluição sonora da 

praça se acentue. Muitos acabam de comer e, dado o caos de filas que se aglomeram e a 

circulação truncada entre mesas, quase sem espaços vagos e com pessoas de pé esperando 

uma mesa livre para sentar, acabam por largar suas bandejas sujas na mesa, complicando todo 

o fluxo. 

Já no Frei Caneca, o vestuário é o mesmo, porém o cenário é bastante distinto: os 

arredores do Giraffas, devido à sua localização, estão sempre mais vazios que a praça 

principal. Logo o espaço se torna um recanto para os “executivos” que querem descansar um 

pouco e sorver a alimentação, mesmo na correria do trabalho. Alguns inclusive tiram os 

sapatos para relaxar um pouco, algo inconcebível na praça-máquina de alimentação do West 

Plaza. Inclusive no grupo “Fome de conversa” observado, a consumidora parecia estar 

comendo em casa; ou melhor, na cozinha. Tudo era tão íntimo que a praça inexistia. Sentia-se 

literalmente em casa, mais pontualmente dentro da cozinha: falava alto com o gerente, gritava 

para ver se o prato estava pronto, ria alto, e até largou os pratos na mesa, falta de civilidade 

perdoável apenas pela familiaridade. 
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Dia de semana, à tarde, e muita gente namorando na praça de alimentação do 

West Plaza. Especialmente um público não inserido no mercado de trabalho, como as pessoas 

de idade mais avançada que podem estar aposentadas e os mais jovens, que ainda devem estar 

estudando. Ou que estão de férias, ou mesmo desempregados. O olhar atento dedicado a esses 

casais traz um panorama curioso sobre o relacionamento dos namorados não apenas com a 

comida mas com a marca Giraffas, transformando-a em um point para o “relacionamento a 

dois”, especialmente por ser um dos poucos fast-foods da praça a ter um fluxo considerável de 

clientes, e continuar servindo e vendendo comida apesar do horário mais avançado, por volta 

de 16h. Sugestivamente, enquanto aguardavam todos olharam para as Giraffas do logotipo e 

deram as mãos. Esse mesmo procedimento também foi observado no Frei Caneca por casais 

homossexuais. Metalingüisticamente pode se tratar de uma mensagem subliminar que reflete 

o duplo, o casal, perante outras redes que apresentam como símbolo apenas um ícone: um 

gênio, um palhaço, um rei, uma panela. No Giraffas, são duas girafinhas lado a lado, e o que 

pode nada significar aos que estão apressados em efetivar seus almoços para voltar ao 

trabalho pode ter grande relevância aos que vivenciam a temporalidade alterada do estado da 

paixão, que modifica os relógios e os sabores também. 

Crianças quando querem algo conseguem verdadeiros milagres. Os casos 

descritos no West Plaza são a prova da força de persuasão de seus filhos, em um horário em 

que o fluxo de crianças na praça chega a ser mínimo, em pleno dia de semana. Presume-se 

que estas mães são donas de casa ou que por algum motivo estavam fora com seus filhos, 

talvez para levar em alguma consulta médica, ou para alguma compra especial na qual a 

presença da criança fosse imprescindível. As crianças, em idade escolar, não estavam de 

uniforme, sugerindo que estudavam pela manhã ou que por algum motivo se ausentaram da 

escola. Nos dois casos, as crianças estavam literalmente puxando suas mães em direção à loja, 

e ambas aparentavam já saber dessa combinação de “ir ao Giraffas”, facilitando o processo — 

ao chegarem na loja pediram o cardápio sem demora, facilitaram o processo de escolha dos 

filhos, deixaram os filhos na mesa e ficaram esperando de pé a chamada da senha —; não 

fosse em horários diferentes e as duas situações aparentariam ser espelhos, salvo pelos 

pedidos: um, de prato, outro, de comida. Já no Frei Caneca, a experiência vivenciada foi bem 

distinta e não agradou à criança: os “pais decididos” foram violentos com a decisão da filha, 

provavelmente por quererem satisfazer os seus gostos pessoais qual crianças grandes, 

trocando o Giraffas por quatro caixinhas de McLanche Feliz, deleitadas de forma prazerosa e 

lenta. Qual seria a diferença ente os sanduíches? Foram pelo brinde? Pela intuição do 

observador atento, eles não estavam nem vestidos nem se comportando como quem vai sentar 
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na praça secundária para comer no Giraffas, e sim estavam prontos para o McDonald’s, como 

de fato aconteceu, daí terem coagido a filha a respeitar a imposição dos pais. A questão 

envolve a classe aspiracional: “Não conhecemos, não sabemos quem vai e por hora não 

precisamos fazer parte daquele grupo, que não nos interessa no consumo de signos”. 

O grupo de perdidos na praça em questão é formado por pessoas que não 

conhecem o shopping Frei Caneca, porém conhecem o Giraffas. Assim a rede oferece 

“localização” em um shopping que atrai grande fluxo de turistas de todo o Brasil por conta de 

suas opções culturais e dos eventos que sedia. O conhecimento da marca e o relacionamento 

prévio de satisfação facilitam a escolha. Interessante perceber a diferença desse grupo com o 

“Eu não sou daqui”, que estranha não apenas a rede como todo o ambiente ao redor adverso, 

como o homem que diz para a colega de trabalho, bem alto: “Cuidado com a sua bolsa!” , 

tornando factível para todos que eles não eram dali. 

Outra análise especial referente ao Frei Caneca é o crescente número de pessoas 

acima dos 60 anos aproveitando a vida cultural e mesmo os benefícios da contemporaneidade, 

dentre eles a alimentação fora de casa. Assim, o Giraffas passa a trazer certa inserção 

sociocultural por passar na TV, por atrair crianças e jovens, e por ser acessível devido ao 

equilibrado custo-benefício de seus produtos, proporcionando de forma equilibrada consumo 

de alimento e necessidade primária; e de marca, necessidade social de pertencimento e status.  

Aliado a este fato, é curioso perceber como demonstrado no grupo “fome de 

lanche” que há, além de alimento e de grife, uma outra demanda dos consumidores Giraffas: a 

de familiaridade. No contato com a refeição caseira, com a liberdade de comer e se sujar, de 

abrir o sanduíche e ver o que tem dentro, estabelece-se uma conexão com a família, a 

infância, a simplicidade e a praticidade de estar em casa. 

Concluindo, para os fãs de sobremesa, a campanha publicitária na TV fez toda a 

diferença, permitindo que se pudesse circular na praça de alimentação ou mesmo no shopping 

com um produto “da moda”, que anuncia na TV e todos podem comprar por ser acessível. 

Além disso, circular e ser visto com o produto pode ajudar a chamar a atenção.  
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3.2.5.3 Dia de Semana — Jantar 

 

3.2.5.3.1 A “Grande Família”:  

Rotinas de Dia de Semana, no Horário do Jantar (das 19h às 22h30) 

 

No West Plaza jantar, “jantar em família” (4), “de mal com o Giraffas” (2), 

“levados pelas crianças” (2), “jantar da moçada” (1), “namoro na praça” (1), “fãs de 

sobremesa” (1). 

No Frei Caneca jantar, “jantar de trabalho” (1), “pais decididos” (1), “fome de 

lanche” (1), “aqui é minha sala de jantar” (4), “namoro na praça” (1), “fãs de sobremesa” (1). 

 

3.2.5.3.2 Famílias, Namorados, Crianças: West Plaza, 20 de Abril, Sexta-feira, Jantar 

 

Noite quente com chuviscos e cinemas do shopping fechados para reforma. 

Quanto ao contexto sociopolítico, neste dia foi noticiado que a Polícia Federal apreendeu 

documentos e computadores de advogados, juízes e desembargadores na sede da Justiça e no 

Ministério da Fazenda em São Paulo, afirmando que eles recebiam propina mensal (R$ 30 

mil por mês) para conceder sentenças favoráveis no caso dos bingos, fechando ainda mais 

estabelecimentos. 

 

Foram observadas 11 cenas, totalizando 33 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu 22 sanduíches, sete pratos, uma salada e uma sobremesa. Quanto à 

companhia, uma estava sozinha e dez cenas de pessoas acompanhadas. Considerando o 

consumo, cinco pessoas transportavam sacolas de lojas. E referente à faixa etária estimada, 12 

pessoas de 25 a 35 anos, sete jovens com menos de 12 anos, quatro pessoas de 18 a 25 e 

também quatro pessoas de 35 a 45 anos, três pessoas de 12 a 18 anos, duas de 45 a 60 e 

apenas uma com mais de 60 anos.  

De forma analítica, trata-se de um grupo jovem, porém não adolescente, 

provavelmente incluindo os pais das crianças que foram à loja. A grande maioria comeu 

lanche, possivelmente após as compras, dada a presença de sacolas nas mãos dos 

consumidores, perfil bastante distinto do Frei Caneca para o mesmo horário, onde ainda 

predominam as refeições. E dado o clima familiar, praticamente todos estavam 

acompanhados, o que pode ser conferido pela composição dos grupos: 
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Programa de Família 

Em Programa de família, uma mulher de 38 a 40 anos, homem de 38 a 40 anos, 

filho de 3 e filha de 11, mais a prima de 23 anos, comem sanduíches, fritas e refrigerantes por 

praticamente 45 minutos. Tentavam ser sofisticados, mas tendiam a um gosto duvidoso: a 

menina com roupa de adulta e sandálias de salto, a mulher com roupa exageradamente 

estampada e o menino menor com cabelos longos e enroladinhos. Quem encaminha todos à 

loja é a mãe, que fala para filho: “Vem nenê, é este lugar que você gosta”. Na hora de pagar, 

uma confusão de alterações no pedido. Pai e mãe não comeram, ficaram bebendo cerveja. Em 

um bate-papo, os comentários “A gente vem sempre aqui.”, “A diferença é o sabor da carne, 

mais macia, mais saborosa”, “O que mais gosto é sanduíche” (criança repete: “icheicheiche”), 

“Viemos das compras. Depois do passeio vamos para casa. Trouxe minha sobrinha que não 

conhecia e veio de Belém do Pará”. Para fechar o encontro de família, o depoimento da 

prima: “Comi pela primeira vez e gostei muito”. 

Já em Pai, filho e palito de dente, tanto pai, de 40 anos, calça social, sapatênis, 

camisa, como o filho, por volta de 11 anos, calça jeans, tênis e camiseta, aparentando fome e 

após comerem salada, filé, arroz, feijão, farofa, pagos em dinheiro, realizaram um feito em 

sincronia: ambos palitaram os dentes após refeição e deixaram as bandejas sujas na mesa. Ao 

sair, um sorriu para o outro, em satisfação ao ritual realizado. 

Para os McFãs de sanduíches e brinquedos, uma mulher de 45 anos loira de 

cabelos curtos segurando um porta-moedas de sapinho e comendo no Don Pepe, 

acompanhada por seus filhos de 10 e 9 anos que estavam comendo McLanche Feliz e por sua 

mãe, senhora 60 anos, contente com seu sanduíche RBD, fritas e bebidas, não há pressa nem 

grandes formalidades. As crianças estavam mais brincando que comendo; a mãe estava tensa 

e irritada com tudo (filas, praça…), de cara amarrada. Vovó, depois de comer vagarosamente 

a comida totalizando uma hora na praça, embalou a comida que sobrou na mesa em um saco 

plástico e saiu, levando a marmitinha. Eis o depoimento da mãe: “Venho sempre aqui para 

comer. A comida do Giraffas é boa, mas sanduíche… prefiro os do McDonald’s. Bem, as 

crianças foram lá por causa do brinquedo. Sabe, hoje vim aqui para comprar lanche para 

minha mãe”, e mais “Conheço bastante gente que gosta. Olha, não vim fazer compras, não. 

As crianças vieram brincar e comer”. 

Para as Irmãs GiraFãs, com 12 anos e 13 anos e vestidas com jeans, camiseta, 

tênis, brinco grande de argola e cinto, aparelho nos dentes e sacolas da C&A, comer no 

Giraffas é motivo de grande alegria. “É esse mesmo!”, uma diz apontando para a loja e 

mostrando para o pai, que come sanduíche BigXPicanha com sorvete. Sorrindo na fila e rindo 
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na mesa, uma come Giraprato, e a outra, sanduíche RBD com refrigerantes. Para comprar 

sorvete, menina pede dinheiro ao pai, que diz: “A gente sempre vem ao Giraffas. A comida é 

boa, quente e tem qualidade. Elas preferem Mc, mas Giraffas é melhor entre as outras opções. 

Minha mulher adora. Eu, particularmente, não gosto do Giraffas. Prefiro o Habbibs. Não sou 

árabe mas gosto de quibes”. 

 

De Mal com o Giraffas 

Odiamos a comida! foi a expressão para exemplificar a postura deste homem de 

25 anos acompanhado de uma mulher de 25 anos, que consumiram dois sanduíches RBD, 

acompanhados de fritas e refrigerantes, sem muita pressa. Ele, de cabelos longos, jeans, 

sapatênis e camiseta; e ela, de rabo de cavalo, calça branca, jaqueta jeans com flor de tecido, e 

nítido sotaque carioca. Ela paga a conta, e ambos demonstram insatisfação durante a fila, a 

escolha do prato, a refeição, gestualmente marcada por bocas e narizes retorcidos como se 

procurassem algo que a rede não pudesse oferecer. Olham rapidamente o cardápio e escolhem 

com facilidade. Ficam procurando onde está o sal, antes mesmo de comer, e não deixam 

nenhum resto de comida na bandeja — a não ser a própria bandeja suja na mesa. Vieram da 

faculdade e vão para uma festa, e emitem depoimentos como “Foi a primeira vez que viemos 

aqui”; “Você não vai gostar do que ela vai te dizer. Dá para escrever uma tese!” E ela diz: “É 

tudo sem sal, sem gosto; sem atendimento adequado. Isso aí: sem molho, sem sal, sem gosto”. 

Ele completa: “Tá bom que é infantil, mas Mc também é e a comida é mais decente”. Para 

fechar, “Não conhecemos quem goste nem voltaremos mais”.  

Já a Sra. mal passada é uma mulher de 35 anos, com sua filha de 13, que pede a 

troca de uma carne mal passada e passa mal com a espera. Está de jeans, blusa branca 

ricamente estampada e sandália grossa de salto, estilo visualmente exagerado. Sua filha está 

de tênis, jeans, blusa lilás e bolsa, comendo refeição do Bob’s enquanto fala no celular. 

Vieram das lojas; a escolha foi demorada e ela pagou em dinheiro. Instantes depois ela 

retornou para reclamar do prato, esperou um bom tempo e comeu nervosa, espetando a 

comida só com o garfo e bufando. Em conversa informal, pontuou: “Meu prato veio errado. 

Duas vezes. O atendimento foi fraco. Precisa ter alguém mais experiente supervisionando. A 

atendente está em treinamento e atende mal. Não pode ser assim. Estraga a imagem da rede”. 

Porém, de qualquer forma, “É a primeira vez nesta loja. Nós já somos clientes. Toda a minha 

família come. O diferencial é a salada, mais leve”. “Vi o filme do RBD na televisão, e como 

viemos fazer compras aproveitamos para comer”. E como um desabafo, termina com: “Toda 

esta confusão por que eu não posso comer queijo”. 
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Levados pelas Crianças 

Aparentando certo desconhecimento a respeito do cardápio da rede dada a nítida 

surpresa ao olhar as combinações durante a espera na fila, esta mulher oriental de 30 anos, 

segurando sacola da Renner, e seu marido de 35 anos, ambos com jeans com blusa preta (a 

dela com glitter) e com os cabelos estilosamente cortados, foram levados à loja por uma 

GiraCriança fã da rede — a filha de 7 anos, completamente pink: legging, blusa, elástico de 

cabelo e patins in line, tudo pink. Mãe e filha ficaram na fila; o marido se cansou e ficou 

vagando pela praça olhando outros cardápios. A mãe escolheu, o pai pagou, a criança aprovou 

um GiraLanche com refrigerante. O pai voltou para buscar o prato, e a alegria da criança ao 

receber sua GiraSurpresa era muito clara: “Vou mostrar o copo para a mamãe”, e saiu 

saltitando para a mesa. Curiosamente, os pais abrem e manuseiam o lanche para a criança 

comer e não comem nada. 

Caso similar é o de GiraEncantada, menina de 7 anos toda produzida parecendo 

ir ao baile: vestido Hello Kitty com sapato de salto dourado e cabelo repleto de fivelinhas, que 

levou sua mãe para o Giraffas e fez sozinha suas escolhas no cardápio. Sua mãe, ao redor dos 

30 anos, vestindo jeans, camiseta marrom e sapato meio salto, segurando sacola da Dunes, 

fica feliz com a alegria da filha e paga com gosto dois lanches RBD com água usando nota de 

R$ 50,00. A menina, encantada com a loja, fica debruçada no balcão esperando o lanche e 

recebe uma bronca da atendente — a mãe fica brava com a atendente e mesmo assim 

contente. Após comer, a menina continua em estado de pura alegria. 

 

Jantar da Moçada 

Não poderia haver denominação mais específica que “A grande família em 

balada econômica” para descrever o entretenimento destes jovens, quatro homens e quatro 

mulheres entre 25 e 30 anos, fazendo parte de uma turma ainda maior. Vestidos para o que os 

jovens convencionaram de balada e não para o shopping, pode-se caracterizá-los como 

strange chic — as mulheres estavam com uma repetitiva profusão de vestidos curtos pretos ou 

listados, e sapatos imensos, tanto plataforma como salto fino, com bolsas de festa e muitos 

acessórios; os homens de jeans, sapato e camisas largas e um pouco abertas, um tanto 

praianas. Seguravam sacolas das Lojas Americanas com Twix e salgadinhos; sacolas da Accar 

e da Channel Boy. Nenhum deles terminou a faculdade. Ocuparam as mesas praticamente por 

duas horas; incluindo o tempo da fila no Giraffas, onde abrem e fecham o cardápio várias 

vezes, rateiam a conta de forma igual apesar de pratos diferentes, light com frango, saladas, 

brócolis… e esperam de pé a chamada da senha por 20 minutos antes de se unir à turma. “Nós 
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preferimos o que todos preferem”, diz um deles, “e aqui preferimos os pratos.” Um outro 

completa: “Ah… Depois que descobrimos os pratos… E o cardápio é bem variado”. Uma 

moça conclui com o consolo de valorizar o que se tem no momento: “Aqui é mais barato, 

mais sossegado que nos restaurantes e o preço é muito bom”. 

 

Namoro na Praça 

Não à toa o Casal enxaqueca, um homem de 20 anos com cavanhaque e 

costeletas à Elvis Presley, trajando jeans, camiseta e tênis e portando mochila, com destaque 

para relógio e pulseiras de ouro ou dourados, e sua acompanhante de 20 anos, com jeans e 

camiseta, pareciam irritados com tudo. Até pegar o cartão de crédito na carteira era um 

problema. Comeram de cara fechada; ela de bico e ele fazendo “não” com a cabeça, 

inconformado com algo. Não estavam em um passeio de entretenimento e sim no 

cumprimento de uma necessidade fisiológica que, dada a tensão das circunstâncias e a forma 

como os alimentos foram ingeridos, praticamente sem serem mastigados, possivelmente pode 

ter causado indigestão. 

 

Fãs de Sobremesa 

Assim, a Senhora tempo fechado, provavelmente na casa dos 50 a 60 anos, bem 

básica com camisa branca, calça preta, sapato baixo, cabisbaixa e enfezada, foi direto ao 

Giraffas e pediu sem olhar no cardápio um sundae de chocolate, que comeu com os olhos 

antes mesmo de experimentar. Pagou em dinheiro segurando o celular na mão e tomou um 

susto quando encontrou amigos do outro lado da praça comendo em outro restaurante — disse 

“oi” morno e saiu em direção ao estacionamento. 

 

3.2.5.3.3 Com Fome de Comida, Com Preguiça de Cozinhar:  

Frei Caneca, 24 de Maio, Quinta-Feira, Jantar 

 

Confirmado pela previsão do tempo do dia anterior, “São Paulo vai ter a 

madrugada mais fria do ano”, o dia estava realmente frio. Em pauta nos principais 

noticiários, “A Operação Navalha provoca protesto de autoridades no Legislativo e no 

Judiciário. As queixas são contra o vazamento de informações pela Polícia Federal. No 

Senado já há assinaturas suficientes para uma CPI”, lembrando o caos na educação com “A 

ocupação da reitoria da USP completa 21 dias em São Paulo”, e, para concluir o que então 

ainda era uma confusão nos aeroportos e que dois meses depois se confirmou como um 
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verdadeiro caos aéreo, “A fila nossa de cada dia nos aeroportos: greve da Polícia Federal 

provoca revolta de passageiros em Guarulhos”. 

 

Mantendo o cenário habitual, a praça estava vazia e calma. 

Foram observadas nove cenas, totalizando 15 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu dois sanduíches, sete pratos, duas fritas e uma sobremesa. Quanto à 

companhia, três estavam sozinhas e seis das cenas envolviam acompanhantes. Quanto à faixa 

etária estimada, sete pessoas de 35 a 45 anos, quatro pessoas de 18 a 25, duas de 25 a 35 anos 

e dois jovens com menos de 12 anos, sendo oito homens, seis mulheres e dois meninos. 

Uma análise preliminar indica que ainda há uma significativa presença de famílias 

que moram nos arredores do shopping e aproveitam a praticidade de jantar fora, evitando 

encarar a cozinha, sendo um dos maiores indicadores o fato de se pedir mais pratos que 

lanches, conforme comprovado nas observações: 

 

Jantar de Trabalho 

Executivos precisando espairecer 

Estes dois homens, um com 40 e outro com 35 anos, ambos bem vestidos com 

grifes aparentes (Mandi, Forum) em seus jeans, sapato e camisa, um de azul e outro de rosa, 

estavam nitidamente discutindo para fechar um negócio, um tentando convencer o outro. Em 

termos comportamentais, percebia-se respeito e amizade, porém com certa reserva entre os 

dois. Um escolheu rapidamente arroz, feijão, frango e salada, olhando para o cardápio; outro, 

pediu cachorro quente e refrigerante. Cansados de negociar sem chegar a uma conclusão, um 

disse: “Vamos passear, vai?”. 

 

Pais Decididos 

Ela, 35 anos, chiquelique com sandália de verniz vermelha, maxibag com lenço 

amarrado, bandana na cabeça, bermudão jeans justo e camiseta canoa; ele, Menino que come 

com os olhos, 11 anos, de cabelo longo, bermudão jeans, camiseta e chinelo, inseridos em 

uma “aparência cultural” destoante com o restante da praça naquela data e horário. O menino 

aponta, a mãe ignora; o menino guia a mãe até lá, a mãe o puxa de lá pela mão; 

provavelmente a mãe desconhecia a rede, cuja mídia principal está em TV por assinatura para 

o público infantil. Vieram no sentido praça-lojas e aparentavam estar com pressa. “Olha, mãe, 

é dos Padrinhos Mágicos da TV!”; “Agora não, filho, não dá mais tempo!”. E o menino foi 

para a frente olhando para trás, consumindo com os olhos o que não podia ingerir. 
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Fome de Lanche 

É certo que há muitos gordinhos com 40 anos que se deleitam comendo lanche 

como se fossem adolescentes famintos. Mas este, O Homem e o seu ovo, vestido com jeans, 

camiseta e sapato, em intervalo de uma palestra e acompanhado por um amigo, surpreendeu 

pela especificidade de seu prazer: comer ovo. Em depoimento, “Venho sempre aqui, e o que 

mais gosto é do ovo no sanduíche”. Para concluir, foi categórico: “O ovo é a diferença entre o 

Giraffas e as outras redes”. 

 

Aqui é Minha Sala de Jantar 

Nobre contemplar o carinho nesta família Pai, filho e Giraffas, em que um 

homem de 35 anos e seu filho de 7 anos, ambos vestidos com jeans, camiseta e tênis, 

demonstram um relacionamento de amizade entre eles e de fidelidade à praça de alimentação, 

especialmente ao Giraffas. Apesar de pedir sem olhar no cardápio, o pai fica lendo o cardápio 

na mesa, junto com a revista Veja. Foram sete minutos divertidos de espera na fila, ambos 

brincando e rindo; 35 minutos para comer GiraPrato com suco e 10 minutos sentados após 

comer. Sobre hábitos de consumo, pontuou o pai: “Viemos ao shopping só para comer. 

Moramos nas proximidades. Na verdade, janto todos os dias aqui; moro sozinho com meu 

filho, sabe, e não compensa cozinhar”. Sobre o Giraffas, foi específico: “Gostamos da comida 

do Giraffas. Mas ele — apontando para o filho — prefere o lanche do McDonald’s”. 

Completando: “A diferença do Giraffas para os outros é a variedade: arroz, feijão, bife, 

batata… O legal é que é brasileiro. Tem pinta de gringo, mas é brasileiro” e, para fechar, um 

endosso: “Vários amigos nossos gostam”.  

Mantendo a familiaridade, descontraídas, de jeans, camiseta e sandálias, uma 

pedagoga, a outra arquiteta, com idade entre 30 e 35 anos, as Amigas jantando em família 

divertem-se com tudo: fila, ketchup, senha. Uma pede cachorro-quente e a outra, sanduíche. 

Para beber, milk-shake. Comem e ficam rindo animadas, relaxando ao término de um curso 

que fizeram, antes de ir para o hotel descansar e fazer as malas para viajar no dia seguinte. A 

sensação é de familiaridade com o espaço e com a comida. Quanto aos hábitos de consumo, 

comentaram: “Sou de Minas e ela é de Bauru”; e a de Bauru retrucou: “O melhor Giraffas é o 

de Bauru”. Sobre a rede, “A diferença da rede para as demais é o preço e os sanduíches, que 

são bem melhores que os outros”; “Gosto da variedade. E, é mesmo, os sanduíches são mais 

gostosos”. Como endosso, “Conheço muita gente que gosta: amigos, minha família, crianças”.  

Por sua vez o Sr. cool e sua farofa, por volta dos 25 anos, moreno de óculos, com 

calça jeans, camisa azul e sapato vermelho — estilo cool!, foi direto ao Giraffas e parecia 
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conhecer o gerente; ficou cinco minutos fazendo combinações de pratos até se decidir por 

arroz, feijão, farofa e salada com molho especial. Enquanto comia, olhava para a loja, porém 

pensando longe; após comer, conversou novamente com o gerente, continuou olhando para o 

cardápio e saiu rumo ao toalete, como se estivesse em casa.  

Essa mesma sensação passou o jovem Japa faminto e estudioso, aparentando ter 

20 anos, muito descolado: havaianas, bermuda florida, blusa de lã azul, cordão preto no 

pescoço, celular azul turquesa com pingente. Foi direto e ficou algum tempo observando o 

cardápio. Escolheu arroz, feijão, bife, batata e salada, com água, e comeu sentado como 

indiozinho estudando com vários livros abertos sobre a mesa (especialmente geografia do 

Brasil), durante cerca de 30 minutos. 

Quanto aos hábitos de consumo, informou: “Venho aqui uma vez por semana: do 

cursinho para o Giraffas, do Giraffas para casa!”; “Gosto da comida, da velocidade e das 

combinações”; “Adoro batata: dá para comer batata com tudo!”; “O diferencial é a 

variedade”. Sobre o Frei Caneca: “Não faço compras neste shopping. Venho aqui só pra 

comer ‘mermo’!”. 

 

Namoro na Praça 

Hiper pós-modernas, com seus 20 e poucos anos, as Namoradas da batatinha 

estavam claramente in love uma com a outra e as duas com as batatinhas. Com calça jeans 

colada, t-shirt, tênis e nada de acessórios, as duas foram ao Giraffas por acaso; decidiram na 

hora pois não havia nenhuma fila, daí a oportunidade; pediram suco e fritas; esperaram a 

senha sentadas, namorando; comeram batatinha por batatinha por 15 minutos, vagarosamente. 

Nos gestos suaves e silenciosos, a linguagem do olhar entre elas, em alto e bom som, chamava 

a atenção de todos os que circulavam pela praça. 

 

Fãs de Sobremesa 

O relacionamento Ela manda e ele obedece deste casal de namorados ficou 

transparente; ele com 30 anos, mais esportivo, e ela com 25 anos, bem social. Em clima de 

pressa total, ela levou o namorado, que foi buscá-la no trabalho, ao Giraffas. Em busca de 

sobremesa, talvez pelo material de comunicação no ponto-de-venda ou pela campanha na 

televisão, ficam em dúvida quanto ao que escolher. Mas ela fala e ele obedece. Por fim, 

vindos das lojas e para as lojas, pegam a sobremesa e saem andando, ela sorrindo e de mãos 

dadas com ele; satisfeita, feliz. Par ao arremate do consumo, apontando com o sundae para 

ele, que também está comendo mas de outro sabor: “Qué, bem?”. 
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3.2.5.3.4 “A Praça é Nossa” e Outras Conclusões sobre o Jantar em Dia de Semana 

 

A composição de grupos e subgrupos demonstra uma certa migração de outros 

públicos que não os executivos em horário de trabalho, como acontece no almoço e à tarde, 

modificando sobremaneira o figurino do espetáculo em questão, tornando-o mais colorido, 

descontraído e informal. A reunião de famílias pressupõe também uma diversidade etária, 

abarcando crianças, adolescentes e idosos, menos freqüentes nos demais horários analisados.  

Pode-se concluir que, à noite, os consumidores do Giraffas estão em busca de 

entretenimento com refeição, sejam as reuniões de família, as crianças que conduzem seus 

pais, a festa da moçada, os caçadores de sobremesa, os fãs de lanche, e até mesmo os que 

afirmam não gostar da rede. Curiosamente, no Frei Caneca acontece um fenômeno notório de 

familiaridade com a praça de alimentação e com o Giraffas: os consumidores se apossam do 

espaço como sendo a “sala de jantar lá de casa”, por vezes demonstrando esquecer que estão 

em um local público dada a intimidade com o espaço, com a comida e com as pessoas com 

quem compartilham a refeição, importante sinalizador de modos e estilos de vida 

diferenciados. 

Pode-se concluir que juntamente com os pedidos todos estão comprando um 

combo de serviços que a estrutura contida no shopping oferece — cada qual aproveitando-a 

como lhe convém. 

Dos quatro subgrupos caracterizados como “Jantar em Família” no West Plaza, a 

similaridade é que, mesmo que nem todos os membros da família façam suas refeições no 

Giraffas, a loja exerce o papel de reunir a família — seja a vovó que adora o RBD e leva sua 

sacolinha de sobras da mesa para casa, ou as meninas que segundo o pai são fãs do 

McDonald’s mas estavam se divertindo no Giraffas, ou mesmo a visita de Belém do Pará que 

foi experimentar o Giraffas porque “lá não tem”. O tempo médio que as pessoas passam nas 

mesas, juntas, também reforça essa característica de programa familiar que a loja do West 

Plaza tem em dias de semana durante o jantar. Diferentemente do Frei Caneca, para o mesmo 

período do dia, em que as pessoas se sentem “Aqui É Minha Sala de Jantar” ou “Não Têm 

Comida em Casa”, conotando não um lazer ou entretenimento específico, mas uma 

necessidade de alimentação em um lugar em que confiam, confirmando a questão da 

familiaridade e da intimidade com o espaço, com o cardápio, com os atendentes, com a 

comida, perceptível no grau de intimidade demonstrado nos fluxos, acessos e processos. Os 

depoimentos comparados também comprovam essa postura, como o feito por um pai que leva 

o filho freqüentemente ao Frei Caneca para jantar em dias de semana: “Moramos só nós dois. 
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Estamos sempre aqui para jantar e ele gosta de comer no Giraffas”; ou do estudante que 

define seu roteiro uma vez por semana: “do cursinho para o Giraffas, do Giraffas para casa!”.  

Pode-se concluir que a diferença está no desígnio do consumo de Giraffas — 

neste caso específico, as pessoas vão comer no Frei Caneca e se divertir no West Plaza, 

definindo o papel de “roteirizador” assumido pelo consumo do fast-food, observável nos 

fluxos antes e depois da alimentação. 

Apenas no West Plaza os dois subgrupos que estão “de mal com o Giraffas” 

apresentam comportamentos muito distintos de seus depoimentos. Apesar de reclamarem do 

atendimento e mesmo da comida, um aparenta satisfação com a comida e outro por fim 

desabafa que o grande problema era o queijo — ela se esqueceu de pedir para retirar, daí toda 

a reclamação de demora e do atendimento falho. Curiosamente, a maior reclamação vem de 

uma carioca que come sanduíche, por sinal inteiro, dado que sabidamente o Rio de Janeiro é 

um reduto da rede concorrente Bobs, que pode fazer com que o ufanismo pelo que é “carioca” 

se sobreponha a uma análise mais precisa sobre o alimento. No Frei Caneca nenhum 

depoimento foi tão negativo quanto esses dois. Provavelmente, lá há um público mais habitué 

para a comida, que conhece melhor o cardápio e divaga menos em sua freqüência e em suas 

escolhas. 

O subgrupo “Levados pelas Crianças” demonstra o poder do público infantil em 

mobilizar os pais para satisfazer os gostos dos filhos, de forma mais freqüente no West Plaza. 

Em muitos casos como os observados, os pais se sentem satisfeitos com a satisfação dos 

filhos, transformando esse momento em um presente, uma celebração. Há também a questão 

da inserção das crianças em um certo grupo aspiracional de fãs da rede que são distintos dos 

fãs de outras redes, porque associados a desejos comuns: a posse das GiraSurpresas que são 

veiculadas na televisão, o contato com os personagens da GiraTurma que existem há seis 

anos, o ambiente lúdico do Giraffas e da marca com as Giraffinhas, a refeição mais nutritiva 

como opção saudável que satisfaz pais e filhos. Dado o poder aquisitivo de algumas pessoas 

que circulam no shopping, muitos pais pedem comida para os filhos e sequer comem. Ou 

ficam contando o dinheiro para ver se dá para comprar a comida, sabendo que o investimento 

vale por um momento de alegria para os filhos — e para os pais também, quando as crianças 

comem toda a comida. 

Uma “moçada” de classe social mais elevada estaria num barzinho uma hora 

dessas, tarde da noite. A moçada que estava no West Plaza claramente optou pelo lazer pelo 

baixo investimento de economizar no transporte e nos 10% do garçom. Para eles, o Giraffas é 

uma grande descoberta para quem quer comer bem e pagar pouco, especialmente isto, pela 
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vantagem de ser no shopping e aliar compras, por exemplo, ao passeio de condução (metrô). 

Pelo consumo na rede, todos se sentem inseridos em um grupo, talvez o grupo deles mesmos 

ao redor de comida, diversão e amizade. Por que não escolheram outra rede para comprar a 

comida, uma vez que estavam muito distantes do Giraffas na praça de alimentação? Talvez, 

como um deles definiu, “Por causa da logomarca da rede, que é simpática. Ou por que tudo 

aqui é uma Grande Família!”. Este jantar é mais que da moçada, é de adeptos do conceito 

Giraffas, que envolve mais que o cardápio, o preço e o sabor. Pelo comportamento e pelos 

depoimentos, bem poderia ser uma “confraria Giraffas”. 

Para o casal de namorados no West Plaza, o Giraffas foi uma escolha do acaso, 

pois a atividade principal que estavam realizando não era comer, e sim brigar. Esse casal 

poderia perfeitamente se inserir no cenário alternativo do Frei Caneca dado o figurino com o 

qual estavam circulando. Também por oportunidade e não por programação prévia as 

namoradas no Frei Caneca pediram batatinhas fritas e suco no Giraffas, permitindo concluir 

que realmente o alimento era um pretexto para passar o tempo, para se conhecerem melhor, 

para namorar. 

É da sabedoria popular que uma sobremesa adoça a alma, e provavelmente uma 

carência afetiva fez com que, tarde da noite, uma senhora circulasse sozinha pelo shopping 

em busca de uma sobremesa especificamente do Giraffas. Poderia ser do Bobs, do Habbibs ou 

de outras tantas lojas, inclusive especializadas em sobremesas. Estaria movida pela campanha 

de petit gatêau em veiculação na TV? Mesmo assim, pediu um sundae… No Frei Caneca, a 

namorada levando o namorado para tomar sorvete confirma que, por um doce momento, todo 

o esforço vale a pena. 

Como destaque nos depoimentos, a questão recorrente da variedade ganha a 

especificidade de paixões pontuais como a por ovo e a por batata, demonstrando a força da 

estrutura ampla de combinações que o cardápio oferece, o que se torna um diferenciador de 

consumo para “fomes específicas”, apenas demonstradas pela observação atenta 

complementada por uma conversa informal exploratória que complete a observação. 
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3.2.5.4 Fim de Semana — Almoço 

 

3.2.5.4.1 O Que Era Adulto, Fica Jovem:  

Observações sobre o Fim de Semana, Horário do Almoço 

 

Horário de almoço, em dia de semana, é praticamente composto por executivos 

que trabalham nas redondezas. Contudo, nos fins de semana, durante o almoço, a praça de 

alimentação sofre uma verdadeira metamorfose e rejuvenesce, especialmente no West Plaza, 

com “levados pelas crianças” (9), “namoro na praça” (1), “sozinhos na praça” (1). 

Já no Frei Caneca, o perfil é de pessoas mais jovens em busca de entretenimento, 

com menos crianças e adolescentes: “famintos do almoço” (7), “pais decididos” (1), “eu não 

sou daqui” (1), “sozinhos na praça” (1). 

 

3.2.5.4.2 A Criançada Tomou Conta: West Plaza, 17 de Março, Sábado, Almoço 

 

Dia de temperatura agradável, por volta de 20ºC. 

Entre as notícias que influenciaram rotinas e discursos das pessoas, “Estados 

divergem sobre emenda dos precatórios”, “A qualidade do emprego piorou no país, 

considerando o rendimento, a estabilidade e a jornada semanal do trabalhador brasileiro em 

seis regiões metropolitanas” e o “Nadador Fernando Scherer se retira das piscinas”. 

 

Foram observadas 11 cenas, totalizando 32 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu 12 sanduíches, 14 pratos e uma sobremesa. Quanto à companhia, uma 

representou sozinha e dez cenas realizadas em companhia. Quanto à faixa etária estimada, 

cinco pessoas de 25 a 35 anos, cinco pessoas de 35 a 45 anos, quatro pessoas de 18 a 25, três 

de 12 a 18 anos, duas pessoas de 45 a 60 e 13 jovens com menos de 12 anos. 

 

Levados pelas Crianças 

Avó, netos e sanduíches é o grupo que tem uma mulher com 30 anos, de jeans, 

camiseta com maiô por baixo, tênis, sem bolsa; um menino de 7 anos e outro de 4 anos com 

jeans, camiseta e tênis, e uma senhora de 65 anos, de calça, blusa e sandália, segurando uma 

sacola da Renner. Aparentam certa simplicidade no vestuário e nos acessos ao consumo.  

Chegam direto, levados pelas crianças, tão ansiosas que a avó grita “Calma!”. Os 

netos pedem GiraLanche e a avó, sanduíche Giraffas; já a mãe come refeição do SP I – 
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Comida típica da fazenda. Em termos comportamentais, a avó e as crianças demonstram 

felicidade com a situação e com o pedido feito; por sua vez, a mãe briga com os filhos 

mostrando o seu prato de refeição, repreendendo-os. Quanto ao consumo, as crianças saem 

com a GiraSurpresa na mão assim que a mãe recebe a senha. Ansiosa também estava a 

Menina que comprou fantasia, 12 anos, acompanhada por sua mãe, 40 anos, de vestido, 

sandália e sacola de loja de sapatos, e irmão menor, 10 anos, de jeans e camiseta, 

demonstrado estilo mais sofisticado para um lanche após compras. Pedem sem demora 

sanduíches, fritas, refrigerantes (menino repete a bebida), e ninguém conversa durante a 

refeição, como se estivessem brigados. As crianças pareciam estar em um universo paralelo 

devido à GiraSurpresa, especialmente a menina, que fala e brinca sozinha fazendo o boneco 

dos Padrinhos Mágicos voar — fica claro que ela comprou um passe de acesso à fantasia que 

o lanche oferece, e ficou muito satisfeita com o pertencimento à campanha veiculada na TV. 

Reação similar foi a da Menina encantada, 8 anos, de saia azul, blusinha e tênis rosa; 

acompanhada por sua mãe, 25 anos, de vestido preto, e por seu pai, na mesma idade, de jeans, 

camiseta e tênis. O pai fica com a filha na fila e a mãe espera na mesa; ela arruma o cabelo da 

filha para que fique igual ao seu. Com a felicidade da filha, a mãe fica feliz também. “Quero 

ver se vai se comportar hoje à tarde, hein?” O pedido é de GiraPrato, que vem com um ícone 

de consumo novo, inédito, que passa na TV. Comendo menos e brincando mais, a criança fala 

sozinha enquanto faz mágicas no ar, demonstrando que está consumindo a fantasia da 

comunicação que a impactou. Daí foram no sentido das lojas. Outra cena similar é o Menino 

feliz, mãe comendo sorvete e pai alheio, todos de jeans e camiseta, os pais com 30 anos e o 

menino com 8. Estavam fazendo o gosto do menino, que conduziu a família para o Giraffas. 

Os estados de consumo eram realmente distintos: “eeeeeeeee”, dizia o menino, correndo até a 

mesa e segurando dois brindes na mão, satisfeito com a aquisição mesmo sem o prato de 

comida; já a mãe, imersa em um petit gatêau, se autopune fazendo sinal de não com a cabeça, 

olhando para a sobremesa; o pai, que também pediu GiraPrato, talvez por insistência do filho 

para ganhar duas GiraSurpresas, estava alheio a toda a situação. Comprando um certo 

lifestyle, no subgrupo Bom pra mãe, bom pra filha, uma mãe jovem de jeans e bata e sua 

filha de 4 anos bastante elegante, com shorts, camiseta, óculos, sandália e rabinho de cavalo, 

tratada como bebê e mimada — mãe deixa menina fazer tudo o que ela quer: entra na loja, por 

exemplo, aparentando ser tão criança quanto a filha, pede um GiraPrato e trio RBD, com 

refrigerante que a menina toma em copo especial para bebê trazido pela mãe. Demonstram 

satisfação com a comida, e também satisfação com os acessos de pertencimento, tanto para a 

mãe (RBD) quanto para a filha (Padrinhos Mágicos). Mudando para pai e filho, em Pai 
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encantado, filho mágico, um homem de 35 anos e seus filhos, um de 3-4 anos e outro de 7-8 

anos, todos de jeans, camiseta e tênis, aparentam freqüentar o Giraffas com assiduidade; o 

menino menor corre para a loja e salta na frente (como quem diz “é aqui”); o menino mais 

velho se antecipa ao pai e já pede o cardápio (como quem diz “já conheço”). Pedem três 

GiraLanches, e o pai come o que sobra do sanduíche do filho menor. O pai está sempre 

presente, um companheirão; o filho mais velho é sério; e o filho menor, encantado. “Faz uma 

mágica para o papai ver!” — e menino menor fica em êxtase com o brinquedo. Em Alegria 

dos filhos, alegria da mãe, com 25 anos trajando bermuda, blusa e tamanco, acompanhada 

pela filha de 7 anos com saia, camiseta, sandália, tranças, e pelo filho de 8 anos, com shorts e 

camiseta, todos “in, na moda”; a mãe também pediu o prato infantil para acompanhar os 

filhos. Durante a refeição, demonstrou olhar terno vendo a alegria dos filhos — o menino faz 

mágicas sozinho com varinha de condão; a menina brinca com a boneca da Wanda. Já a 

Menina decidida, entre 9 e 10 anos, com saia jeans, camiseta, tênis, se descola dos pais, vai 

sozinha até a loja, pede cardápio e escolhe o que comer antes de os pais se pronunciarem 

demonstrando uma certa negociação: a menina pode comer no Giraffas desde que seja 

comida. Com um ar de “consegui convencer meus pais” (ambos entre 35 e 40 anos), 

demonstra felicidade ao comer arroz, feijão, farofa, sem o brinde, comprovando que as 

crianças também têm fome de comida e não apenas de lanches e de brindes. Fechando o 

grupo, os Gêmeos de pais atenciosos, as crianças com 3 anos, camiseta Disney e tênis do 

Homem Aranha e a mãe, 30 anos, mais produzida que a média do shopping, acompanhados 

pela babá, de 50 anos. A mãe lê o cardápio para que os gêmeos escolham; a babá ajuda: 

“Vocês querem frango?”. Mãe pergunta item por item na mesa para que as crianças decidam o 

que querem comer — dois GiraPratos e um sanduíche para a babá, que o pai pede no caixa e 

traz à mesa. Demonstrando o que mobilizou o consumo, o pai aparece com a GiraSurpresa de 

coroa e varinha de condão na mão: “É isso que vocês querem?”. 

 

Sozinhos na Praça  

O Senhor descabelado de 45 anos com moletom, camiseta, tênis, cabelos 

despenteados e mochila Microcamp, parecia ser um professor maluco; falando e fazendo 

contas sozinho e olhando para o além enquanto comia. Ele foi direto, ficou na fila vendo o 

cardápio, demorou a decidir no caixa e ficou esperando de pé em frente à loja, cheia, a 

chamada da senha. Esfomeado, come como um desesperado filé à milanesa, purê, fritas e 

arroz, limpando o prato. 
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Namoro na Praça 

Bacanas e famintos, com seus 18 anos, ele de camiseta de surf, ela com saia, 

camiseta, sandália plataforma, simples e arrumadinhos, foram direto e escolheram pelo 

cardápio pratos iguais: arroz, feijão, farofa, carne com molho madeira, fritas, salada e suco, 

que comem fazendo sinal de “Humm!” e com sorrisos apontando para a comida, mostrando 

ser este um lugar bacana para comer bem e barato; ou melhor, uma grife acessível para quem 

quer comer bem, sem gastar muito. 

 

3.2.5.4.3 Movidos pela Fome:  

Frei Caneca, 18 de Abril, Sábado, Almoço 

 

Sensação térmica de dia de inverno, com temperatura amena: 18ºC. 

Entre as notícias de destaque, “Aeroportos de todo o País vivem um novo dia de 

atrasos e confusão. Chuvas fecham aeroportos no Rio e em São Paulo. Mais de 400 vôos 

atrasam em todo o país.”, situação que se reflete diretamente na programação dos Jogos 

Pan-americanos de 2007, que também foi manchete: “Esgotados, pela internet, os ingressos 

para 20 finais do Pan 2007”. Concluindo com viagens, “Amargo regresso: o drama dos 

brasileiros impedidos de entrar na Europa e obrigados a voltar para o País. Em apenas duas 

semanas, quase 500 são presos”. 

 

Foram observadas dez cenas, totalizando 23 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu 16 pratos. Quanto à companhia, duas pessoas estavam sozinhas e oito cenas 

envolviam pessoas acompanhadas. Sobre consumo, uma pessoa estava com sacola de loja e 

uma aguardava senha dentro de uma loja. 

Quanto à faixa etária estimada, 18 pessoas de 25 a 35 anos, uma de 12 a 18 anos, 

uma pessoa de 45 a 60 e três jovens com menos de 12 anos. 

 

Famintos do Almoço 

Surfista esfomeado, entre 25 e 30 anos, sem faculdade, estilo surf, com 

bermudão verde, blusa de mangas compridas vermelha e havaianas, veio das lojas, foi direto 

para o Giraffas, pediu arroz, feijão, chester com champignon, salada de alface, esperou 

ansioso pela senha por sete minutos e comeu em 25 minutos, mastigando vagarosamente e 

organizando o tempo todo a comida no prato. Depois de comer, esperou mais 10 minutos 

sentado e saiu no sentido das lojas. Quanto ao consumo: “A comida é boa e o preço, bom”; 
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“Venho de vez em quando por que moro aqui na frente”; para concluir, “Minha filha e esposa 

também gostam”. Na linha dos freqüentadores de tribos distintas, surgem os Hip-hops 

famintos, um homem entre 30 e 35 anos acompanhado de amigo, estilo hip-hop: um de 

moletom, relógio com pulseira grande, tênis combinando, óculos; o outro de bermudão 

largado, camiseta manga longa, tênis, meia e boné. Descolados e conhecidos “do pedaço” 

devido a cumprimentos especiais para o pessoal da loja, escolheram sem olhar o cardápio, 

porém demoraram na escolha do suco. Comeram e curtiram (20 minutos) vagarosamente; um, 

arroz, purê, picadinho de carne e salada; o outro, arroz, feijão, carne e molho — ambos 

competindo desde o caixa por acompanhamentos mais diferentes. Ficaram sentados por mais 

cinco minutos — habitués consumindo um certo visual de consumidor do shopping Frei 

Caneca. Prosseguindo o desfile, vieram os Bacanas com fome entre 20 e 25 anos; um, de 

calça Cavalera, camiseta Puma dourada e preta, cabelo style, barba por fazer; o outro, jeans 

com camiseta Navy listadinha. Foram direto, não perderam tempo escolhendo; esperaram 

sentados de mãos dadas conversando. Comeram de forma elegante e vagarosa arroz, feijão, 

carne, legumes e fritas; um pediu suco, o outro Fanta. Aproveitaram cada garfada rindo e 

relaxando muito, e também arrumando metodicamente a comida no prato. Geração saúde, de 

modos educados e “na moda”, o consumo estava tachado, lazer e relax, à sensação de 

diversão e entretenimento. Contrapondo o visual, surge Mãe perua e filho dark, ela com 50 

anos de blusa gola pólo Navy com bordado de lantejoulas, jeans e bota branca; ele, 25 anos, 

todo de preto, com rabo de cavalo longo e barba por fazer. A mãe fez compras durante a 

espera do prato; além das sacolas que tinha em mãos, reapareceu com outras. Ele lê livro de 

título ODIN enquanto aguarda a mãe, que demorou — o prato chegou, ele comeu tudo em 10 

minutos e passou parte da comida para o prato dela, que apareceu 30 minutos depois. O prato? 

Filé com fritas sem refrigerante para os dois! 

Alternativos no visual e nas escolhas, trocavam sinal de olhares e pouco falavam 

enquanto estavam juntos. Mais casual estava a dupla Entre tapas e beijos. Ambos entre 30 e 

35 anos, ela estava casual, de jeans, tênis Reebok, camiseta, cabelo curto e mochila preta, e 

ele com camiseta de loja do shopping. Ele veio com prato de JinJin (comida chinesa) e 

começou a comer enquanto ela escolhia frango grelhado, legumes e brócolis, sem demora — 

conhecia o cardápio. Comeram tudo o que estava nos pratos. Durante refeição ele entregou R$ 

10,00 para ela e depois cada um foi para um canto: ele para a praça e ela no sentido das lojas, 

após terem consumido suas comidas e respectivas marcas. Completando, Os bacanas não 

ficam aqui!, um deles com 30 anos, jaquetão, camiseta manga longa, boné e calça jeans; o 

amigo entre 20 e 25 anos, cabelinho espetado, t-shirt, piercing e brincos, calça colada. Um 



 174

pede arroz, feijão, carne, legumes, molho e suco; o outro come o mesmo prato trocando 

legumes por salada. Olhando o tempo todo para a praça vazia e, assim que recebem as 

bandejas, mudam-se para a praça principal, onde certamente poderão ver e serem vistos, 

mostrando-se para os seus pares e inserindo-se no consumo do seu grupo mesmo com 

alimentos outsiders. E para fechar com um estilo completamente distinto, os Amigos com 

fome de pedreiro, na casa dos 30 a 35 anos, com roupas simples, um de óculos e outro de 

boné, estudantes de hotelaria que do shopping vão sair para o “lazer”. Sem demora 

escolheram pelo cardápio arroz, feijão, purê, carne, legumes, que comem falando pouco ou 

quase nada em 25 minutos; depois ficaram sentados conversando por mais 15 minutos. Sobre 

a loja, “O ponto é ruim. Ninguém vê”; por outro lado, “A relação preço/qualidade é muito 

boa”; e “A comida é muito boa. Me arrependi de ter comido tanto”. 

 

Sozinhos na Praça  

Trajando jeans, bota, camiseta verde, jaqueta cáqui, bolsa vermelha cruzada no 

ombro, anel nos polegares, aliança de noivado, cabelo penteado, na casa dos 30 anos, esta 

Moça cool esperando alguém chegou apressada, escolheu prato sem olhar no cardápio e foi 

se acalmando conforme comia arroz, feijão, chester, champignon e salada; comia e procurava 

alguém (estava à espera? queria ser vista ou notada?), olhando de um lado para o outro o 

tempo todo. O Giraffas lhe era familiar e comer não parecia uma inserção e sim um hábito. 

 

Pais Decididos 

Crianças pedem e mãe não quer! 

Simples e mal vestida, esta mulher de 40 anos, acompanhada pelas filhas de 14 e 

de 6; e pelos filhos de 4 e 2 anos, emitiu uma espécie de violência com o olhar, fazendo sinal 

de “não” e puxando as crianças da frente do Giraffas. Afinal, todas as crianças pararam à 

frente do Giraffas; reconheceram a rede, uma disse “Mãe: olha, o Giraffas, dos Padrinhos 

Mágicos!”, porém, a mãe cochichou algo no ouvido da irmã mais velha, que ficou revoltada e 

tirou todas as crianças dali com violência. Como a mãe não conhecia, preferiu investir no Mc. 

 

Eu Não Sou Daqui 

A Moça do almoço experimental era oriental — 35 anos, cabelo solto, calça e 

jaqueta jeans, com bota baixa. Chegou perdida, olhou para o totem, daí para o fotoboard e só 

então cardápio, transparecendo que era uma experiência não intencional. Aguardou de pé 

(sete minutos) o prato com arroz, feijão, carne e salada ficar pronto; comeu olhando para o 
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prato, sem parar (vergonha de olhar para o lado? fome?), durante oito minutos. Saiu menos 

tensa após a refeição, até sorrindo, porém ainda perdida — não sabia para onde ir. 

 

3.2.5.4.4 “A Comida É Boa e o Preço, Bom”, para Adultos e Crianças,  

Entre Outras Considerações sobre o Almoço em Fim de Semana  

 

Famintos do Almoço é a maioria no Frei Caneca. Apesar de a loja ser tratada 

como “O ponto é ruim. Ninguém vê”; atrai pessoas que querem comer com sossego, de todos 

os tipos e tribos, em sua maioria conhecedores do espaço e habitués do Giraffas: surfistas, 

hip-hops, bacanas, darks, peruas, apaixonados, grosseirões, modelos — todos querem comer, 

se divertir mexendo a comida no prato, se satisfazer, cada qual com a sua combinação de 

alimentos e acompanhamentos, o que traz um ar lúdico ao processo de escolhas e de 

alimentação, permitindo inclusive a troca de elementos entre pratos das pessoas 

acompanhadas. “A comida é boa e o preço, bom”, pontua um, “Me arrependi de ter comido 

tanto”, diz o outro. No West Plaza, a loja está inserida em meio à praça de alimentação, o que 

a torna igual às demais em termos de acesso e visibilidade. A questão do preço torna-se mais 

um atrativo para o sabor da comida: “Humm!”, diz a namorada para o acompanhante, cuja 

tradução bem poderia ser: “Como é bom gastar pouco e comer bem!”. 

Já no West Plaza, as crianças dominam a praça de alimentação. A alegria das 

crianças é contagiante: “Eeeeeeeee”, diz um menino, “Faz uma mágica para o papai ver!”, diz 

um pai para o filho. E a fantasia da imagem comunicacional circula da loja pelos pratos, 

invadindo todas as mesas, mesmo as que não têm crianças e acabam por se submeter ao clima 

de festa infantil: gritos, bagunça, correria, comida caindo no chão. O turbilhão de sons, 

imagens e aromas do horário do almoço em dia de semana atinge sua plenitude com a 

presença das crianças, potencializando tudo e tornando o ambiente insuportável para quem 

quer relaxar e descansar. Quem se submete à praça nesse horário ou é por necessidade (tempo 

curto, falta de alternativa) ou é por fome (incontrolável, para suportar a confusão). Um 

exemplo é o Senhor descabelado, que abstrai a situação e fica falando sozinho enquanto 

come. Pessoas de mais idade que buscam a praticidade da praça costumam freqüentá-la mais 

tarde, quando a praça se tranqüiliza um pouco. 

Curiosamente, referente ao público infantil, no Frei Caneca a contenção de 

consumo se processa não com economia, como é comum no West Plaza, especialmente 

observando os pais enquanto abrem suas carteiras para efetuar o pagamento dos pedidos dos 

filhos, mas com contato físico. O olhar da criança para a marca causa uma reação de 
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comunicação com significado positivo para a criança, e outra reação com significado negativo 

para os pais, que o demonstram de forma corporal: sinal de “não” com a cabeça, crianças 

sendo puxadas e até arrastadas da frente da loja com violência. Um despertar da infantilidade 

latente dos pais, que depois dessa reação contrária à demanda dos filhos em sua maioria se 

dirigem ao McDonald’s e comem seus sanduíches com gosto, impelidos por algum outro 

impulso comunicacional de memória gustativa que estimula outro tipo de consumo. 

 

3.2.5.5 Fim de Semana — Lanche  

 

3.2.5.5.1 A Refeição Impera sobre o Sanduíche:  

Fim de Semana, Horário do Lanche, das 15h às 17h30 

 

Durante a tarde, no West Plaza, “levados pelas crianças” (7), “sozinhos na praça” 

(2), “famintos do almoço” (1). 

Para o lanche, no Frei Caneca, “de mal com o Giraffas” (1); “não é in mas a 

comida é boa” (1), “sozinhos na praça” (1), “fome de conversa” (1), “perdidos na praça” (2), 

“pais decididos” (1), e “levando Giraffas para casa” (1). 

O que é monocórdico no West Plaza é completamente diverso no Frei Caneca, 

devido aos fluxos de circulação não apenas na praça de alimentação dentro do shopping, mas 

também nos arredores e acessos do mesmo. 

 

3.2.5.5.2 Criançada Ainda É Maioria: West Plaza, 25 de Março, Domingo, Lanche 

 

Dentre as notícias marcantes, “Governo de Serra tem aprovação de 39%”; 

“Receita mantém 1 milhão de contribuintes na malha fina”; Número de foragidos já é maior 

do que o de presos”, “TCU quer acabar com a festa da filantropia”, “A Polícia Federal 

apreende documentos e computadores de advogados, juízes e desembargadores em São Paulo 

e afirma que eles recebiam propina mensal para conceder sentenças favoráveis.” 
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Foram observadas dez cenas, totalizando 26 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu seis sanduíches e 17 pratos. Quanto à companhia, duas estavam sozinhas e 

oito cenas de pessoas acompanhadas. Duas pessoas seguravam sacola de loja. Quanto à faixa 

etária estimada, oito pessoas de 25 a 35 anos, duas pessoas de 35 a 45 anos, quatro pessoas de 

18 a 25, uma pessoa de 12 a 18, oito jovens com menos de 12 anos, e duas pessoas com mais 

de 60 anos. 

Pode-se concluir que o cenário é de almoço tardio em família, dada a faixa etária 

que inclui crianças e a composição das refeições consumidas. 

 

Famintos do Almoço 

Ele, Cojak faminto, homem grande e careca de 40 anos, com bermuda, camiseta 

e mocassim, acompanhado pela esposa de 35 anos, de vestido, sequer olhou para o lado para 

deglutir em poucos minutos salada de frango, arroz, feijão, bife e fritas, sem deixar nada no 

prato. Chegou nervoso e ansioso (fome?) e, mesmo com espaço na frente da loja, sentou-se 

bem longe. Chegou com o olhar preocupado (com a demora?), e depois relaxou. Com fome 

também estavam Mãe e filha em carpe diem, ela com 50 anos, e a filha com 20 anos, mulatas 

de aparência bastante simples (moletom) e mochila Sports nas costas com garrafinha de areia 

do Nordeste. Escolhem pelo banner, pagam em dinheiro e simplificaram para não ter erro: 

arroz, feijão, salada e filé; farofa, vinagrete, arroz e frango. Estavam encantadas com a 

situação, com o prato, com o sentar e comer na mesa, deixando explícito o fator aspiracional 

de estarem comendo em um lugar da  moda, que possui ícones midiáticos como o RBD e os 

Padrinhos Mágicos — pagando pouco e se alimentando bem. 

 

Levados pelas Crianças 

Esta mulher de 30 anos, morena com vestimentas bem simples, acompanhada por 

seu filho, um menino de 8 anos, é uma Mãe que não sabe ler. Fica nervosa olhando o 

cardápio por mais de dez minutos; o menino pega cardápio folheia e grita, ansioso, deixando a 

mãe envergonhada. Por fim, aparece a amiga Mariana, na casa dos 30 anos, que acalma a 

situação, traduz o cardápio e paga a conta. Pedem dois parmeggianas e um filé de frango, e o 

menino demonstra certa frustração por não comer prato com brinde. Por outro lado, esta 

mulher de 35 anos, alta, loira e com vestes vulgares, segurando sacola Trends na mão, 

acompanhada por seu filho de 6 anos, com camiseta Tom&Jerry e sandália Klin é a Mãe 

bronca, grossa e rude com a criança: “Chega, moleque. não estressa. Uma coisa de cada vez”, 

disse, antes de atender o telefone celular: “Ô fofo, tô aqui com ele no shopping. Ué, onde eu 
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ia com o moleque?… Ah, tá… Bem, as ligações do celular tão o olho da cara. Tchau.” Pedem 

GiraLanche com batata Giraffinha. O menino sai com boneco do Cosmo na mão antes de 

receber a comida, fazendo-o voar. Quanto ao consumo, o garoto come batatinha e canta 

“GiraGira Giraffas”. Para fechar, diz a mãe: “Que legal. Agora come bonito aí”; e o menino: 

“Eu quero também aquela varinha grande. Na TV era grande!”; e a mãe conclui com certo 

sarcasmo: “Quéquéqué! ‘Se num quiria’ esse?”. A Super size mother, 25 anos, obesa e 

vestido de cortina, acompanhada pela filha de 5 anos, com jeans, camiseta e tênis, e pelo 

marido, que fica sentado enquanto a mãe faz as compras já é bem diferente: segura a filha no 

colo para mostrar o display do infantil, pede um GiraPrato e um prato com arroz, feijão, 

farofa, salada, bife e molho e, ao receber a GiraSurpresa, diz para a filha que saltita de alegria: 

“Filha, vai mostrar para o seu pai o presente que você ganhou!”. Também se respeitam Tal 

mãe, tal filha, a mãe com 30 anos e a menina de 7 anos, ambas de saia curta preta e camiseta 

branca (estilo RBD), acompanhadas pelo pai, 30 anos, de camiseta Puma e brincos, todos bem 

descolados. Pedem 1um GiraLanche e duas saladas em meio a carinho, abraços e a satisfação 

de ver a filha feliz. Comeram tudinho. Feliz também era a Família margarina: a mãe, 25 

anos, de jeans, camiseta laranja, tênis Reebok; o pai, 30 anos, jeans, camiseta e boné pretos; a 

criança, 3 anos, bermuda, camiseta e tênis, e mais um bebê no carrinho. Família unida, 

escolhem com alegria os pratos no cardápio: dois GiraPratos e um sanduíche, deixando 

aparente que estavam ali para comer bem e também para agradar o filho — inclusive a mãe 

come GiraPrato para dar o brinde ao filho menor. Gestualmente, havia carinho entre eles; e a 

criança estava muito feliz com o brinde. Quanto ao consumo, “Êeeeeeeeeee, filho, você 

conhece esta marca?”; ao que o filho responde: “Eu sei, pai, é do Giraffas! Lembra a 

musiquinha? Vou pro Giraffas Gira Gira… Giraffas!”. Caso similar aconteceu com Cuidando 

da filha e da GiraSurpresa, em que a criança leva os pais e diz… “É aí, papai!”. A mãe, 

gordinha, 25 anos, estava de jeans e camiseta (com os dizeres “Passarinho que come pedra 

sabe o bico que tem”); a menina estava de saia, camiseta estampada e havaianas, e o pai, 30 

anos, de camiseta e jeans. O roteiro cultural do fim de semana era agradar a criança, 

participando do universo imaginário vendido na TV. Pediram Giralanche e dois sanduíches, 

com refrigerantes; a criança comeu meio lanche; a mãe finalizou as sobras. A criança ficou 

encantada com o brinquedo e os pais estavam felizes com a felicidade da filha. “Filha, você 

não vai quebrar este brinquedo, vai?” — referindo-se à boneca Wanda dos Padrinhos 

Mágicos. Fechando o grupo, o Gira-homem Aranha, de 4 anos, fantasiado de homem-

aranha, acompanhado pela mãe, 40 anos, e pelo irmão, de 18 anos, com sacola de livraria 

contendo o livro Flicts, do Ziraldo, todos bem vestidos. O tempo todo o filho menor foi 
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apartado da conversa entre mãe e filho maior. O pedido foi GiraPrato para mãe e filho menor; 

e sanduíche para o mais velho, satisfazendo três diferentes faixas etárias. Quanto ao consumo 

de marca, o menino brincava e falava sozinho com a varinha de condão na mão e levou a 

embalagem do lanche para casa. 

 

Sozinhos na Praça 

A Vovó prevenida, 65 anos, de blusa bege e calça legging com strass, deixou 

guarda-chuvas e bolsinha sobre a mesa, indicando morar nas redondezas e vir a pé. Estava 

tensa na fila de espera da senha; depois relaxa e até sorri enquanto come arroz, filé de frango, 

farofa, salada — arruma o prato, corta, amassa, mistura tudo, demonstrando contentamento 

talvez por não ter que cozinhar em casa e por estar “inserida” na contemporaneidade — come 

tudinho e fica observando as pessoas ao redor, se localizando, se mostrando, buscando 

companhia dos desconhecidos da praça. Outra senhora, com 70 anos, a Vovó chique na 

praça, estava de camisa verde e bermuda verde, relógio e pulseira dourados. Elegante, come 

usando bem os talheres e arruma a comida no prato o tempo todo: arroz, feijão , fritas, salada, 

molho, carne, água, ingeridos calmamente e por completo. Com tranqüilidade zen, estava “em 

alfa” com a comida, ignorando a praça ao redor. Pagou a conta com notas de R$ 1,00 e R$ 

2,00. 

 

3.2.5.5.3 Pessoas Ecléticas, Fome Comum:  

Frei Caneca, 22 de Abril, Domingo, Lanche 

 

Dia de fortes chuvas, que complicam a circulação de carros na cidade. 

Entre as notícias marcantes, “O Conselho Nacional de Justiça começa a 

investigar os juízes suspeitos de envolvimento com a máfia do jogo ilegal e estuda punição a 

magistrados presos na Operação Furacão. Mesmo afastados dos tribunais, eles continuarão 

recebendo salários”. Também foi destaque “Oito em cada dez professores de São Paulo 

afirmam: agressão é rotina na sala de aula”. 

 

Panorama da praça: tranqüila, porém com clima de almoço mesmo mais ao final 

da tarde. 

Foram observadas oito cenas, totalizando 18 pessoas. Quanto à alimentação, este 

grupo consumiu quatro sanduíches, oito pratos, uma sobremesa, uma fritas e duas bebidas. 

Quanto à companhia, uma estava sozinha e sete cenas envolviam pessoas acompanhadas. 
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Quanto à faixa etária estimada, 12 pessoas de 25 a 35 anos, uma pessoa de 35 a 45 anos, uma 

pessoa de 45 a 60 anos, quatro jovens com menos de 12 anos. 

Pode-se concluir que ainda havia consumidores em busca do almoço tardio, 

especialmente famílias. 

 

Sozinhos na Praça  

Jovem namorando a comida era um rapaz de 20 anos, de jeans, sapatênis, 

camiseta cyan, sozinho para a refeição, tranqüilo foi direto ao Giraffas e não demorou para 

escolher frango, arroz, legumes e suco. Ficou namorando a comida — observando, pensando 

e comendo. Deixou um pouco de arroz no prato e saltou da mesa, como se tivesse hora 

marcada para algum compromisso. Educado, retirou a bandeja da mesa, mantendo o olhar 

longe e o movimento de mãos lento, totalizando 26 minutos finalizados com um sorriso no 

rosto ao olhar novamente para a loja. 

 

De Mal com o Giraffas 

Estes amigos na faixa dos 30 anos, os Jovens marombados perdidos, têm estilo 

“bacana”: um regata preta, calça branca, colar de miçangas, tênis; o outro, jeans, camiseta e 

tênis. Olham o cardápio com estilo arrogante e de desdém. “Ih… Vou passar!”, diz um deles, 

enquanto se dirigem ao Coração Mineiro, restaurante ao lado, para comer o mesmo que o 

Giraffas oferece: salada, carne, arroz e feijão, porém com o endosso de dois amigos que já 

estavam sorvendo a refeição de lá. Mesmo sem comer, não gostaram! 

 

Não é In Mas a Comida É Boa 

Musculosos e com roupas bem coladas: um, de jeans, camiseta, boné, tênis; o 

outro com bermuda, camiseta e tênis, ambos com 35 anos, o Casal “queremos ver vistos” 

sabia exatamente o que pedir pois os dois nem consultaram o cardápio; comeram a comida 

Giraffas, mas não se sentaram de frente para a loja; mesmo assim levaram a marca para a 

Praça Principal, endossando-a e fazendo-a circular pelos amigos — claramente precisam da 

aprovação dos outros; o grupo exerce poder de controle via consumo; assim, se na praça 

menor não tinha gente badalada, melhor sair — levando a comida! De mãos dadas, falam 

baixinho enquanto aguardam arroz, feijão, filé, fritas e salada, com suco. 
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Fome de Conversa 

Estes Amigos para sempre com fome, ele, 25 anos, jeans, camiseta, boné e 

óculos; ela, 20 anos, calca fuseau, camiseta verde e sandália, com rabo de lado e barriguinha 

de fora (gordinha), pelo horário em que estavam almoçando, são pessoas que trabalham, ou 

moram sozinhas ou estudam longe de casa, que estavam se divertindo e relaxando, passando a 

aspiração de “comer no shopping é bacana”. Ele pediu sanduíche com refrigerante e, de 

sobremesa, milk-shake; ela, frango à parmeggiana, arroz, fritas e salada. O tempo todo e sem 

parar falavam baixinho, como se estivessem confessando um para o outro. E comeram tudo, 

demonstrando muita fome. 

 

Perdidos na Praça 

Netinho McDonald’s se diverte no Giraffas é mais um caso em que a prática e o 

discurso não fazem sentido. Esta senhora de 50 anos, com jeans, camiseta branca e vários 

penduricalhos e berloques, e seu neto de 6 anos, com bermuda, blusa com capuz vermelho e 

tênis, chegaram perdidos ao Giraffas, vindos das lojas. Menino identifica a loja e aponta para 

o que queria comer: sanduíche com refrigerante. A avó pagou contente, enquanto o menino 

olhava o brinde com a mão na cabeça, alegre e surpreso, e ficava brincando enquanto 

aguardava o lanche. Porém, no bate-papo, a conversa foi outra — o menino, que ao chegar 

diz: “Olha, é aquele da TV”, ao ser perguntado responde: “Não comenos sempre aqui. Eu não 

gosto, o sanduíche do McDonald’s é mais gostoso”. A avó pontua: “O atendimento deixa a 

desejar”; “Viemos das compras, aproveitamos o lanche, estamos aqui por acaso”. 

Completando, “Ah…Vejo a propaganda no 46”. Esta Criança leva mãe e tia, de estilo 

simples caipira; com calça de elanca colada e camiseta apertada no alto dos seus 2 anos, 

acompanhada de mãe e tia no mesmo estilo, ambas entre 30 e 35 anos, que pedem batata frita 

e água, demonstrando poder aquisitivo mais baixo porém uma alta necessidade de inserção e 

pertencimento — acreditam quem só de sentar na praça já se é visto como in. “Faz aí o que o 

moleque tá pedindo”, disse uma na fila do caixa, colocando a “culpa” na criança, e depois 

comendo tudo sem que a criança pudesse comer direito. Concluindo, a criança levou todos ao 

Giraffas; queria comida, ganhou um saquinho vazio de batatas fritas. 

 

Pais Decididos 

Por água abaixo: criança quer, pais não!, nesta família com pais bem 

arrumados e bem penteados, todos de calça branca, eles com 30 anos e a filha com 9. Estavam 

passeando, já almoçados e sem intenções de comer (ou gastar dinheiro com comida). A 
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criança fala: “Olha, é dos Padrinhos Mágicos da TV”, e o pai sinaliza “não” para a mãe, que 

passa o recado para a criança, que está conectada com a marca enquanto os pais a ignoram. 

Dão dinheiro suficiente para comprar um copinho de água. Indescritível a expressão facial da 

criança, que mesmo assim sai contente com a “água do Giraffas”. 

 

Levando Giraffas para Casa 

Família busca delivery pessoalmente: Esta mulher de 35 anos, oriental, com 

legging preto, minissaia e camisa com top, sandálias e mochila nas costas, acompanhada pela 

filha de 10-11 anos, de minissaia rosa, bata rosa com blusa na cintura, bandana azul e 

havaianas azuis, e pelo marido, 40 anos, bermuda e camisa, com braço quebrado, mora perto 

do shopping, porém são tradicionais em comer em casa, em família; apesar de 

contemporâneos em servir comida pronta. Almoço bem tardio (quase 17h), pedem refeição 

para delivery e saem tomando refrigerante. Enquanto aguarda, a menina olha a vitrine infantil, 

o fotoboard e o cardápio. A mãe ajuda na escolha do ímã RBD e conduz a compra. Quanto ao 

consumo: “Sim, sempre vamos ao Giraffas. É mais saboroso, diferente do McDonald’s. A 

comida é mais leve, mais barata e mais saudável”. Sobre a concorrência por quilo: “Ou 

comemos aqui ou no Coração Mineiro”. Quanto às preferências: “Gostamos mais do arroz-

feijão e nossa família também”; e fluxos: “Viemos da praia, vamos pegar a comida e comer 

em casa”. 

 

3.2.5.5.4 Consumindo com a Boca, Consumindo com os Olhos e  

Outras Considerações sobre o Lanche em Fim de Semana  

 

As crianças predominam nas tardes do West Plaza, seja para um lanche ou mesmo 

para o almoço tardio. Em sua maioria, conduzem os pais para a experiência da marca, mais 

explícita e reconhecida que no Frei Caneca. Uma constante é o fato de os pais compensarem 

seus filhos — por trabalharem fora de casa, por não darem todo o carinho que merecem, por 

sua ausência durante a semana — com a refeição do Giraffas, transformando a ida ao fast-

food em um evento especial que alegra pais por conta da alegria dos filhos. Quando uma mãe 

diz: “Filha, vai mostrar para o seu pai o presente que você ganhou!”, há interação da marca 

unindo pais e filhos, o que pode ser analisado como um fator de oportunidade para ações 

comunicacionais vinculadas ao consumo da marca Giraffas. O McDonald’s possivelmente 

vivencia a mesma “teoria da compensação”, porém, o fato de não oferecer comida, que 

satisfaça os pais, torna o “circuito da alegria familiar” um pouco menos intenso. 
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Durante a tarde há mais “visitantes perdidos” no Frei Caneca, inclusive com 

crianças, porém sem poder aquisitivo para consumir os produtos. Nota-se o consumo “com o 

olhar”, no qual as pessoas se satisfazem em ver, em chegar perto, em conferir na vitrine o que 

passa na televisão, mesmo sem adquirir os produtos. E também o consumo “por acaso”, 

especialmente induzido pelas crianças, que receberam algum aporte de comunicação (na 

televisão, na escola, na própria praça de alimentação) e atribuíram a essa comunicação 

significados de proximidade e familiaridade nem sempre compartilhados pelos adultos 

acompanhantes. 

A freqüência, que nas tardes durante a semana é mais elitizada, simplifica — o 

que é perceptível pelo vestuário e pela forma de consumir no próprio Giraffas, um estilo mais 

econômico, que em alguns casos se aproxima à realidade do West Plaza. 

A questão da visibilidade é peculiar no Frei Caneca, com sua praça menor. Os que 

definitivamente estão a desfile no shopping necessitam do suporte da praça maior para verem 

e serem vistos. Na praça menor fica quem está apenas com fome. não à toa no grupo “De mal 

com o Giraffas” há quem demonstre rejeição mesmo sem ter comido, por conta do poder 

influenciador do grupo. Se o grupo não consome no Giraffas, não há endosso de consumo 

para identificar os seus integrantes. 

Enquanto isso, no West Plaza, há pessoas que pouco se importam com os fluxos 

da praça e estão ali para comer comida, em busca de uma satisfação distinta: a da 

“praticidade”, de não precisar cozinhar nem lavar a louça, em resumo, de não ter trabalho. 

Sejam pessoas de idade mais avançada, adultos sozinhos ou famílias completas, o ritual se 

repete: as pessoas chegam desanimadas e ansiosas, esperam tensas a chegada do prato ou do 

lanche, e o humor aos poucos se modifica, alegrando o rosto com a satisfação do estômago. 

As pessoas estão vestidas à vontade e não a passeio, caracterizando que vieram 

especificamente para comer.  

De forma curiosa, uma variante desse fenômeno se processa no Frei Caneca, 

porém como delivery, fazendo com que as pessoas, para preservar a “familiaridade” e a 

“intimidade”, efetuem suas refeições em casa, porém com uma comida do Giraffas, que 

reconhecem como caseira e passível de substituir a comida “feita em casa”.  
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3.2.5.6 Fim de Semana — Jantar 

 

3.2.5.6.1 Gente de Todos os Tipos e Gostos: 

Fim de Semana, Horário do Jantar, das 20h às 22h30 

 

Diversificando o público da tarde no West Plaza, mas ainda dominado por 

crianças com suas famílias, à noite temos “levados pelas crianças” (6), “sozinhos na praça” 

(2), “jantar em família” (1), e “eu não sou daqui” (1). 

Já no Frei Caneca, um equilíbrio entre pessoas em busca de comida, por que não 

têm comida em casa, especialmente, e pessoas em busca de entretenimento, que até comem 

mas não estão “com fome de fast-food”: “não têm comida em casa” (2), “eu não sou daqui” 

(2), “comida também é cultura” (3), “namoro na praça” (1), “fãs de sobremesa” (2). 

 

3.2.5.6.2 O Programa É Comer e Se Divertir: West Plaza, 5 de Maio de 2007, Sábado, Jantar 

 

Neste dia de temperatura amena, os jornais anunciaram que “Assentados do 

Incra desmatam a Amazônia” e “Dívida tira 70% dos agricultores do crédito rural”, lado a 

lado com a questão das “Classes superlotadas nas escolas municipais” e com o recente 

acontecimento de vandalismo no qual “Show na praça da Sé vira selvageria”. Na área de 

entretenimento, um produto movimentou a mídia, os grandes jornais e as conversas 

paralelas: a esperada estréia do filme Homem Aranha 3, levando muitas pessoas para o 

cinema. Com isso, o panorama da praça de alimentação era lotado, com filas descendo pelas 

escadas. 

 

Foram observadas dez cenas, totalizando 26 pessoas, com os seguintes perfis. 

Quanto à alimentação, este grupo consumiu seis sanduíches, seis pratos, duas sobremesas. 

Quanto à companhia, duas cenas de pessoas sozinhas e oito cenas de pessoas acompanhadas. 

Uma pessoa segurava sacola da Virtual Music. Quanto à faixa etária estimada, dez pessoas de 

25 a 35 anos, três pessoas de 35 a 45 anos, três pessoas de 12 a 18, oito jovens com menos de 

12 anos, e duas pessoas com mais de 60 anos. 

Pode-se concluir que havia um significativo número de crianças e pré-

adolescentes circulando pelo shopping, em sua maioria acompanhados de seus pais, 

possivelmente em busca de entretenimento — fluxo esse potencializado pela estréia de 

Homem Aranha 3. 
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Em detalhes, os perfis dos subgrupos. 

 

Jantar em Família 

Esta mulher de 30 anos, a Mamãe faminta, vestindo jeans, blusa de florzinha 

“arrumadinha” e sandália, acompanhada por seu marido, careca, de 35 anos, e de seu bebê de 

8 meses, estava com fome de Giraffas. Foi direto e pediu tilápia, arroz, feijão, fritas, farofa, 

vinagrete com suco de maracujá, comendo tudo até o último grão, e dizendo ao marido, que 

não comeu nada e ficou com bebê no colo enrolando: “Tô com fome, querido, agüenta aí”. 

Durante a espera, tensão. Depois de comer, alegria. 

 

Levados pelas Crianças 

Meninos certinhos, um com 10 e outro com 12 anos, vestidos com jeans, 

camiseta e sapato, acompanhados pela mãe, 35 anos, com calça preta, blusa pink, sapatilha, 

bolsa social e grampos no cabelo, pedem bife, fritas, brócolis, salada; milk-shake, refrigerante 

e suco. A mãe dá ordens o tempo todo, e os meninos obedecem. Demonstram 

desconhecimento do cardápio por manusear e perguntar inúmeras vezes, gerando demora e 

tensão; após 20 minutos de “cara amarrada” por ter esperado 20 minutos entre fila e senha, a 

mãe relaxa conforme vê os filhos satisfeitos. Todos têm o hábito de ficar arrumando os 

talheres no prato enquanto comem. As crianças foram em busca de GiraSurpresas: viram na 

TV e querem, pois consumir é inserção cultural. Também sabendo o que queria e olhando o 

cardápio por cima, a Menina superfã (em busca da GiraSurpresa), 9 anos, bem 

arrumadinha com jeans, blusinha, sandália, levou a mãe e o pai, ao redor dos 30 anos, para 

satisfazer suas vontades no Giraffas. Comeu sozinha sanduíche, fritas, refrigerante, e em 

busca da GiraSurpresa escolheu uma tigela amarela que levou saltitante para a aprovação de 

seus pais. Caso similar foi o do Menino superfã, animadíssimo, que guiou seus pais para o 

Giraffas, indicou o que deviam comer e os encaminhou para uma nova eXperiência, pois 

demonstravam não conhecer o Giraffas. Simples, vestindo camiseta, jeans e sapatênis assim 

como o seu pai, pediu cachorro-quente e cheeseburguer com milk-shake e refrigerante. Sua 

mãe, de camisa vermelha, calça jeans e tênis, ficou sentada o tempo todo e comeu toda 

comida (tudinho!) que pediu, com refrigerante. O ar de novidade era constante, pois tudo 

gerava surpresa para os pais, em sensação permanente de dúvida no olhar e com gestos 

demonstrando insegurança. O menino escolheu o porta-cachorro-quente azul e os pais 

avaliaram com aprovação o produto. Sobre as GiraSurpresas, outro interessante caso 

observado é o das Gira-Irmãs em busca de GiraSurpresas!, crianças com acesso às 
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tendências levando sua mãe, 45 anos, vestida de forma careta e por fora das novidades, ao 

Giraffas. A menina de 12 anos e a irmã de 9, com unhas pintadas de vermelho e roupas bem 

“peladas” para a idade, conduziram todo o acesso à loja e a compra de hambúrguer, nuggets, 

fritas e refrigerante, animadas com a eXperiência Giraffas de inserção nesse grupo, 

orgulhosas e olhando ao redor para mostrar a sua conquista. Ao receber os brindes, saltaram 

de alegria e ficaram mostrando uma para a outra. A Menina que sonha tem 7 anos e está 

vestindo jeans, sandália rosa e blusa azul Hello Kitty; sua mãe, 30 anos, está de blusa de renda 

bege com camiseta preta, calça jeans, bolsa transparente; o pai, também descolado, está de 

jeans e mochila nas costas. Comportamentalmente, a mãe está insegura; fica 10 minutos no 

caixa perguntando e testando combinações, até chegar em arroz, feijão, bife, salada, suco; mas 

demonstra alegria pela felicidade de filha. Culturalmente, a mãe pergunta tudo para a filha 

decidir: “O que você quer, filha? Tem esse, tem esse…”. A menina assim que pega o brinde, 

um prato amarelo, sai correndo, mostra ao pai, cheira o prato e diz: “Hum! Vem perfumado!”, 

e celebra o presente: “Viva! Consegui!”. Sobre hábitos de consumo, detectou o bate-papo 

informal: “Gosto do cardápio brasileiro e aqui tem o tradicional: arroz, feijão, bifinho… Não 

é só o lanchinho”; “Nós sempre almoçamos aqui aos sábados, e meu marido trabalha na rua e 

vem sempre”. Quanto ao fato de não estarem comendo, “Nossa filha almoçou no Mc e nós no 

Giraffas. Passamos a tarde inteira no shopping. Agora nós invertemos: ela no Giraffas, e 

nós…”. Ela gosta muito destas GiraSurpresas: “Vimos a propaganda no Disney Channel”. 

Para concluir, Meninas sabidas e mãe perdida, na casa dos 40 anos, gordinha, de saia jeans 

godê no joelho e camiseta com manga bordada; acompanhada por suas filhas, de 7 e 9 anos, 

de vestidinho de missa e supersimples. A mãe tinha vergonha de tudo: ler o cardápio, de 

entender o fotoboard, escolher os pratos, pagar, escolher as mesas… Pediram uma caixinha de 

nuggets e um refrigerante para todos, demonstrando a necessidade de inserção social no 

universo das marcas. 

 

Sozinhos na Praça 

Como todo solitário em busca de companhia, esta Vovó descolada com seus 60 a 

65 anos, com visual muito contemporâneo — blusa vermelha, fuseau preta, sandália preta, 

bolsa transpassada, cabelo curtinho e brincos grandes, segurando sacola de loja Virtual Music 

—, foi direto ao Giraffas; esperou dez minutos cantando na fila, olhando o fotoboard e 

lambendo os lábios; demonstrou dúvida quanto ao tipo de comida e optou por sanduíche, 

fritas e refrigerante; acabou de comer, esperou por mais cinco minutos, olhou para os lados, 

saltou e foi para o estacionamento. Já o Vovô dos rituais, na mesma faixa etária, oriental e 
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com nítido problema de tremedeira nas mãos, vestindo camiseta de linha, calça social com 

cinto, tênis, óculos gigante fundo de garrafa, esperou aflito na fila, demorou a escolher, 

aguardou a senha de pé, e comeu arroz, picadinho, salada, farofa e bebida, segurando com 

dificuldade os talheres. Após comer, também olhou para os lados antes de se levantar no 

sentido das lojas. 

 

Eu Não Sou Daqui 

Pai e filho estrangeiros, ambos com cabelos bem cortados, ele entre 30 e 35 

anos, camiseta e jeans com tênis Adidas; acompanhado por seu filho de 4 anos, de camiseta e 

bermuda com tênis de grife, logo identificados como estrangeiros do West Plaza e da Praça de 

alimentação, o que se confirmou no bate-papo: “Somos do Rio Janeiro e raramente comemos 

em praça de alimentação. Vim pagar uma conta aqui no shopping e também comer”. Quem 

guiou foi a criança: “Meu filho é quem gosta pois tem arroz, feijão e é o que ele prefere 

comer”. Apesar de não inseridos no cenário, o menino estava plenamente inserido nos 

discursos da rede, compreendendo o cardápio — arroz, feijão, purê, salada e fritas — e a 

mecânica das GiraSurpresas — estava feliz com o porta cachorro-quente azul na mão. Quanto 

ao consumo, a criança pulou na frente do Giraffas: “É aqui, é aqui pai!”; e saltitou quando a 

senha foi chamada. 

 

3.2.5.6.3 Em Busca de Comida: Frei Caneca, 21 de abril de 2007, Sábado, Jantar 

 

Dia chuvoso com temperatura média de 20ºC. Entre as principais manchetes dos 

jornais e noticiários, a ação da PF investigando a venda de sentenças: “Polícia estoura 

máfia da venda de sentenças em SP” e “Escândalo de propina força ministro do STJ a se 

afastar”. No cenário internacional, “Bolívia corta gás para o Brasil”. E para injetar mais 

dinheiro no mercado: “Restituição do IR sai na quarta para 154 mil”. 

 

O panorama da praça, dado o horário, está ainda mais tranqüilo e vazio. 

Foram observadas dez cenas, totalizando 26 pessoas, com os perfis a seguir. 

Quanto à alimentação, este grupo consumiu quatro sanduíches, oito pratos, três 

sobremesas. Quanto à companhia, todas as cenas apresentavam pessoas acompanhadas. Uma 

pessoa segurava sacola de loja. Quanto à faixa etária estimada, oito pessoas de 25 a 35 anos, 

sete pessoas de 35 a 45 anos, cinco pessoas de 18 a 25, uma com menos de 12 anos, e duas 

pessoas com mais de 60 anos. 
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Cruzando estes números, pode-se concluir que praticamente não há adolescentes 

na praça; há, sim, adultos de 18 a 45 anos em roteiro cultural ou em roteiro alimentar, 

circulando pelo shopping e fazendo refeições de pratos ou lanches no Giraffas. 

 

Não Têm Comida em Casa 

Rapaz gordo entre 35 e 40 anos, de moletom, tênis e bermudão, com aliança de 

compromisso; acompanhado do pai, gordo, estilo aposentado, pólo listada, jeans, sapato e 

óculos, e da mãe, gordinha, 70 anos, dona de casa satisfeita em comer fora, compõem a Super 

size family, seguindo o modelo: “Estávamos em casa, não tinha nada para comer, viemos para 

cá”. O pai ficou muito empolgado com a situação: encostou no balcão como se nunca tivesse 

visto um fast-food. Indeciso com as opções, ficou perdido virando as páginas do cardápio sem 

saber o que escolher. Mesmo após pedir, ficou olhando para fotoboard, banner, cartazes e 

cardápio. Já o filho foi direto ao prato, como habitué. Os dois comeram cachorro-quente com 

fritas e refrigerante. A mãe comeu sorvete com cobertura de chocolate. Na hora da conta, cada 

um pagou o seu: o filho, com cartão; o pai e a mãe, em dinheiro. Gestualmente, muita 

comunicação: “É esse aqui”, em sinal indicativo com as mãos. Enquanto pedem, troca de 

sinais de “É esse mesmo”; “Falei que era legal?”. Após comerem, sinal de satisfação. Estavam 

bem à vontade, parecia a cozinha da casa. O mesmo se processou com este Rapaz metódico, 

30 anos, mulato, com camisa quadriculada, bermuda cáqui, tênis Adidas, relógio prata. Ao 

pedir o prato, seguindo a indicação do totem, sorrindo, disse: “Hei, capricha, hein!”. Segurou 

a bandeja com carinho; sentou-se, respirou fundo, olhou por cima do prato e se preparou para 

um estranho ritual: amaciou a salada com a faca, com carinho. Pediu arroz, salada e frango 

com potinhos diferenciados, e foi comendo um pouco de cada um, de forma alternada. 

Lentamente, colocava arroz sobre a salada, comia e respirava com satisfação.  

 

Eu Não Sou Daqui 

Todos com menos de 20 anos, a Dupla combinadinha e Los três amigos 

Playcenters compõem o grupo casal de namorados mais três amigos. Ele, de camiseta com 

camisa por baixo, bermuda, tênis e boné; ela, jeans, blusa preta, sapato plataforma, brincos de 

argola. Os amigos: um de camisa, jeans, tênis e bolsa carteiro; outro de camiseta Mormay, 

jeans e sapato; e o outro de camisa, jeans e tênis — todos com carimbo do Playcenter no 

pulso. 

O casal passou dez minutos escolhendo o cardápio; ficaram abraçados na fila; em 

vez de levar a bandeja dela, ele a chamou para fazê-lo. Ele comeu arroz, frango, polenta e 
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salada. Ela comeu trio RBD e franguitos, ambos com refrigerantes. Ele dá comida na boca 

dela, que está comendo sanduíche. Estavam muito à vontade, como se estivessem no sofá da 

sala de casa. Um dos amigos comeu carne, polenta, farofa e arroz, e o outro, cachorro-quente, 

com fritas e suco. O terceiro amigo comeu no Subway. Vieram das lojas e por ali iriam 

embora. 

Em conversa, disseram que: “Viemos aqui pois estamos hospedados em hotel 

perto do shopping”; “Passamos o dia no Playcenter e viemos aqui jantar”. Sobre o Giraffas, 

“Conheço de outros lugares e dos filmes na TV; no SBT”. Referente ao cardápio, “O bom do 

Giraffas são os pratos prontos. Isso é o que faz a diferença”. Complementando essa cena, os 

Três amigos nerds se divertindo com a comida têm um estilo bem interessante: na faixa dos 

30 anos, eles de bermuda jeans; um de blusa vermelha e o outro de pink, ambos de óculos, um 

deles de bonés; e ela de legging preto com blusa lilás (parecia uma bailarina), todos de tênis 

Nike. Dois deles já concluíram a graduação, e um estava concluindo a pós-graduação. Foram 

na Paulista comprar “uma coisa” e pararam no primeiro shopping que viram; depois de 

comer: “Daqui para nossa casa em Jundiaí”. Decidiam tudo em conjunto: um escolhia para o 

outro e todos palpitavam sem pressa. Estavam contentes; comeram em mesa suja cheia de 

bandejas e não se moveram para retirá-las, ignorando o que se passa ao redor. Ela pede arroz, 

fritas, carne e salada; um deles, arroz, peito de peru, fritas; e o outro, arroz, feijão, carne e 

salada. As bebidas são Fanta Uva e dois sucos de laranja. Nos gestos, sinal de “sim” com a 

cabeça acompanhado de “hum!”. Ao comer, primeiro acertam a comida no prato. Depois, 

desmontam o arroz, acertando a comida de um lado para outro como que brincando. Trocam 

de comida entre os pratos. Ela: “Arroz e feijão como no almoço. Para jantar, prefiro o Mc. Fui 

voto vencido!”. Um deles: “Conheço a rede. Tudo é bom: preço, comida, qualidade. Tem 

comida popular, com calabresa”. O outro: “E o Giraffas localiza! É como comer em casa!”. 

Os dois primeiros: “Preferimos comidas mais saudáveis a sanduíches”; pausa: “Mas a 

sobremesa é o sorvete do Mc!”. 

 

Comida Também É Cultura 

Ele, 35 anos, baixinho e gordinho, de jeans, camiseta e jaqueta combinando, 

amarrada na cintura, e tênis, cabelos grisalhos longos, barba por fazer, relógio seis 

centímetros de ponteiro “estiloso”, celular na mão; ela, 20 anos, mulata magra e alta com 

calça florida, rabo de cavalo de lado, tamancos, formam o Casal surreal, que querem se 

mostrar “inseridos”, porém exageram no vestuário acreditando assim aparecer na difusão 

cultural local. Comem de forma elegante; ele pede arroz, feijão, ovo e frango; ela toma suco 
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de uva e lanche McDonald’s. Aparentam felicidade; estão sorrindo enquanto comem e dali 

saem para o cinema, perceptível pelo fato de ele conferir o horário no ingresso. Por outro 

lado, mais de acordo e bem arrumados como que saídos de um banho de loja estão os 

Moderninhos e limpinhos, amigos com idade entre 25 e 30 anos, bastante in — um, vestidos 

com jeans, camiseta, tênis. Outro, de calça Levis, tênis Reebok, pulseirinha do bem de 

silicone laranja. E uma amiga com inúmeras pulseirinhas pretas, vestido preto, sandália. 

Demonstrando conhecimento da praça e do Giraffas, pediram com velocidade e avisaram ao 

gerente: “Vamos rápido; o filme vai começar”; ela fala comendo batata frita enquanto eles 

mastigam e engolem cachorro quente de forma elegante e educada. Chega um quarto amigo: 

“o celular não tocou; eu estava te esperando”, disse um para o outro, metódico por ficar 

arrumando o celular sobre a carteira o tempo todo. O consumo foi literalmente fast: todo o 

processo entre esperar na fila, na senha e comer levou nove minutos. Concluindo, o Casal 

cineminha, os dois loirinhos, ele, 30 anos, jeans e camiseta bege; ela, 25 anos, jeans, camiseta 

e blusa branca nas costas, estavam ligados na esfera cultural. A praça estava mais cheia, e o 

Giraffas, mais vazio — como conheciam a rede, foram direto. Gestualmente com pressa, 

desde a fila ela mostra o ingresso para fazê-lo acelerar nas decisões. Pediram cachorro-quente 

com fritas e refrigerante, e ela saiu na frente — levou as fritas e seu cachorro-quente em uma 

sacolinha para o cinema e o deixou comendo sozinho. O tempo total entre pedir, esperar e 

comer foi de nove minutos.  

 

Namoro na Praça 

Neste Namoro grisalho, ele, 45 anos, grisalho, calça social bege, camisa laranja e 

sapato marrom, pulseira de couro; ela, 40 anos, camisa branca, jeans, sandália bege de salto, 

brincos bem compridos, relógio grande e pulseira grande dourada, com acessórios over 

design, eram pessoas simples se mostrando para o shopping. Foram direto, pediram logo o 

cardápio, escolheram rápido e ele pagou a conta. Após comer, agradeceram o gerente, e 

ficaram conversando sobre os pratos e as sobremesas, todos contentes. Ele comeu arroz, 

grelhado, brócolis e polenta; ela, o mesmo com salada no lugar do brócolis, e uma Fanta para 

os dois. Gestualmente demonstravam carinho um pelo outro; e ficam trocando os ingredientes 

dos pratos entre eles. Vieram direto da praça de alimentação e comeram por minutos; foram 

embora no sentido das lojas. Nitidamente estavam seguindo o caminho indicado pela mídia 

(Giraffas é moda), repetindo símbolos dos “inseridos”, porém em outro contexto. 
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Fãs de Sobremesa 

Ele quer a doce vida, com seus 30 a 35, vestindo calça cotton justa preta e blusa 

rosa com punhos e golas azuis. Foi direto no pedido de petit gatêau, porém trocou de suco 

duas vezes; após comer, ficou dez minutos olhando de um lado para outro, esperando alguém 

chegar; e saiu feliz com a bandeja na mão. Enquanto comia, manteve os olhos fixos no 

garçom e no relógio também. Veio das lojas e saiu para a praça, e comeu em quatro minutos. 

Acelerado também foi o caso do Menino sorvetão e a supermãe, ambos de jeans e camiseta, 

ela com 35 e o filho com 12 anos. O menino estava com sono mas queria sobremesa do 

Giraffas. Pedem duas casquinhas de chocolate, que chegam em dois minutos. A mãe acelera o 

menino, que lambe tudo, pisca o olho, aparenta gostar. Em conversa com o atendente da loja, 

“Saímos para jantar e ele ainda está com fome!”, diz a mãe, puxando o menino pelo braço. 

 

3.2.5.6.4 Não Têm Comida em Casa, a Praça Que Faz Companhia e  

Outras Considerações sobre o Jantar de Fim de Semana  

 

No West Plaza, à noite, a reunião de famílias ao redor da comida é o 

entretenimento, o passeio cultural. Especialmente para as crianças que levam os seus pais, um 

fluxo similar ao da parte da tarde, porém com o aspecto de “saímos à noite”, deixando o 

figurino mais arrumado, o que não significa “mais elegante”. As crianças observadas na 

grande maioria sabiam o que queriam pedir, e a GiraSurpresa que queriam ganhar, 

demonstrando inserção ao universo midiático, fortemente propulsionado pelos comerciais em 

TV fechada e aberta e pelos identificadores no ponto de venda — o logotipo, que estimula 

muitas crianças a cantar o jingle da campanha infantil: “Vem pro Giraffas, gira, gira, 

Giraffas…”; a vitrine infantil, localizada no balcão e que se transforma em uma “televisão 

sem movimento”, atraindo crianças que ficam vendo a imagem estática de uma cenografia 

com os personagens da GiraTurma e os brindes expostos; e o display infantil, somente à altura 

dos olhos de crianças mais altas, que mesmo assim muitos pequenos pedem para ver subindo 

no colo de seus pais. Diz uma mãe: “Gosto do cardápio brasileiro e aqui tem o tradicional: 

arroz, feijão, bifinho… Não é só o lanchinho”; realidade que se completa com a celebração 

das crianças pela conquista não apenas da GiraSurpresa, mas da presença dos pais nesse 

instante especial: “Viva! Consegui!”, disse uma delas. Como diferencial, a criança “perdida 

na praça”, que apresentou processo de consumo similar ao recorrente no Frei Caneca, exceto 

durante fins de semana à tarde: a criança pede e o pai realiza sem questionar (em vez de 

pensar, fazer contas, olhar a carteira, escolher no cardápio). 
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Os “Sozinhos na Praça” do West Plaza têm um perfil interessante: não estão 

sozinhos pois a praça lhes faz companhia! A sensação de se sentir “em casa”, comendo 

refeição caseira ou sanduíche, cantarolando na fila, esperando com vontade a chegada do 

prato, demonstra a busca por uma inserção não apenas na marca Giraffas como no grande 

grupo que é a praça de alimentação. Por outro lado, no Frei Caneca, surge uma solidão em 

casal: namorados tão exageradamente fora dos ritmos da praça que ficam sozinhos no cenário 

em vez de serem inseridos. Além desses, ninguém mais estava circulando sozinho na noite de 

sábado em questão — a grande maioria estava em grupos: sejam os fãs de sobremesa, 

movidos pelo apelo visual do sorvete e do petit gatêau, sejam os “eu não sou daqui”, em 

trânsito pelo shopping, que aproveitam a localização e a familiaridade que o Giraffas oferece 

para um descanso antes de “voltar” para outra cidade ou para o hotel. 

Acompanhados também, no Frei Caneca, estavam os grupos em perceptível 

roteiro cultural, a caminho do cinema ou do teatro e apenas fazendo uma rápida parada no 

Giraffas, seja para uma refeição ou lanche, sempre apressados. A distinção dos processos de 

consumo para, por exemplo, o grupo “não têm comida em casa”, é grande. Enquanto uns 

querem sentar à mesa e se esbaldar de comer, pois este é o programa da noite, os outros 

querem comer o mais rapidamente possível, pois este não é o programa principal da noite. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

4.1 CONSUMO DE FAST-FOOD, CONSUMO DE CULTURA:  

OS NOVOS RITOS URBANOS 

 
O ecletismo é o grau zero da cultura geral contemporânea. Ouvimos reggae, 
assistimos faroestes, almoçamos no McDonald’s e jantamos comida local, usamos 
perfume de Paris em Tóquio e roupas retrô em Hong Kong (LYOTARD apud 
HARVEY, 1992, p. 86). 

 

Todos trazemos um musée imaginaire77 dentro da mente, extraído da experiência 

(muitas vezes turística) de outros lugares e do conhecimento adquirido em filmes, na 

televisão, em exposições, em brochuras de viagem etc. Nesse sentido, e considerando as 

múltiplas dimensões pela qual se estruturam os processos de comunicação da atualidade, 

Jenks traz uma questão que é o cerne da pós-modernidade: “Por que nos restringirmos ao 

presente, ao local, se podemos viver em épocas e culturas distintas? O ecletismo é a evolução 

natural de uma cultura que tem escolha” (JENKS apud HARVEY, 1992, p. 86). 

Para esse entendimento é fundamental destacar o poder da mídia, que em suas 

incorporações audiovisuais “difunde construções disjuntivas em relação à construção dos 

saberes”. Esses saberes se transformam em inúmeros mediascapes que flutuam “em nosso 

imaginário multissubjetivo e constituem o cenário panoramático das novas desordenações 

anômicas e híbridas” (CANEVACCI, 2005, p. 80) que coexistem na metrópole cultural de 

múltiplas narrativas e memórias-mundo78. 

Silverstone traz à luz a questão das fronteiras que, como rituais, nos definem, 

contêm e distinguem. Ter consciência dessas fronteiras é essencial para entender a forma pela 

qual as comunidades são estruturadas, não apenas pelo que compartilham mas por suas 

distinções visualizáveis nos “textos e símbolos públicos da vida cotidiana: nos significados 

mediados da cultura eletrônica” (SILVERSTONE, 2002, p. 186). Novamente a questão da 

eXperiência, que estrutura a realidade de uma comunidade de acordo com o vínculo ou 

compromisso que todos possuem com suas crenças, rituais e ícones em comum. 

                                                 
77 Conceito estruturado pelo escritor francês Andre Malraux para apresentar um museu de imagens e do 
imaginário concebido no espírito, lugar mental passível da criação de redes de linguagens e de intermináveis 
associações de significantes sem uma significação única; surgiu em seus discursos estéticos sobre obras de arte 
(MALRAUX, 1965). 
78 Para Massimo Canevacci, relativo ao código de barras estampado nos produtos, contendo a biografia e a 
biologia das mercadorias visuais.  
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De fato, com o advento do pós-modernismo, surgiram importantes alterações na 

percepção das experiências, das práticas e das formações discursivas sob uma nova lente 

sensorial, ou “estrutura do sentimento”, que não caracteriza uma mudança radical de 

paradigmas, mas certamente uma transformação cultural. Ou um sintagma, por certo. A 

grande crise se define na ruptura com o pensamento iluminista, este sim o guia da chamada 

“era moderna”. 

 
O que aparece num nível como o último modismo, promoção publicitária e 
espetáculo vazio é parte de uma lenta transformação cultural emergente nas 
sociedades ocidentais, uma mudança de sensibilidade para a qual o termo “pós-
moderno” é na verdade, ao menos por agora, totalmente adequado. A natureza e a 
profundidade dessa transformação são discutíveis, mas transformação ela é. Não 
quero ser entendido erroneamente como se afirmasse haver uma mudança global de 
paradigma nas ordens cultural, social e econômica; qualquer alegação dessa natureza 
seria um exagero. Mas, num importante setor da nossa cultura, há uma notável 
mutação na sensibilidade, nas práticas e nas formações discursivas que distinguem 
um conjunto pós-moderno de pressupostos, experiências e proposições do de um 
período precedente (HUYSSENS apud HARVEY 1992, p. 45). 

 

O cenário do pós-moderno é definido como  “pós-industrial” e sobrevive na 

“lógica cultural do capitalismo avançado” (NEWMAN; JAMESON apud HARVEY, 1992, p. 

47), como a “arte de uma era inflacionária” ampliando o espectro visual além do mundo 

traçado pela indústria e pelo comércio, revelando novos mundos, novas pessoas e novos 

hábitos distintos dos preceitos da “verdade” elitizada da modernidade. Dessa forma, minorias 

étnicas ganham visibilidade, novas comunidades ganham espaço, pensamentos pluralistas e 

orgânicos ganham respeito. 

Por certo os consumidores de determinada rede de fast-food fazem parte de 

comunidades interpretativas. Porém, compartilham crenças, saberes, prazeres e rituais para 

além dos anteriormente moldados e mapeáveis, ultrapassando as divisões tradicionais de 

classes sociais, etárias, étnicas, de gênero, entre outras, por intermédio de comunidades 

permanentemente abertas à novas adesões, capazes de se reestruturarem e organizarem em 

alta velocidade e freqüência — uma nova plataforma para a compreensão dos gostos e 

preferências dos consumidores79. Quem consome McDonald’s provavelmente não gosta do 

hambúrguer do Bobs; quem gosta de esfiha de R$ 0,99 do Habib’s nem sempre é habitué do 

Burguer King; quem prefere prato de refeição do Giraffas nem sempre gosta das saladas do 

McDonald’s. Ampliando esse raciocínio cíclico sobre preferências alimentares, muitas outras 

preferências estão em jogo quando se opta por determinada rede de fast-food ou por 

                                                 
79 Comentário estruturado com base nas comunidades do Orkut, que se multiplicam e ganham novos adeptos a 
cada instante. 
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determinada loja de uma certa rede: os acessos (ônibus, metrô, estacionamento), a localização 

(determinado shopping e região da cidade), a companhia (família, filhos, amigos), os serviços 

circundantes (cinema, teatro, games), as ações promocionais especiais (licenciamentos, 

brindes, milhagens, benefícios) e os vínculos midiáticos de marca (shows, eventos, 

campanhas publicitárias). 

Considerando que o conhecimento é a mais necessária força de produção na 

sociedade da informação, contrapondo-se ao pensamento produtivo industrial da 

modernidade, (alinhado aos ritmos da fábrica, à linha de produção, ao tempo de trabalho), a 

estruturação midiática daquilo que se comunica e como se comunica (na linguagem moderna: 

“o meio e a mensagem”) se torna, na cena pós-moderna, um processo essencial na definição 

de norteadores sociais, econômicos e políticos que fornecem um ritmo distinto ao viver 

contemporâneo (marcado pela velocidade, pela simultaneidade e pela coexistência), resultado 

de uma permanente combinação e recombinação das múltiplas plataformas de linguagem 

existentes, consumidas de formas distintas pelas diferentes comunidades vigentes. 

Essa questão determina sobremaneira os novos ritos urbanos e a sociologia dos 

efeitos da comunicação, permitindo que na praça de alimentação se estabeleça a análise dos 

códigos não verbais e das análises paralingüísticas que se articulam na memória geocultural 

dos imaginários urbanos.  

 

4.2 “CULTURAS EXTREMAS”: DO FF AO X-BURGUER, 

ATENDENDO E ENTENDENDO O NOVO CONSUMIDOR  

 

Muitos dos paulistanos têm como um de seus importantes espaços de socialidade 

e de ponto de encontro os shopping centers, simulacros que reproduzem idealmente as 

condições da cidade, como as ruas, as lojas, os teatros, os restaurantes, os parques, as praças, e 

que, muito concretamente, oferecem produtos, serviços e entretenimento a todas as classes 

sociais e a todas as comunidades de pertença que se possa imaginar, dada à multiplicidade de 

interações que nela se processam. No olhar de André Leroi-Gourhan, “Os shopping 

constituem um dos grandes acontecimentos urbanos da São Paulo contemporânea”; uma 

megalópole na qual “Não há diferença profunda entre a cidade babilônica e a capital moderna, 

pois não é por uma espécie de refinamento intelectual gratuito que cada cidade 

(concretamente) é a imagem de um mundo” (LEROI-GOURHAN apud SILVA, 2001, p. 172, 

174-175, 226-227). 
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O indivíduo, antes considerado um ser idêntico nas situações diferentes, agora 

pode ser percebido desde um controle de múltiplos eus, em contraposição aos documentos de 

circunscrição estática do eu que identificam as cidades, os partidos, os cidadãos — carteiras 

de identidade, passaportes, digitais, senhas — que impõem o poder de determinados símbolos, 

mantêm a ordenação e oferecem uma certa sensação de segurança controlada. A 

mundialização propôs a world music, todos unidos numa só voz, limpando as etnias e 

identidades. E a hora, agora, é a do détournement, com a perda de importância do significado 

originário de todo elemento singular autônomo e com a organização de outros tantos 

conjuntos significantes. Não à toa, as classes sociais e faixas etárias são ressignificadas ante 

as passagens múltiplas e fragmentárias. Os rituais, descentralizados e assimétricos, são 

passíveis de reapropriações individuais. E há novas tipologias de identidades a explorar, nas 

quais se vivencia a técnica de passagem rápida por diversos ambientes, superando-se a 

geometria euclidiana, que vê quantitativamente o espaço. Em vez da síntese, o híbrido 

(coágulo sincrético de traços comunicacionais fluidos e co-presentes) de um multiple self para 

uma nova abordagem das ciências sociais com identidades móveis, plurais, líquidas e que 

experimentam novos territórios. É a liquidação do eu contra um processo secular de 

solidificação.  

Estruturando e analisando estes grupos classificados em cada shopping, 

percebem-se diferenças e similaridades significativas, destacando que o estado de espírito é 

que compõe a postura de consumo: ir ao Giraffas prevê uma certa predisposição de 

comportamentos diferente de ir ao McDonald’s, o que não eterniza ou rotula as pessoas para 

sempre, apenas naquele instante de consumo. 

Assim, essas categorias funcionam não apenas como uma radiografia de 

comportamentos de consumo específicos, mas como sinalizadoras de hábitos e modos de 

viver na cidade, pois a partir do micro se chega ao macro. 

Com as observações feitas pode-se fugir das categorizações simplistas e 

estigmatizadoras em busca de descobrir, enfim, as pessoas por trás das categorias, revelando o 

humano a partir das superfícies e da pele da cultura (KHERKOVE, 1997). Mais que 

determinações estanques, são pontuações flexíveis, maleáveis. Falam de personagens e papéis 

sociais revestidos ou investidos de pessoas mediadas pelo discurso da mídia, que se imiscui 

nos hábitos alimentares e, também, nas atitudes assumidas diante da alimentação em um local 

público — afinal, esta é uma análise de hábitos de consumo e comunicação, via práticas 

alimentares, em um espaço público.  
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Entender esses processos extremamente contemporâneos leva o pesquisador a 

reinterpretar os processos metodológicos usuais para recortar seu objeto de estudo e, à 

inspiração da sabedoria do campo, reavaliar o objetivo da pesquisa. As culturas multietárias 

que consomem fast-food são multicodes, constelações móveis, desordenadas, de faces 

múltiplas. Consumidores efetivos ou imaginários, incorporaram o sistema fast, em que a 

tecnologia é o meio, a velocidade é o ritmo, e a novidade é o impulso. A oferta de produtos e 

serviços deve considerar esse perfil e a comunicação precisa estar atualizada nesses novos 

códigos — caso contrário esse mercado não será coberto pela informação. “A apropriação da 

mídia difunde construções disjuntivas em relação à repetição dos saberes. Na mídia se 

reproduzem os muitos possíveis mediascapes que flutuam em nosso imaginário 

multissubjetivo e constituem o cenário panoramático das novas desordenações anatômicas e 

híbridas” (CANEVACCI, 2005, p. 60).  

E além dessas questões, este estudo só adquire sentido quando a praça de 

alimentação deixa de ser um lugar para ser um espaço, suplantado pelas interzonas, como 

estruturou Canevacci: 

 
A interzona é uma série de espaços que se movem in between, entre espaços mentais 
e espaços geográficos. […] é uma dimensão psicogeográfica — uma margem 
psicogeográfica — na qual é a percepção psíquica dessa cartografia flutuante que 
transporta o vivenciado para zonas diferentes. É a interconexão do mental e do 
geográfico. Num certo sentido não existe mais diferença entre estes dois espaços. 
[…] Colocar o prefixo “inter” num conceito per si já mutante acentua suas 
características transversais, ao longo do limite, entre as margens liminares, contra e 
entre as fronteiras. [...] 
Lugares são identitários, políticos, urbanos, institucionais, sintéticos, industriais, 
dicotômicos, sólidos.  
Espaços são plurais, apolíticos, desordenantes e desordenados, sincréticos, 
metropolitanos, nômades, antiestadistas, móveis. 
Zonas são imateriais, “pós-duais”, anômicas, tecno-híbridas e 
tecnocomunicacionais, cinerpsycho, pós-estadistas, intersticiais, líquidas. 
Intermináveis (CANEVACCI, 2005, p. 61-62). 

 

Entre esses espaços imateriais, revela-se uma nova metrópole, completamente 

global e completamente local. E instala-se um novo modo de sentir o político, antes 

relacionado à pólis ou a locais específicos na cidade, e depois metrópole (prefixo grego 

Métron + polis, segundo o dicionário, “cidade principal ou importante; exerce influência 

funcional, econômica e social sobre as cidades menores na região metropolitana” [Ferreira, 

1986]); cidade-mãe, modelo ou referência, uma montagem de manifestações e não um local 

em si, daí o seu papel não político. “Para delinear uma etnografia comunicacional aplicada à 

metrópole, os conceitos devem ser forçados a abrir significados e leituras plurais. Forçar os 



 198

conceitos significa distorcer muitas pluralidades sensoriais. De timbre, mais que filológicas” 

(CANEVACCI, 2005, p. 48). 

Da metrópole para o shopping, Featherstone apresenta o consumo de um 

“espetacular panorama imagético planejado” que transforma o que antes era uma transação 

meramente econômica, calculada, utilitária e racional em uma atividade cultural e de lazer, 

em que consumidores se tornam atores de uma experiência capaz de “mostrar suntuosidade e 

luxo” e de evocar “lugares ideais, distantes e exóticos, e uma nostalgia de harmonias 

emocionais do passado” (Apud CANEVACCI, 2004, p. 31). 

Surpreendente e único entre os fast-foods, cuja abreviação é FF, o ícone gráfico de 

fastforwarding (FFwd) — a aceleração dos padrões rítmicos de imagem e de som em cuja 

velocidade se quebra o espaço e o tempo para se atingir a iconoclastia e a simultaneidade — 

está no nome GiraFFas, que em sua razão social e logomarca possui os dois “efes” em caixa 

alta e destacados; os FFs que simbolizam duplamente a velocidade do fast-food e a aceleração 

do tempo e do espaço. Na logomarca, designam duas cabeças de giraffas, também ícones 

gráficos para a letra “f”, possibilitando a interpretação de um simulacro, de um clone. 

Certamente não focado na alimentação e sim na análise ampla de uma sensação de 

época, Canevacci, ao falar do “X”, deixa uma lacuna para a questão do “X-Burguer”, símbolo 

das abreviações nas redes de fast-food que vendem sanduíches. O X, substituindo o cheese, 

queijo, faz parte de um vocabulário codificado não apenas na coloquialidade do comércio 

informal, mas nos discursos tecnológicos das redes de contatos atuais, tais como Orkut, MSN 

e torpedos de celular. 

Essa percepção é importante para analisar as atribuições de “Gay Boneca” e 

“Nordeste Plaza” dadas pela própria população aos espaços que freqüentam ou não 

freqüentam, não apenas em termos físicos (ir ao shopping), mas em participação simbólica 

também (ao demonstrar conhecimento ou acompanhamento das ações que se processam 

nesses territórios). Especificamente no trajeto de circulação de pessoas dentro de cada um dos 

shoppings estas marcas ficam ainda mais claras, determinando fluxos de circulação. No 

Giraffas do Frei Caneca, por exemplo, há um traçado imaginário vinculado a pessoas e 

horários por vezes similares, como no horário do almoço, por vezes distinto, como durante as 

tardes e noites, distinto do mesmo traçado no West Plaza, pois pessoas vêm e vão nas 

diferentes regiões em busca de satisfações de necessidades distintas, de destinos diferentes e 

contextos alternados. Quem almoça aos sábados no Giraffas do West Plaza provavelmente 

não almoça durante a semana. E vice-versa. Quem pede um cachorro-quente durante a tarde 

antes de ir ao cinema ou ao teatro no Frei Caneca pode fazê-lo três minutos antes de a atração 
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começar, pois historicamente não há filas na loja neste horário; o mesmo não vale para o West 

Plaza, pois a chance de encontrar filas no Giraffas é grande. Assim, são as pessoas que 

circulam por estes espaços, com suas temporalidades, que constroem os limites de pequenos 

territórios dentro dos territórios e os significam com modos de ser, de agir, de vestir, de 

esperar… pois as coisas e os fenômenos não parecem e sim aparecem nesses espaços 

realizando um complexo cruzamento de hábitos, memórias, percepções, histórias, vontades, 

encontros e sonhos. Logo, as pesquisas que rotulam os hábitos e rotinas dos ritmos citadinos 

emitindo pareceres precisos e generalizados de comportamentos urbanos certamente estão 

perdendo uma miríade de nuances e intensidades que provavelmente abrirão um novo 

espectro panoramático para melhor se entender a comunicação e o consumo. “[...] o viajante 

anda de um lado para outro e enche-se de dúvidas: incapaz de distinguir os pontos da cidade, 

os pontos que ele conserva distintos na mente se confundem” (CALVINO, 1990, p. 34). 

 

4.3 COMIDA, CULTURA, COMUNICAÇÃO E CONCLUSÃO 

 

“Transcende do simples ato de alimentar-se a significação da comida. É ainda 

hora semi-sagrada de silêncio, compostura, severidade. Manda-se respeitar a mesa”, pontua 

Cascudo (2001, p. 269). O folclorista discorre sobre uma questão importante em sua  

etnografia sobre usos, costumes, gestos, modismos e complexos sociais referentes à 

alimentação e festas nacionais: a das superstições e costumes alimentares, num tratado que 

pontua como teofagia, tão vasto e complexo quanto a história da alimentação. Em muitos 

casos, mesmo sem saber de onde esses rituais vêm e porque continuam repetindo-os, as 

pessoas oram antes de comer, deixam um pouco de comida no prato, não cruzam os talheres 

antes de findar suas refeições, tiram seus chapéus (ou bonés) para iniciar a refeição, entre 

tantas outras crenças e crendices claramente observáveis nas mesas dos brasileiros. 

Curiosamente, companheiro vem do latim cum panis, comer o pão em conjunto 

buscando irmanar-se. Não à toa a comida coletiva é uma grande homenagem social, com 

passagens célebres pela mitologia e pelas tradições religiosas em diversas épocas e países do 

mundo, que se preservam em uma miscelânea de heranças miscigenadas e glocalizadas. Esse 

ecumenismo com suas novas tradições é revisitado na praça de alimentação, em que se come 

em conjunto, compartilhando um mesmo instante, um mesmo espaço e uma mesma marca que 

traz diferentes expectativas, de acordo com o tipo de fome do consumidor.  

Da etimologia das temporalidades das refeições já se percebe o quão vinculadas à 

realidade estão a alimentação e as tradições que a circundam. 
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O almoço deriva do árabe al e do latim morsus, ad-morsus (dentada), que em 

castelhano transformou-se em almorzo. Até a primeira década do século 20 era feito pela 

manhã, por volta das nove horas. O jantar era realizado na hora do almoço, corruptela do 

latim jentaculum, um almoço mais ordinário realizado ao meio-dia. Nessa época era 

tradicional a ceia, ao cair da noite, após o sino da matriz bater as trindades, momento em que 

“aparecia no céu a papa-ceia, Vênus vespertina, relógio sideral da última refeição.” A 

merenda, ou o lanche, é mais contemporânea e vem do inglês lunch ou luncheon. 

“Outros horários o tempo levou… Mas resiste em muitas partes do interior esse 

regulamento. Vez por outra, em viagem, deparo o jantar ao meio-dia e ouço o dono da casa 

avisar, superior e risonho: ‘Eu sou do regime velho’…” (CASCUDO, 1972, p. 772). 

Extensões conceituais sobre a alimentação também oferece Gilberto Freyre 

especialmente em sua obra Açúcar, que narra a trajetória da cozinha brasileira e todas as suas 

influências. Abordando a questão dos doces, em assunto aplicável a toda a culinária nacional 

e fazendo referência a clássica obra Cozinheiro Nacional (s.a., s.d.), traça uma sociologia da 

alimentação com o encontro de culturas européias e tropicais (tanto indígenas como 

africanas). 

Moisés Velhinho (In FREYRE, 2007, p. 197-198) destaca que o brasileiro, que 

“ainda flutua no tempo e um pouco no próprio espaço nacional, vago e indefinido”, tem na 

culinária um verdadeiro patrimônio de mesa e sobremesa, que deve ser estudado como 

estética da cozinha e inventariado qual patrimônio artístico, fato que deve ser incorporado à 

leitura das análises das etnografias traçadas nesta pesquisa. 

E para a conclusão, convido à mesa o gastrósofo Althelme Brillat-Savarin (1995, 

p. 63): 

 
O movimento e a vida ocasionam, no corpo vivo, uma contínua perda de substância; 
e o corpo humano, essa máquina tão complicada, deixaria de funcionar se a 
Providência não o tivesse equipado de um meio que o avisa quando suas forças não 
estão mais em equilíbrio com suas necessidades. Esse monitor é o apetite. Entende-
se por essa palavra a primeira indicação da necessidade de comer. O apetite se 
anuncia por um certo langor no estômago e uma leve sensação de fadiga. Ao mesmo 
tempo, a alma se ocupa de objetos análogos às suas necessidades; a memória 
convoca as coisas que agradam o gosto; a imaginação julga vê-las; existe nisso algo 
semelhante ao sonho. Esse estado tem seus encantos; e ouvimos milhares de adeptos 
exclamarem com alegria: “Que prazer ter um bom apetite, quando se tem a certeza 
de logo fazer uma boa refeição!”. Entretanto, o aparelho nutritivo põe-se todo em 
movimento; o estômago se torna sensível, os sucos gástricos se exaltam, os gases 
interiores se deslocam com ruído; a boca se enche de saliva e todas as forças 
digestivas estão em armas, como soldados que apenas aguardam uma ordem de 
comando para agir. Mais alguns momentos, têm início os movimentos 
espasmódicos, bocejos, dores no estômago, e se terá fome. 
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Brillat-Savarin (1995, p. 15), grande connaisseur da fisiologia dos gostos, 

elaborou a máxima “Dize-me o que comes e te direi quem és”; indicando que comer é mais 

que o consumo de alimentos; é o consumo de identidade e de padrões de pertencimento social 

em meio a uma contemporânea cultura de processos fluidos e plurais que se articulam nas 

narrativas dos hábitos e comportamentos midiaticamente urbanos. Freqüentar Giraffas traz 

uma memória de pertencimento diferente de freqüentar McDonald’s ou Habib’s, 

estigmatizando posições socioculturais midiaticamente difundidas. Não apenas: freqüentar o 

Giraffas na hora do almoço é diferente de fazê-lo no lanche da tarde ou à noite, em dias de 

semana ou fins de semana, no West Plaza ou no Frei Caneca, tão próximos e tão distantes. 

Isso se deve ao fato de existir um clima de bem-estar, felicidade, amizade, divulgado pelas 

campanhas publicitárias e pela ambientação dos pontos-de-venda que transforma esses 

espaços em pontos de encontro, em locais de práticas sociais, de divertimento. Assim, o fast-

food ganha sabor de regressão, de infância, de quebra de regras, pois esta é a imagem 

veiculada, este é o padrão do ritual a ser seguido pelos que se inserem nessa imensa e 

multiforme comunidade. 

O fast-food tem um papel fundamental de roteirizador e temporizador da 

contemporaneidade. É dessa maneira que o consumo, com o imenso aporte midiático que o 

suporta, passa a servir de referencial localizador para os indivíduos, ultrapassando os poderes 

de nação (a “multinação”), de localização (os “multipanoramas”), de identificação (os 

“multivíduos”). 

As observações realizadas durante esta pesquisa demonstraram que há poucos 

voyeurs observando as redes de fast-food apenas por colecionar instantes de prazer. Quem 

passeia pela praça em grande maioria seleciona um fast-food e consome produtos — uma 

refeição completa, uma bebida, uma sobremesa, um lanche. Quão tênue é a linha que separa a 

fome de alimento, necessidade básica e fisiológica, da fome de imagem e de pertencimento, 

necessidade sociocultural e midiática vista pelas lentes do consumo?  

Espero ter, com esta pesquisa, iniciado a longa trajetória que esta pergunta propõe. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 — A MINHA EXPERIÊNCIA 
 

 

O anexo 1 traz texto apresentado para o processo de qualificação envolvendo a 

experiência vivenciada em todo o processo de mestrado, destacado com ênfase pela banca de 

qualificação realizada em agosto de 2007 com a presença das Profas. Dras. Maria Aparecida 

Baccega e Ângela Prysthon.  

 

A MINHA EXPERIÊNCIA 
 

Conhecimento não se transfere, se constrói. 
Paulo Freire 

 

À toa ninguém envereda pelos sublimes e complexos percursos da palavra, escrita 

ou falada. Para mim, escrever e viver são verbos que em muito se assemelham. 

Cursei magistério no Colégio de Santa Inês e me graduei em comunicação social 

pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Aficionada pela leitura e pela 

escrita, aos 18 anos já tinha poesias, contos e crônicas publicados em jornais, além de 

diversos concursos vencidos em redação e poesia. Em 1996 meu livro Miralua, raptos de uma 

noite foi publicado, inaugurando o estilo “raptos” na literatura poética brasileira, tendo como 

mentor o poeta Mario Chamie, que prefacia a obra. Em meados de 2001 foi a vez do infanto-

juvenil O guardador de palavras (Saraiva), que já vendeu cerca de 45 mil exemplares e 

recebeu indicações, entre outras, do Programa Nacional do Livro Didático/SP, da Fundação 

Luís Eduardo Magalhães (BA) e da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Em 

novembro de 2006 ocorreu o lançamento do livro de contos fantásticos Tuik, o amigo 

imaginário (Editora Formato) adotado em diversas escolas e indicado para o Prêmio Jabuti 

2007 de Melhor Ilustração. 

Como colaboradora, participei em diversos livros, entre eles ABP Causos da 

propaganda II, de 1998 (conto “O causo da maquete partida”), e Português com o Professor 

Pasquale — Ortografia, de 1999 (poema “Chuva d’Olhos”). Escrevi para diversos 

suplementos infantis de veículos de comunicação, entre eles o Cola (Estado de S. Paulo) e o 
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site Canal Kids (www.canalkids.com.br). Como organizadora, trabalhei nos livros Phrase 

book 4, Phrase book 5, Phrase book kids, Duailibi das citações 9.000 e Duailibi das citações 

12.000 do publicitário Roberto Duailibi, com quem lancei em co-autoria o livro Duailibi 

essencial — 4.500 frases essenciais, em dezembro de 2005. 

Publicitária, trabalhei três anos na área de criação e merchandising em marketing 

esportivo e sete anos em redação publicitária. Em 1999 fundei, como sócia, a Umbigo do 

Mundo80, empresa que traz “um jeito diferente de comunicar”, divulgando educação, cultura e 

informação em produtos e serviços relativos à Mídia de Contato Pessoal (MCP [Personal 

Contact Midia — PCM]) e Mídia de Convivência Pessoal (McvP [Personal Conviviality 

Midia — PCvM]) — terminologia que criei e para a qual estou preparando um livro 

específico. 

No mercado publicitário, tenho diversas matérias publicadas nos principais 

veículos de comunicação sobre marketing de relacionamento e planejamento de gifts, 

especialidades da Umbigo do Mundo. Nos últimos dois anos, fui convidada para lecionar 

diversos cursos, dentre os quais “Gestão de Marketing Premium” (2006 e 2007) e “Criação 

para Mídia Alternativa” (2006 e 2007) para a Escola Superior de Propaganda e Marketing; e 

“Parcerias no Mercado Promocional” (ABA, 2006), “PDV no MKT Mix, a Revolução 

Experimental” (ABRAS/APAS, 2006) e “Kids and Tweens Power” (IQPC, 2007). 

Também atuo no Conselho de Produtos Promocionais da Associação das 

Agências de Marketing Promocional (Ampro), integrando a equipe de Gestão de 

Conhecimento, com objetivo de gerar publicações específicas para a formação profissional do 

mercado promocional, com artigos publicados no Promoblog (www.promoblog.com.br). 

Vários desses percursos me encaminharam a um aprofundamento dos 

conhecimentos, visando aprimorar não apenas a performance pessoal e corporativa, mas do 

mercado promocional como um todo, daí a escolha de fazer um mestrado strictu sensu.  

 

UMA EXPERIÊNCIA CHAMADA MESTRADO  
 

As disciplinas disponibilizadas neste Mestrado de Comunicação e Práticas de 

Consumo orientadas para a Comunicação foram de grande relevância para a concepção e o 

planejamento do projeto de pesquisa Comunicação e consumo de cultura fast-food. Uma 

                                                 
80 Umbigo do Mundo é o nome dado aos grandes centros de energia e sabedoria surgidos na Antiguidade. Alguns 
deles são o Oráculo de Delfos, na Grécia; Rapa Nui (Ilha de Páscoa), no oceano Pacífico; e Cuzco, no Peru. A 
marca Editora Umbigo do Mundo é uma homenagem a todas essas magníficas localidades. 
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eXperiência Giraffas na praça de alimentação. Estruturadas de forma integrada e 

complementar, permitiram um produtivo desenvolvimento das narrativas que entrelaçam a 

construção conceitual e metodológica deste estudo. 

Como obrigatórias foram cursadas Pesquisa e Método em Ciência da 

Comunicação, Fundamentos para Análise dos Discursos Midiáticos e Seminário Avançado de 

Orientação. Como disciplinas facultativas, Estudos de Recepção e Economia Política da 

Mídia. 

 

PRIMEIRO SEMESTRE, 2006 

PESQUISA E MÉTODO EM CIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO 

 

No primeiro semestre, a disciplina de Pesquisa e Método em Ciência da 

Comunicação, ministrada pelo Prof. Dr. Clóvis de Barros Filho, pôde ser posicionada como a 

base da pirâmide de aquisição de conhecimento oferecida por este mestrado strictu sensu. 

Noções fundamentais como os conceitos de ciência, paradigma, campo, hipótese e teoria 

foram deveras valiosas para alinhar e estreitar o raciocínio acadêmico. 

O contato com Thomas Kuhn e sua estrutura das revoluções científicas é um 

aprendizado indelével. Compreender os paradigmas como realizações científicas 

universalmente reconhecidas, que durante certo período fornecem problemas e soluções 

modelares para comunidade de praticantes da ciência, faz-nos entender o que legitima esses 

pensares. E nos encaminha para as transformações de paradigmas, geradas por novas teorias 

que implicam a mudança das regras vigentes e determinantes da chamada “ciência”. Nesse 

processo infindável de construções, desconstruções, reconstruções, as tradições são alteradas e 

revigoradas; e voilá, uma revolução científica — modificando também as questões e os 

padrões considerados legítimos pela ciência, entendida como reunião de fatos, teorias e 

métodos aceitáveis em determinada época por uma comunidade científica. 

Complementando este raciocínio, Pierre Bourdieu com a questão dos campos. 

Universo no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem e 

difundem a arte, literatura ou ciência, é um mundo social como outros, relativamente 

autônomo, mas que obedece a leis sociais mais ou menos específicas qual microcosmo com 

leis próprias e autonomia parcial em relação ao macrocosmo. Nesse espaço científico, 

compõe-se um mundo físico que comporta relações de força e dominação e estabelece-se um 

jogo no qual as próprias regras são postas em jogo, cujo senso ou sentido determina os 

sentidos sociais nas carreiras científicas dos agentes envolvidos. Em uma complexa 
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concordância, determina-se inclusive o que é a realidade objetiva sobre o que pesquisadores 

engajados no campo concordam em considerar.  

Assim, pesquisadores ou pesquisas dominantes definem o que é, em dado 

momento, o conjunto das questões que importam para pesquisadores e que compensam os 

esforços de pesquisa. E são reconhecidos e valorizados pelo capital científico, espécie 

particular de capital simbólico fundado em atos de conhecimento e reconhecimento que 

consiste na legitimação ou crédito atribuído pelo conjunto de pares-concorrentes no interior 

do campo científico. 

Essas relações não são de natureza financeira e sim vinculadas ao poder, 

proporcionando autoridade e contribuindo para definir as regras do jogo e suas regularidades, 

leis segundo as quais se distribuem lucros nesse jogo — importância dos temas, o que é 

brilhante e ultrapassado, o que se deve pesquisar, onde se deve publicar. Sendo essas as regras 

desse jogo, a responsabilidade dos cientistas sociais está em estudar as fissuras e os problemas 

que não chegam a ser formulados. Como há desigualdade no acesso à informação e à opinião, 

é de grande importância para os estudiosos da comunicação e do consumo questionar o 

sistema de produção do conhecimento disponibilizado para a população, assim como quais os 

reais problemas em questão, de forma a tornar essa científica profissão de fé em uma 

ferramenta útil e eficiente na solução de problemas sociais reais e não apenas imaginários, que 

iludem a todos, ou os necessários, que interessam política e economicamente a alguém, por 

vezes reproduzidos em série nos veículos de comunicação e dados como a verdade e o real. 

Dessa disciplina, entre tantos conhecimentos didaticamente abordados por Clóvis 

de Barros Filho, foram significantes e marcantes todas as articulações referentes ao fato de a 

ciência ser feita e delimitada por quem tem o poder de fazê-la. Desse modo, a noção de que 

teorias são estruturas de redes que lançamos ao mundo para racionalizá-lo, capturá-lo e domá-

lo, pontuada por Karl Popper, integra-se com a definição de paradigmas de Thomas Kuhn, em 

que só há ciência quando se compactua um mesmo conjunto de regras. Como conclusões para 

nobremente entender a importância do título de mestra que pleiteio, neste jogo de xadrez, 

como quer Karl Popper, ou de rúgbi para Pierre Bourdieu, efetivamente joga quem está com a 

bola e quem não está deve pedir permissão para ficar, jogando de acordo com as regras 

estabelecidas, ou se retirar, transformando-se em dissidente. Este, por sua vez, pode apagar ad 

infinitum sua visibilidade no campo ou, se houver ocasião e oportunidade, gerar uma 

revolução científica.  

Em um passado remoto, na era dos inventos, qualquer um poderia ser cientista e 

ninguém o era por falta de critérios de reconhecimento e legitimidade. Com a racionalização 
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do conhecimento e com uma concepção menos idealista (platônica) e mais materialista 

(aristotélica, atômica), fez-se necessário formalizar os registros científicos, e a ciência passou 

a ser utilizada como mecanismo de explicação da realidade. Objetos de estudo — recortes 

abruptos dessa realidade — passaram a ser produzidos de acordo com as necessidades de 

entendimento de cada sociedade e de seus pensadores dominantes. Em termos políticos, não 

foi a ciência que por si definiu os grandes e necessários objetos de estudo para atender à 

humanidade, e sim os gestores políticos, sociais e econômicos que passaram a definir o que 

importa ou não à ciência da humanidade (logo, esse nunca foi um processo simplesmente 

cumulativo de conhecimento; sempre serviu aos interesses do campo e do grande campo no 

qual o campo científico se insere). As metodologias também são implementadas e testadas 

com o mesmo escopo, sejam as quantitativas — que criam categorias para ordenar os dados 

obtidos e são avaliadas por outras categorias —, sejam as qualitativas — que dependem da 

subjetividade reflexa sobre a qual postula Bourdieu, explicando quais os papéis sociais que 

pesquisadores e pesquisados interpretam e qual a importância do respeito e da familiaridade 

nesse processo. O mesmo vale para pesquisas teóricas ou empíricas, puras ou aplicadas, de 

campo ou em laboratório (possivelmente todo o campo científico, com suas regras 

convencionadas e de variáveis controladas, remete a um grande laboratório). Nessa mesma 

cadência, a produção de trabalhos acadêmicos, versando a ciência para os próprios cientistas 

em projetos temporais regidos pelo ritmo imposto pelo campo (5 linhas, 15 laudas, 10 

minutos, a cada 3 meses…), com menos profundidade e envergadura de abordagem, porém 

com maior freqüência, versus processos mais complexos, que demandam mais tempo de 

produção e imersão, fazendo com que o cientista produza menos. Com esse panorama, a 

ciência para os leigos passa a inexistir e o conceito de “ciência em prol do progresso da 

humanidade” é colocado em dúvida. Há quem invente, trabalhando a favor da ciência, e há 

quem inove, subsidiado pelo mercado e aplicando a ciência em produtos e serviços — estes, 

provavelmente, concretizando os avanços tecnológicos e científicos de forma acessível a 

todos os consumidores. Fica a questão: não estaria o conhecimento academicamente 

científico, social ou exato, tornando-se hermético, lacônico e exclusivista, restrito a quem o 

faz e o compreende? Não teria a ciência se transformado em um campo de batalhas por 

troféus, por espaço, por poder?  

Não teria se transformado o cientista em legitimador, que pontua o paradigma, 

estabelece e delimita a abrangência do campo, rotula o que ou não a ciência, indica a 

metodologia aplicável e a bibliografia referenciável de quem pode ser citado e das teorias que 

podem ser referenciadas? Também estudada em sala de aula, essa conceituação nos 
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encaminha para Nietzsche, quando pontua haver apenas a interpretação — não há 

interpretante nem interpretado, não há objeto nem sujeito.  

Gildo Magalhães, Maria Immacolata Vassalo Lopes, Thomas Kuhn, Karl Popper, 

Pedro Demo, entre outros tantos estudiosos das metodologias, são explícitos ao descrever o 

cenário regrado desse processo — condição sine qua non para a sua existência, sem a qual 

não haveria condições de existir da ciência (que não se delimita ou categoriza, em sua 

racionalidade ou pelo viés de seus tipos ideais) nem de discuti-la neste memorial descritivo, 

possibilitando um entendimento comum de léxico entre pesquisador e leitor. E todos trazem à 

luz algo que a ciência esconde — uma permanente possibilidade de ruptura dos paradigmas 

(as chamadas “brechas” ou “fissuras” do sistema) por onde a impessoalidade metodológica 

esvai-se para logo se reconstruir, mudando paradigmas, regras, campo, legitimadores e 

legitimados, estimulando a libido dos que construíram o antigo e dos que reconstruirão o 

novo. O que move a ciência é uma pulsão pela vontade de afetar o mundo e por ele ser 

afetado; é uma dúvida permanente (a ciência da ciência social) de entender um real que, em 

sua natureza, já veio pronto, produzido e funcionando — nós é que precisamos recortá-lo, 

racionalizá-lo, entendê-lo e justificá-lo. 

Integrada ao papel da ciência na sociedade contemporânea, a disciplina ofereceu 

conteúdo para estudos sobre o papel da mídia na sociedade contemporânea, destacando a 

importância dos registros científicos e aplicando os conceitos-base de metodologia nas 

especificidades da pesquisa em comunicação e consumo, que se processa em um imenso 

campo de diversos panoramas midiáticos. 

Remontando a milênios atrás, conforme ampliava-se o acervo do conhecimento, a 

própria sociedade se incumbiu de gerar instrumentos para fazer chegar à maioria o que antes 

era trunfo da elite circunscrita pelos escribas. Guttemberg e seus tipos móveis tornaram-se os 

primeiros meios de massa para reproduzir o pensar e fazer circular as informações (por certo 

interessadas e interessantes). A tecnologia se incumbiu de criar novas formas e canais para, de 

acordo com a capacitação de produção de cada época, fazer a informação circular. 

Transportados para a nossa contemporaneidade, na qual a palavra mídia, media, meio, ganha a 

conotação de espaço comercial de compra e venda em múltiplos sentidos — para os que por 

meio dela divulgam suas marcas e serviços e para os que sinalizados por ela acessam 

entretenimento, conteúdo e educação — tal “pacotes de informação”, se materialistas e 

objetivistas fôssemos, adequada seria a metáfora de “quanta”, importada da física quântica. A 

ciência nos diz que o entendimento da realidade, da produção da realidade, se faz pelas 

circunstâncias de quem a circunscreve — as condições psicológicas, econômicas, políticas, 
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históricas, geográficas e sociais de seus produtores. Logo a mídia, ao lado da ciência, com 

seus aspectos estruturantes, também se torna um veículo da divulgação do conhecimento 

humano. Dentre os seus papéis na sociedade de classes, está o de criar classes, categorizar 

faixas de consumo, generalizar o que é povo e o que é elite seja por seus gêneros (novelas, 

noticiários, entretenimento), seja pelos produtos do mercado que financiam a veiculação desse 

“conhecimento”. No entanto, a mídia abarca a superestrutura e assume tudo o que não é 

produto nem produção e desencadeia diversas revoluções paradigmáticas que acontecem a 

cada instante numa imensa web de múltiplas tribos mundiais — ou seria mais um controle 

zapping de um universo de agenda settings instantâneo, on-line e mundializado? É certo que o 

papel da mídia na sociedade capitalista é estruturante — dá molde ao pensar produtivo, cria e 

estabelece canais para o fluxo das mensagens que fazem a pauta daquilo que é real, conduz o 

mercado, gerando modas e tendências, dirige o imaginário coletivo, selecionando de forma 

funcionalista o que as pessoas devem ou não reconhecer, assim superestruturando o novo 

sensorium da contemporaneidade. Um molde dualista, de infra e superestruturas, e 

teleológico, que busca o fim, o efeito, desconsiderando o meio. 

Por certo, com o desenvolvimento intelectual proposto por essa disciplina pode-se 

perceber que as ciências e os estudos sociais brasileiros precisam de novos aportes de 

pensamento, pois a ideologia da alienação no pensar fragmentado, do que se convencionou 

chamar pós-modernidade ou capitalismo tardio, certamente carece de uma reparadigmação de 

pensar — mais ágil e menos globalicentrado. 

A um novo pesquisador que se encanta e espanta com o panorama proposto pelo 

campo é importante refletir sobre a quem serve a sua pesquisa, quais os seus desdobramentos, 

qual a sua efetiva utilidade, para que o mestrado e toda a pesquisa realizada não sirvam 

apenas como um demonstrativo da acumulação de dados que, num dado momento, foi aceita 

na comunidade científica como adequadamente inserida nas relevâncias de então. Não há 

créditos, notas ou pontos que suplantem a intenção, passível de potencializar-se como ação, 

de olhar de uma forma nova, desviciando um círculo de aceitações e resignações e, quem 

sabe, revolucionando teorias e práticas dentro de uma nova ciência — a mais importante de 

todas, a ciência de quem somos e de para onde pretendemos ir. 

Para a avaliação dos conhecimentos adquiridos foram realizadas provas, escrita e 

oral, excelentes para uma recapitulação e decantação opinativa das informações, e dois 

trabalhos. Um de análise a partir de tese de mestrado, buscando a desconstrução da redação 

até transformá-la em projeto de pesquisa (a tese escolhida abordava o relacionamento entre a 

mídia e o público infantil); outro de construção da estrutura de uma tese a partir do objeto de 
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estudo em questão, partindo do tema, do agrupamento dos conceitos e seu detalhamento, de 

capítulos de apresentação e delineamento dos possíveis eixos de conexão com conceitos, 

teorias e práticas metodológicas. 

 

ESTUDOS DE RECEPÇÃO 

 

Com abordagem distinta, porém eixos conceituais inter-relacionados aos da 

disciplina de Pesquisa e Método em Ciências da Comunicação, o crédito de Estudos da 

Recepção, ministrado pela Professora Doutora Maria Aparecida Baccega, detalhou, em dois 

módulos e farta bibliografia, questões referentes ao conhecimento, à cultura, à ciência social, 

à ciência política (história das sociedades, história dos indivíduos, identidades sociais dos 

indivíduos na cidade, e os não-lugares da cidade contemporânea que se contrapõem à história, 

em sua concepção tradicional) e à mídia (meios, mediações, mensagens, globalização). 

De grande valia para a organização do projeto de pesquisa Comunicação e 

consumo de cultura fast-food. Uma eXperiência Giraffas na praça de alimentação foi a 

ambientação no atual sensorium, nos novos cenários da comunicação, possibilitada pelas 

articulações com os autores Marc Augé, Giani Vattimo, Stuart Hall, Jesús Martin-Barbero, 

Mauro Wilton de Souza, Renato Ortiz e Dênis de Morais, entre outros. 

Nas tribos arcaicas, o poder se fazia pelo medo, e a natureza poderosa era a fonte 

inspiradora dos deuses, que controlavam o universo e faziam dos homens títeres oferendários. 

Milênios depois, o homem sai da platônica caverna e se denomina, à luz do Iluminismo, um 

ser centrado, dotado de razão, linear, capaz de controlar seu “eu” —submisso a castas sociais, 

culturais e econômicas. Da egocentrologia, o século 20 faz surgir um homem mais complexo, 

fruto da democracia moderna, que se crê integrado entre seu “eu” e o mundo público, 

incorporando-se no Estado-nação, uma grande massa passível de manipulação pelo trabalho 

assalariado e pela mercantilização. Até então, a chamada ordem era respeitada pela 

territorialidade local e por um espaço-tempo previsível. 

Eis que surge como grande fenômeno a “contemporaneidade”, trazendo uma 

descontinuidade sem precedentes. O indivíduo indissolúvel, depois massa indissolúvel, 

expande-se para uma mundialidade indissolúvel — a tal da globalização, cuja condição única 

de existência é a estruturação de uma rede integrada de comunicação que sobrevive da 

mudança permanente da visão que se tem do real, proporcionada por olhos-televisão, ouvidos-

rádio, tatos-celulares, sinesteses-internáuticas sem um princípio único e articulado e com 

vários centros, logo um inédito deslocamento na história do poder. 
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A partir de então, inicia-se a “cultura fast-food”: as pessoas são estimuladas a 

circular e a se conectar na mais alta velocidade; os lugares viram espaços ou canais de fluxo, 

com vias que se interconectam, mas não proporcionam encontros, apenas cruzamentos. Com a 

“desurbanização”, gerada pelo desuso dos espaços das cidades, surgem espaços 

comunicacionais, uma reinvenção dos laços culturais pela tecnologia e pela comunicação, 

conectando territórios e abarcando o mundo inteiro. A cidade arquitetônica se fragmenta ao 

passo que a cidade virtual se infiltra, gerando novos grupamentos, tribos que se unem por 

afinidades multirraciais, sociais, políticas, econômicas e culturais. 

Também importante para a estruturação do consumo cultural que se processa na 

praça de alimentação foi o entendimento dos conceitos de identidade nacional e de cultural 

nacional. A identidade nacional é o vínculo de identidade e lealdade para com uma entidade 

política que produz sentidos num sistema de representação cultural. E a cultura nacional são 

os símbolos, representações e instituições culturais que, por seu discurso, constroem sentidos 

que influenciam e organizam ações e concepções do que é o indivíduo, integradas nas 

histórias e memórias de uma comunidade imaginada, a identidade nacional.  

O que mantém a unidade nacional são a tradição, real ou inventada, a herança e a 

continuidade, que partilham rituais atemporais e simbolicamente eternos, preservando mitos e 

mantendo sua consistência pelos diferentes discursos que nela se processam. Todavia, o 

movimento glocalizante (global e local) afeta toda a construção de cultura, gerando rupturas 

que dessolidificam a identidade nacional anteriormente reconhecida, não de forma a eliminar 

a sua conceituação, mas reconstruindo-a e fragmentando-a em microidentidades de 

microculturas — as culturas dos pequenos globos, que confundem, ampliam e tornam mais 

complexas as identidades individuais, antes nacionais e agora metaglobais. O eco da cultura 

mundial deixou de ser uníssono para ser um hip-hop-zap das sonoridades fragmentadas 

contemporâneas, especialmente ao se observarem os movimentos e os panoramas que se 

processam nos shoppings centers e nas multinacionalizadas praças de alimentação.  

Inserida no contexto multipanoramático contemporâneo, fazendo referência a 

Roger Silverstone, a questão cultural propõe a importância de se estudar a mídia, pois a vida 

desenreda e desencontra, e a mídia enreda e alinha, fazendo uma edição de cada instante — e 

do mundo também. Nesses novos espaços de hábitos e culturas reconfigurados pelo fluxo das 

novas tecnologias e veículos de comunicação, os indivíduos buscam novas socializações, que 

geram novos modos de estar junto, viver, habitar, sentir e se comunicar, permitindo 

intercâmbio de símbolos e sentidos passíveis de transformação, logo, mediados.  
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Quanto à metodologia em recepção, relevante nos estudos deste mestrado em 

impactos socioculturais da comunicação, Maria Immacolata Vassalo de Lopes fornece um 

complexo panorama das principais correntes teórico metodológicas e propõe que a renovação 

metodológica destas pesquisas no Brasil tem sido lenta e gradual quando comparada aos 

avanços qualitativos de audiências na Europa, Estados Unidos e América Latina. Avaliando o 

quadro referencial de pesquisa e o nexo de comunicação e audiências, seguem-se as correntes 

das pesquisas de efeito (décadas de 1930 e 1940, com pesquisa qualitativa considerando o 

“receptor puro”, dominado pelos produtores das mensagens; hoje, atua de forma experimental 

com modelos teóricos, sociais e psicológicos), de usos e gratificações (anos 1940 e 1960, 

vínculos entre certos conteúdos e determinados tipos sociais de audiência; hoje pontuada 

como “usos e efeitos”); de crítica literária (exegese de textos para entender a experiência 

cognitiva e a estética do leitor), de estudos culturais (anos 1970; recepção é prática complexa 

de construção social de sentido das mensagens; a audiência é estrutura complexa que reúne 

indivíduos em formação social a certas identidades e códigos integrados na circulação das 

mensagens na dinâmica cultural) e estudos de recepção (processos perceptivos, cognitivos, 

relacionais, afetivos no relacionamento de indivíduos e meios, trazendo significações e 

sentidos para todas as ações), concluindo com a tradição latino-americana de estudos de 

recepção (saindo da questão psicológica e cotidiana da produção de significações e 

apresentando o processo receptivo como integrante das práticas culturais que se articulam 

com o poder, a política e a cultura). 

Nos Estudos Culturais da América Latina, segundo Luis Signates, a “mediação” é 

palavra fundamental, porém o significado da palavra não está claro. Jésus Martin-Barbero não 

o define, quem o faz é Guillermo Orozco Gomes. De etimologia advinda do inglês, francês ou 

alemão, e procedente de diversas correntes filosóficas (idealista, hegeliana e marxista), a 

mediação são os processos de composição necessários em um meio; são as relações práticas 

de formas sociais e artísticas, é a relação entre experiência e composição. Como a realidade e 

o falar a realidade são distintos, e como a linguagem e a significação são partes indissolúveis 

do processo social, que tem como base a comunicação e a intermediação, a mediação é 

inevitável. Todavia, mediação não é intermediação (as instituições de comunicação podem ser 

intermediadoras sem ser mediadoras), não é filtro (que remete à seleção e administração de 

conteúdos), nem é intervenção (pode haver fragmentação da informação sem que haja 

mediação). As mediações, que se manifestam por meio de ações e discursos e podem ser 

individuais, situacionais, institucionais e videotecnológicas, também diferem das fontes de 
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mediação, que podem ser classe social, cultura, política, economia, meios, etnicidade; 

emoções e experiências; ou essas fontes mediando outras tantas). 

A operacionalização para esse jogo de mediações é a das “comunidades 

interpretativas”, nas quais há grupo de sujeitos sociais unidos por conjuntos particulares de 

práticas comunicativas, onde se dá a interpretação da interação. Luis Signates aborda como 

mediadores a socialidade (o social apropria-se da ordem social para negociar a audiência); a 

ritualidade (interações específicas repetidas na prática da audiência) e a tecnicidade (organiza 

o perceptivo; inovações e discursos articulados de modo significativo intencional), e pontua 

que as práticas consideram o que o consumidor produz enquanto consome essas imagens. Já a 

mediação está associada a sentidos sociais mais amplos, vinculados aos estudos culturais, que 

avaliam as vivências culturais e o cenário socioeconômico e político. 

Para a avaliação dos conhecimentos foram produzidos diversos textos, destacando 

eixos conceituais de relacionamento entre os autores e também um projeto de campo balizado 

nos estudos de recepção. Por ter conhecimento profissional da abrangência de um novo 

fenômeno midiático (em quem o Giraffas já estava investindo), trouxe para o cenário 

acadêmico a banda RBD, ainda desconhecida dos estudos de comunicação e consumo no 

Brasil, porém reconhecida no México por Guillermo Orozco Gomes. Em dupla, foi 

desenvolvida entrevista em profundidade com fãs da banda em escolas de periferia e de classe 

alta — estudo que se desdobrou em artigo selecionado para apresentação no ENIL 2007. 

O trabalho de conclusão envolveu a leitura do livro Comunicação e recepção, de 

Ana Carolina Escosteguy e Nilda Jacks. Complementando a bibliografia estudada em sala de 

aula, o livro acrescenta críticas aos modelos latinos estudados, alinhavando de forma analítica 

os diversos conceitos estudados. Dentre esses, o conceito de “consumo cultural” estudado por 

Néstor García Canclini, que tende menos à comunicação e mais à tradição sociológica, devido 

a técnicas de levantamento de dados que se relacionam mais com o consumo cultural do que 

com as práticas de recepção midiática. Também críticas a Guillermo Orozco Gomes, 

afirmando que sua proposta vem da tradição positivista, pois o modelo de multimediações é 

praticamente um estudo de influências que não privilegia a estrutura social nem a de poder, 

sendo uma análise distante da compreensão sobre a produção de sentido aproximando os 

estudos de uma proposta político pedagógica com caráter de intervenção social. E a Jesús 

Martín-Barbero, por sua tentação pelo popular sem aplicar estilo crítico à cultura urbana, 

pensando a comunicação como um todo e não apenas recepção, associando-se à tradição 

teórica crítico-cultural.  
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Por certo, não adianta estudar estrutural e funcionalmente a fórmula matemática 

do processo, avaliar inputs e outputs, estudar o texto, os efeitos, os usos e gratificações — 

pois a produção de sentido comunicacional passa por tudo; reside no contexto. E está 

integrada ao “pensamento genoma”, que adentra cada indivíduo, que recebe múltiplas 

influências e devolve essa participação gerando outras tantas como co-produtor do real. 

Aproveitando esta reflexão para um vislumbre prático sobre o campo da 

comunicação, é deveras estimulante saber que ainda há muito a fazer para aprimorá-lo — o 

que pode e deve estimular novos empregos e despertar um interesse acadêmico mais 

contundente nessa fascinante área da pesquisa em comunicação. 

 

SEGUNDO SEMESTRE, 2006 

ECONOMIA POLÍTICA DA MÍDIA 

 

O crédito de Economia Política da Mídia, ministrado pela orientadora desta 

pesquisa, Prof. Doutora Rose de Melo Rocha, foi fundamental para a estruturação do percurso 

criativo e conceitual da metodologia adotada nos estudos de cultura fast-food e de mídia. 

Como destaque, as noções apresentadas sobre tempo, espaço, política, panoramas, geopolítica 

e arquitetura nas visões de pensadores como Walter Benjamin, Guy Debord, Theodor Adorno, 

Arjun Appadurai, Mike Featherstone, Sygmunt Bauman, Armand Mattelart, Paul Virilio, 

Beatriz Sarlo, Nicolau Sevcenko, George Simmel e Massimo Canevacci, que forneceram 

substância para a construção de uma geopolítica da praça de alimentação oriunda de uma 

criteriosa análise sobre o local e o global, a pólis e a metrópole, as exposições universais, as 

galerias e os shopping centers. 

Divididas em duas etapas, as aulas abordaram os conceitos de mídia e consumo, 

sistema produtivo e produção simbólica e a indústria do espetáculo tanto durante a Revolução 

Industrial e como na transição para as sociedades pós-industriais. Em um primeiro momento, 

as articulações estruturais estavam focadas na produção e versavam sobre disputas 

econômicas, suporte político, economia estratégica, relações com o Estado e identidade 

nacional; e as simbólicas, focadas na recepção e considerando a negociação de sentidos que se 

processam nos ideários e paradigmas em jogo. No segundo momento, as articulações 

estruturais focavam a distribuição, destrinchando a economia globalizada e o capitalismo 

desorganizado na instância política e na mídia; e as simbólicas, na negociação de sentidos e 

visões de mundo, de valores e de crenças, de ideários e paradigmas proliferados na sociedade 

do consumo de marcas. 
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Fundamentais para o ritmo da tese foram os estudos sobre as temporalidades dos 

processos produtivos, considerando como as alterações provocadas pela produção e pelo 

consumo modificam não apenas as rotinas, as sensibilidades e os valores de determinado 

grupo social como também a visão que se tinha do mundo. O conceito de alimentação fora de 

casa nasce nessa análise (a divisão entre campo e cidade acompanha a separação entre 

trabalho e lazer; o tempo livre de trabalho, destinado ao entretenimento, faz surgir a 

alimentação integrada à diversão), assim como o conceito fast (a aceleração do tempo 

modifica não apenas os ritmos, mas os hábitos e comportamentos das sociedades). 

Como eixo importante para a estruturação da dissertação, especificando sua 

interface de comunicação e consumo, está o recorte fornecido pela mídia, em seu processo de 

mediação. Considerando que a mídia sonha por nós propiciando um imaginário individual 

(sonhos, idéias), que se integra em um imaginário coletivo (mitos, símbolos), que se reproduz 

em imaginário ficcional (ficção) do suporte midiático, os encontros que se processam nos 

shopping centers, especificamente na praça de alimentação, se tornam processos significativos 

da expressão da socialidade contemporânea. As vitrines são mídia, assim como os 

multivíduos que por elas circulam, comunicando suas pertenças pelos ícones e marcas que são 

expostos. Entender esse processo é compreender o que faz um consumidor ir ao Giraffas ou a 

uma outra rede de fast-food em determinada circunstância, pois não é apenas a fome 

fisiológica que se consome; são outras fomes: de ser, de aparecer, de se localizar, de se perder 

e de se encontrar — todas permitidas e saciadas pelo consumo, que ordena a vida em 

comunidade e, com a sua lógica, constrói lugares de identificação.  

Híbridas, essas comunidades estão interligadas de diversas maneiras e nos mais 

diversos panoramas, nacionais, internacionais, tribais e aldeia-globais, planos ou 

multipanoramáticos, reais ou virtuais — e a grande plataforma que os interliga é o consumo 

em seu permanente convite à experimentação. Não por acaso surgiu a abordagem do 

“eXperimente” para esta pesquisa de comunicação e consumo, lapidada pelas diversas formas 

de experimentar o real propostas pelos mais distintos pensadores nas mais diferentes épocas 

— pois o real que se registra é aquele que se experiencia com os recursos intelectuais 

disponíveis em determinado tempo e espaço — e com a concepção de eXtremo proposta por 

Massimo Canevacci. Para esse autor, o espaço atual é de desmoronamento geográfico, com 

multiperspectivas baseadas no interminável, no infinito, no deslocado e no desemoldurado, 

reivindicados como territórios espaciais, comunicacionais, da experimentação e do desejo. O 

tempo atual põe fim ao tempo histórico e dilata o que é jovem, entronando a eterna juventude 

não apenas corporal como de atitude também. A política atual acontece no “através”, não no 
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“acima”, exterminando conceitos estagnados por interzonas culturais e x-scapes, linhas de 

fuga. Parte significativa dessas mutações se expõe no shopping center, local de conexões e 

acessos, e se mantém virtualmente em fóruns, chats, blogs, orkuts e youtubes. 

A experiência de realizar estes estudos após a aquisição de uma base 

metodológica e de estudos de recepção propiciados pelo semestre anterior possibilitou 

relevantes inter-relações com a articulação local e global, com a glocalização, que administra 

diversidades partilhando dobras e redobras de territórios, contextos e universos simbólicos. A 

rede Giraffas, que segue um modelo de negócios “internacional” (o fordismo norte-americano 

na alimentação) e divulga seu cardápio como “brasileiro” (arroz-feijão-bife-farofa-salada com 

milk-shake e petit gâteau), não consegue reproduzir suas lojas mantendo um padrão puro. O 

mobiliário pode ser o mesmo, o treinamento para a equipe de vendas idêntico e a comida pode 

ser feita com os mesmos ingredientes e receitas, porém, a conjunção dos indivíduos, sejam 

funcionários ou consumidores, de diferentes regiões, tribos ou quarteirões com diferentes 

ascendências e formações culturais, modifica a imagem da rede, regionalizando-a. Derivadas 

desse raciocínio surgiram as primeiras hipóteses de consumo cultural em shopping centers, 

direcionando a escolha para o shopping Frei Caneca e o West Plaza, que ficam praticamente 

na mesma região mas que estimulam práticas de consumo completamente distintas, 

especialmente ao se considerar o capital cultural circulante.  

Alinhados aos Estudos de Recepção realizados no primeiro semestre estão fatores 

importantes no entendimento da glocalização como padrão de consumo que facilita a 

localização de determinada marca em uma praça de alimentação, oferecendo conforto e 

segurança aos consumidores. A “brasilidade” estampada nas campanhas institucionais 

(imagem de sanduíche em forma de bandeira no Brasil; jingle com ritmo de samba), nas 

campanhas destinadas ao público infantil (com a GiraTurma, personagens da rede que 

simbolizam a diversidade ética do país: uma criança índia, outra morena e outra loira; e com 

as GiraSurpresas, brindes que promovem séries para televisão, bandas e autores de livros 

preferencialmente brasileiros) e nos eventos (show de 25 anos da rede com as grandes bandas 

de Brasília), além dos textos que circulam pela imprensa (“rede nacional com 26 anos de 

Brasil”) tangibiliza as identidades nacionais que são ressignificadas no contexto fast-food, 

ganhando espaço diante das demais identidades nacionais (comida mineira, baiana) e 

multinacionais (comida árabe, japonesa, mexicana, americana, inglesa, francesa…) expostas 

por outras redes, em uma espécie de revisita às exposições universais por intermédio da 

culinária — mesmo considerando a revisão nos conceitos de nação e nacionalidade 

atualmente vivenciados. 
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A possibilidade de integrar o conteúdo aprendido concomitantemente na 

disciplina obrigatória de “Fundamentos para Análise dos Discursos Midiáticos” permitiu 

inclusive uma análise do discurso dos textos propostos na ementa de Economia Política da 

Mídia.  

Nas linhas e entrelinhas da modernidade, exemplificada por Walter Benjamin, há 

espanto e encanto, percebido pelos adjetivos, interjeições, exclamações, citações de poetas, 

escritores, artistas. Há a criação de expressões de forte sinestesia poética, como haicais que 

definem as sensações de uma nova e inédita sensibilidade mundial traduzida de forma 

metafórica (exposições universais são “fantasmagorias diplomáticas”, as fábricas são 

“fábricas-demônio”, as mercadorias, “gigantescos fantascópios”) e de conceitos que, tal sua 

força, se eternizaram (consumo de ilusões, pseudonecessidades, controle de ilusões, guia dos 

perplexos). E há galicismos que sofisticam o texto como “flâneurs”, “speciallité”, “noveauté”, 

“magasins de nouveautés”, “embelissement strategic”, demonstrando claramente a influência 

da França como ditadora de modas e tendências, fazendo frente à potência inglesa, detentora 

dos processos de produção e grande player na nova forma de entender o mundo, produzido 

em série e exportável. 

Na pós-modernidade, pós-industrializada, exemplificada por Roger Silvestone, a 

linguagem é menos sofisticada, há menos figuras de linguagem (sequer exclamações e 

interjeições) e raras alusões a poetas e artistas. Os autores contemporâneos utilizam de forma 

exacerbada os anglicismos (branding, culture jammers, zapping, campus, baby boomers) e 

demonstram nítica influência publicitária em seus títulos e discursos (“Marcado mundo 

Novo”, “Culturas eXtremas” e “Modernidade Líquida”, ecumenismo global, dança das 

grifes). Há também intensa criação de neologismos (etnoscapes, midiascapes, socialscapes; e-

scapes; keiretsus; glocalização; videodromes, hipertecno e hipoetno; eXtremo) que 

demonstram claramente a presença da mídia nos discursos acadêmicos. 

A monografia desenvolvida para a conclusão do curso foi a pedra fundamental 

para os estudos da “eXperiência” Giraffas, com definições bibliográficas e articulações entre 

autores que se mantiveram na evolução conceitual definitiva e que foram incorporadas na 

redação final dos capítulos apresentados nesta qualificação. Como forma de avaliação em sala 

de aula também foram realizados seminários de interligação entre os conceitos estudados e o 

objeto de estudo, facilitando a geração de eixos entre o panorama historiado da economia 

política da mídia e a estruturação das praças de alimentação, as neo-ágoras disponibilizadas, 

entre tantos outros serviços e produtos, pelo simulacro citadino que é o shopping center.  
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FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE DOS DISCURSOS MIDIÁTICOS 

 

Com rico referencial bibliográfico e com aulas ministradas com grande maestria 

pelas professoras Maria Aparecida Baccega e Tania Hoff, os conceitos apresentados nesse 

crédito tiveram sua utilidade imediata nos processos comunicacionais que vivencio 

profissionalmente, interpretando o mercado e versando-o em materiais de comunicação para 

os mais distintos consumidores. 

Divididos em dois momentos de integração dos textos, inicialmente se estudou a 

externalidade concreta e material do pensamento, que dá substância às concepções de signo, 

palavra e linguagem. Da materialidade da linguagem é que se constitui e de que é constituído 

o pensamento, a cultura e seus campos. Não apenas no mestrado como na vida, entender a 

comunicação como um fenômeno “de fora para dentro” modifica a reflexão e a refração sobre 

nossa pertença no mundo, que procura, em seus mais distintos porta-vozes, fazer crer aos 

menos esclarecidos que há apenas uma história, uma verdade, uma visão de mundo que deve 

ser aceita com unanimidade e não pode ser questionada. 

Muito profícuo conviver com o campo da comunicação por diversos ângulos 

poliédricos que se integram e se intersecionam compondo as narrativas veiculáveis do real. 

Em uma das faces, a Professora Baccega, destacando a palavra como prática social 

solidificada, a linguagem como mediadora entre social e indivíduo, o discurso da 

comunicação como metassignificação de discursos sociais. Indeléveis ficaram expressões 

(que aqui retomo como memórias e não como citações literais com referências de páginas) 

como “a subjetividade é resultado da polifonia que cada sujeito carrega”, “toda subjetividade 

configura-se, portanto, a partir do, com o e no universo do grupo e/ou classe”, e a citação de 

Massimo Canevacci sobre a pluralidade na individualidade “Seria como se disséssemos ‘eus’ 

em italiano, ‘ii’, indicando a pluralidade na individualidade”. De forma explícita essas 

concepções estão registradas em todos os textos desta pesquisa de consumo de cultura fast-

food, em especial na análise dos múltiplos panoramas que se processam nas praças de 

alimentação e que são a rede de conexões para a localização e a socialização dos multivíduos 

que por elas circulam. 

Em outra face, Mikhail Bakhtin, pontuando que palavra, signo neutro, é um 

fenômeno ideológico por excelência, tecido em uma multidão de fios ideológicos. É a 

expressão interindividual material do discurso interior, a consciência, que por si é fato 

socioideológico, de ubiqüidade social, que se concretiza nas relações sociais. Assim, é 

marcada pelo horizonte social de épocas e de grupos sociais determinados, tornando-se o mais 
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sensível indicador das transformações sociais. Também oportuno foi estudar que a expressão 

é que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua orientação, percepção 

interessante quando, metodologicamente, se envereda pelos caminhos da sensação — que, por 

certo, é completamente distinta de um indivíduo para outro (que dirá de um multivíduo). Na 

metodologia proposta para a etnografia da praça de alimentação, há mais observações e 

menos entrevistas; porém, esses conceitos são aplicados nas narrativas de gestos, de olhares, 

de condutas, de posturas, de vestuário. Nas entrelinhas dos interdiscursos e das redes de 

memórias enunciáveis e legíveis pelos discursos no ponto-de-venda há vários implícitos que 

modificam a forma de interpretar uma análise — ou, antes disso, modificam a forma de olhar 

o real. 

Da palavra, operação de pensamento, para a linguagem, a face de Adam Schaff. 

Associada ao pensamento, a linguagem socialmente transmitida forma a base do pensamento, 

ligando-o assim aos outros integrantes de uma mesma comunidade lingüística pela mediação 

entre o social (dado), e o individual (abstração e criação), no pensamento. Na linguagem, que 

influencia o modo de cada indivíduo perceber a realidade, está a experiência do saber das 

gerações passadas, que carrega também estereótipos de comportamento tão intensos que até 

são tomados por naturais, dada a dificuldade de identificá-los e questioná-los. Ao estudar a 

eXperiência no ponto-de-venda, são inúmeras as narrativas que se percebem como 

automáticas: na postura de espera na fila, nas práticas de alimentação com talheres em uma 

mesa coletiva, na educação de retirar a bandeja da mesa para o próximo poder se sentar. 

Afinal, essa linguagem que se observa não é apenas um dos elementos como também é co-

criadora da cultura. 

Ângulo marcante o de Paulo Freire, com sua “leitura da palavramundo encarnada 

no canto dos pássaros”, mostrando que esses textos de palavras e letras só existem nos 

contextos, pois a leitura da palavra depende da leitura do mundo — a compreensão do texto a 

ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto. Isso nos conduz para o segundo módulo de estudos, focados em preconceitos, 

estereótipos e opiniões, conduzido pela Professora Tania Hoff. 

Dos conceitos marcantes para a observação à qual a eXperiência Giraffas se 

propõe, a colocação feita por Agnes Heller de que estudar comunicação é estudar o cotidiano 

se articula com a etnografia de consumo. E nos registros desse cotidiano, com seus conceitos, 

preconceitos e estereótipos — especialmente na análise de um shopping center 

estereotipadamente GLS e de outro, popular ou “nordestino” —, Walter Lippmann define que 

relatos são o produto conjunto do conhecedor e do conhecido e aponta que o papel do 
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observador é seletivo e criativo. “Os fatos que vemos dependem da posição em que estamos 

colocados e dos hábitos de nossos olhos”, pois normalmente definimos primeiro (com todos 

os nossos preconceitos) e depois vemos. E, na etnografia do consumo ou na vida, cabe um 

aposto explicativo — mesmo ao ver, continuamos dotando o fragmento visto de definições, 

pois não há visão isenta, neutra, verdadeira, correta. Pode, sim, haver uma visão adequada a 

determinada circunstância. Afinal, como descrito nos textos de Dino Pretti estudados, os 

limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E, como endossado por Marilena 

Chaui, é nesta sociedade, neste que chamamos de mundo, que se dá a produção de sentido, 

uma vez que as palavras, apropriações dos discursos coletivos, carregam a prática social 

solidificada, portadoras de conteúdo que materializam uma representação. Daí a importância, 

nas palavras de Eni Orlandi, da análise do discurso, que coloca em relação o campo da língua 

e o campo da sociedade, analisando a ideologia que se materializa no discurso, e o discurso se 

materializa na linguagem. 

Entre as formas de avaliação estava a apresentação de um trabalho de análise de 

discurso, em trio, sobre o texto “Dispositivos da telecura e contratos da salvação”, de Antônio 

Fausto Neto; e a produção de um trabalho de conclusão, com pesquisa de campo, em grupo: 

“A temática Brasil na música nacional. Valores percebidos em músicas de gêneros distintos 

que integraram trilhas sonoras de telenovelas brasileiras”. O objetivo era examinar a questão 

do nacionalismo inserido na cultura brasileira, captado por uma pesquisa realizada exatamente 

no período das eleições gerais — época em que os indivíduos sensibilizados em relação a ela 

se dispunham a discutir e dar sua opinião a respeito do tema em uma condição de melhor 

receptividade — e buscando referenciais com as questões de identidade — individual e 

nacional — e com o sentimento de pertencimento vivido cotidianamente pelos 

consumidores/cidadãos brasileiros. 

A experiência foi bastante produtiva, permitindo a prática efetiva de uma pesquisa 

de campo, com dimensões menores que as propostas em um projeto de pesquisa — o que 

certamente auxiliou o entendimento de como se efetiva uma abordagem real de campo. 

 

TERCEIRO SEMESTRE, 2007 

SEMINÁRIO AVANÇADO DE ORIENTAÇÃO 

 

Ministrado pela Prof. Doutora Tania Hoff, este crédito, em forma de 

minisseminários, foi decisivo para a efetiva produção dos textos desta pesquisa em consumo 

de cultura fast-food. A metodologia adotada, bastante produtiva, previa primeiro a leitura de 
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textos indicados, depois a discussão dos textos em sala de aula para depois, em forma de 

textos integrando os autores e pensares em questão, associados às referências bibliográficas já 

validadas para a produção da tese (pelos respectivos orientadores), solicitar a cada orientando 

uma apresentação estruturada e sinótica dos textos produzidos — comentados pela professora 

e pelos demais alunos também. Esse ecumenismo de informações formou uma importante 

rede de apoio em que todos puderam saber o status de trabalho de seus colegas, 

compartilhando autores, conceitos, referências e processos criativos e produtivos. 

O grande valor dessa disciplina foi proporcionar ferramentas de organização dos 

conteúdos absorvidos, em um momento vivenciado pelos discentes que pode ser traduzido por 

uma combinação entre um certo êxtase propiciado pelo acesso à cultura e à informação e uma 

certa tensão proporcionada pela pressão de prazos e compromissos acadêmicos. Marcante 

tornou-se a abordagem dos contextos, que contêm os textos, tanto do pesquisador como do 

pesquisado, tanto do teórico que engendra um laborioso pensar como do aprendiz, que o lê e 

ressignifica de acordo com as suas instâncias psicológicas, sociais, econômicas, políticas e 

culturais. E intensos se tornaram esses mesmos contextos no cenário multipanoramático da 

contemporaneidade, que permite inúmeras combinações do que se vê e do que não se vê, 

dependendo do que é observado e daquele que observa. 

Praticamente todo o conteúdo produzido nos três grupos de leituras propostos foi 

absorvido na urdidura dos textos para esta pesquisa de comunicação e consumo, com 

pequenas adaptações e sintonias. Um desses é o capítulo “eXperiência da cultura fast-food”, 

eixo articulador das temporalidades processadas no shopping center e na praça de 

alimentação, tendo como base Douglas Kellner, Beatriz Sarlo e Roger Silverstone. Dele 

derivaram outras duas eXperiências posteriormente produzidas, a do olhar e a da alimentação, 

que compõem os capítulos introdutórios da tese com discussões conceituais bastante 

específicas: primeiro sobre o papel do observador, convidando para o diálogo grandes nomes 

da poesia, da literatura, da ficção e da comunicação e consumo; segundo, saboreando a 

história social da alimentação com grandes teóricos desse campo. 

Outro texto traz “Uma análise do discurso para a etnografia do consumo”, 

abordando a proxemia e a psicogeografia na praça de alimentação integradas às conceituações 

de Gregolin, Cruvinel e Baronas, que não segue nesta qualificação mas será aproveitado na 

análise da pesquisa metodológica e cuja tônica valoriza o papel do observador ou criador, que 

percorre marcas e corre riscos sobre a trilha das palavras, e que também deixa seus registros, 

emite suas marcas e traça suas próprias trilhas abrindo portas, sabendo-as por certas, 

validando-as com as teorias vigentes, legitimando-as com os agentes e as entidades de direito, 
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registrando-as e permitindo que outros se inspirem nessa mesma trilha e tracem as suas 

próprias, novas, ressignificadas — seja nas práticas da praça de alimentação ou nas teorias da 

ágora das argumentações. 

Complementando, a primeira produção para essa disciplina, cujo título é 

“Metodologia e Poesia: textos e contextos na eXperiência Giraffas”, articulando com Eliazara 

Carolina Marin, Jiani Adriana Bonin, Alberto Efendy Maldonado e Renato Ortiz, e cujo 

parágrafo introdutório destaca o que realmente mais fascina nesses numerosos processos de 

formalização acadêmica de descobertas e registros de experiências, úteis ao campo ou à 

humanidade: o pensar criativo. Talvez por conta da formação poética e literária que tive, 

talvez pela experiência profissional no campo da criação publicitária, ou talvez, sinceramente, 

por acreditar que paradigmas podem ser rompidos pela força das novas articulações e das 

novas possibilidades metodológicas que os recortes do real, feitos por olhares e mentes com 

verve de criação e renovação, possibilitam. E que assim seja com a trajetória 

multipanoramática desta eXperiência de consumo de cultura fast-food. 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS PARA O MESTRADO E PARA O MERCADO 

 

Durante o curso do mestrado várias foram as atividades extracurriculares 

relevantes tanto para a estruturação desta pesquisa sobre a cultura fast-food nas praças de 

alimentação quanto para a construção de estruturas intelectuais mediante a múltiplas visões de 

determinados aspectos do campo da comunicação. 

O Simpósio Nacional Comunicação e Práticas de Consumo (2006), que teve como 

expositores Dra. Cicilia Peruzzo, Dr. Erick Felinto, Dr. Gustavo Castro e Silva, Dra. Beatriz 

Bretãs, Dr. Alex Primo, Dr. Paulo Vaz, Dra. Beatriz Dornelles, Dra. Esther Hamburger, Dra. 

Lívia Barbosa e Dr. Eduardo Peñuela Cañizal, foi uma excelente porta para a compreensão da 

multidisciplinaridade que abrange a comunicação e o consumo. 

A compreensão específica do campo da comunicação circunscrito nas palavras da 

Dra. Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2006), abordando a institucionalização da 

Comunicação como campo de estudos transdisciplinares, foi deveras esclarecedora e 

localizadora. 

Assistir Guillermo Orozco Gomes palestrando na USP (2006) sobre questões do 

consumo cultural juvenil foi marcante pela inserção no cenário latino, por vezes distante na 

abordagem européia ou norte-americana dos temas de estudos culturais e de recepção. 
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A realização da Jornada Publicidade e Pós-modernidade com Michel Maffesoli 

(2006) suscitou várias discussões em sala de aula e projetos específicos também. Na edição de 

2007 do evento fui convidada a apresentar meu projeto de pesquisa inter-relacionado às 

questões da pós-modernidade e do consumo, articulando conceitos de Michel Maffesoli. No 

evento também palestraram Dr. Giuliano Da Empoli, Dr. Juremir Machado da Silva, o 

publicitário Hiran Castelo Branco, Dr. Massimo di Felice, Dr. José Roberto Whitaker 

Penteado e Dr. Julio César Pompeu. 

 

Posteriomente, em maio de 2007, foi realizado o 1º Simpósio Intermestrando de 

Comunicação e Consumo, em que apresentei em painel um detalhamento metodológico sobre 

a pesquisa “Comunicação e consumo de cultura fast-food. Uma eXperiência Giraffas na praça 

de alimentação”. 

Sobre contemporaneidade, enriquecedoras foram as palestras de “Consumo e 

cibercultura” (2007), com o Dr. Rob Shields; “Pensando o consumo hoje: novas abordagens”, 

com o Dr. Alan Warde (2007), e “Cultura, conexão, contemporaneidade”, com Antonio 

Albino Canelas Rubim (2007). E a terceira edição do Conversações, com o palestrante Dr. 

Leandro Karnal (2007), trouxe uma nova perspectiva para o discurso filosófico inserido em 

questões práticas e cotidianas. 

Além das palestras, as atividades extracurriculares contribuíram para a formação 

intelectual necessária à estruturação organizada de uma tese. A começar pelo curso Teorias e 

Paradigmas da Comunicação (2006), abordando o Funcionalismo (Prof. Dr. Clóvis de Barros 

Filho), a Escola de Frankfurt (Profa. Dra. Tânia Márcia Cezar Hoff), a Escola de Toronto e a 

Cibercultura (Prof. Dra. Gisela Castro), a Escola de Palo Alto (Prof. Dra. Luciane Lucas), o 

Estruturalismo (Prof. Dr. João Anzanello Carrascoza), os Estudos Culturais (Prof. Dra. Maria 

Aparecida Baccega) e a Pós-modernidade (Prof. Dra. Rose de Melo Rocha). 

Participei do Grupo de Estudos sobre Pierre Bourdieu (2006), coordenado pelo 

Prof. Dr. Clóvis de Barros Filho, do qual derivou a pesquisa “A violência na mídia: o caso do 

PCC (Primeiro Comando da Capital)”, analisando a questão no Estado, abordado pela mídia 

— impressa, televisiva e virtual. 

Com a orientadora desta pesquisa em consumo de cultura fast-food, Dra. Rose de 

Melo Rocha, participei de diversas reuniões de orientação em 2006 e 2007, realizando leituras 

específicas e apresentando projetos complementares à tese. Também participei de grupo de 

estudos sobre Arjun Appadurai, apresentando seminário sobre a questão da “territorialidade”.  
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ANEXO 2 

 

 

O Anexo 2 reproduz o material apresentado no Simpósio de Publicidade e Pós-

Modernidade, com Michel Maffesoli, em maio de 2007. Trata-se de uma abordagem do 

panorama da contemporaneidade interferido nas socialidades que se estabelecem na praça de 

alimentação dos shopping centers. A questão da eXperiência é apresentada e historicizada, 

definindo que modernidade e pós-modernidade são maneiras de experimentar o tempo e o 

espaço, de acordo com as ferramentas de percepção vigentes em cada época — considerando 

a atualidade de um mundo que experimenta ritmos de processos de distribuição e negociação 

em escala globalizada e transnacionalizada. 

Como destaques estão as representações fotográficas de algumas das múltiplas 

eXperiências que se processam no espaço pesquisado: a psicogeografia da praça de 

alimentação, a proxemia, a observação dos multivíduos, o tempo-espaço West Plaza e o 

tempo-espaço Frei Caneca, e o diário figurativo dos registros das histórias do dia-a-dia, que 

nos encaminha para o roteiro de como se processou a etnografia de consumo. 
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ANEXO 3 — ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO: EXPERIÊNCIA GIRAFFAS 
 

 

Destacado no Anexo 3, este roteiro indica os percursos panoramáticos de 

observação, possibilitando a estruturação padronizada dos registros para posterior análise dos 

dados coletados. Como são inúmeros e por vezes inesperados os fluxos que se processam na 

movimentação do consumo nas praças de alimentação, outras percepções e sensações quanto 

aos hábitos dos consumidores também foram capturadas e descritas separadamente. 

Por sobre este roteiro de conexões voláteis suplanta-se uma conquista indelével a 

cada registro de entrevista, para além das linhas e das entrelinhas propostas — o treino do 

olhar, que se lapida e, por existir, já modifica aquilo que é olhado. 
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Data: 

( ) Shopping Center Frei Caneca 

( ) Shopping Center West Plaza 

 

Posicionamento do observador: 

 

1. CONTEXTO 

(registro de temporalidades) 

 

Quando 

Dia 

Hora 

Manchete principal de dois jornais 

Clima/temperatura 

Onde 

Local na praça de alimentação 

 

2. QUEM 

(análise principal: pagante; 

análise secundária: acompanhantes) 

Primário 

Sexo 

Faixa etária 

Acompanhantes 

 

Secundário 

Vestuário 

Acessórios 

Estilo 
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3. PRETEXTO 

(registro de locomoções no espaço) 

 

De onde 

Encontros 

Mapa de fluxos 

( ) lojas 

Indicadores: 

( ) áreas de entretenimento 

Indicadores: 

 

Para onde 

Encontros 

Mapa de fluxos 

( ) lojas 

Indicadores: 

( ) áreas de entretenimento 

Indicadores: 

 

4 O QUÊ 

(documentação do pedido feito por cada pagante; 

observação secundária: acompanhantes) 

Prato: 

• carne 

• salada 

• estrogonofe 

• infantil 

 

Sanduíches 

• cachorro quente 

• sanduíche 

• infantil 
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Acompanhamentos: 

• batata frita 

• franguitos 

• batata girafinha 

 

Bebidas: 

• água 

• suco  

• refrigerante 

• milk-shake 

 

Sobremesas: 

• casquinha 

• sundae 

• petit gâteau 

 

Brindes 

• GiraSurpresas 

• RBD 

 

5. COMO 

(estado emocional + registro de observações de linguagem corporal) 

• No acesso 

• Na escolha do fast-food 

• Na escolha do prato/cardápio 

• Na fila 

• No caixa 

• Durante a espera do prato 

• Durante a procura de mesa 

• Quando recebe o prato 

• Enquanto come 

• Depois que come 
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6. QUANTO 

(mensuração de temporalidades) 

Tempo de espera 

• na escolha do fast-food 

• na fila 

• na espera do prato/senha 

• enquanto come 

• depois que come 

 

Para bate-papo informal, roteiro: 

7. POR QUÊ? 

• Vem sempre aqui? 

• Gosta? 

• Qual a diferença entre o Giraffas e os outros? 

• Do que mais gosta? 

• Conhece outras pessoas que gostam? 

• Veio de onde e vai para onde? 
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Escrever é fácil. Você começa com letra maiúscula e termina com ponto final. No 
meio você coloca as idéias. 

Pablo Neruda 
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