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CÉLULAS-TRONCO: CONSIDERAÇÕES SOBRE 
O REGIME DE VERDADE E O REGIME DE 

ESPERANÇA

Iara Maria de Almeida Souza

Introdução

No dia seis de abril de 2010, o apresentador de um telejornal anun-
cia o nascimento da filha de Ronaldo, o jogador de futebol. Na bre-
víssima notícia, ele informa apenas, além do nome da menina, que os 
pais haviam congelado sangue de seu cordão umbilical. Nada mais foi 
dito. Provavelmente, muitos dos que assistiam ao programa naque-
le momento, a despeito da concisão da notícia, não tiveram qualquer 
dificuldade de compreender o que os pais fizeram: eles não estavam 
apenas conservando material biológico da filha, estavam depositando 
esperanças em um banco de cordão umbilical, acreditando que no fu-
turo, caso seja necessário, sua filha poderá contar com um estoque de 
células-tronco embrionárias para a regeneração de medula óssea e de 
outras partes do corpo em caso de doença.

Embora não se saiba ainda quando e se transplantes de células-
tronco embrionárias se converterão em tratamento efetivo e seguro, 
as células-tronco são correntemente uma das grandes promessas da 
ciência médica e têm atraído sobremaneira a atenção do público e da 
mídia. Em anos recentes, no Brasil, elas ganharam destaque na im-
prensa, em parte por conta da divulgação de “avanços excepcionais” 
com a clonagem de terapêutica – clonagem de embriões humanos para 
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obtenção de células-tronco embrionárias humanas (algo que depois se 
descobriu que era uma fraude) e, em parte, por conta da tramitação no 
congresso, votação e posterior questionamento, por uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, da Lei de Biossegurança, que regula o uso 
de embriões em pesquisa.

Por que esse tema era tão fundamental? Por que a mídia teve um 
papel tão importante neste momento? Primeiro, como foi dito, são 
muito grandes as expectativas com relação às células-tronco: espera-
se que elas produzam uma revolução paradigmática na medicina, que 
deixaria de ser curativa para se tornar regenerativa, isto é, voltada 
para a reconstituição de tecidos e órgãos, para a substituição de partes 
do corpo danificadas por doença ou acidente. Tais expectativas não se 
teriam criado sem a intervenção da mídia. Afinal, é através de jornais, 
telejornais e revistas que os leigos usualmente entram em contato com 
as “descobertas da ciência”. Como estudos sociais sobre ciência e tec-
nologia têm mostrado, para alcançar a facticidade, os fatos científicos 
produzidos em laboratórios não carecem apenas da realização de ex-
perimentos ou da construção de teorias para explicá-los, mas depen-
dem também da articulação de uma rede de sustentação que envolve 
política, representação pública, legislação, divulgação, alianças com 
indústrias e governo etc. (STENGERS, 2002; KNORRR-CETINA, 1999; 
LATOUR, 2000; LAW, 2005) Em síntese, os fatos produzidos nos labo-
ratórios tornam-se mais reais ao serem traduzidos em outras instân-
cias que confirmam sua existência. Nesse sentido, quando aquilo que 
se faz no recinto mais circunscrito de produção de ciência é traduzido 
em notícia para um público mais amplo como um fato científico, este 
se torna mais articulado, sua existência é fortalecida e tem a chance de 
ganhar vida em outros tempos e lugares. (HORST, 2005; NERESINI, 
2000; LATOUR, 2000) No caso das células-tronco embrionárias, elas 
aparecem na mídia como uma entidade inconteste – elas encarnam 
um princípio de regeneração do próprio corpo, bastando apenas à ci-
ência conhecer seus segredos e dominá-los. Além disso, nas notícias, 
quase não há referência a incertezas e controvérsias científicas e/ou à 
existência de discordâncias teóricas e/ou metodológicas entre os pes-
quisadores. 
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Embora tratadas como entidades científicas incontestes, as células-
tronco embrionárias foram motivo de controvérsia pública. Entre 2004 
e 2005, o que era debatido no congresso e na imprensa era a utilização 
de embriões na realização de pesquisas. Por que a polêmica? É que 
a retirada de células-tronco do embrião para a realização de experi-
mentos implica inevitavelmente em sua destruição, algo que equivale, 
para muitos, à destruição de uma vida humana e é, portanto, algo 
inaceitável em qualquer circunstância e sob qualquer pretexto. Temas 
como vida – e seu início – e morte, doença e cura, que incitam os âni-
mos e estão presentes virtualmente em todas as controvérsias públicas 
sobre biotecnologia, marcam também este debate. 

Além disso, o tópico interessava a audiência porque durante a tra-
mitação da lei o resultado da votação era demasiado incerto e aguer-
ridos lobbies pró e contra a pesquisa com embriões trabalharam ardua-
mente para atrair votos de congressistas. A mídia tanto registrou esse 
movimento assim como foi palco de intensa disputa.

Os momentos mais vivos da contenda aconteceram entre os anos 
de 2004 e 2005, período de tramitação e votação no Congresso, e de-
pois a controvérsia volta a se intensificar em 2008, quando se deu o 
julgamento da Ação de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal 
Federal, que autorizou as pesquisas com embriões congelados, estoca-
dos em clínicas de fertilização in vitro. Durante todo esse período, as 
células-tronco circularam pelas diferentes rubricas dos jornais, saíram 
do ambiente mais reservado das páginas de ciência e foram para a 
política, o cotidiano, os editoriais e para os espaços dedicados às maté-
rias de opinião. Neste artigo, pretendo seguir rastros dessa circulação 
para discutir uma questão específica: como o regime de verdade e de 
esperança se enfrentam na controvérsia ética acerca das células-tronco 
embrionárias?

Esses dois regimes, o de verdade e o de esperança, segundo o ar-
gumento de Moreira e Palladino (2005), representam duas lógicas que 
estão sempre em tensão na medicina. O regime de esperança é ca-
racterizado pela visão de que novos tratamentos estão sempre a sur-
gir e irromper no mundo. Este regime é marcado por uma confiança 
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nas promessas de cura miraculosa para doenças severas. Em nome 
da esperança, os alinhados a esse regime lutam por financiamentos, 
aprovação de pesquisas e pela estabilização de terapias controversas. 
O regime de verdade, por sua vez, se caracteriza por um investimento 
no que é positivamente conhecido e recusa a aposta irrestrita naqui-
lo que existe apenas potencialmente. Ele se aproxima de uma abor-
dagem gerencial à tecnologia médica, que se ocupa prioritariamente 
com a garantia de efetividade das terapias. A tensão entre esses dois 
regimes se expressa em conflitos de diferentes tipos: políticos, éticos, 
econômicos etc. E em torno desses dois pólos se alinham diferentes 
atores que participam da controvérsia.

Para examinar como se dá essa disputa no caso das células-tronco, 
vamos nos apoiar no exame de notícias publicadas na versão on-line 
da Folha de São Paulo e Estadão entre 2004 e 2005, período em que a Lei 
de Biossegurança tramitou no Congresso, foi votada e depois questio-
nada por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) requerida 
pelo procurador da República Cláudio Fonteles. A despeito de haver 
um grande volume de matérias publicadas durante esses anos, nesse 
artigo não vamos fazer uma análise quantitativa do que foi publicado. 
Ao invés disso, optei por selecionar uma amostra que representa cla-
ramente os pontos de vista dos distintos atores envolvidos (inclusive 
duas das matérias selecionadas não são assinadas por jornalistas, mas 
por representantes das posições em litígio). 

De um lado do debate estavam alinhados aqueles que eram con-
trários à utilização de embriões em pesquisa, basicamente este grupo 
era constituído por porta-vozes de várias igrejas, principalmente da 
católica, mas é importante deixar claro que nem todos os seus repre-
sentantes eram religiosos, havia também cientistas, bioeticistas, advo-
gados etc. Do outro lado da contenda estavam os que eram favoráveis 
à liberação das pesquisas; este grupo agregava cientistas com pes-
quisas na área, entidades que representam pacientes portadores de 
doenças1 potencialmente tratáveis com células-tronco embrionárias e 
representantes do governo, notadamente os ministros da Saúde e de 
Ciência e Tecnologia. A controvérsia ética aparecia antes de tudo nas 
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páginas de política e nos textos opinativos. Ao mesmo tempo, na se-
ção de ciência dos jornais, as células-tronco permaneciam em alguma 
medida alheias ao que se passava nas outras partes dos jornais, aí elas 
também eram apresentadas sob uma perspectiva de “esperança”, mas 
sem a mesma urgência e intensidade com que se apresentava nas ou-
tras rubricas. Assim, decidi separar na análise os dois tipos de textos 
– os que aparecem na seção de ciência e os que foram publicados nas 
demais seções. Não faço isso porque acredite na existência de uma 
disjunção entre a ciência e outras esferas da vida social; as pesquisas 
mais recentes sobre ciência e tecnologia já mostraram sobejamente o 
quanto esta suposta cisão é artificial e insustentável quando observa-
mos a ciência na prática. A distinção proposta entre os dois tipos de 
notícias se justifica simplesmente porque elas têm padrões diferencia-
dos de organização dos fatos e porque isso torna mais clara a apresen-
tação do meu argumento.

Regime de verdade e esperança

Confrontar os diferentes regimes que tencionam a medicina, o de 
verdade e o de esperança, é interessante porque mostra quão é limi-
tada a análise acerca de novas tecnologias médicas centrada apenas 
nos critérios eficiência e racionalidade. Como já mostrou Good (1993),  
a medicina faz uma mediação entre fisiologia e soteriologia. Ela não 
trata apenas do corpo medicalizado, mas em sua prática estão presen-
tes dramas morais, sofrimento, medo e morte. Assim, por mais ma-
terialista que seja, a medicina acaba reunindo os domínios moral e 
material. E, se atentamos para a sua face soteriológica, podemos com-
preender certos aspectos da prática médica que de outro modo ficam 
velados, como a linguagem da esperança, que está presente nos dis-
cursos sobre várias doenças que limitam e ameaçam a vida.

A esperança, como argumenta Crapanzano, embora seja uma ex-
periência tão disseminada e valorizada em diferentes contextos, tem 
um papel bastante incidental nas explorações etnográficas e sociológi-
cas. (CRAPANZANO, 2003) Arrisco-me a dizer que esse pouco inte-
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resse se deve em grande medida a uma inclinação maior das ciências 
sociais a atentar para realidades já estabilizadas, tidas como fatos da-
dos e um certo desdém pelas incertezas, contingências e precarieda-
des constitutivas da vida social. Não por acaso, mais recentemente 
um campo de estudos ligados à área de ciência e tecnologia – que foi 
uma das arenas em que penetrou mais fortemente o tema da incerteza 
e da contingência como algo inerente a qualquer acontecimento social 
– emergiu uma abordagem que se denomina de sociologia das expec-
tativas, que procura compreender como as esperanças e as projeções 
de futuro convocam a ação no presente para forjar aquilo que se espe-
ra alcançar. (WAINWRIGHT et al., 2006; KITZINGER e WILLIAMS, 
2005; BROWN, 1998, 2003; BROWN et al, 2006) 

Segundo Brown (1998, 2003), a emoção da esperança usualmente 
tem um papel crucial na estruturação e estabilização de redes sócio-
técnicas, pois ela tem a capacidade de conferir força e autenticidade a 
ações e agências orientadas para o futuro, que sem ela seriam simples-
mente afirmações abstratas, carentes de credibilidade e concretude. 
A esperança, portanto, fortalece um conjunto mais fraco de eventos 
e antecipações em um contexto de insegurança e de confiança débil.  
É frequente, ainda segundo Brown, que os apelos mais fortes à espe-
rança surjam precisamente em situações em que a desesperança é o 
que se avizinha, como nos casos de doenças graves, letais e sem cura. 
O sofrimento de pacientes são, segundo ele, meios poderosos para jus-
tificar pesquisas que são moralmente controversas. 

Nas histórias que são contadas a muitas audiências e públicos 
distintos por defensores de tecnologias controvérsias e supostamen-
te inovadoras, a estrutura narrativa traz um alinhamento de futuro 
e passado, em que tem especial proeminência a crença no progresso 
científico, juntamente com o apelo à economia moral dos benefícios à 
saúde, a um destino indiscutível e a novas fronteiras a serem conquis-
tadas. (FRANKLIN, 2008)

A sociologia das expectativas, entretanto, não trata os relatos de 
cientistas sobre esperança em termos do que elas representam (o obje-
to a que a esperança é remetida), mas em termos performativos, pois 

projeto_dialogos_ciencias.indd   158 2/5/2011   14:33:02



Células-tronco: considerações sobre o regime de verdade e o regime de esperança  // 159 

as antecipações de futuro que são postas em circulação pretendem 
influenciar o presente, afetar aqueles a quem são dirigidas as falas, 
para isso, enredos são concebidos, papéis são alocados a vários ato-
res, inclusive às entidades “naturais” e aos opositores das inovações 
em questão. Uma versão particular de futuro é assim mobilizada no 
tempo atual para angariar recursos, coordenar atividades e manejar 
incertezas, em contextos em que as antecipações estão em disputa com 
outras afirmações que prefiguram um devir distinto e frequentemente 
reivindica uma visão mais realista do que está por vir. (BROWN, 1998; 
2003; BROWN et al, 2006; KITZINGER e WILLIAMS, 2005) 

Com base na discussão trazida por essa perspectiva, vamos explo-
rar em seguida: quais são as distintas perspectivas de futuro delinea-
das pelas diferentes posições? Como os proponentes das células-tron-
co embrionárias – que se saíram vitoriosos – convidavam a audiência 
a imaginar, acreditar e endossar uma visão das consequências das 
pesquisas, ao invés de outra, aquela que era apresentada pelos porta-
vozes da posição contrária à pesquisa com embriões?

O debate ético e político

O cenário do debate ético sobre a questão da pesquisa com célu-
las-tronco embrionárias era o seguinte: de um lado se posicionavam 
representantes da Igreja Católica e de grupos religiosos contrários ao 
uso de embriões. Eles consideravam que uma vez que há concepção, 
há vida e, portanto, uma alma já habita o embrião qualquer que seja 
seu estado de desenvolvimento. Sendo assim, a utilização de embri-
ões para pesquisa representa a destruição de uma vida humana em 
potencial, algo que fere profundamente os princípios religiosos e que 
é inaceitável do ponto de vista moral por converter a vida humana em 
algo instrumental, em um mero meio para alcançar um fim. 

De outro, estavam alguns cientistas, associação de pacientes ou fa-
miliares de portadores de doenças que potencialmente se beneficiarão 
do avanço das pesquisas com células-tronco. Eles argumentam que não 
podemos atribuir o mesmo valor à vida de um embrião que aquele que 
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concedemos a pessoas já nascidas e que enfrentam sofrimentos e dra-
mas por conta de doenças graves, letais e incuráveis. Sendo assim, o uso 
dos embriões congelados em clínicas de fertilização que não foram im-
plantados não apenas é permissível, mas é mesmo um ato humanitário. 
Também participaram ativamente da polêmica políticos e o então mi-
nistro da Saúde, Humberto Costa, e o ministro da Ciência e Tecnologia, 
Eduardo Campos. O debate se tornou assaz polarizado, envolvia desa-
cordos sobre definições de vida humana e seu início, e uma hierarquia 
diferenciada acerca de que ente deve ser privilegiado: os embriões (mes-
mo os congelados em clínica de fertilização) ou pacientes que sofrem de 
doenças incapacitantes e/ou mortais. A discussão, fundamentalmente 
ética, resvalava também em questões técnicas sobre a diferença entre o 
potencial das células-tronco embrionárias e adultas.

É bem verdade que muitas notícias não entravam muito direta-
mente na questão ética/política/jurídica. Eram narrativas acerca da 
movimentação dos diferentes lobbies no Congresso, os encontros de 
religiosos, cientistas e doentes ou seus familiares com deputados 
para pedir apoio a suas posições, relatos das articulações políticas e 
das formas de pressão utilizadas para convencer os parlamentares. 
A filha do então presidente da Câmara, Ana Cavalcanti, que atua-
va no lobby das células-tronco embrionárias, tenta convencer o pai, 
Severino Cavalcanti, alinhado com os católicos, a mudar sua posição. 
(FILHA...2005) A geneticista da Universidade de São Paulo (USP) 
Mayana Zatz era a principal articuladora do lado dos que eram pró-
pesquisas com células-tronco embrionárias e tornou-se presença cons-
tante em Brasília, tendo tomado parte em inúmeras reuniões e sendo 
bastante ativa também na participação em jornais. (RESULTADOS..., 
2005; LIBERADAS..., 2005) O ministro da Saúde, também favorável 
à liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias, exerce 
seu poder de pressão sobre os congressistas. (RESULTADOS..., 2005; 
LIBERADAS..., 2005) Por último, mas não menos importante, no dia 
da votação e nos que a antecedem, familiares e pacientes com lesão 
de medula e outras doenças percorrem a Câmera contando suas his-
tórias de sofrimento aos parlamentares a fim de sensibilizá-los para 
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a sua causa. (CÂMARA..., 2006) Os representantes de católicos e de 
grupos religiosos também se unem na empreitada em prol do veto a 
pesquisas com embriões. (CÂMARA..., 2006) O embate é duro e difícil 
e não se dá não só no corpo a corpo com os votantes, mas também nos 
argumentos esgrimidos nos jornais e na TV.

No dia da votação, Mayana Zatz publica um artigo na Folha de São 
Paulo em que ela sintetiza a sua posição e a de seus aliados.

Desde o início de 2004, as notícias sobre células-tronco têm 
sido animadoras: pacientes são tratados, pesquisadores 
coreanos têm sucesso na clonagem terapêutica, células-
tronco embrionárias formam neurônios. Enquanto a ciên-
cia avança a passos gigantescos no exterior, o Brasil luta 
para conseguir iniciar pesquisas com células-tronco em-
brionárias. Conseguiremos recuperar o tempo perdido? [...] 
O que precisa ser desmistificado? Por que as células-tronco 
embrionárias são tão importantes? Somente as células-
tronco embrionárias são pluripotentes. [...] A esperança 
é que inúmeras condições, muitas delas letais na infância 
ou no início da idade adulta, tais como algumas doenças 
neuromusculares, diabetes, mal de Parkinson, lesões de 
medula possam ser tratadas pela substituição ou correção 
de células ou tecidos defeituosos. [...]. Se as pesquisas de-
rem os resultados esperados, a expectativa é que no futuro 
seja possível fabricar tecidos e órgãos em quantidade su-
ficiente para todos. Mas, para chegar lá, ainda temos inú-
meros obstáculos a vencer. [...] Utilizar células-tronco de 
embriões congelados equivale a um aborto, afirmam alguns 
grupos religiosos. Definitivamente não! No aborto provo-
cado, interrompe-se a vida de um feto que está dentro do 
útero da mãe. Já no caso de embriões congelados em um 
tubo de ensaio nas clínicas de fertilização, não há chance de 
vida se não houver introdução do embrião dentro do útero.  
Na prática, esses embriões ficam congelados por anos, tor-
nam-se inviáveis e são descartados. Do ponto de vista cien-
tífico, a grande vantagem das células-tronco retiradas de 
um embrião congelado é que, até a fase de cento e poucas 
células, elas são pluripotentes. [...] A expectativa de um tra-
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tamento para inúmeros pacientes condenados deve estar 
acima de dogmas religiosos. (CONSEGUIREMOS..., 2005, 
grifo nosso)

Analisando o texto de Mayana Zatz, observamos que ela constrói 
um enredo que fala sobre resultados animadores já obtidos na pesqui-
sa com células-tronco e sobre as grandes expectativas de cura trazidas 
pelas células-tronco. Como personagens principais, nós temos: os pa-
cientes com seus sofrimentos – que devem ser defendidos –; ciência 
(que em outros lugares caminha a passos largos); a nação e seus inte-
resses; as células-tronco embrionárias com suas inúmeras potenciali-
dades e promessa de cura; os embriões congelados nas clínicas de fer-
tilização, sem qualquer uso; a Igreja, com sua obstinação obscurantista 
contra as pesquisas. Nessa história há os que sofrem e/ou esperam 
(pacientes e embriões congelados), há os que agem (células-tronco e 
cientistas) e os que impedem a ação: a Igreja. Não há em sua fala ne-
nhuma menção a riscos e incertezas ou desafios técnicos ou científicos 
a serem vencidos. Para ela, o único obstáculo ao extraordinário poder 
das células-tronco embrionárias não é de natureza científica, é a posi-
ção “obscurantista” dos religiosos. No debate brasileiro, assim como 
se deu em outros contextos, uma das estratégias retóricas dos cientis-
tas era tratar a questão em termos de uma antiga luta entre ciência e 
o dogmatismo religioso. Assim, no seu enredo, Mayana Zatz alinha 
um passado em que a Igreja Católica combatia a ciência no momento 
presente em que ela se opõe a pesquisas com células-tronco embrioná-
rias, no futuro em que, uma vez vencidos os obstáculos religiosos, os 
cientistas poderão encontrar a cura para inúmeras doenças, algumas 
das quais ela enumera no texto.  

Mayana Zatz fala da ciência no singular. Ao fazer assim, ela se põe 
na posição de única porta-voz de uma entidade – ciência – marca-
da por uma visão única e homogênea. Na sua retórica, tudo se passa 
como se não existissem pesquisadores contrários às pesquisas com 
células-tronco embrionárias, nem vozes de cientistas que alertam para 
os riscos potenciais destas células. Neste momento em que a persua-
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são é essencial, não há espaço para admissão de discordâncias, falhas 
e perigos, mas para assertivas. 

As afirmações da especialista sobre avanços da ciência são combi-
nadas com frases que evocam compaixão com aqueles que sofrem de 
doenças graves. Isso dá a imagem de futuro que é construída. Em sua 
fala, há pouca referência ao conhecimento produzido sobre o tema. 
Ela não elabora um texto buscando traduzir informações da ciência 
para leigos. A tradução que ela tenta realizar – no sentido que Callon 
(2005) e Latour (2000) dão ao termo, de produção de convergência ou 
equivalência de interesses que passam a se vincular pelo próprio mo-
vimento de tradução – é aquela entre os interessas da ciência (dita 
assim no singular), dos pacientes e seus familiares e os da nação, que 
deve avançar no progresso científico. Na distribuição de papéis pro-
posta nesse enredo de células-tronco embrionárias, doentes, a nação 
e a ciência são aliadas em luta contra um antagonista: a religião e sua 
tradição obscurantista. Ela apresenta aquele que seria, supostamente, 
o argumento católico – afirmar a equivalência entre a pesquisa com 
embriões e o aborto, entre o embrião em clínicas de fertilização e a 
pessoas já nascidas – e ao mesmo tempo o desmonta. Conclui reafir-
mando a expectativa de cura para doenças, um valor que deve estar 
acima da religião. O futuro que ela esboça é claramente tonalizado 
pela esperança.

No mesmo dia em que Mayana Zatz assina a matéria que acabamos 
de comentar, uma notícia faz referência a uma nota divulgada pelo 
Ministério da Saúde, nesta, o ministro diz esperar “que os parlamenta-
res se mostrem sintonizados com os interesses dos brasileiros e apro-
vem o projeto”. (CÂMARA, 2006) O ministério usa, principalmente, 
dois argumentos na defesa das células-tronco: maior qualidade de vida 
dos pacientes e economia e eficiência para o Sistema Único de Saúde 
(SUS), diminuindo os custos do tratamento. (CÂMARA..., 2006)

O ministro da Saúde, que também compõe a rede de alianças dos 
que são favoráveis às pesquisas com embriões, explicita na nota a sua 
tomada de posição no debate. Ele reforça o argumento de Mayana 
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Zatz de que há uma coincidência entre os interesses da nação (dos 
brasileiros) e os da ciência. Seu discurso também é afirmativo, pois 
não envolve qualquer discussão acerca dos conteúdos da ciência ou 
suas incertezas. Ele trata como algo dado, que as células-tronco trarão 
benefícios para doentes. Como está na posição de gestor, seu discurso 
traz um ponto que dificilmente poderia deixar de ser mencionado: a 
esperada economia de recursos que resultará da implementação de 
tratamento com células-tronco. Além disso, ele divulga, juntamente 
com o Ministério da Ciência e Tecnologia, imediatamente após a apro-
vação da Lei, um edital para financiamento de pesquisas. Aqui vemos 
como é possível falar de uma espécie de economia da esperança, pois 
não são claras as bases em que é feito o cálculo dos custos que serão 
reduzidos – já que o tratamento com células-tronco (embrionárias ou 
não) ainda não são procedimentos estabilizados e calculáveis. Além 
disso, também compõe a dimensão econômica da esperança os recur-
sos a serem liberados para que elas tenham a chance de se tornarem 
entidades efetivas e estabilizadas na clínica.

Manifestam-se também representantes de associações de doentes 
que sofrem de várias patologias que são, até o presente momento, in-
curáveis. Mara Gabrilli, tetraplégica e representante de grupo de pa-
cientes com lesão de medula, teve uma atuação importante no corpo a 
corpo do Congresso às vésperas da votação e disse ao final da sessão 
que aprovou a lei que “entre três e cinco anos pessoas como eu pode-
rão recuperar os movimentos”. (PROMESSAS..., 2005) Outras vezes 
são os familiares de pessoas que não têm condição de atuar direta-
mente que dão seu depoimento no jornal. Vejamos o seguinte texto:

A gente sempre espera que o telefone vá tocar e digam 
´tragam seu filho, ele vai ser curado´. Sabemos que com as 
pesquisas de células-tronco há uma grande possibilidade, 
afirma Ivan Batista da Silva, de 56 anos, pai de Fernando 
Ângelo, de 23 (foto), com distrofia muscular. (DOENTES..., 
2004)

Também no caso dos potenciais beneficiários das promessas e de 
seus familiares a esperança é o que ressoa de modo mais contundente. 
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Eles estão sempre à espera de algo que está por vir e, preferencialmen-
te, eles desejam que a terapia que resolverá seus problemas surja ime-
diatamente para libertar os doentes dos seus padecimentos. Isso nos 
leva a um aspecto para o qual Crapanzano (2003) chama a atenção ao 
falar da experiência de esperança, embora ela possa convocar à ação 
e à mobilização de vários atores – daí a sua potencial força política 
– ela tem também uma contraparte de passividade, pois a concretiza-
ção daquilo que se espera depende sempre de outro tipo de agência 
– de Deus, do destino, ou neste caso, do trabalho dos cientistas e da 
ação das próprias células-tronco embrionárias. Isso parece confirmar 
o argumento de Brown (1998) de que na modernidade não foi tanto a 
definição de esperança que foi alterada, mas principalmente o seu re-
ferente. Passa-se da esperança em Deus para a esperança na natureza 
e neste movimento o objeto da esperança se desloca para as ações e 
agentes cientificamente mediados.

Os diferentes apelos à esperança que compõem o arco de alianças 
pró-pesquisa com embriões procura tornar a resistência à pesquisa com 
células-tronco embrionárias parecer algo moralmente repreensível, 
porque, de acordo com essa retórica, aqueles que são contrários à apro-
vação da lei de Biossegurança são mais compassivos com embriões con-
gelados que serão descartados do que com incontáveis doentes que vi-
vem uma vida de sofrimento e dor, da qual podem ser resgatados pela 
ciência, que, além disso, também representa os interesses da nação.

O lobby dos que eram pró-células-tronco embrionárias foi vitorio-
so, embora parcialmente. O apelo dos doentes e seus familiares, os ar-
gumentos dos cientistas e a força dos ministros da Saúde e de Ciência 
e Tecnologia, tudo isso unido (provavelmente não só isso) garantiu 
a aprovação da lei com larga folga. Contudo, isso não pôs um ponto 
final na contenda. Os vencidos nessa disputa não tomaram o assunto 
por encerrado e a guerra por perdida. Ainda houve uma tentativa de 
influenciar o presidente para que não sancionasse a lei, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma carta reafirman-
do seus argumentos e lembrando ao presidente seus compromissos 
com a “defesa da vida”. Mais uma vez, seus protestos não tiveram os 
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efeitos esperados. O Procurador Geral da República, Cláudio Fonteles, 
foi mais contundente no seu protesto e entrou com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade contra a Lei de Biossegurança. Isso suscitou 
protestos dos defensores da pesquisa com células-tronco embrioná-
rias humanas e o debate foi retomado. (COSTA...,2005; EM NOME..., 
2005) 

Vejamos alguns trechos de um artigo assinado por Ives Gandra 
Martins e Lilian Eça defendendo a Ação Direta de Inconstintucionalidade. 
Os autores, embora claramente inspirados pela posição da Igreja 
Católica, usam argumentos jurídicos e científicos e fazem fortes ata-
ques morais aos defensores das pesquisas com embriões. Dizem eles:

Do ponto de vista jurídico, dúvida não existe. Declara a 
constituição que o direito à vida é inviolável. [...] A vida 
começa, portanto, na concepção, não se justificando que 
seres humanos sejam, como nos campos de concentração 
de Hitler, também no Brasil, objeto de manipulação em-
brionária. Do ponto de vista científico, a lei não merece 
melhor sorte. 1) No caso da utilização das células de embri-
ões congelados há mais de três anos, trata-se de um trans-
plante heterólogo, com grande possibilidade de rejeição 
[...] 2) Allegrucci e colegas dizem que células-tronco de 
embriões congelados estão longe de ser a ‘perfeita fonte de 
células para terapias’, pois originam teratomas (tumores 
de caráter embrionário). [...]. 4) Há total descontrole das 
células embrionárias, surgindo diferenciações em tecidos 
distintos nas placas de cultura, com o que se poderia estar 
renovando experiências atribuídas a Frankenstein. [...] Ve-
mos alternativas para estudar a cura das doenças. Cresce 
o número de trabalhos nos quais se verifica, com sucesso, a 
recuperação de tecidos ou órgãos lesados utilizando célu-
las-tronco adultas. Devemos lembrar, também, do sucesso 
do pioneirismo brasileiro nas aplicações de células-tronco 
adultas em seres humanos, no tratamento das cardiopatias, 
doenças auto-imunes, lesão de medula espinhal, lesão de 
nervos periféricos, entre outras. Como se percebe, em vez 
de o governo aplicar recursos na manipulação e elimina-
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ção de seres humanos, transformados em cobaias, como 
no nacional-socialismo alemão, poderia investir maciça-
mente na investigação das células-tronco do próprio pa-
ciente ou na dos cordões umbilicais. Cremos que, se o STF 
declarar a inconstitucionalidade da manipulação dos em-
briões humanos, voltará o governo seus olhos para aquelas 
experiências com células-tronco adultas, cujos resultados, 
no mundo inteiro, são cada vez mais auspiciosos. (VER-
DADE ..., 2005, grifo nosso)

O discurso que é trazido pela posição contrária à pesquisa com 
embriões desenha uma perspectiva de futuro bem distinta da anterior 
orientada pelo regime de esperança. A matéria de opinião que ana-
lisamos aqui – diferente de outras anteriores que eram escritas por 
religiosos – é assinada por um jurista e por uma biomédica. Isso não é 
casual. Os dois autores – diferente do que é afirmado pela cientista, de 
que se trata simplesmente de uma guerra entre crença cega e ciência 
– procuram mostrar como a sua posição em defesa da ADIN proposta 
por Fonteles não se apóia unicamente em um princípio moral, mas 
possui fundamento jurídico e científico.

De início, é importante ressaltar – embora isto não esteja no texto 
analisado aqui – que a posição em defesa da vida dos embriões repre-
senta um grupo de resistência durável, que se mobiliza contra a ferti-
lização in vitro e contra o aborto2. O texto é aberto com um forte tom 
de acusação moral – os cientistas são comparados a nazistas. Procura-
se chamar a atenção nesta aproximação para o precedente que estas 
pesquisas abrem para um abuso da vida humana, similar ao que se 
deu com as investigações realizadas sob a tutela do nazismo. Além 
disso, apresenta-se o ponto de vista jurídico – a Constituição garante 
a defesa da vida humana e esta deve ser protegida também na forma 
embrionária. Não há, como no discurso da ciência, uma hierarquiza-
ção entre a pessoa e o embrião, ambos são igualmente encarnações da 
vida humana. 

Em boa parte do desenvolvimento do texto, contudo, não há refe-
rência à alma, e quando ela aparece, ou à igreja católica e seus prin-
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cípios, há um arrolar de argumentos técnicos para reforçar a proibi-
ção de pesquisa com embriões. Diferente do texto escrito por Mayana 
Zatz, este traz uma espécie de balanço da literatura científica que visa 
mostrar os inúmeros riscos e incertezas inerentes às células-tronco em-
brionárias. Diferente das outras vozes, o que se delineia no texto é um 
futuro bem pouco auspicioso: além do cortejo de abusos potenciais da 
vida humana, trazido pelo uso de embrião em pesquisa, o próprio uso 
de células-tronco embrionárias é mostrado como algo capaz de trazer 
dano e desapontamento. As esperanças são mais modestas e roga-se 
para que investimentos sejam direcionados à pesquisa com células-
tronco adultas, menos arriscadas, mas que não carregam promessas 
tão espetaculares.

Neste enredo, o passado ao qual se retorna aqui é o da ciência feita 
sob os auspícios do nazismo – ciência que aboliu qualquer princípio 
ético para lidar com a vida humana – à qual nos arriscamos a retornar. 
Seguindo o argumento – além da instrumentalização da vida – as con-
sequências são trágicas: rejeições, tumores, criação de Frankensteins. 
A alternativa a essa via envolve uma aposta no que é seguro, que já 
deu provas de ser efetivo. 

A posição dos religiosos, como vimos, é baseada em princípios, 
mas também há apresentação de argumentos racionais e de evidên-
cias científicas. Ao invés de recorrer apenas aos temas da metafísica 
católica, como alma ou Deus e de pregar uma luta cega contra a ciên-
cia, os que são contrários à pesquisa com embriões se aproximam de 
uma atitude afim à do regime de realidade, apontam para áreas em 
que os investimentos são mais seguros e comprovados, denunciam 
o entusiasmo excessivo, expõem os riscos inerentes às células-tronco 
embrionárias. Apesar do “realismo”, ou talvez por isso mesmo, sua 
posição foi vencida. Frente às grandes esperanças, os que eram con-
trários à pesquisa com embriões tinham pouco a oferecer. Enquanto os 
que eram favoráveis, além de descortinarem um futuro bem promis-
sor, tinham um poderoso argumento pragmático: os embriões conge-
lados em clínica de fertilização a serem utilizados na pesquisa seriam 
descartados, alegavam, seria melhor, portanto, dar a eles um destino 
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mais nobre e humano, permitir a eles a entrada nas trincheiras da luta 
contra a doença e a morte.

As páginas de ciência e tecnologia

Quanto às notícias que também circulavam durante esse perío-
do nas rubricas de cunho mais propriamente científico dos jornais, 
estas tendiam a adotar, em linhas gerais, o seguinte padrão: o título 
usualmente fala de novas descobertas, por exemplo, “Cientistas de-
senvolvem neurônios em laboratório” (CIENTISTAS desenvolvem..., 
2005) ou “Cientistas acham proteínas que dirigem célula-tronco” 
(CIENTISTAS acham..., 2005), ou aponta para aplicações futuras ou 
atuais, como nos seguintes títulos, “Paciente recebe células-tronco 
para evitar amputação em SP” (PACIENTE..., 2005) ou “Células-tronco 
poderão ser usadas para infertilidade”. (CÉLULAS-TRONCO, 2005)  
Os títulos, usualmente, não sugerem ambiguidades, dificuldades, mas 
realizações. Além disso, muitas das descobertas anunciadas foram ob-
tidas em culturas in vitro ou em modelos animais, o que raramente é 
explicitado no título.

No corpo da matéria propriamente dita há descrições, que podem 
ser mais ou menos detalhadas a depender da extensão do artigo, dos 
resultados que foram obtidos e do que foi o experimento. Como se dá 
no seguinte exemplo:

Os cientistas usaram a mesma técnica já usada para pro-
duzir células sangüíneas adultas fora do organismo. Eles 
coletaram células-tronco do sistema neurológico de ca-
mundongos em um estado primitivo de desenvolvimento 
e usaram substâncias químicas para induzir a maturação. 
Durante o processo, eles fotografaram imagens das célu-
las a cada cinco minutos usando um microscópio especial. 
Com as fotos, os cientistas criaram um ‘curta-metragem’ 
mostrando o desenvolvimento das células passo a passo, 
até elas se tornarem neurônios. Eles também acompanha-
ram as mudanças fisiológicas registradas durante o pro-
cesso com mais detalhes do que jamais havia sido feito. 
(CIENTISTAS desenvolvem..., 2005)
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Usualmente, também, mesmo quando se trata de pesquisa básica, 
há indicações de aplicação daqueles resultados, em geral para tratar 
doenças atualmente incuráveis, graves: 

O neurocirurgião Eric Holland, do Centro de Câncer Me-
morial Sloan-Kettering, em Nova York, disse que se a técni-
ca permitir a regeneração de partes do cérebro afetadas por 
doenças como o Mal de Parkinson ou a Doença de Hun-
tington, ela terá grande impacto na medicina. (CIENTIS-
TAS desenvolvem..., 2005)

Em seguida, há uma advertência do cientista de que ainda há muito o 
que fazer, de que as aplicações ainda podem demorar. Especificamente, 
nesta matéria, o texto é concluído com a fala de um outro especialista 
da mesma área, mas que não é autor do experimento: 

Mas o médico britânico Jim Cohen, do Centro de Desenvol-
vimento Neurobiológico do Conselho de Pesquisa Médica, 
disse à BBC que: [...] O mais importante, como é o caso para 
todos os modelos de cultura de tecidos, é que os cientistas 
ainda estão a uma grande distância de provar que essas 
células têm algum potencial terapêutico. (CIENTISTAS de-
senvolvem..., 2005)

O cientista lança dúvidas sobre as aplicações da pesquisa, afirma 
que ainda carecemos de prova de que a descoberta resulte no final 
das contas em algum tratamento efetivo. Isso é uma exceção, o mais 
usual é que os próprios cientistas ou o jornalista conclua com uma 
frase como essa:

A criação destes embriões marca uma etapa fundamental 
no caminho da clonagem terapêutica. Segundo os cientis-
tas, este estudo abre novas perspectivas para curar doenças 
como o diabetes e o mal de Alzheimer ou substituir órgãos 
defeituosos sem correr o risco de que o transplante seja re-
jeitado. Mas estes avanços não poderão ser aplicados a pa-
cientes antes que passem vários anos. (DEPOIS..., 2005)
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Nesse caso, trata-se antes de tudo de uma questão de tempo e não 
é explicitada nenhuma dúvida sobre os ressaltados futuros esperados. 
Ou ainda, não raro, aponta-se para desafios futuros a serem vencidos 
antes que a pesquisa dê os resultados que de fato se espera dela: 

Alfatoonian, um dos cientistas que participou do estudo, 
disse que “o resultado sugere que células-tronco humanas 
podem ter a capacidade de se desenvolver em células-ger-
me primordiais e gametas em estágio inicial, como já havia 
sido mostrado em células-tronco de embriões de camun-
dongos”. Segundo o cientista, o desafio agora é identificar 
que células vão se desenvolver em células-germe primor-
diais para, então, descobrir um modo de encorajar essas 
células a crescer e se tornar óvulos e espermatozóides. 
(CÉLULAS-TRONCO, 2005)

Predomina aqui a linguagem da esperança – ainda que os cientistas 
tratem de acalmar as expectativas dos potenciais usuários, a ideia é de 
que aquele desafio será vencido no tempo devido. Os cientistas, úni-
cas vozes ouvidas nesse tipo de artigo, mostram a imagem da ciência 
como algo que exige trabalho aplicado e lento, portanto, não é milagre, 
nem sorte, mas ainda assim, a ciência segue de conquista em conquista 
e promete – de modo comedido – cura para um cortejo de doenças 
que afligem a humanidade. Aqui não se fala de custo-benefício, acesso, 
custo da pesquisa, tampouco das dimensões éticas – exceto quando a 
descoberta auxilia na conciliação da polêmica (por exemplo, quando o 
cientista encontra um caminho para fazer com que células adultas se 
comportem como embrionárias e recuperem a pluripotência).

Mas os que são contrários à pesquisa com células-tronco embrio-
nárias pintam um futuro diferente quando tratam do assunto: cien-
tistas são equiparados a nazistas que conduzem experimentos sem 
limites éticos e respeito à vida humana, células-tronco embrionárias 
selvagens produzindo pouco resultado efetivo e prenhes de efeitos 
negativos: rejeição aos transplantes e teratomas.

projeto_dialogos_ciencias.indd   171 2/5/2011   14:33:03



//  Iara Maria de Almeida Souza172 

Conclusão

Esses apelos a possibilidades futuras (quer se apoiem em um re-
gime de esperança ou de verdade) produzem efeitos pragmáticos na 
discussão presente, são tentativas de moldar o que está por vir e, prin-
cipalmente, de convencer uma audiência acerca do que está em jogo 
no presente, eles visam envolver e articular diferentes atores em torno 
de uma das posições. 

Uma das conclusões que podemos extrair desse caso diz respei-
to ao vigor do regime da esperança no momento em que se toma 
uma posição decisiva sobre o uso de uma nova tecnologia em saúde.  
Em especial para aqueles que sofrem com alguma doença incurável 
e de difícil manejo, qualquer notícia sobre sucessos obtidos em expe-
rimentos significa um alento, uma esperança de cura, mesmo que o 
êxito não seja plenamente garantido. As evidências necessárias para 
manter a prontidão e as expectativas dessas pessoas podem ser muito 
escassas e frágeis. De fato, a sustentação ou vitória de uma determi-
nada posição em uma seara de controvérsias parece depender menos 
de evidências muito firmes do que da articulação política de grupos 
que se mobilizam para a sua defesa. Atentar para esses processos é de 
extrema importância no presente, quando há um crescente estímulo 
ao debate público acerca da ciência, que conduziria a uma redução da 
oposição a mudanças tecnológicas e à formação de um consenso em 
torno destas.

Quando observamos o debate no Brasil, a discussão parece sub-
verter uma das expectativas mais usuais que temos acerca de religião 
e ciência. Supomos sempre a ciência como um empreendimento que 
se assenta fortemente no testemunho de evidência e fatos, enquanto 
a religião seria mais inclinada à fé naquilo que não é visível, nem su-
jeito a comprovação. No entanto, a bandeira da esperança foi empu-
nhada muito mais por cientistas que realizavam pesquisa na área de 
células-tronco do que por religiosos ou pessoas vinculadas à Igreja, 
que tenderam nessa discussão a recorrer mais à literatura científica e a 
argumentos mais “realistas”. 

projeto_dialogos_ciencias.indd   172 2/5/2011   14:33:03



Células-tronco: considerações sobre o regime de verdade e o regime de esperança  // 173 

O que explica a subversão não diz respeito a qualidades intrínse-
cas da ciência ou da religião, até porque é só por um efeito de simplifi-
cação que podemos falar delas, assim, no singular. Mas a polarização 
entre a ciência e a religião acabou prevalecendo e a mídia se prestou 
pouco à dissolução desse enquadramento em que o leitor era colocado 
frente a apenas duas posições: ou era contra ou a favor das pesquisas 
com embriões, havia pouco espaço para ambivalência e para o surgi-
mento de perspectivas de futuro distintas daquelas apresentadas pe-
los contendores. 

Também neste caso, como na maior parte das vezes, em notícias so-
bre biotecnologia não se menciona os interesses financeiros que guiam 
as pesquisas, nem como se dará o acesso aos possíveis benefícios resul-
tantes das descobertas científicas. (MULKAY, 1997; MALONE, BOYD, 
BERO, 2000; PRIEST, 2001) Os textos sobre células-tronco embrionárias 
não eram exceção: o potencial terapêutico era o foco mais frequente e 
nenhuma alusão se fazia ao modo como se daria o acesso aos tratamen-
tos, nem havia referência ao papel da indústria nesse processo.

Células-tronco embrionárias humanas eram apresentadas ao pú-
blico como uma entidade biológica estável com um futuro clínico 
promissor. Acontece que nos laboratórios elas não são estabilizadas. 
(ERIKSSON; WEBSTER, 2008) E isso não é só uma questão técnica, 
mas uma questão também para reguladores: como a qualidade das cé-
lulas-tronco embrionárias pode ser estabilizada e, portanto, fornecer 
segurança de que as linhagens de células-tronco funcionarão do que 
se supõe/espera que elas façam? As discordâncias científicas também 
não ganham muito lugar no noticiário. 

Mas que valor pode ter, para o leigo, essas filigranas? Por que a 
complexidade da trama científica deveria interessar ao público? Parece-
nos que deveria ser de muito interesse. Se há, na contemporaneidade, 
consenso em torno da ideia de que ciência e tecnologia têm importân-
cia crescente em nossas sociedades, não devemos, como argumenta 
Knorr-Cetina (1999), nos limitar a reconhecer seus impactos positivos 
ou negativos para a vida social. Se não interrogamos seus modos de 
operação, deixamos intacta a aura de distinção que parece cercá-la, e 
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a reafirmação dessa diferença com relação às demais esferas sociais 
não favorece a ampliação da participação pública em ciência, algo que 
tem sido estimulado mais recentemente. Mostrar a ciência como um 
empreendimento prenhe de incertezas e contingências pode, por sua 
vez, promover uma relação com a ciência que seja mais marcada pela 
prudência, pelo cuidado, pela atenção com suas descobertas e seus 
resultados e com os desafios éticos que ela nos coloca.

Notas

1 Sem dúvida o quadro apresentado é bastante simplificado, pois é 
claro que havia e há cientistas contra uso de embriões em pesquisa e 
há católicos e religiosos em geral favoráveis a pesquisas com células-
tronco embrionárias. Portanto, embora em certos momentos a mídia 
tenha apresentado assim a disputa ética, ela não pode ser reduzida a 
um embate entre ciência e religião.

2 Seria interessante comparar a posição favorável da opinião pú bli ca 
a pesquisas com células-tronco embrionárias e contrária à descri-
minalização do aborto. Nos dois casos, o argumento em defesa do 
embrião era idêntico: quando há fecundação, há vida, portanto, é 
inaceitável a destruição do embrião, mas no primeiro caso o argumento 
foi ignorado e no outro acolhido.
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