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Resumo:
O presente artigo reflete sobre as contribuições de alguns 
autores da Sociologia do Conhecimento Científico para o 
entendimento do papel da mídia no processo de definição de 
regulações em áreas científicas e tecnológicas controversas. 
Nossa análise centra-se no processo de liberação das 
pesquisas com células-tronco de embriões excedentes da 
Fertilização in Vitro. A polêmica pública em torno ao assunto 
teve seu auge entre maio de 2005 e maio de 2008. Tomamos 
como eixo de análise a mediação da Folha de S. Paulo entre 
ciência e público no ano de 2005, a partir da divulgação 
científica sobre as tecnologias de reprodução assistida e seus 
desdobramentos, assunto que passou a estar diretamente 
envolvido na controvérsia. Observamos que a mídia tende a 
atribuir importância elevada aos argumentos dos experts da 
ciência que aparecem em desequilíbrio com outras posições. 
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The controversy surrounding research on embryonic 
stem cells in the media

Abstract:
This article examines the contributions of some authors in the 
field of Sociology of Scientific Knowledge to understand the 
role played by the media in the definition of regulations in 
controversial scientific and technological areas. Our analysis 
focuses on the approval of research with stem cells from 
surplus embryos produced by in vitro fertilization. The peak 
of the public controversy on the issue took place between May 
2005 and May 2008. We examine the mediation role between 
science and the public played by the newspaper Folha de S. 
Paulo during the year 2005. The newspaper published several 
articles on assistive reproductive technologies, in which the 
controversy on the use of embryos for stem cell research took 
increasing relevance. We observed that the media coverage 
tends to attribute high relevance to the role of scientific 
experts, while other positions are much less represented. 
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Introdução

Um dos problemas sobre o quais se debruçam os Estudos Sociais da Ciência e 
Tecnologia (ESCT) e, mais especificamente, a Sociologia da Ciência e da Tecnologia, 
é o processo de tomada de decisão sobre os caminhos da própria ciência. Tais estudos 
consistem, em última instância, na análise das relações entre a ciência, a tecnologia 
e a sociedade que podem ser concebidas de diferentes maneiras, nunca imparciais ou 
neutras. 

Nesse sentido, o propósito deste texto é refletir sobre as contribuições de Pinch e 
Bijker (1987/2008), Collins e Evans (2002) e Jasanoff (2003) para situar o papel da 
mídia no processo decisório de políticas regulatórias em áreas científicas e tecnológicas 
controversas. Mais especificamente, pretendemos relacionar as perspectivas dos autores 
citados com o processo de liberação de pesquisas com células-tronco de embriões 
excedentes da fertilização in vitro. Pelas características da polêmica, que teve seu auge 
entre maio de 2005 e maio de 2008, tomamos como eixo de análise a mediação da Folha 
de S. Paulo entre ciência e público no ano de 2005, a partir da divulgação científica 
sobre as tecnologias de reprodução assistida e seus desdobramentos. Parte importante 
das matérias sobre esse assunto derivou para a discussão sobre o uso de embriões 
remanescentes, e tais textos viram-se imersos na crescente controvérsia sobre a pesquisa 
com células-tronco que estava adquirindo momentum no país.

O artigo divide-se em duas seções. Na primeira analisamos como a polêmica em torno 
à liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias foi divulgada em diversos 
artigos do jornal Folha de S. Paulo, identificando posições, atores e argumentos em 
conflito. Também ponderamos a modalidade de divulgação científica revelada nesses 
artigos e suas implicações. Na segunda seção examinamos a controvérsia a partir das 
contribuições da construção social da ciência e da tecnologia. Dividimos esta seção 
em duas partes. Na primeira consideramos as contribuições dos estudos da expertise 
e experiência de Collins e Evans (2002) e na segunda a crítica de Jasanoff (2003) aos 
argumentos de Collins e Evans. Finalizamos com breves conclusões. 
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A mídia e a polêmica das pesquisas com células tronco-embrionárias

A Lei de Biossegurança Nº 11.105/05, que estabelece normas de segurança e 
mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam Organismos Geneticamente 
Modificados (OGMs) e seus derivados, de um total de 42 artigos dedica apenas o artigo 
5º e partes dos artigos 3º e 6º às pesquisas com células-tronco de embriões excedentes da 
fertilização in vitro, que sejam inviáveis ou congelados há mais de três anos (vide Figura 
1). A lei foi aprovada em março de 2005, cerca de sete anos após o início de discussões 
polêmicas sobre os organismos transgênicos e as respectivas possibilidades de riscos 
ambientais e à saúde humana, dimensões legais (como a propriedade intelectual), 
econômicas, etc. 

Era de se esperar que a mídia de massa cobrisse o 
“fechamento” da controvérsia sobre os organismos 
transgênicos, ou seja, o debate e a negociação do consenso 
que levou à aprovação da Lei de Biossegurança. No entanto, 
conforme constatado por Ramos (2006) na análise do Jornal 
Nacional, no período de aprovação da lei os sentidos sobre 
o uso de transgênicos parecem ter sido silenciados, ao passo 
em que foram destacados os sentidos sobre o uso de células-
tronco e suas possibilidades para a medicina. O significado 
do silêncio pode estar relacionado ao temor de oposição 
pública à aprovação da lei, pressupondo uma resistência 
por parte dos telespectadores, e parece ocultar o movimento 

político de tornar a lei mais justificável ao público leigo. As pesquisas com células-tronco 
representavam maior investimento emocional, sendo apresentadas como portadoras de 
possibilidades de cura de inúmeras doenças até então sem soluções satisfatórias, tornando-
se, portanto, apesar de ser um assunto controverso, uma justificativa publicamente 
aceitável para a aprovação da lei. Seria difícil obter sensibilização equivalente para o 
plantio, a venda e pesquisa de OGMs. A autora destaca que entre as formas de compor 
cenários onde a ciência e a tecnologia fazem alguns sentidos e não outros estão: a não 
explicitação da lei como um todo; a visibilidade dada a manifestantes favoráveis à 
aprovação das pesquisas com células-tronco, como os “cadeirantes”, e a invisibilidade 

Figura 1: Embriologista 
congelando embriões 
para armazenamento
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de manifestantes contrários aos transgênicos; a apresentação de falas e argumentos de 
ministérios favoráveis à lei e a omissão de posicionamentos desfavoráveis de outros 
ministérios e; a focalização na polêmica entre ciência e religião no que se refere ao status 
do embrião (se é ou não uma vida) em detrimento da discussão sobre a liberação dos 
organismos transgênicos. Este último ponto, como veremos mais adiante, foi o referente 
central da polêmica que surgiu com o questionamento da constitucionalidade do Artigo 
5º da Lei de Biossegurança pelo então Procurador-Geral da República, Claudio Fonteles, 
cerca de dois meses após a aprovação da lei.

Segundo a autora, as reportagens sobre a Lei de Biossegurança que antecederam a 
aprovação da lei indicavam que ela tratava das pesquisas com células-tronco embrionárias 
e somente na reportagem de um dia após a aprovação da lei foi inserido o “outro” assunto, 
a regulamentação das atividades com os organismos transgênicos. Ou seja, o telejornal 
deixou de informar o público sobre a maior parte da lei e fez isso se utilizando da própria 
ciência, apresentando imagens, teorias científicas, potenciais benefícios e explicando 
técnicas complexas. Essas constatações permitem refletir sobre a importância do estudo 
da mídia como mediadora do debate e da regulamentação sobre assuntos científicos 
controversos (RAMOS, 2006).

Na Folha de S. Paulo, uma notícia divulgada no dia de aprovação da Lei de 
Biossegurança também atribuiu maior sentido às pesquisas com embriões. O título 
da reportagem anunciava: “Câmara decide sobre células de embrião”. A informação 
sobre os transgênicos aparecia em letras de tamanho inferior, no subtítulo, conotando 
informação de menor importância: “Deputados podem votar hoje lei que libera o plantio 
comercial de transgênicos e estudos com células-tronco” (ZANINI; CONSTANTINO, 
2005, p. A14). A matéria informava que os deputados poderiam votar neste dia a Lei 
de Biossegurança. Explicava o que são as céulas-tronco embrionárias, duas formas de 
obtê-las (de embriões congelados ou por clonagem terapêutica), o que os cientistas 
querem fazer com elas, quais os resultados esperados e como o mundo trata a pesquisa. 
A matéria destacava a resistência de grupos religiosos às pesquisas com células-tronco 
e a posição favorável pela liberação das pesquisas por parte do Ministério da Saúde, do 
Movimento Pró-Vida (movimento de deficientes físicos que poderiam ser beneficiados 
com novas terapias) e de alguns cientistas. Entre as cientistas que articularam a defesa da 
liberação das pesquisas está a Dra. Mayana Zatz, em cuja opinião, divulgada pela Folha 
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naquela data, “não haveria mais nada a debater”. A lei foi aprovada, mas a permissão 
nela incluída para pesquisa com células-tronco de embriões permaneceu sob judice por 
três anos, a contar de maio de 2005, em virtude da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIn) Nº 3.510 movida pela Procuradoria Geral da República, representada na ocasião 
por Claudio Fonteles3. Tais pesquisas foram aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal 
em 29 de maio de 2008. 

Na análise das matérias sobre reprodução humana assistida e seus desdobramentos 
publicadas pela Folha de S. Paulo, no ano de 2005 (KÖRBES, 2008), constatamos 
que as pesquisas com células-tronco embrionárias tiveram um destaque maior que as 
tecnologias reprodutivas (conforme Gráfico 1):

Do total de 23 matérias examinadas sobre a reprodução humana assistida e seus 
desdobramentos, 43% (10 matérias) tiveram como assunto central as novas tecnologias 
reprodutivas e 57% (13 matérias) enfatizaram um dos principais desdobramentos 
dessas tecnologias, as pesquisas com células-tronco embrionárias. As tecnologias de 
reprodução assistida, como a Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóide4 (conforme 
Figura 2), estavam nesse momento em discussão em função de nova regulamentação 
que previa a sua oferta gratuita no Sistema Único de Saúde5. Em paralelo, uma polêmica 
3 De acordo com Leite (2008) a ação do Procurador estaria inspirada em grupos conservadores católicos.
4 A Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóide (ICSI) é uma das formas de Fertilização In Vitro. 
Utilizando técnicas de micromanipulação, permite a seleção e injeção de um único espermatozóide em 
cada óvulo.
5 O direito de acesso às tecnologias de reprodução assistida pelo Sistema Único de Saúde, consagrado pela 
Lei de Planejamento Familiar nº 9.263/96, nos Artigos 3º e 9º, foi retomado em 2005 com a aprovação, 

Gráfico 1: Assunto central na Folha de S. Paulo.
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maior se instaurou em torno do uso de embriões excedentes para pesquisas. Isso deve 
estar relacionado com o questionamento da constitucionalidade do Artigo 5º da Lei Nº 
11.105/05 e com o propósito do jornal em divulgar as mais importantes e mais recentes 
pesquisas e descobertas científicas do mundo.

Percebemos que a divulgação visava obter adesão pública aos interesses manifestados 
primeiramente por cientistas de desenvolver pesquisas com células-tronco embrionárias 
humanas. Isso se observa na ênfase dada às promessas dessas pesquisas, à criação 
de esperanças e expectativas junto ao público, visões que não foram suficientemente 
equilibradas com a exposição dos potenciais riscos, das incertezas da ciência e com o 
real estágio das pesquisas com células-tronco. 

Lopes (2005a), afirma que a aprovação da Lei de Biossegurança se deu graças à 
“longa pressão de cientistas e pacientes” e que de acordo com a assessoria de imprensa 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, “a idéia é que os ‘usuários finais’ dos estudos 
sejam os pacientes”. Observamos que os pacientes são sempre a justificativa apresentada 
pelo Ministério da Saúde, da Nova Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Essa 
política prevê, entre outras coisas, a oferta da reprodução assistida pelo Sistema Único de Saúde e teve 
como desdobramento a Portaria n.º 426/GM, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral em 
Reprodução Humana Assistida. 

Figura 2: Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóide
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para a tomada de decisões, beneficiários em potencial, os que “gritam” as suas dores 
e angústias em um cenário pouco definido, numa alusão à pintura O grito, de Edward 
Münch (1893).

Se por um lado são anunciadas infinitas promessas que poderiam suprimir as dores dos 
pacientes, por outro fica evidente que o caminho para a efetivação das terapias é longo e 
incerto, como observamos na reportagem de Nogueira (2005, p. A16), publicada no mês 
seguinte à aprovação da Lei:

Uma pesquisa inovadora com células-tronco embrionárias que acaba de 
ser concluída nos EUA não trouxe nenhuma grande esperança médica, 
não curou paraplégicos nem ofereceu nenhum tratamento para uma 
doença grave e incurável. Mas ela começou o longo caminho até lá, 
explicando como o vírus do herpes faz para se instalar no organismo. 
Pode não parecer, mas é um grande avanço. 
É também a pitada de sal que costuma faltar para temperar a comoção 
gerada pela liberação das pesquisas com células-tronco extraídas 
de embrião, no Brasil e em outras partes do mundo. Essas pesquisas 
certamente criam esperanças médicas para o futuro, mas não se engane: 
o caminho é longo e tortuoso. Este é o começo.

Figura 3: MÜNCH, Edward (1893). 
O grito.
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Notamos que o jornalista enfatiza as limitações da ciência sem deixar de explicitar os 
êxitos que ela tem alcançado. Em outra matéria, (NOGUEIRA; LOPES, 2005) também 
são apresentadas justificativas para possíveis demoras na efetivação dos tratamentos, 
acompanhadas da explicação do processo de produção do conhecimento científico. 
O xis da questão, conforme os jornalistas, é que “a promessa das células-tronco 
embrionárias como arma contra diabetes, mal de Parkinson e uma infinidade de doenças 
ainda precisa ser exaustivamente testada [...]”, visto que os cientistas ainda conhecem 
pouco sobre o processo de produção de tecidos específicos a partir de células-tronco 
embrionárias e sobre as formas de evitar efeitos indesejados, como é o caso da formação 
de câncer. Explicitam ainda que um tumor denominado “teratoma”, que significa uma 
“monstruosidade” composta de diversos tecidos, músculos, dentes, etc., é comum nas 
pesquisas com as células-tronco embrionárias antes e até mesmo depois da diferenciação 
celular, que é quando as células-tronco assumem as funções do tecido que se deseja 
reconstruir. Como muitas tentativas podem dar errado nas pesquisas, estimava-se que 
haveria uma grande demanda por embriões.

Algumas matérias apresentam alternativas da ciência para as polêmicas éticas que 
envolvem as pesquisas com células-tronco, vindo ao encontro dos valores de uma parte 
do público que entende que há conflitos éticos na destruição de embriões, ou seja, de 
posicionamentos que consideram o embrião uma pessoa ou uma vida humana desde o 
momento da concepção. Por exemplo, o relato do sonho dos pesquisadores em descobrir 
células-tronco adultas que tenham o poder de se transformar em qualquer tipo de tecido, 
assim como as embrionárias (FOLHA DE S. PAULO, 2005). O debate foi motivado 
pela descoberta da Proteína Oct-4, conhecida por agir somente nos primeiros estágios 
do embrião, antes da diferenciação celular, cujo efeito passa a ser estudado em células-
tronco adultas. A proteína causa tumores reversíveis em camundongos (esses tumores 
seriam na verdade a multiplicação de células-tronco). Quando a proteína é “desligada” 
cessa o tumor. Isso poderia permitir o cultivo de células-tronco adultas e a utilização da 
proteína para interromper o processo de amadurecimento das células-tronco adultas.

Para superar as oposições à pesquisa com células-tronco embrionárias, os cientistas 
desenvolveram duas novas formas de obter linhagens de células-tronco, noticiadas por 
Lopes (2005b) e Leite (2005b). Essas novas “respostas científicas” (LOPES, 2005b) 
ou “duas admiráveis novas realizações da biotecnologia” (LEITE, 2005b) publicadas 
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originalmente no periódico científico Nature seriam pesquisas que conseguiram obter, 
em camundongos, células por meio de duas técnicas diferentes, sendo que “uma delas 
não causa dano algum ao embrião recém-formado” (LOPES, 2005b). A primeira técnica 
consiste na retirada de uma célula de embrião quando ele só tem oito células (quando é 
chamado de blastômero), acreditando-se que as sete células restantes seriam capazes de 
originar um organismo completo. A técnica é similar a uma empregada na fertilização in 
vitro, uma espécie de biópsia, para verificar a qualidade genética de embriões e selecionar 
os que serão implantados no útero. A segunda técnica, proposta por um bioeticista 
cristão, consiste na criação de um pseudo-embrião por clonagem, em outras palavras, 
a destruição “da condição” de embrião (e não do embrião em si). O gene de uma célula 
adulta foi manipulado, de modo que na fusão dessa célula com um óvulo sem núcleo 
se multiplica como um embrião anormal, incapaz de se fixar no útero. Desse modo, as 
matérias mostram que os tecnocientistas são capazes de dar respostas para os dilemas 
éticos de suas pesquisas ou como diz Leite (2005b): “tentam derrubar com as artes da 
tecnologia obstáculos erguidos por considerações éticas e morais”, aplicar um “xeque-
mate [o rei está morto]” aos adversários das pesquisas ou desarmar a principal objeção 
ética aos estudos “com duas façanhas de laboratório” ou “de um só golpe editorial”.

O entusiasmo exagerado com as células-tronco, chamado de sensacionalismo, foi um 
meio utilizado para veicular uma posição favorável à aprovação das pesquisas, questão 
principal que estava em debate no momento. Atrelada a essa questão, algumas matérias 
(LOPES, 2005a; LEITE, 2005c) evidenciaram a preocupação com a obtenção de verbas 
para as pesquisas com as células-tronco, processo dependente da resolução dos conflitos 
legais. De acordo com Leite (2008), o sensacionalismo pode se tornar um problema para 
a ciência na medida em que demoram os resultados, que podem não se materializar. 
Nesse sentido, o autor enfatiza a necessidade de lealdade do jornalista com o público, 
que pressupõe uma abordagem realista e objetiva daquilo que cobre e a consideração de 
que a ciência é um empreendimento de risco. Esse é um dos traços observados em suas 
matérias:

Tanto entusiasmo com a promessa das células-tronco, as adultas como 
as embrionárias, trazem à mente uma reflexão sobre os dois tipos de 
coragem que um navegante pode exibir, quando o mar começa a se 
encarpelar.  Ao primeiro sinal de tempestade, alguns decidem manter 
o curso, custe o que custar.  Outros verificam, antes, se uma rota 
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alternativa poderia livrá-los da borrasca. 
Os primeiros são chamados de heróis intimoratos, quando sobra alguém 
para contar a história. De seus atos nascem as lendas, como a do capitão 
Acab e Moby Dick. Dos outros nada se fala, mas é de sua prudência 
que as cargas de secos e molhados dependem para chegar a bom porto.
É cedo para dizer se a maré da opinião pública começou a virar. Mais, 
ainda, se um dia se voltará contra as células-tronco. Por ora, tudo é 
vento em popa. (LEITE, 2005a, p. 9).

Ao longo do texto o jornalista demonstra a sua preocupação com o entusiasmo de 
muitos em relação às pesquisas com células-tronco e o tempo que pode passar até que 
“os gritos” sejam ouvidos. Inferimos essa conclusão a partir das expressões que utiliza 
e de certo tom irônico: 

[...] terapias milagrosas estariam logo ali. Basta dobrar o cabo da Boa 
Esperança, coisas como a Lei de Biossegurança aprovada em março no 
Congresso Nacional. Não é bem assim, claro, como se cansam de dizer 
as cassandras da biotecnologia [...]. 

Um aviso aos navegantes foi lançado há três semanas por uma voz 
mais que autorizada, a dos editores do periódico médico britânico ‘The 
Lancet’ [...]. No texto, chuvas e trovoadas: ‘Nenhuma terapia segura e 
eficaz com células-tronco estará disponível por pelo menos uma década’ 
(LEITE, 2005a, p. 9, grifos nossos).

Desse modo, percebemos que o próprio jornalista realiza uma crítica inteligente do 
sensacionalismo com que frequentemente são divulgadas (pelos cientistas e/ou pela 
mídia) as promessas da ciência e da tecnologia, colaborando com o debate do que Teixeira 
(2002) denomina de “pressuposto ponto pacífico”: a idéia de que toda nova descoberta 
é um avanço que trará benefícios para toda a humanidade, estreitamente vinculada ao 
sensacionalismo do jornalismo de ciência, como argumenta a autora.

Com base nesses exemplos e na pesquisa mais ampla de Körbes (2008) concluímos 
que a divulgação científica realizada pela Folha de S. Paulo compreende duas espécies 
de contradições, tensões ou forças que conformam o papel do jornal em relação ao 
debate das tecnologias reprodutivas e das pesquisas com células-tronco de embriões: 1) 
a tensão entre o modelo de déficit e o modelo democrático ou dialógico de divulgação 
da ciência (para uma caracterização mais aprofundada desses modelos, vide Miller, 
2001; Lewenstein, 2003; e Körbes e Invernizzi, 2009) e; 2) a tensão entre o esforço de 
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profissionalização dos jornalistas (esforço de objetividade e equilíbrio na apresentação 
dos fatos) e o papel tradicional de cunho ideológico (viés adotado na apresentação 
dos fatos, valores e visões de mundo destacadas nas matérias). A primeira tensão é 
sinteticamente apresentada no Quadro 1:

O ponto importante que queremos destacar é que a análise das matérias evidenciou 
a coexistência de características do modelo de déficit e do modelo dialógico, com uma 
inclinação maior ao modelo de déficit, sendo que quanto mais próximo deste modelo, mais 
explícito se torna o papel do jornal em endossar posicionamentos favoráveis à liberação 
das pesquisas com células-tronco de embriões. Mais especificamente, prevaleceu o que 
Lozano (2005) denomina de modelo de déficit “complexo”. Algumas das características 
desse modelo observadas na pesquisa foram: a insuficiência ou ausência de versões 

Quadro 1: Modelo de déficit e modelo dialógico
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contraditórias sobre um fato; o caráter episódico e espetacular das descobertas; a noção 
de que os pacientes serão sempre os usuários finais dos experimentos científicos; a 
justificativa para a demora em se alcançar os potenciais benefícios aos pacientes, 
acompanhada de uma explicação sobre o processo de produção do conhecimento 
científico; a noção de que a ciência pode se auto-controlar; e o objetivo de obter suporte 
e apreço público para as decisões científicas.

A segunda tensão vincula-se à profissionalização dos jornalistas. Por um lado 
constatamos um esforço de profissionalização dos jornalistas, anunciado pelo Grupo 
Folha em seu website6 e que se traduz na qualidade de diversos textos periodísticos. 
Acreditamos que essa profissionalização influencie no esforço de objetividade e de 
equilíbrio na apresentação dos fatos, o que não significa que os textos estejam totalmente 
isentos da interferência da subjetividade. Por outro lado, persiste o papel mais tradicional 
de cunho ideológico exercido pela mídia, que se expressa pelos valores velados, ideias, 
preferências e pelo viés utilizado na apresentação dos acontecimentos. Essas duas 
dimensões, embora guardem especificidades, se interpenetram (conforme Figura 4).

Ficou evidente pelo viés na apresentação dos acontecimentos, onde se articula a 
pretensão de objetividade com a difusão de valores velados, que o jornal manifesta certa 
6 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/institucional/treinamento.shtml. Acesso em: 12 jul. 2011.

Figura 4: Tensão na profissionalização de jornalistas.
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aderência ao projeto de legalização das pesquisas com células-tronco embrionárias. Apesar 
de apresentar argumentos favoráveis e contrários, os favoráveis tiveram uma presença 
maior no conjunto de reportagens. Nossa percepção é reafirmada em depoimento sobre o 
apoio da mídia emitido por uma das cientistas mais citadas no conjunto de reportagens da 
Folha sobre a polêmica em torno do status do embrião, a bióloga molecular e geneticista 
Dra. Mayana Zatz: 

O fato é que no dia 5 de março houve então a primeira audiência do 
Supremo Tribunal Federal e no dia 29 de maio, finalmente, as pesquisas 
foram aprovadas. E o que eu queria dizer é que sem o apoio da mídia 
isso não teria sido possível, acho que a mídia teve um papel fundamental 
desde o começo. Uma palavra que ouvi de um jornalista, de que a mídia 
se colocou escandalosamente do nosso lado, fez toda a diferença. Eu 
acho que não só porque deu espaço a cientistas para falar, para explicar 
para a população o que eram essas pesquisas todas e desmistificar um 
monte de dados totalmente infundados, mas também porque mostrou 
para os políticos a importância dessas pesquisas e que elas são a vontade 
da maior parte da população. Então é graças a isso que nós conseguimos 
essa vitória”. (PESQUISA FAPESP, 06 jul. 2008, p. 12).

Além disso, a pesquisadora fez referência ao papel da mídia em influenciar o voto 
dos deputados, pois estes, notando que a mídia estava a favor das pesquisas com 
células-tronco embrionárias, poderiam votar favoravelmente às pesquisas para ganhar a 
confiança de eleitores. Para ela, o resultado da votação marcou a separação entre Igreja 
e Estado (ibid, 2008, p. 17).

Ao se referir à igreja, a cientista interpreta que o Procurador-Geral da República se 
fundamenta em motivações religiosas para afirmar que a vida começa na concepção7 
e que a pesquisa com embriões congelados fere a dignidade da pessoa humana: “A 
pessoa humana para ele eram os embriões congelados, não os pacientes...” (ZATZ, 
in: PESQUISA FAPESP, 2008, p. 7). Porém, se por um lado é destacada na mídia a 
religião do procurador, por outro não é dada a mesma importância para a crença ou 
descrença de uma das principais cientistas participantes do debate, a Dra. Zatz. Com 
isso, a mídia passa a impressão de que a cientista fala unicamente a partir de seu 
conhecimento científico e que suas posições são desvinculadas de valores religiosos, 
7 União do gameta masculino (espermatozóide) e do gameta feminino (óvulo) para formar o zigoto, 
processo denominado de fecundação. Fala-se em fecundação artificial quando a fertilização do óvulo pelo 
espermatozóide ocorre fora do corpo feminino (em laboratório, in vitro). 
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ateus ou agnósticos. A cientista encontrava respaldo para seus argumentos na ciência 
e o procurador argumentava ter o respaldo da Constituição Federal de 1988, ao passo 
em que os grupos religiosos argumentavam em favor de sua fé. Seria o debate entre as 
figuras de Zatz e Fonteles o confronto entre ciência e igreja, ou entre a lei e a ciência, 
ou entre religiões? A ciência, a lei e a fé – a academia, o Estado e a Igreja – com suas 
diferentes perspectivas de respeito à vida triangulavam no debate e a ciência, pelo visto, 
teve um sustento adicional da mídia.

A seguir faremos uma análise de três autores da área de Estudos Sociais da C&T 
no sentido de identificar contribuições das respectivas abordagens teóricas para a 
compreensão do movimento em torno da legalização das pesquisas com células-tronco 
embrionárias. 

A abordagem da Construção Social da Ciência e da Tecnologia

Os primeiros estudos de ciência e tecnologia, nos anos 50 e 60, se orientaram ao estudo 
da ciência como instituição, das normas científicas, dos padrões de carreira e dos estudos 
de recompensas, tendo Robert Merton como um dos principais representantes da área 
denominada de Sociologia da Ciência, conforme destacam Pinch e Bijker (1987/2008). 
Posteriormente, o principal conteúdo de análise foram as ideias científicas, as teorias 
e os experimentos, com ênfase na construção social do conhecimento científico, com 
a emergência da Sociologia do Conhecimento Científico. Esta última perspectiva, que 
surgiu nos anos 1970 e se desenvolve até hoje, provoca uma mudança radical em relação 
à primeira, por ressaltar que a gênese das afirmações cognitivas deveria ser buscada mais 
no domínio social do que no domínio natural, sendo um dos seus impactos a extensão da 
sociologia do conhecimento para as “áreas duras” (áreas exatas, biológicas, engenharias – 
áreas em que se costuma utilizar laboratórios de pesquisa). Na perspectiva da construção 
social do conhecimento científico foram desenvolvidos estudos de laboratórios8 e 
investigações sobre controvérsias científicas. 

Segundo Pinch e Bijker (ibid) a investigação das controvérsias científicas se 
insere no Programa Empírico do Relativismo (EPOR), que emergiu da Sociologia 
do Conhecimento Científico e busca compreender o conteúdo das ciências naturais à 
8 São exemplos as pesquisas de Latour e Woolgar (1997) e Knorr-Cetina (1992).
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luz da construção social. O EPOR consiste em três etapas, quais sejam: 1) evidenciar 
que as descobertas científicas estão sujeitas a mais de uma interpretação (flexibilidade 
interpretativa9), deslocando a explicação do conhecimento científico do mundo natural 
ao social; 2) mostrar a emergência de um consenso científico que limita a flexibilidade e 
fecha uma controvérsia; 3) vincular os mecanismos de fechamento de uma controvérsia 
com o meio social mais amplo. Na segunda etapa estão situados os estudos de Harry 
Collins, que estuda as atividades do “núcleo central” (core-set) – grupo de cientistas 
que experimentam e teorizam na fronteira da ciência – para acompanhar a investigação 
científica em áreas controversas. Os estudos sobre controvérsias, segundo os autores, têm 
uma vantagem metodológica por revelar a flexibilidade interpretativa no fazer científico 
e o monitoramento da formação do consenso (da “verdade” científica). Também para 
Collins e Evans (2002) a história vivida pelo núcleo central é rica em detalhes sobre as 
controvérsias. Já para a comunidade científica mais geral e o público maior, que entram 
em contato com o conhecimento produzido no núcleo central por meio de informações 
condensadas e simplificadas divulgadas em jornais científicos e meios de comunicação 
científica, o debate e a incerteza seriam menos extensos. 

A noção de núcleo central, porém, implicaria na desvantagem da dificuldade em 
relacionar a formação do consenso com o meio social mais amplo (PINCH; BIJKER, 
ibid). Pela exposição do caso do julgamento da constitucionalidade das pesquisas com 
células-tronco embrionárias, notamos que o meio social é bastante complexo e que, na 
medida em que a mídia torna-se aliada de interesses científicos, o debate democrático 
resulta prejudicado e as decisões sobre os rumos da pesquisa científica, apesar de 
discutidas pela sociedade, de certa forma são induzidas top-down, ou seja, de cima para 
baixo, pelas falas de autoridades.

Os estudos de expertise e experiência de Collins e Evans (2002)

Nessa seção, prosseguimos com o olhar sobre o problema de maior envolvimento 

9 A flexibilidade interpretativa é um conceito central da Construção Social da Tecnologia (SCOT). Consiste 
em que os artefatos técnicos são culturalmente construídos e interpretados, ou seja, há flexibilidade no 
desenho dos artefatos. No desenho da bicicleta, por exemplo, o pneu com câmara de ar se firmou por 
reduzir a vibração e aumentar a velocidade. (PINCH; BIJKER, 1987/2008).
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público no processo decisório das políticas de ciência, tecnologia e inovação. Sobre 
isso, Collins e Evans (2002) argumentam que as pesquisas da que denominam Segunda 
Onda dos ESCT (Construção Social da Ciência e da Tecnologia) evidenciaram que a 
ciência não pode resolver certos problemas no domínio público. Em particular, que o 
processo de tomada de decisão política é mais rápido que o processo de formação do 
consenso. De fato, como observamos no julgamento da ADIn relativa ao Artigo 5º da 
Lei de Biossegurança pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão política de incentivar as 
pesquisas com células-tronco embrionárias não coincide com a formação de um consenso 
a respeito dos aspectos éticos envolvidos. Como destaca Zegers-Hochschild (1998), não 
há sequer um consenso científico sobre o momento em que começa a vida humana.

Em face disso, segundo os autores, a Segunda Onda enfatizou o Problema da 
Legitimidade das decisões técnicas (elas não teriam legitimidade se continuassem a 
ser do tipo top-down, como eram na denominada Primeira Onda dos ESCT), mas o 
problema não teria sido resolvido na dissolução das diferenças entre as decisões tomadas 
por cientistas e a democracia.  

Collins e Evans (ibid) propõem então o foco na Extensão como problema da Terceira 
Onda dos ESCT, que não consistiria em abandono da Segunda Onda, mas em uma 
mudança de ênfase10: dos processos que levam ao consenso em longo prazo, para a 
necessidade de realizar decisões em curto prazo; da flexibilidade interpretativa para a 
tentativa de compreensão do que é fixo; do foco na verdade, para o foco na experiência e 
na expertise. O argumento desenvolvido pelos autores é que a expertise deveria influenciar 
o processo de decisão em áreas nas quais a Ciência e a Tecnologia se entrecruzam com 
a política11, como é o caso do consumo de alimentos geneticamente modificados e da 
pesquisa de novas terapias a partir de células-tronco. Esse processo decisório não seria 
como era na Primeira Onda (top-down, que não tinha problemas de legitimidade e nem 
de extensão), e sim contaria com a participação de fontes não-certificadas. Os autores 
propõem, portanto, o desenvolvimento de uma Teoria Normativa da Expertise, voltada 
a redefinir as fronteiras entre a esfera política e a expertise, não numa mera distinção 
entre titulados e não titulados, mas entre grupos de especialistas e o grupo formado pelo 
10 Collins e Evans (2002) pretendem fazer uma crítica ao relativismo da Segunda Onda, mas não à 
Segunda Onda como um todo.
11 Para a Sociologia do Conhecimento Científico, a política é intrínseca ao núcleo central. Collins e Evans 
mostram que esse grupo tende a minimizar influências de grupos externos.
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público em geral e os cientistas não especializados em determinada área, com estudos 
sobre o quanto a participação nas decisões técnico-políticas deveria ser estendida12. 

Para Collins e Evans (ibid), os sociólogos devem procurar seu lugar como especialistas 
no campo do conhecimento. Nesse sentido, deveriam construir categorias analíticas 
prescritivas relacionadas com o conhecimento científico, tais como conhecimento e 
expertise e fazer história em relação ao seu campo de expertise – o conhecimento – não 
se limitando a descrever os processos de tomada de decisão, mas tomando parte do 
processo.

Os autores diferenciam três tipos de expertise: a não-expertise (no expertise) – pessoas 
com conhecimentos insuficientes para contribuir com o debate; expertise contributiva 
(contributory expertise) – experiência e conhecimento suficiente para contribuir para 
a ciência do campo analisado; e expertise interacional (interactional expertise) – 
experiência e conhecimento suficiente para interagir e realizar uma análise sociológica. 
No grupo com expertise interacional seriam incluídos membros que possuem expertise 
contributiva em áreas relacionadas, a chamada expertise referida (referred expertise). 
Além disso, os experts teriam que ter a capacidade de tradução (de trabalhar com a 
linguagem de diferentes grupos) e a capacidade de discriminação (de distinguir entre a 
credibilidade de diferentes fontes de informação).

Na tentativa de relacionar esses tipos ideais de expertise ao nosso objeto de estudo, 
os jornalistas que divulgam a ciência poderiam ser considerados no grupo da expertise 
interacional, pois interagem constantemente com os cientistas e transpõem o conhecimento 
científico para uma linguagem que seja compreendida pelo público, especialmente pelo 
grupo da não-expertise. Como visto, apesar da pretensão de objetividade desses experts 
interacionais, eles carregam a mesma condição de não-neutralidade que a ciência.

A crítica de Jasanoff (2003) aos argumentos de Collins e Evans (2002)

Jasanoff (2003) considera reducionista a análise de Collins e Evans (2002), apontando 
três categorias de erros na análise dos autores: “(1) uma caracterização enganosa 
da relevante literatura de estudos da ciência; (2) um equívoco conceitual sobre os 

12 Ao falar em expertise, Collins e Evans (2002) procuram substituir a noção de “expertise leiga” pela 
noção de expertise baseada-na-experiência, não reconhecida em títulos acadêmicos.
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fundamentos da perícia no domínio público; e (3) uma compreensão inapropriada 
dos efeitos da participação do público nas sociedades democráticas contemporâneas”. 
(JASANOFF, 2003, p. 391, tradução nossa).

Para a autora, a chamada Terceira Onda dos ESCT “joga fora o bebê da verdadeira 
expertise com a água do banho da participação pública politicamente correta” 
(JASANOFF, 2003, p. 390). A partir dos argumentos desenvolvidos pela autora, podemos 
concluir que os fundamentos manifestados ao longo do debate sobre as pesquisas com 
células-tronco embrionárias representam maneiras distintas de entender o mundo e a 
vida e é difícil construir fronteiras entre ciência e política nas decisões do Estado. Os 
trechos da fala da Dra. Zatz mostram claramente que seu agir é político e que buscou 
apoio para alcançar o que ela acreditava a partir da sua experiência no trabalho com 
pacientes que tem doenças genéticas e para as quais as pesquisas com células-tronco 
embrionárias poderiam encontrar uma solução de tratamento.

Para Jasanoff (ibid), a expertise não é algo que está na mente e nas mãos de pessoas 
particularmente habilitadas pela sua familiaridade com a questão, mas isso é algo adquirido 
e desenvolvido em um contexto histórico, político e cultural específico. Ressalta que a 
expertise responde a imperativos institucionais específicos que variam entre as nações: o 
que conta como um especialista no Reino Unido pode não ser levado em conta nos EUA, 
por exemplo. Ela acredita que não há um ponto objetivo que determine quem pertence e 
quem não pertence ao anel mágico da expertise.

Também levanta a questão do que dá autoridade a determinado grupo mais que a outro 
quando emerge a controvérsia. No caso das pesquisas com células-tronco embrionárias, 
percebemos que a mídia exerceu papel importante na legitimação da autoridade científica 
que aparece encoberta com o manto da neutralidade. Nesse aspecto, é pertinente 
o apontamento de Jasanoff (2003) de que Collins e Evans (2002) atribuem pouca 
importância ao papel das instituições sociais e que o poder dado à expertise não é neutro. 
Segundo Jasanoff (ibid), o problema de Collins e Evans (ibid) se assenta numa falsa 
dicotomia: se as decisões sobre políticas de ciência e tecnologia deveriam ser baseadas 
em uma maior participação da sociedade ou nos melhores conhecimentos de especialistas. 
A autora afirma que o problema não precisa ser formulado em termos de “isto-aquilo” 
e que é necessária continuamente uma forte democracia e uma boa expertise para gerir 
os problemas da modernidade e alcançar maior equilíbrio entre poder e conhecimento. 
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Portanto, o problema não é a demarcação entre leigo e especialista, embora reflexões 
nesse sentido devam ser levadas a sério. As demarcações seriam produzidas ao longo do 
trabalho dos cientistas, dos cidadãos e das instituições de governança, sendo matéria de 
estudos críticos sobre a ciência.

Conclusões

A expertise como forma de conferir neutralidade à posição política, especialmente 
em discussões de cunho ético e científico controverso, expõe conflitos gerados entre 
a expertise e os pressupostos sobre as democracias liberais, como o princípio da 
neutralidade do Estado e da igualdade entre cidadãos. A análise desses conflitos precisa 
ser aprofundada pelos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, pois como advoga a 
própria Sociologia do Conhecimento Científico, toda decisão sobre Ciência e Tecnologia 
é uma decisão política. 

Expertise e democracia não são necessariamente antagônicas. São ambas fundamentais 
nos processos de decisão técnica-política em áreas controversas da ciência contemporânea. 
Para além de se demarcar as fronteiras entre conhecimento especializado e não-
especializado, e entre conhecimento (supostamente) laico e conhecimento religioso, 
há que se reconstruir as formas de interação entre esses conhecimentos, ou seja, entre 
ciência e sociedade, se assumirmos a não neutralidade dos cientistas e o direito de todos 
os cidadãos em tomar parte, como sujeitos ou através de representantes, das decisões que 
afetam a vida em sociedade. 

Nesse contexto, a análise da divulgação da ciência pela mídia é a análise de uma 
forma de mediação entre ciência e público, de difusão de valores sobre a ciência e 
as instituições, de socialização de conhecimento e também de articulação de forças 
no complexo processo de desenho de políticas de ciência, tecnologia e inovação. No 
caso da sociedade brasileira, na qual a formação científica e política dos cidadãos são 
deficitárias, a mídia tende a atribuir importância elevada ao papel dos experts da ciência, 
num processo contraditório em que socializa o conhecimento e elitiza a democracia. 
Isso pode ser observado no caso da divulgação sobre reprodução assistida e seus 
desdobramentos na Folha de S. Paulo pelos pesos diferenciados que tiveram as falas de 
cientistas e administradores públicos (ministros), por um lado, e autoridades jurídicas 

www.revistacontemporaneos.com.br

20



e religiosas, de outro lado, na controvérsia relacionada com as pesquisas envolvendo 
células-tronco embrionárias.

Por fim, observamos que quanto mais a divulgação realizada se aproximou do chamado 
modelo de déficit, mais explícito ficou o papel da mídia em endossar posicionamentos 
favoráveis à liberação das pesquisas com células-tronco de embriões. Ademais, o 
viés empregado pela Folha de S. Paulo na apresentação dos acontecimentos, onde 
se articula a pretensão de objetividade, a difusão de valores velados e algumas vezes 
o sensacionalismo, manifesta certa aderência do jornal ao projeto de legalização das 
referidas pesquisas.  
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