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Resumo 

 

Este ensaio faz uma reflexão sobre a divulgação científica de saúde a partir da 

concepção de “leveza” identificada por Lipovetsky (2016) como atributo social 

relevante no imaginário contemporâneo. Ao analisar a oferta de mensagens 

disponibilizadas a partir da banca de revistas, tomamos a figura da berinjela como 

exemplo de reconfiguração da produção de verdades sobre vida e a saúde na mídia. De 

um mero vegetal insosso, a berinjela midiatizada ganha superpoderes em prol de uma 

vida mais leve. Tal proposição, calcada num simulacro da realidade, sinaliza questões 

importantes para debater a crise na produção da informação e conhecimento. Vamos 

trazer as diferentes forças que alimentam o imaginário das Biociências veiculado na 

mídia. 

 

Palavras-chave:  Imaginário; Saúde; Imagem; Divulgação Científica. 

 

Introdução 

O clamor por uma vida mais leve e saudável já está impregnado em muitos 

segmentos com a contundente mensagem para diminuir a obesidade, incentivar a prática 

de esportes e o cultivo de produtos saudáveis vem sendo reforçado constantemente 

pelos profissionais de saúde diante do crescente número de obesos e de pacientes que 

sofrem de doenças crônicas. Nas bancas de revistas, há uma preponderância de 

mensagens que valorizam o corpo mais afinado, identificado em publicações de 

divulgação midiática sobre saúde, a partir de pesquisas empíricas em bancas de jornais .  

Este espaço nobre de conteúdos no cenário urbano (Luz et al. 2013) nos permite 

visualizar a oferta de sentidos produzidos midiaticamente, onde a imagem tem um papel 

preponderante. Porém, como analisado por Luz et al. (2017) e por Machado (2017), a 

mensagem é reforçada na simbiose imagem e palavra, que resulta na produção de 
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sugestionamentos por parte das Biociências sobre modos específicos de como devemos 

conduzir a vida e a saúde. 

A berinjela apareceu logo nas primeiras observações de campo como um dos 

temas recorrentes tratados nas capas. De forma jocosa, era citada nas apresentações dos 

resultados da pesquisa, como uma forma lúdica de visualizar o processo de produção de 

verdades na divulgação científica sobre saúde. Vamos resgatar essa figura, até então 

despretensiosa, e dar a ela um caráter analítico, de modo a exemplificar as 

reconfigurações da produção de conhecimentos na mídia, a partir de vários pensadores 

contemporâneos. Com isso vamos problematizar a mudança significativa dos agentes de 

difusão do conhecimento científico na arena midiática e o papel da ciência para gerar 

autoridade sobre saúde e vida. 

 

Redistribuindo o peso da modernidade  

A modernidade apostou no desenvolvimento tecnológico como forma de atingir 

o propósito de progresso. Ao longo dos últimos séculos, a agilidade foi um dos 

requisitos necessários para romper com os atributos da sociedade do peso (Silva, 2016): 

disciplina férrea, sufocamento dos desejos, aniquilamento do eu, asfixia da 

subjetividade, entrega total a projetos da sociedade.  

Lyotard (1994) inicia as discussões sobre o conceito de pós-modernidade ao 

perceber uma reconfiguração na produção de conhecimento que redistribui os valores 

até então caros para a modernidade. Um dos pontos é a transformação do saber em 

produto e diminuição do papel do Estado como mediador nesse processo. O saber 

cientifico em crise é reconfigurado pelo saber narrativo, que cria condições de 

legitimação do conhecimento por meio da linguagem, através de argumentos que geram 

credibilidade ao campo, a partir da competência técnica e da boa performance. A 

tecnociência e o avanço do capitalismo regulam a vida social criando as narrativas que 

dão suporte aos conhecimentos que necessitam dos experts para sua validação. Uma 

pragmática que cria metaverdades que explicam a verdade: são as narrativas 

legitimadoras, garantidas pelo sistema, que dão a garantia sobre a informação. Não há 

provas, apenas a garantia que devemos confiar no sistema.  

Bombassaro (1995) afirma que a imagem do mundo e de nós mesmos resulta em 

produção de conhecimento científico”, que definirá os regimes de verdade válidos para 

a sociedade.  Nesta perspectiva, a ciência nada mais é do que uma ação e um produto 
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humano, desenvolvidos por grupos de pesquisadores. Nesse entendimento, a verdade do 

discurso científico não é aquilo que é, mas aquilo que se dá, que se inventa 

(FOUCAULT, 2000, p. 114-115), portanto, uma construção humana, influenciada por 

mecanismos de poder e por saberes. 

Lipovetsky (2004), defensor da noção de hipermodernidade, acredita que os 

valores da modernidade estão potencializados em nossos tempos. Numa visão 

conciliadora, reconhece características importantes de ação dos sujeitos dentro da 

próprias condições de produção. Para ele, elementos como o consumo, a massificação e 

outros elementos tidos como determinantes por outros pensadores, encontra espaço nas 

proposições de Lipovetsky como possibilidades da vida moderna. Defende que a cultura 

liberal, mesmo pregando uma massificação dos costumes, lança para o indivíduo o 

desafio de buscarem seus próprios meios de desenvolvimento. Aponta nesse processo o 

narcisismo como impulsionador das práticas, que gera indivíduos fragilizados e 

desestabilizados que tem a missão de carregar-se e construíres sozinhos sem o apoio das 

referências coletivas ditadas pela norma (Lipovetsky, 2004).  

A era do consumo de massa, que pregoniza o individualismo, o prazer e 

felicidade plena são apontados pelo autor como nova retórica moral. A pós-moral, ou 

moral emocional, surge do paradoxo do maior grau de individualismo que encontra o 

outro por meio de ações de caridade mediadas pelo espetáculo. Teleassistencialismo 

ganham repercussão a partir de iniciativas do showbussiness: mega espetáculos de rock 

e grandes festas que dão outra reconfiguração para a generosidade: se antes a moral 

laica ou religiosa eram sinônimos de sermões disciplinadores, a moral pós-moderna é 

regida pelos encantamentos e pela emoção que sensibiliza o público para uma 

generosidade sem obrigações e sanções.  

Dessa forma, reconhece o relativismo dos valores, devendo ser considerada na 

sua pluralidade, mas que nem por isso deixa de lado valores absolutos. Como o direito à 

liberdade, à individualidade e o respeito aos direitos do homem, no que Lipovetsky 

chama de “caos organizador” da era pós-moralista, valores mínimos que permite uma 

individualização da moral que pode abarcar temas controversos como questões como 

aborto, consumo de drogas, uniões de mesmo sexo, eutanásia. O levantar de diversas 

bandeiras abre espaço para o que ele considera como um individualismo responsável, 

onde as causas das tribos, conforme Maffesoli (1988) entende as relações pós-

modernas, encontram a busca por demandas e preocupações éticas em comum. Isso 
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contrapõe o ideia de individualismo irresponsável, de autonomia descontrolada e sem 

regras, que reforça as diferenças, estimula o consumo desenfreado sem preocupações 

ambientais e sociais. 

Wolton (2011), nega que haja pós-modernidade, defendendo a ideia de que  diz 

que a comunicação possui em si valores que propiciam a alteridade e a produção de 

vínculos e diminuição das diferenças. Que a informação por si só não é garantia de 

criação de reações, nem o uso das tecnologias vai ser a solução para os dilemas atuais. 

Considera que é saindo das redes sociais e tecnológicas e ampliando a convivência 

humana é que se tem uma maior interação e geração de laços e afetos. Entende que a 

produção de grandes volumes de informação não cria mais diversidade mas 

racionalização e uniformização do conhecimento, o que gera uma pasteurização das 

mensagens e o reforço da intolerância e desinformação. O aumento da velocidade na 

produção de conteúdos e o compartilhar pelos meios eletrônicos de maneira instantânea 

e globalizada são formas de impedir o aprofundamento do debate e o acirramento da 

polarização.  

Bruno Latour (1994), por sua vez, acredita que a crise na produção de verdades 

está na incapacidade dos cientistas de produzirem verdades absolutas, que passa 

também pela legitimação e reforça a construção de narrativas. Para ele, a modernidade, 

enquanto projeto, não chegou nem a se concretizar, pois o princípio fundante de uma 

natureza separada do homem, não conseguiu ser implementada. A ação humana não é 

independente da natureza e esta também não existe sozinha, depende do olhar humano 

para ter um valor atribuído. Com isso, convoca a integração de atores não humanos para 

refazer a leitura do mundo.  

Percebemos nessas proposições, por vezes antagônicas sobre a constituição de 

uma nova fase da modernidade, seja como pós-modernidade, modernidade tardia ou 

mesmo por uma não modernidade, que a produção de conhecimentos reconhece uma 

produção de narrativas como modo de operação. E que a construção de verdades 

obedece critérios que são construídos socialmente com o intuito de legitimação. Se 

antes as autorizações cabiam às instituições pelo peso de sua força de coersão, agora 

elas são reconfiguradas para atuar por meio do sugestionamento e encontram na 

narrativa formas de atribuir autoridade ao conhecimento científico. Este, por sua vez, 

assume o papel de autoridade diante do conteúdo midiático, garantindo a confiança 

necessária para a informação. Com isso, o peso da instituição, inclusive escolar, ganha a 
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leveza da informação midiática, sem perder a autoridade chancelada pela produção 

científica das biociências.   

 

A leveza como atributo de saúde 

 A modernidade em nome da racionalização e mercantilização, necessitava de 

agilidade, mobilidade e dinamismo. A leveza aparece como um atributo que 

gradativamente vai sendo inserido na produção de bens, na própria estrutura das 

instituições, na cultura e também sobre o corpo. O intuito era possibilitar uma vida mais 

dinâmica, confortável e bela. Também marca uma leveza hedonista, que valoriza as 

imagens luxos e de promessas de prazer, que valorizam o bem estar, a diversão e a 

felicidade aqui e agora, que se constitui como um ideal de vida (Lipovetsky, 2016). 

 Esse movimento procura dar à civilização moderna uma existência mais leve que 

o peso da sociedade medieval, imobilizada pelo sofrimento e pela culpa que dependia da 

vontade divina para alcançar a libertação, ainda assim por meio da penitência e da 

aceitação à dor. O homem moderno, se livra dos fardos do passado, num propósito de 

vida que valoriza o leve na ideologia do progresso que promete uma felicidade 

universal, amparada pelos recursos leves da tecnociência.  

  O amplo desenvolvimento alcançado no pós-guerra, impulsionou uma mudança 

importante nas condições de vida, reduzindo as condições insalubres de moradia, 

ampliando a eletrificação e mecanização dos lares e democratizando o conforto 

doméstico.  Os centros urbanos passaram a ser atrativos desse modo de vida mais ágil e 

leve e principalmente lúdico. Os meios culturais de massa se expandem e levam consigo 

esse imaginário: cinema, rádio e televisão incorporam esse processo e difundem uma 

fun morality que valoriza uma cultura hedonista, de satisfação imediata, que valoriza a 

alegria e a diversão, consumidas por meio da moda, das novidades do mercado e das 

férias (Lipovetsky, 2016). 

 O corpo também passou a ser forjado por uma nova estética: alimentação mais 

leve, ginástica, dietas e medicação, entram para a rotina de práticas que garantem mais 

agilidade e performance para o trabalho. O desenvolvimento tecnológico da medicina, 

que ampliou a oferta de vacinação, medicamentos e acesso à higiene, bem como na 

oferta de alimentos diminuiu as taxas de mortalidade infantil e ampliaram a expectativa 

de vida em muitos países. 
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  Busca-se garantir uma vida cada vez mais prolongada e cheia de vitalidade: o 

corpo é cada vez menos sinônimo de degradação física e sim de energia. Os 

aposentados hoje são estimulados a “recomeçar a vida”, investindo no turismo, numa 

segunda ou terceira formação e investindo no esporte competitivo.  

 A tecnociência da saúde investiu em processo mais leves como na genética, na 

nano e biotecnologias que por meio de medicamentos cada vez mais eficazes e por 

tecnologias que incorporam a digitalização e o diagnóstico por imagens, vencem a 

barreira do visível e acessam o interior do organismo de forma cada vez menos 

invasiva.  

 A biomedicina, no entanto, deixou o ato de cuidar, e passou a ser a ciência da 

prevenção de doenças (Luz, 2014). A noção de risco torna-se uma recorrência constante 

como forma de alerta para prevenção de hábitos e o consumo de alimentos que 

provocam doenças crônicas (Castiel,2003).  

 A obesidade passa a ser encarada como um grande mal, considerado com um 

desvio de conduta, uma ameaça, um risco à convivência social. Ser esbelto é um valor 

caro ao homem (principalmente à mulher) na modernidade. O corpo pesado, adiposo, 

que em outros momentos demonstrava ser saúde em tempos de carência de alimentos, 

passa a ser sinônimo de doença, especialmente doenças cardiovasculares, diabetes e 

outras comorbidades que a longo prazo impactam fortemente os sistemas de saúde, 

diminuem o número de profissionais aptos ao mercado de trabalho e significam um 

aumento significativo nos custos para tratamento dessas doenças crônicas. Ser gordo 

pesa para a sociedade moderna e cabe a cada indivíduo arcar com o ônus para entrar na 

forma definida. 

 Para tanto, os corpos precisam estar em constante movimento pelo esporte. As 

modalidades tradicionais de competição foram ganhando forte concorrência de opções 

em que a velocidade e o desempenho individual são imperativos. O importante nessa 

tendência é valorizar a queima de calorias. A musculação também ganha muitos 

adeptos, especialmente entre os homens. Todos são convidados a tonificar seus 

músculos, ainda que de forma leve, sem o uso de peso, com o foco na fortificação ao 

longo prazo. Há, no entanto, aqueles que apostam na hipertrofia muscular para garantir 

uma constituição física mais avantajada, que valorize a definição e músculos 

ressaltados, potencializados por suplementos hiperproteicos. O uso condenado de 

anabolizantes e drogas sintéticas não liberadas (o dopping no esporte), por vezes são 
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utilizadas pelos praticantes como forma de acelerar e potencializar um corpo hiper-real 

dentro desses atributos.   

 A nutrição, que prima por alimentos leves, ganha espaço à mesa e no mercado, 

em resposta às opções hipercalóricas de produtos industrializados. Nas últimas décadas, 

cresceu exponencialmente a procura por vegetais orgânicos, barras de cereais, shakes 

nutricionais e suplementos em cápsulas que garantem a oferta de vitaminas e minerais 

com a ingestão mínima de gordura, sal e carboidrato. 

 A saúde que ganha a capa das revistas sobre o tema, cujas celebridades da 

televisão e do cinema são modelo de corpo a ser alcançado, prioriza corpos leves e 

musculosos, formatados por essa cadeia de valorização. Mesmo a contratendência de 

revalorizar os corpos pesados das modelos plussize, que não mais se reconheciam na 

difusão midiática, especialmente nos editoriais de moda, ainda assim priorizam a figura 

de mulheres que, mesmo com quilos a mais na balança e curvas mais acentuadas, ainda 

assim conservam corpos ágeis, dinâmicos e despojados. 

 Não foi a gordura que foi redimida, mas a leveza nos corpos mais pesados: uma 

estética mais “inclusiva”, mas que não abre mão da leveza estética. Não são mulheres 

que se atiram aos prazeres da gula: ao contrário, reconhecem sua derrota para a luta 

contra a perda de peso, mas que se sentem leves por uma vida mais liberada da ditadura 

da vida fitness, embora não a abandonem totalmente.  

.  

A berinjela como estrela na capa 

 Nas publicações sobre saúde, há nos corpos uma tendência para a hiper-

realidade, conforme atributos identificados por Baudrillard (1981). Encontramos neles 

curvas e músculos que naturalmente não encontramos na natureza humana. Um 

simulacro da realidade procurando atingir a utopia da saúde perfeita identificada por 

Sfez (1996). 

 Os alimentos que turbinam e afinam esse corpo hiperajustado são também 

estrelas da produção midiática. A nutrição é o segmento que ocupa boa parte da vitrine 

das bancas (Luz et al. 2013), com uma grande variedade de títulos, cores, formas e 

instruções de uso. As imagens ilustram também, da mesma forma, frutas e vegetais 

hiper-reais, que demonstram em si a imponência de um cardápio voltado para a 

conquista de um corpo mais leve e ágil.  
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A recorrência da palavra “poder”, foi logo identificada como um sinalizador de 

como esses alimentos não só são eficazes no propósito de afinamento do corpo, como 

compõem no imaginário a materialização de um poder que pode ser consumido e 

transformado em valor social. Em outras palavras, consumir esses alimentos, praticar os 

exercícios propostos e usar as roupas ditadas pelos editoriais de moda representam a 

construção de um corpo adequado para as necessidades da sociedade de consumo. 

A berinjela, até pouco tempo, não era apreciada pelo paladar do brasileiro, por 

ser um vegetal exótico na flora do país. A falta de opções de consumo identificava esse 

alimento como insosso e sem atrativos à população em geral. No entanto, ela passou a 

figurar as capas das publicações sobre saúde, sendo elevada a condição de produto 

saudável. Inúmeras receitas nutritivas são apresentadas como forma de integrar esse 

alimento ao cardápio daqueles que buscam um corpo bem nutrido e leve. 

Um dos exemplos, para ilustrar essa ideia está na 

série de edições “O Poder da Berinjela”, da editora Alto 

Astral. A publicação destaca o vegetal, in natura , como 

na capa do nº 2 do ano 2 (fig. 1), em que o fruto é exibido 

reluzente, com muito brilho na sua pele, sem rugosidades. 

A edição traz destaque para o combate à perda de peso, 

prometendo eliminar 4kg em 15 dias com a ingestão de 

farinha de berinjela, além de apresentar sugestões de 

receitas saudáveis.   

Na capa da edição 

135 da revista “Viva 

Saúde” apresenta o título 

“Berinjela emagrece mesmo?: a ciência diz que o 

vegetal reduz o colesterol. Investigamos agora a aão da 

farinha e da água no combate à obesidade” (fig 2.), 

onde o vegetal também ganha destaque diante de outras 

temáticas da edição como uso da pílula 

anticoncepcional, bullying, somatização de emoções e 

vacinação contra a gripe. Demonstra a repercussão do 

vegetal como item preponderante nas dietas de 

emagrecimento a partir dos estudos científicos.   

Figura 2 - revista  

O Poder da Berinjela ano 2, n. 2 

Figura 1 - revista “Viva Saúde” 135 
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Uma das capas (fig. 3) que destaca a força da berinjela aparece na edição 

dedicada às dietas que incluem o uso da “água” do fruto com limão em jejum, 

prometendo eliminar 8kg em um mês, no consumo. A modelo da capa, muito magra, 

com uma expressão de sorriso, contrapõe com a estranha 

possibilidade de usar o líquido extraído a partir do 

vegetal. A mensagem reforça o esforço necessário para 

emagrecer a partir do consumo da berinjela. 

As características visuais e textuais que 

apresentam esse alimento se caracterizam pela 

construção de um produto capaz de responder às 

expectativas daqueles que buscam um corpo perfeito. 

Nas imagens, a berinjela é apresentada reluzente, sem 

manchas e com proporções que redimensionam sua 

estrutura de forma imponente. É um fruto tão perfeito 

construído por efeitos fotográficos e de computação gráfica que resulta num produto 

que dificilmente vamos encontrar numa feira de hortigranjeiros. Um simulacro de 

berinjela que traz em si as características que são buscadas pelo imaginário 

contemporâneo de perfeição das formas.  

No campo textual, a mensagem também é reforçada por palavras impositivas de 

poder e eficácia. Os verbos sugerem comandos que devem ser seguidos para a obtenção 

dos efeitos propagados pelas reportagens. A berinjela encarna tanto esse propósito que 

além de aparecer no título de algumas publicações, ela própria ganhou uma série de 

edições especiais, intituladas de “O poder da berinjela”, editadas sem uma periodicidade 

definida, mas que apareceram constantemente durante o período de coleta dos dados 

(Luz et al. 2017).  

A força atribuída à berinjela é respaldada pela autoridade científica. Nessas 

publicações, a recorrência aos estudos é marcada por frases como “cientistas 

comprovam que...”, marcam a validação da informação por conta de pesquisa científica 

são formas de consolidar o conhecimento gerado e impulsionar com que o 

sugestionamento seja seguido. 

 

 

 

Figura 3 - revista Dieta da Água de 

Berinjela 
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A berinjela da vez: verdades passageiras 

 O que aqui chamamos de “efeito berinjela” não está na berinjela propriamente 

dita. Tomamos esse alimento como exemplo da transitoriedade das verdades produzidas 

pela divulgação científica. Se num mês ela figura numa determinada publicação como a 

solução de saúde, com ênfase na eficácia de seus efeitos para a construção de um corpo 

saudável e o combate de doenças crônicas, no mês seguinte outro alimento ou prática é 

destacado com a mesma ênfase.  

Na primeira observação, a berinjela foi substituída na edição seguinte pela 

laranja, que pelo consumo de vitamina C, ganhou a capa subsequente. Observando essa 

publicação, percebemos que a cada mês um tipo de alimento é colocado na redenção ou 

colocado à prova pelo seu consumo exagerado.  

Outro exemplo é o ovo, que durante anos teve seu consumo condenado pelo 

excesso de colesterol ameaçador para a formação de doenças cardiovasculares, teve sua 

redenção readmitida posteriormente por outros estudos que valorizavam outras 

propriedades desse alimento.  

O que queremos enfatizar é que esse “efeito berinjela” estaria não no conteúdo 

propriamente dito, mas na imposição retórica de determinadas práticas que devem ser 

seguidas. A produção de verdades nesse contexto não é tanto pelo conteúdo divulgado 

naquela edição, mas na construção de uma estratégia que reforça a autoridade das 

Biociências na produção de verdades no imaginário contemporâneo. Seja qual for o 

alimento ou prática apregoada, o importante é que ela esteja ligada ao projeto de saúde 

perfeita, que valoriza uma vida mais leve e mais ágil, que possa consumir produtos que 

favoreçam esse objetivo.   

 

Considerações 

A berinjela foi tomada como um caso que faz emergir representações sociais 

relevantes para a análise do imaginário social. A interface entre imagem e palavra se 

constitui como uma metodologia que ajuda a identificar a retórica das mensagens 

simbólicas que estão presentes no imaginário social. 

O poder aparece como uma categoria importante no imaginário contemporâneo, 

legitimado pelo conhecimento científico e pelo processo midiático: dispositivos de 

produção de verdades (Foucault, 2000). O poder é representado por imagens e palavras 
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que reforçam o ideal de busca pela saúde perfeita e pelo desempenho máximo, 

embasado na relação do corpo como máquina (mecanismo). O poder se constitui como 

uma retórica, uma estratégia de convencimento quando ao consumo dos produtos e 

práticas, induzindo a modos específicos, legitimados pelas biociências e promovido 

amplamente pela mídia, no intuito de estabelecer normatividade sobre como se deve 

conduzir a vida e o viver na sociedade atual. 

Temos nessa reflexão, a possibilidade de repensar a produção de verdades nesse 

tempo de crise da modernidade. Independentemente da perspectiva, percebemos uma 

reconfiguração dos agentes comunicacionais que participam da divulgação científica. Se 

antes o que imperava eram as evidências científicas encontradas na natureza, hoje são as 

narrativas vindas do laboratório que dão a validade do conhecimento. É desse sistema 

de produção de conhecimento que dão a legitimidade que a mídia necessita para 

respaldar as informações validadas.  

O que chamamos atenção aqui é que o conteúdo muitas vezes não é o centro da 

estratégia de convencimento, e sim na relação dos agentes participantes, que conferem o 

grau de legitimidade necessário para que o sugestionamento seja seguido.  

Em todas as perspectivas estudadas percebemos que não podemos mais fazer a 

leitura ingênua da mídia manipuladora que atua sem responsabilidade, nem de uma 

ciência neutra que produz sem desvios ou questionamentos. Há sim que se repensar as 

narrativas presentes no cenário midiático e as construções compartilhadas pelas 

biociências nessas produções e qual o efeito que geram no imaginário, ao induzirem 

determinados tipos de práticas e produtos que devem ser consumidos para atingir um 

propósito de saúde, que excluem outras possibilidades de produção de cuidado. 
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