
Javier Garcia, 28 anos, um neu-
rocientista da Universidade da
Califórnia, estava comendo um
sanduíche de queijo no pub do
câmpus. Mas antes de dar a pri-
meira mordida, ele bateu uma
foto do queijo escorrendo artis-
ticamente entre o pão de forma
tostado, do mesmo jeito que
ele tem fotografado tudo o que
come e comeu nos últimos cin-
co anos.

A cada duas semanas ele pu-
blica as fotos no seu site, pas-
sando uma noção estranha, ínti-
ma e sem cortes da sua vida,
atraindo fãs de todo o planeta.
As quase nove mil fotografias
não deixam passar nada, nem
mesmo refeições tão pequenas
quanto um cereal de trigo.

Em 1825, o guloso filósofo
francês Jean Anthelme Brillat-
Savarin escreveu: “Diga-me o
que comes e te direi quem és.”
Hoje, 185 anos depois, as pes-
soas estão mostrando ao mun-
do todo o que elas comem ao fo-
tografar cada refeição, revelan-
do-se de um modo mais vívido
do que um mero relato.

Manter um diário fotográfico
da comida é um fenômeno cres-
cente. O número de imagens
marcadas com a tag “comida”
no Flickr, site de compartilha-
mento de fotos, aumentou deze-
nas de vezes nos últimos dois
anos e já soma 6 milhões, de
acordo com Tara Kirchner, a di-
retora de marketing do site.

Um dos maiores e mais ati-
vos grupos do Flickr, o “I Ate
This” (“Eu comi isso”, em in-
glês) reúne mais de 300 mil fo-
tos publicadas por quse 20 mil
pessoas. O fenômeno também
está em outros sites como Twit-
ter, Facebook, MySpace, Food-
Candy (uma rede social sobre
comida) e Foodspotting (um si-
te dedicado a fotos de comida).

Nora Sherman, 28 anos, por
exemplo, descobriu que as ima-
gens da sua comida são seus
posts mais populares no Face-
book, no Twitter e no seu blog,
o Thought for Food. Comentá-
rios de leitores entusiasmados
sobre uma salada de rúcula
com queijo ou sobre um prato
de quiabo frito deram a ela uma
sensação de conexão com a co-
munidade desde que se mudou
para Nova York em 2006. “Pes-
soas que nunca encontrei me
conhecem pelos pratos que co-
mo”, diz Nora, que foi apresen-
tada ao namorado atual por
uma pessoa que comentava as
fotos e achou que os dois da-
riam um bom casal.

O impulso de fotografar a co-
mida fez de Nora uma aventu-
reira. “Procuro pratos mais inte-
ressantes e fotogênicos”, diz. E
acaba provando comidas que
antes eram evitadas, como ten-
dão bovino ou bucho num shop-
ping asiático na cidade.

Para Garcia, as fotos ainda

são um forma de autoajuda. Ele
começou fotografar a comida
depois de perder 36 quilos.
“Faz parte da minha neura de
manter o peso”, diz. “Ninguém
quer ver que comeu um pote in-
teiro de pasta de amendoim.”
E, como cientista, espera um
dia usar as imagens para calcu-
lar quanto gastou em cada calo-
ria e comparar com as mensali-
dades pagas à academia para
queimá-las.

Contudo, fotografar refei-
ções se torna uma doença quan-
do o hábito interfere no traba-
lho e nas relações pessoais ou
causa ansiedade. “Pergunto se
as pessoas se sentem bem caso
não baterem as fotos”, diz
Tracy Foose, psiquiatra que tra-
ta pacientes com transtorno
compulsivo-obsessivo (TOC).

A par da tendência, fabrican-
tes como Nikon, Olympus,
Sony e Fuji lançaram nos últi-
mos anos câmeras com modos
de foto “comida” ou “cozinha”,
que “realçam a cor e a textura
dos pratos”, diz Terry Sullivan,
editor de fotografia digital da re-
vista Consumer Reports.

O hábito deixou Tucker
Shaw, crítico culinário do jor-
nal Denver Post, estupefato. Ele
publicou o livro Everything I

Ate: A Year in the Life of My Mou-
th (Tudo que comi: Um ano na vi-
da da minha boca) com fotogra-
fias de tudo o que ele comeu
em 2004, tiradas com sua câme-
ra digital.

“Até fui impedido de tirar fo-
tos em alguns restaurantes”,
conta. “Agora é uma coisa disse-
minada e mostra como estamos
em uma fase de compulsão
com a comida. Não poderíamos
nos tornar mais obsessivos.”

Shaw diz que o ano em que
passou fotografando os pratos
– e um ano já foi o suficiente pa-
ra ele – traçou um perfil doloro-
samente honesto da sua vida e
revelou muito mais do que o fa-
to de ele comer pouquíssimos
vegetais. “As fotos, eu vejo ago-
ra, são muito pessoais”, conta.

Além do mais, uma imagem
de uma refeição recorda que al-
go tinha cheiro, foi tocado, sa-
boreado e no fim ingerido. “Eu
lembro de cada dia, com quem
estava, o que estava sentindo”,
diz o crítico gastronômico.

Carl Rosenberg, 52 anos, um
programador de sites, é outro
que costuma bater fotos das co-
midas, sempre com uma peque-
na ovelha de pelúcia ao lado do
prato. “Acredito que fotografar
a comida é um jeito mais preci-
so de documentar a vida”, diz
ele, que compartilha as fotos
com a família e amigos, mas
não publica na internet. “A co-
mida não faz pose para a foto.”
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COMER COM OS OLHOS. Algumas das mais de 300 mil fotos do grupo “I Ate This” (“Eu comi isso”), no Flickr

R epentinamente, nas últimas
semanas, a cobertura de tec-
nologia por parte da impren-
sa norte-americana adquiriu

matizes da cobertura de celebridades. É
como se o norte da Califórnia, onde está
o Vale do Silício, fosse trocado pelo sul
do Estado, com sua Hollywood.

Saíram as reportagens de negócios
com fontes em off, as análises sobre mo-
vimentos de mercado, as resenhas de
apetrechos e mesmo os posts com hu-
mor geek em blogs para dar espaço para
flagrantes de encontros furtivos tirados
por fotógrafos escondidos.

Tudo planejado, claro. E sempre em
torno de um único personagem: Steve
Jobs, CEO da Apple.

Começou no dia 26 de março, uma
sexta-feira. O blog Gizmodo publicou
duas fotografias tiradas com câmera de
celular de Jobs e Eric Schmidt, CEO do

Google, tomando um cafezinho no Cala-
fia, na cidade de Palo Alto.

Jobs está sentado de pernas cruza-
das, seus braços abertos, como quem
explica algo. Schmidt, atento, tem os
ombros encolhidos e as mãos apoiadas
sobre as coxas.

Até então, a relação dos dois vinha
sendo tema de textos longos, analíticos,
cheios de declarações de gente que pre-
feria não se identificar. Google e Apple,
empresas quase casadas há alguns me-
ses, bruscamente rompidas porque a
primeira decidiu competir em um mer-
cado que a segunda explora – o de telefo-
nes celulares.

Mas aí, não, tudo mentira: ora, pois,
eles até se falam. Tomam juntos um ca-
fé inocente em Palo Alto.

Uma terceira foto mostrava até a mar-
ca registrada de Steve Jobs, aquela que
todos no Vale reconhecem imediata-

mente: no estacionamento do shopping
aberto onde fica o Calafia, seu Merce-
des Benz sem a placa. (Os policiais por
certo o multam reconhecendo a ausên-
cia de placa; coisa de cidade pequena.)

O Calafia fica a quatro ou cinco qua-
dras da casa de Jobs, no Town & Coun-

try, um shoppingzinho miúdo e aberto,
com uma farmácia muito grande, um
restaurante de frutos do mar e uma boa
padaria. É à beira de El Camino Real, a
principal avenida do Vale do Silício, e do
outro lado das quadras de futebol (brasi-
leiro) da Universidade de Stanford.

Uma das quatro saídas de bicicleta do

câmpus fica bem ali em frente e, por
isso, aquele é local de constante passa-
gem de estudantes.

Schmidt é professor na Escola de Ne-
gócios e Steve Jobs é Steve Jobs. Todos
os locais o conhecem. E sendo o Vale do
Silício como é, não há estudante que
não tenha no bolso um bom celular com
acesso à internet e câmera.

Ou seja: estando ali, eles dois seriam
evidentemente reconhecidos por gente
que sabe da briga atual entre as empre-
sas e que estaria com a câmera no gati-
lho. Que surpresa.

É tática velha em Hollywood. O casal
de atores está brigado e a notícia não
interessa, o assessor logo sugere: apare-
çam em um dos três ou quatro restau-
rantes badalados onde sempre há fotó-
grafo e lá estarão nas capas das revistas,
reconciliados. No Rio é igual. Em duas
ou três quadras do Leblon ou num tre-
cho da Praia de Ipanema há sempre fotó-
grafos de plantão para encher ao longo
de uma tarde as revistas de celebridades
da semana seguinte.

O método do Vale é diferente. CEOs
twittam. Falam com blogs. Dão entrevis-
tas em podcasts. Os CEOs todos – me-
nos Steve Jobs. Ele não é de mídia so-

cial. E, desta vez, para abafar uma briga
um tanto pública, decidiu apelar para a
tática das celebridades.

Não à toa, o flagrante foi publicado no
Gizmodo. O dono do blog é o magnata
da blogosfera, Nick Denton. Ex-repór-
ter do sisudo jornal britânico Financial
Times, Denton fez de si o barão da im-
prensa blogueira. Tem o Gawker, de fo-
focas nova-iorquinas, o Jezebel, de cele-
bridades, o Defamer. de Hollywood.

Gizmodo é mais exceção do que re-
gra. Mas perante o momento celebrida-
de no Vale do Silício, não teve dúvidas:
tascou no ar as fotos.

O casal não briga mais.
E Jobs há de ter gostado. No sábado

passado, dia do lançamento do iPad,
apareceu furtivo na Apple Store de Palo
Alto. É na University Avenue, não longe
do Calafia. Ensinou a uma menininha
como usar um iPad. E, evidentemente,
estava cheio de gente com câmeras.

Agora é só aguardar as cenas dos pró-
ximos capítulos.

Kate Murphy
THE NEW YORK TIMES
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Pratos,copos,talheresecâmerafotográfica

ANÁLISE
Luiz Américo Camargo

Abocanhar ou dar o primeiro clique?
Entre as duas opções, em geral vou
na primeira. Mas também fotografo,
quando diante de algo essencial. Já

presenciei coisas engraçadas entre talheres e
câmeras. O prato chega, com algo que parece
uma espuma. Há volumes, cores. O comilão
não resiste: primeiro a imagem. Porém, o foco
não sai bom. Na segunda tentativa, luz em
excesso. Parte-se para terceira. Mas deixa pa-
ra lá, a espuma já virou líquido. A lição? Cozi-
nha de vanguarda, ainda que gere pratos de
visual instigante, exige fotógrafos infalíveis.

Sujeitos fotografando da entrada à sobre-
mesa são cada vez mais comuns por aqui. Mas
isso ainda desperta insegurança no restauran-
te: seria um crítico, um blogueiro ou um con-
corrente? Há também o que eu costumo cha-
mar de “comida de velocidade”. Pizza, por
exemplo. Chegou, tem de comer, caso contrá-
rio perde-se o ápice do prato. Carne grelhada
(em geral, uma modelo pouco fotogênica),
por sua vez, tem de ser mordida na hora, não
pode esfriar. Mas não recrimino os foodies e
suas câmeras. Ingerindo comida real ou se de-
liciando no Flickr, cada um sacia o apetite co-
mo quer. Da minha parte, prefiro comer.

✽

Editor-executivo e autor do blog e da coluna Eu só que-

ria jantar, no Paladar
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