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Resumo 
Nesta comunicação enfocaremos o conceito de comida-mídia e de alimento mídia, 
retomando o estudo das linguagens da alimentação. Apresentaremos aqui a hipótese de que 
em imagens distintas de abundância gastronômica e de escassez funcional, a comida atua 
diretamente como mídia no contemporâneo, independente do aparato comunicacional 
utilizado. E nesse processo o biopoder da regulação e modelagem de corpos e mentes 
participa ativamente, mostrando ambientes mediáticos que parecem muito distantes mas 
que atuam na comunicação em semioses muito próximas.  
 
 
Palavras-chave 
Comida; mídia; gastronomia; biopoder; bioplítica.  
 
 

A partir de estudos já realizados sobre a atuação da comida como mídia2, sobre a 

ação cultural das linguagens do sistema cultural da alimentação – especialmente a 

gastronomia e a culinária –, problematizaremos novamente nesta comunicação a atuação 

contínua e descontínua da comida-mídia que aparece na sociedade contemporânea e 

espetacular por excelência. Falamos aqui da comida que tanto se converte em mais um 

atrativo de uma cidade naturalmente espetacular, como São Paulo, como também da comida 

que espetaculariza uma linguagem da alimentação saudável, a comida fitness. 

                                                
1 Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, com pesquisa sobre Gastronomia e Mídia, sob orientação da Profª. 
Drª. Lucrécia D’Alessio Ferrara. Membro do grupo de pesquisa ESPACC (Espaço-Comunicação/ Visualidade-Cultura), 
coordenado pela Profª. Drª. Lucrécia D’Alessio Ferrara.  
Coordenadora do curso de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero e professora do Centro Universitário Fecap. Email: 
hmajacob@casperlibero.edu.br e helenamajacob@gmail.com 
 
2  Consultar a tese de doutorado Gastronomia, culinária e mídia: estudo dos ambientes midiáticos da comida e da cozinha. 
São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2013.  Disponível in: 
http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/1/TDE-2013-03-26T07:41:09Z-
13484/Publico/Helena%20Maria%20Afonso%20Jacob.pdf. Consultar também o artigo Gastronomia, Mídia e Fast Food: 
a gastronomídia e as estratégias comunicativas da cultura e da alimentação, apresentado no XXXVI Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação que aconteceu em Manaus, Amazonas, em setembro de 2013. 
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De objeto de culto espetacular (Debord, 1997) a comida passou a ser um objeto que, 

nas estratégias da biopolítica (Foucault, 2008) e da ludicização do cotidiano (Lipovetsky e 

Serroy, 2011), se transforma em consumo em todas as formas nas quais pode ser 

representada midiaticamente. Da comida espetacular da alta gastronomia à comida mais 

ortodoxamente saudável, tudo pode ser transformado em mídia por si, sem necessitar fazer 

uso de qualquer aparato técnico no processo tradutório do espetáculo do ambiente midiático 

comunicação para as mídias tradicionais e/ou digitais.  

Abordando os exemplos citados, mostrando como a sociedade contemporânea vai da 

alta gastronomia, ou melhor, da gastronomídia (Jacob, 2013), à comida fitness, 

aparentemente funcional e saudável, e vai assim criando ambientes de mídia que parecem 

distantes, mas que são muito próximos nos processos semióticos nelas realizados. Dos 

empórios de luxo gourmet às redes sociais  que aparentemente democratizam a comida 

(mas que, na verdade, acabam tornando o acesso à boa comida cada vez mais custoso e 

difícil), vemos que o acesso ao consumo de alimentos e o poder dessa indústria tornam a 

expansão da comida como mídia uma estratégia de poder capitalista e biopolítica mais 

comum do que poderíamos supor a priori.  

 

Comida e alimento como mídia 

No cenário contemporâneo de uma comunicação que se desenvolve plenamente no 

bios midiático identificado por Muniz Sodré (2002) ainda na década passada, podemos 

afirmar novamente que as linguagens da alimentação hoje atuam midiaticamente por si, 

independentemente do suporte utilizado. Atualizando o conceito antes formulado de 

gastronomídia3 apontamos que não é a gastronomia apenas que se configura em mídia, mas 

em uma perspectiva muito mais ampla e adequada ao universo comunicacional 

contemporâneo, é a comida e o alimento que operam este papel, textos da cultura que são e 

que se ressignificam continuamente em mídia per se.  

No bios midiático, a comunicação se desenvolve na esfera do corpo, dos afetos e 

dos vínculos (Sodré, 2006) o território perfeito para o desenvolvimento de uma comida-

mídia e de um alimento-mídia, que vai se reconfigurando em novos textos da cultura com 

amplos significados. Indo muito além do estudo da comunicação como um fato distante da 

realidade cotidiana e nos aproximando da história das mentalidades francesa (Burke, 1992) 

colocamos que o olhar para a comida como mídia nos aproxima da “ciência do comum” de 

                                                
3 Idem nota anterior.  
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Muniz Sodré, remontando ao título da obra mais recente do comunicólogo (2014). Nela, 

Sodré aponta para a necessidade de se considerar a comunicação um campo científico 

intrinsecamente aliado à vida cotidiana, onde as ordens (e desordens) políticas e 

econômicas mudam a todo instante o status desse campo. Ele aponta, inclusive, a 

necessidade ímpar de se considerar a priori que comunicação e capitalismo constituem, 

hoje, um par indissolúvel (idem, p.55) – e, inserido que está a comida no mercado de 

alimentos mundial, seria ingênuo não considerar a atuação do capital na comunicação de 

qualquer tipo de comida e/ou alimento, ainda mais na esfera do biopoder e da biopolítica: 

 
O capitalismo contemporâneo é ao mesmo tempo financeiro e midiático: financeirização 
e mídia são as duas faces de uma moeda chamada sociedade avançada, essa mesma a que 
se vem apondo o prefixo pós (pós-industrialismo, pós-modernidade etc). (SODRÉ, 2014: 
p.55) 

 

No capitalismo a comunicação sempre irá desenvolver um papel duplo, para se dizer 

o mínimo: ao considerarmos a semiose inerente aos processos comunicacionais, e por 

conseguinte culturais, a comida e o alimento comunicam seu papel como compostos 

nutricionais e de manutenção da vida e comunicam também os papeis mercadológicos e 

sociais de marcas, empresas e estilos de vida – marcas que tais estilos são da vida 

contemporânea.  

Como comunicar e capitalizar hoje podem ser sinôminos, a comida ora é um 

sinônimo de vida chique, estiloso e globalizada, ora sinônimo, com as mesmas 

características, da vida saudável e simples, que retoma preceitos higienistas da alimentação. 

Curiosamente, em seus objetivos comuns de vender e difundir ideias, as duas se encontram 

e se cruzam, criando textos muito próximos.  

Lazaratto (2006) chama a atenção para a integração dos poderes disciplinares, 

advindos aqui neste estudo da indústria e, portanto, do capital e da sociedade com os 

poderes biopolítcos, que referenciam vida e a manutenção desta vida. Assim ele propõe a 

integração de tais poderes como a principal estratégia capitalista/comunicacional do 

contemporâneo: 

 
Integrar significa religar as singularidades, homogeneizá-las e fazê-las convergir 
enquanto singularidades em funçãode um objetivo comum. A integração é uma operação 
que consiste em traçar uma linha de força geral que passa pelas forças e as fixa nas 
formas. A integração não passa por abstração/generalização, unificação fusional, ou 
mesmo pela subsunção (para falar em termos hegeliano-marxistas). A atualização das 
relações de poder se dá pouco a pouco, "pedra a pedra", como concebia Gabriel Tarde. É 
um conjunto de integrações, primeiramente locais, depois globais. Deleuze descreve a 
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integração como um procedimento para juntar os networks e patchworks, os fluxos e os 
agregados. (LAZZARATO, 2006: p.66) 

 

Tal integração no estudo do sistema cultural alimentação será aqui analisada 

colocando o foco de investigação em dois exemplos contemporâneos: a inauguração do 

espaço gourmet Eataly, que aconteceu no primeiro semestre de 2015 na cidade de São 

Paulo e a contínua expansão dos produtos fitness, que se relacionam à alimentação 

funcional. Sob o ponto de vista da biopolítica, o estudo de tais ambientes midiáticos visa 

solidificar o conceito revisto de comida como mídia, indo muito além da anterior –embora 

ainda verificada – gastronomídia. Pretendemos justamente buscar os fluxos e agregados 

para chegar a um caminho que nos dê pistas do entre sistemas que caracteriza sempre a 

grande riqueza da comunicação. 

 

O biopoder e a biopolítica do fitness: comida funcional 
 

O biopoder advém do termo foucaultiano que fala da prática dos estados modernos 

de regular e subjugar os corpos por meio de coerção e de coesão social, cujo uso leva ao 

exercício da biopolítica. Foucault (1988, p.151) diz que as práticas disciplinares do 

exercício do poder se baseavam no “no corpo como máquina: no seu adestramento, na 

ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua 

utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos”.  

No capitalismo a comida move interesses econômicos e sociais de grande 

importância e força. Apenas no Brasil esse setor econômico movimentou R$ 529,6 bilhões 

no ano de 2014, gerando 1,66 milhão de empregos no mesmo período4. Cada pesquisa ou 

novidade sobre a alimentação é visto com grande interesse por boa parte da população, 

tanto que se trata de um tema de grande apelo de audiência para os meios de comunicação 

tradicionais. Mas, especificamente um nicho dentro do setor de alimentos tem recebido 

mais atenção da indústria,  por mostrar grande potencial de crescimento: o fitness e a 

alimentação funcional, que se relacionam a um alimento que além de nutrir, oferece outros 

benefícios, como melhorar a pele, a saúde ou, especificamente na denominação fitness, 

ajuda a alcançar um corpo mais magro e com mais músculos.  

O que nos interessa nesse setor é que a força de seu desempenho de crescimento de 

dois dígitos ao ano , segunda dados da ABIA (Associação Brasileira das Indústrias de 

                                                
4 Segundo dados da ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos). IN: 
http://www.abia.org.br/vs/setoremnumeros.aspx. Acessado em 17 de julho de 2015 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 5 

Alimentos), advém em grande parte dos fenômenos comunicacionais contemporâneos como 

as redes sociais e os blogs. É na imagem das blogueiras fitness e dos perfis de Instagram de 

mulheres ora anônimas, ora famosas, que as marcas se inserem para vender os produtos 

recém-lançados, como barras de proteínas, biscoitos gluten free ou queijos sem lactose, 

entre tantos outros (Jacob, 2015). Pela repercussão contínua na rede dos corpos moldados 

pela alimentação correta do fitness – sem gordura, sem carboidratos, sem glúten e sem 

lactose5 – é que essa linguagem se molda e comunica aos públicos desejados.  

Neste momento faz-se uso do biopoder no sentido mais nato: quando se usa a 

moldagem do corpo para convencer as pessoas a mudarem o que comem para conseguir um 

resultado corporal adequado aos padrões vigentes, o poder de controle se mostra em seu 

poder total. No Instagram, principal ambiente midiático de desenvolvimento da linguagem 

fitness, as fotos de antes e depois dos perfis fitness são uma das características obrigatórias 

dessa estratégia comunicativa – mostrando que a força de vontade e a capacidade de 

controle daqueles que seguem os preceitos da linguagem fitness podem moldar corpos e, 

portanto, dominá-los inteiramente. 

Recuperando o pressuposto de que vivemos numa ambiência comunicativa bios 

midiática e que não existem mais hoje as supostas fronteiras entre real e virtual apontadas 

por Levy (1996) na década passada, convém perguntar se a ação comunicacional das redes 

sociais hoje não fazem às vezes, nas estratégias biopolíticas de controle, das antigas capas 

de revistas. Nas dominâncias culturais da linguagem (Jakobson, 2001) vemos a ideia de que 

determinadas características atraem no discurso por se mostrarem mais presentes e fortes do 

que outras. Nesse caso, pontuamos aqui que a linguagem fitness se mostra atuante e até 

mesmo opressora para as mulheres na convergência de assuntos de dietas, corpo ideal, 

ginástica e outros temas nas redes sociais – particularizadas na comunicação imagética via 

Instagram, geralmente. 

Na sociedade do hiperconsumo pontuada por Lipovetsky (2007), o corpo existe 

também para ser consumido e não apenas para ser agente mediador e transformador da 

comunicação. Vale lembrar que, para Foucault (1988) o biopoder regula os corpos, hoje 

objetos de consumo, e foi fundamental para o estabelecimento de uma biopolítica que 

alavancou o desenvolvimento e a expansão do capitalismo, regulando a ação dos corpos nas 

                                                
5 A menção ao glúten e à lactose vem do fato de estes serem os componentes-vilão da alimentação no contemporâneo, 
configurando modas alimentares como aconteceu em tantos outros momentos da história da alimentação como pode ser 
visto em FOXCROFT, Louise. A tirania das dietas: dois mil anos de luta contra o peso. São Paulo: Editora Três Estrelas, 
2013. 
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esferas de produção e de controle industrial. O biopoder zela dos processos como 

nascimentos e mortalidades, da saúde da população gerenciando assim, a vida dos 

indivíduos como um todo. Assim, a biopolítica surge no uso que se faz do biopoder, ou 

seja, gerenciando-se e modificando a vida de indivíduos que não estão fisicamente 

relacionados, necessariamente.  

Assim, a linguagem fitness pode ser vista como uma estratégia comunicativa de 

origem biopolítica, pois visa gerenciar a vida de pessoas comuns atraídas por algumas 

personalidades e que se sentem obrigadas a seguir aquele modo de vida. Acreditamos que 

esse “gerenciamento de corpos”, citado por Foucault, esteja no cerne da questão sobre a 

opressão dos corpos, especialmente das mulheres, pela linguagem fitness. 

A partir do artigo apresentado no XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação, em Foz do Iguaçu, em 2014, observamos as seguintes características da 

linguagem fitness, que servirão de parâmetro de comparação com o exemplo seguinte:  

 

• uso de ingredientes caros e de acesso complexo;  

• a prevalência do discurso do emagrecimento como a única opção de saúde e 

bem-estar disponível; 

• os autores de blogs e redes sociais como grandes fontes de conhecimento e 

exemplos para todos os seguidores; 

• a valorização demasiada dos nutrientes em detrimento dos alimentos – os 

alimentos são classificados como proteínas, carboidratos, frutose, lactose etc.    

• a valorização do ato de cozinhar, fundamental para o preceito de comida 

simples e fresca;  

• o uso excessivo de termos em língua inglesa nas hashtags do Instagram como 

#eatclean, #letscook #lowcarbhighfat etc. 

 

Outra questão que nos interessa é como a linguagem fitness, que se configura como 

uma alimentação mais natural e saudável do que a alimentação das massas, que pressupõe 

mais o ato de cozinhar do indivíduo que vai comer, assim como uma escolha mais ativa dos 

alimentos, aproxima essa linguagem do mundo da gastronomia, embora ambas pareçam 

distantes. Veremos como a alta gastronomia e o fitness se configuram como imagens 

semelhantes e estratégias de biopoder também muito parecidas no sistema cultural da 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 7 

alimentação tendo como exemplo o empório Eataly, rede internacional que inaugurou 

recentemente uma loja em São Paulo.  

 

 

A biopolítica da gastronomídia: Eataly 

Linguagem do sistema cultural alimentação derivada do excesso expositivo e 

espetacular no qual a gastronomia se insere no contemporâneo, a gastronomídia se espalha 

rapidamente pelo mundo – ora se associando a ambientes midiáticos de suportes 

tradicionais, como programas de televisão e livros, ora aos fatos cotidianos, como a 

abertura de espaços dedicados à gastronomia, valorização de comida de rua e um crescente 

aumento da importância atribuída à profissão de chef de cozinha.  

Consideramos que a gastronomia é mídia porque ganha espaço no contemporâneo e 

se identifica com as indústrias contemporâneas da persuasão. Simulam-se assim imagens 

que transformam o termo gastronomia em um selo de qualidade que garante a excelência, 

social e gustativa, daquele alimento. Como lembra Lipovetsky, “Estamos na época em que 

criar produtos já não basta: é preciso criar uma identidade ou uma cultura de marca por 

meio do marketing, do superinvestimento publicitário e da hipertrofia da comunicação” 

(2006, p. 95). Assim, a gastronomia no bios midiático se transforma em gastronomídia ao 

simular tais realidades e ao se combinar com marketing, publicidade e excesso 

comunicativo no mundo do hiperconsumo. Verificamos uma veiculação da veiculação: a 

gastronomia que se auto-propaga e que é propagada pelos meios de comunicação, na era do 

espetáculo e do hiperconsumo: 

Gula, fome, desejo, frustação: muitas são as emoções que se relacionam à 

comunicação do alimento, da culinária, da gastronomia e da gastronomídia. Nada disso é 

gratuito e já foi detectado há algumas décadas pela publicidade e pela propaganda, como 

detecta Sodré (2006, p.79), naquilo que o autor chama de estratégias sensíveis: “Persuadir, 

emocionar, abrir os canais lacrimais do interlocutor por meio do apelo desabrido à 

banalidade são recursos centrais da retórica propagandística, aperfeiçoada pela retórica e 

pelo marketing de hoje”. É do marketing e da propaganda que nascem boa parte das ações 

da gastronomídia e todas se inserem no espetáculo real, cotidiano e banal, como diz Sodré. 

Debord deve ser novamente citado por ter antecipado essa discussão sobre o sensório, a 

cultura e a mudança de mentalidades, trabalhando naquilo que se amarra ao estudo das 

fronteiras da cultura desenvolvido por Lotman (1996).  
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São esses processos semióticos, que estimulam rearranjos da ordem sígnica e, 

posteriormente, simbólicos que nos permitem observar que a gastronomídia depende da 

exposição midiática da comida, como dito anteriormente. Afinal, dos cuidados da casa aos 

cuidados com a família, a transformação de linguagens em mídias puras é uma 

característica recorrente e importante no nosso bios midiático contemporâneo.  

O exemplo que nos propomos aqui é a inauguração do empório Eataly em São 

Paulo, no mês de maio de 2015. Criado na Itália em 2007, o empreendimento diz ter o 

conceito de  

 
Criar e comprar ações ações de empresas de alimentos e bebidas de alta qualidade e hoje 
tem ou é parceiro de mais de 19 empresas que produzem ou distribuem alimentos 
italianos de alta qualidade, incluindo: água, bebidas não alcoólicas, vinhos, carnes 
frescas, carnes curadas, queijos, massas, doces, assim como uma agência voltada ao 
turismo gastronômico. Essas empresas fornecem aproximadamente 25% dos produtos da 
mercearia, enquanto os outros 75% são fornecidos por mais de 2 mil produtores 
(EATALY, 2015)6 

 
Hoje existem 29 lojas da marca pelo mundo, sendo 15 delas na Itália; duas no Japão; 

duas nos EUA; uma em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos; uma em Istambul, 

capital da Turquia e agora uma em São Paulo. Para escolher o local, os donos do Eataly 

alegam que São Paulo, além de ser a maior cidade da América Latina, é também o ponto de 

maior concentração de imigrantes italianos fora da Itália. A loja possui 4.500m2 , com 19 

pontos de alimentação dispersos no mercado de alimentos que vendem produtos italianos 

ou de parceiros de produtos brasileiros, que sigam as normas da empresa.  

São Paulo já conta com tradicionais empórios gourmets, como a Casa Santa Luzia, 

nos Jardins, e o Empório Santa Maria, no Itaim Bibi, mas se tratam de empreendimentos 

locais, sem a marca de um grande conglomerado dedicado aos prazeres da gastronomia. O 

Eataly chega como status de ofertar um carimbo de excelência gastronômica à cidade, 

sendo conhecido por si só, independentemente da exposição na mídia tradicional e 

eletrônico da qual a sua inauguração gozou. Hoje, mais de dois meses depois da abertura, o 

local continua sendo palco de imensas filas aos finais de semana e muitas vezes durante a 

semana, atraindo turistas de todo o País ávidos por conhecer esse “templo” da gastronomia. 

O local é frequentado por pessoas bem arrumadas, que querem comprar produtos caros e de 

qualidade comprovada (segundo os lemas do local) ou provar massas frescas ou queijos 

frescos que podem ser ali comprados no mercados e ali mesmo degustados. O conceito de 

                                                
6 In: www.eataly.com.br. Acessado em 19 de julho de 2015. 
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empório e local de alimentação conjugados é comum na Europa e muitos mercados de rua 

começaram a segui-lo, como o La Boqueria em Barcelona. Ou, indo para um exemplo mais 

próximo ao Eataly, as Galeries Lafayette Gourmet, em Paris. 

No Eataly, a normatização pelo “poder” dos desejos corporais da gula se faz 

presente em todos os espaços, assim como a normatização do “ver e ser visto”: se você não 

está adequadamente vestido, se sentirá um estranho inadequado ao local. Verificamos ali a 

existência de um biopoder que gera o exercício de uma biopolítica da gastronomídia que 

coloca regras claras, tais como: 

• o custo final da conta será alto;  

• como se trata de acordos comerciais com empresas parceiras, os produtos são 

caros e repetitivos (a oferta de marcas e de produtos é limitadas);  

• o código do quem deve frequentar e como frequentar é rígido e desobedecê-

lo gerará desconforto; 

• a gastronomia é a grande desculpa para gerar visibilidade ao visitante. No 

local parece claro que apreciar comer bem é o que menos importa.  

 

Trata-se de uma gastronomídia no mais pura essência, pois o empório se sustenta 

nessa construção simbólica de espaço iluminada da gastronomia. A configuração das 

mensagens ali criadas e a comunicação delas se faz pelo corpo dos frequentadores, pela 

disposição dos produtos no local, pela configuração das comidas ali vendidas e comidas.  

O ponto de encontro com os ideias da gastronomia que aqui nos interessa é o da 

matriz da linguagem gastronômica: para criar esse ambiente midiático no qual a 

gastronomia é a principal atração, o Eataly aposta na divulgação de ideais que se coadunam 

com os princípios dessa linguagem e que remetem aos ideias da alimentação saudável. 

Podemos ver abaixo tal ação na reprodução dos 10 princípios de ação da empresa, expostos 

como valores de atuação da marca, publicados no site da empresa.  

 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 10 

    

        

                   

        

        

                  



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 11 

 

                

          
 

 

Mostrando que as estratégias das linguagens da alimentação podem ser semelhantes 

e que há uma proximidade muito grande entre os textos da cultura gerados pela 

gastronomídia e aqueles gerados pela linguagem fitness, consideramos que ambas podem 

ser analisadas e interpretadas sob a luz da biopolítica que regula a produção simbólica do 

sistema cultural da alimentação. E gerando assim, textos que tanto agem na abundância 

alimentar espetacular (gastronomia e gastronomídia) quanto na escassez cuidadosamente 

programada (alimentação saudável, funcional e/ou fitness).  

 
Abundância e escassez programadas na comida-mídia 

Na esfera da biopolítica, a qualidade superior da comida, o fazer a própria refeição 

ou observar como ela é feita, a escolha de bons ingredientes, a valorização de quem produz 

o alimento, a preocupação com ingredientes naturais (de preferencia orgânicos) são 

características encontradas tanto na gastronomídia do Eataly quanto na comida fitness das 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 12 

redes sociais. Quando uma persona pública do mundo fitness7 propõe que os seus 

seguidores carreguem marmitas com refeições preparadas por eles próprios para todos os 

lugares que forem, valoriza-se a origem da comida do mesmo modo que ocorre quando 

alguém compra um macarrão no Eataly e pede que ele seja preparada imediatamente.  

Observamos que a valorização da boa comida tanto atende quanto contraria 

interesses da indústria da alimentação. Atende porque abre novos nichos de mercado que 

geram ambientes midiáticos de valorização do comer, gerando valor de mercado, algo que, 

obviamente, sempre interessa ao capitalismo. Contraria porque pode levar as pessoas a 

fugirem dos alimentos mais lucrativos para esta indústria, que são aqueles extremamente 

processados. Por enquanto, as duas faces observadas da comida-mídia mostram que a 

indústria ganha, que o consumo se reinventa no corpo e na biopolítica inerente ao 

capitalismo. Ao se apropriar e aproveitar da fome e das necessidades alimentares dos 

indivíduos, o capitalismo cria poder sobre os corpos e gerencia fomes, vínculos, culturas, 

memórias, afetos. Não há nada novo que não venha sendo recriado pela indústria há mais de 

dois séculos. O que realmente se metamorfoseia com enorme velocidade é o modo como os 

alimentos são comunicados no contemporâneo, transformados em mídias que geram 

consumo, persuadem e seduzem ao mesmo tempo.  

Foucault (2007) fala do poder-conhecimento que gera verdades que são repassadas 

continuamente aos indivíduos e que possuem a capacidade de criar novas normas de 

atuação e de vida. Assim, as verdades produzem leis e estas produzem normas. Tanto a 

alimentação saudável, fitness, quanto a alta gastronomia que valoriza a comida produzida 

artesanalmente e os orgânicos, cria como norma que comer bem é comer simples, é 

cozinhar. Não importa se para emagrecer ou apenas para pertencer à alta gastronomia.  

Nesse sentido vale lembrar o impulso que a comunicação comida-mídia ganha dos 

campos da medicina e da nutrição, por excelência, bons geradores persuasivos de leis e de 

nromas. A medicina, também citada por Foucault, é a própria norma e a lei do “coma 

saudável e bem”: 
 [o] controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 
consciência ou pela ideologia, mas começa pelo corpo, com o corpo. Foi no corpo 
biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O 
corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica 
(FOUCAULT, 2007, p. 47). 
 

                                                
7 Tais personas são, geralmente, blogueiras fitness, como Gabriela Pugliesi 
(https://instagram.com/gabrielapugliesi/) e Bella Falconi (https://instagram.com/bella.falconi/) , que se 
tornaram  
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É no controle pelas grandes verdades da medicina, da nutrição e das linguagens da 

alimentação que a sociedade administra os indivíduos e é neste cenário que observamos a 

configuração de uma comida-mídia que opera tanto na abundância da qual a gastronomia e 

a gastronomídia são dependentes quanto na escassez programada do fitness da quantidade e 

não da qualidade, mesmos paradigmas da gastronomia.  

Do mesmo modo que o comer saudável e fitness dever obedecer a regras 

nutricionais, comer gastronomicamente e frequentar espaços como o Eataly deve obedecer 

padrões de gosto e de consumo. São ideias normativos, biopolíticos, que ignoram o sujeito 

e, muitas vezes, a comida como como símbolo de pertencimento cultural, social e até 

mesmo espiritual. E são, ao mesmo tempo, parte da construção midiática da comida e do 

alimento como mídias, por mais paradoxais que possam parecer inicialmente. 
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