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Resumo 	 
A midia tern-se ocupado corn freqiiencia, nos iiltimos anos, das 

"novidades" da genetica e da biotecnologia. Textos de revistas, jornais, 
cartoons, fumes de Hollywood, propagandas de empresas e laboratOrios, 
novelas de TV, talk shows, catalogos de venda de organismos, no telejornal 
noturno, em reportagens especiais, manchetes: a genetica, a biotecnologia, 
a engenharia genetica, a biologia molecular e as novas" genetica 
molecular e gentimica parecem ocupar uma posicao de visibilidade e 
destaque seja aonde for. 0 presente trabalho, dentro das perspectivas 
teOricas dos Estudos Culturais e inspirado pelos trabalhos de Stuart Hall, 
Dorothy Nelkin, M. Susan Lindee, Donna Haraway, Manse Amaral, Ruth 
Sabat e Sarai Schmidt, analisa as revistas brasileiras de circulacao 
nacional e de interesse geral dos anos de 1998, 1999 e 2000 e procura 
identificar que reperthrios de representagao e praticas representacionais 
tern sido usados, pela midia, na construcao de uma genetica e de uma 
biotecnologia "diferentes", entrecortadas e atravessadas por muitos temas 
envolvendo, dentre eles, a medicina do futuro e as suas "curas 
milagrosas", a agricultura e seus "superalimentos", que possibilitarao 
acabar corn a fome, alem do comercio e das praticas de manipulagao de 
entidades vivas, tidas como "coisas do demeinio", "imorais" e "lucrativas". 
Na conducao das analises culturais dessas representagOes, levei em 
consideragao aspectos como o uso de imagens, infograficos, diagramagao 
de textos, cores, uso de metaforas, aval de especialistas e personalidades 
que nao sao, de forma alguma, neutros e que, efetivamente, contribuem na 
construcao e veiculagao de representagees dessas ciencias tanto para urn 
piablico especializado quanto para um pirblico leigo de apreciadores das 
ciencias. 



Abstract 

Media has often covered news on genetics and biotechnology 
recently. Texts in magazines, newspapers, cartoons, Hollywood films, 
company ads and laboratories, TV soap operas, talk shows, sales 
catalogue of organisms, in the nightly TV news, special reports, 
headlines: genetics, biotechnology, genetic engineering, molecular 
biology and new molecular and genomic genetics seem to occupy an 
apparent and important place wherever it may be. In the perspectives of 
Cultural Studies, and inspired by works by Stuart Hall, Dorothy Nelkin, 
M. Susan Lindee, Donna Haraway, Marise Amaral, Ruth Sabat and 
Sarai Schmidt, the current work analyses Brazilian magazines in 
national circulation and wide interests in 1998, 1999 and 2000 and 
seeks to identify which repertoires of representation and 
representational practices have been used by media in constructing 
different genetics and biotechnology intersected and crossed over by 
many subjects involving among them Future Medicine and its 
`miraculous cures,' agriculture and its `superfood,' which will enable to 
stop famine, and commerce and practices of manipulating living entities 
deemed 'satanic things,' 'wicked,' and 'money-spinning'. When 
conducting cultural analyses of these representations, I took into 
consideration aspects like use of images, computer charts, 
diagrammatic texts, colours, use of metaphors, experts' and 
personalities' opinion who are no way neutral and effectively help for 
constructing and spreading representation of these sciences for both 
skilled public and lay appraisers of science. 
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Especial 

Olhe bem para 

que utilizam seres humanos corm o co- 
haias? 0 mais respeitado estudioso do 
campo da genenca, o britanico Steve 

urn certo exagera "Nao temos qualifi- 
cacao necessaria. Estamos mutt° perto 
du ciencia, Nan temps o distanciamen- 

POMO% clonados pela 
equtpe que criou a ovelha 

Dolly: dez anos 

nos. A to:caw clonagem 
de poet's, feita pela mes-
ma equipe de escoceses 
que ha tits anus produziu 
urtificialmente a hoje fa-
mesa ovelha Dolly. tem  Q 

objetiw explicit° de abrir 
caminho para a utilizacao 
de Orgaos de animals em 
irnplantes em seres huma-
nos. Pelo Frau de comple-
sidade cia Lucia. calcula-
se que is.'o nao sera passi-
ve! em menus de dez anus. 

As previsdes de resul-
tados espetaculares torna-
ram-se parte integrante do 
jogo da ciancia moderna. 
Lrma dus fantasias mass 
freqUentes que acompa-
nham a genetica é a possi- 
bilidade de fazer reviver 
anima's extintos partindo-
se  de porciks intimas de 

Otrft.% 
wit DNA. cncontradas em 

graus variados de conservacao cm cam-
dos de geto artico. Equipes russas anun-
ciaram que tentarao criar urn mamute 

Revista VEJA (cdicao 1642) ano 33. n.° 13 20.03.2(XX) 

Esta primeira reportagem, intitulada "Os limites de  uma  revolucao  - 
A ousadia dos cientistas so aumenta, mas as terapias que prometem curar 
doencas hereditarias ainda nao deram frutos", trata  do arrancio  da 
primeira  morte  devida a terapia genica: Jesse Gelsinger,  urn  rapaz  norte-
americano  de  18 anos. A reportagem afirma que "nao  foi  urn  acidente.  Pelo 
menos, nao  foi urn  acidente qualquer. Jesse pode ser considerado um 
martir de  urn  nascente campo da medicina, a terapia genetica".  A  imagem 
de cinco porcos,  no  canto superior esquerdo, chama a atencao.  Urn dos 
porcos,  o do  meio, esta sentado nas patas traseiras e ve-se  que  ele  olha 
diretamente para a camera (porque nao dizer, para o/a leitor/a), enquanto 
que  os  outros podem  ser vistos deitados no meio  da paiha. A  legenda diz: 
"Porcos  clonados  pela equipe que criou a ovelha Dolly: dez anos."  Entao, 
esses  nao  sao  porcos quaisquer,  sao porcos clonados. Sao clones.  Fico 
curiosa  em  saber  o porque  dos dez anos e retorno ao  texto prOximo da 
imagem,  buscando por  respostas. 0 autor afirma  que  a  utilizacao de 
Orgaos de animais  em  seres humanos "nao sera possivel em menos  de  dez 
anos". 
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Boa Noticia 

Transplantes tem risco menor. 
Segundo estudo. é minima a chance de que 
porcos infectem possiveis receptores humanos 
corn virus. (Pag. 1-16) 

Folha de SP, agosto de 1999 

Na secao CIRNCIA, o assunto 
principal 	sao 	os 
xenotransplantes: "Estudo 
encoraja transplantes entreporcos 
e seres humanos". 0 texto do 
jornalista Marcelo Leite parece, 
pela forma como esta escrito, 
confiante nas boas noticias da 
ciencia para, logo depois, "cair" 
na seguinte questao: tern 
cabimento receber urn figado de 
porco, aincla por cima transg enico? 
0 artigo enfatiza uma 
possibilidade um tanto 
perturbadora para os nao-
cientistas, mas cuja viabilidade 
tem sido amplamente testada e 
apresenta resultados positivos 
publicados/referidos corn 
de talhe s em u ma pre s tigio sa 
revista cientifica internacional. 

Na primeira pagina de urn 
jornal brasileiro de grande 
circulacao nacional, a vinheta 
BOA NOTICIA an uncia: 
"Transplantes tem risco menor. 
Segundo estudo, é minima a 
chance de que porcos infectem 
possiveis receptores humanos 
corn urn virus." 

Ciencia 
Estudo encoraj a transplantes entre 
porcos e seres humanos 

Marcelo Leite especial para a Folha 

A era dos xenotransplantes - cloaca° de orgdos 
entre especies - esta mais proxima. Urn estudo 
internacional mostrou que é minima a chance 
de porcos infectarem receptores humanos corn 
virus, urn temido efeito colateral. E certo que 
a iddia de receber urn figado ou rim de porco. 
ainda por cima transgenico. vai continuar 
perturbadora, por decadas ou seculos. Do 
ponto de vista da seguranca. porem os 
cientistas ja nib a consideram tao descabida. 
A pesquisa foi feita corn o sangue de 160 
pacientes ja expostos a tecidos suinos. Em 
nenhum deles foi encontrado o retrovirus 
endogeno do porco (Pen -. em ingles). Os 
resultados saem na edicao de hoje da revista 
none-americana "Science". (...) Resta o no 
gordio da rejeicao. contra o qual se pensa usar 
a espada da engenharia genetica. A rejeicao 
decorre do fato de o organismo humano 
reconhecer o tecido suino como invasor. 
Mexendo nos genes do porco doador. 
pesquisadores tern esperanca de tornar o 
animal mais "humano" - bioquimicamente. 

Folha de SP. agosto de 1999 
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Ciencia 	Folha de Sao Paulo. 26.10.1999. 

Semen de animals pode produzir remedios 
Se Dolly - a ovelha reconstituida de uma celula marnaria - ganhou seu nome por alusdo as 
glandulas da cantora americana Dolly Parton, e melhor nem pensar que apelido poderiam dar a um 
porco transgenico que ejaculasse remedios no semen. Ha tempo de sobra para a imaginacao. Por 
ora, a facanha biotecnologica so foi cometida com camundongos anonimos. Humor pode mesmo 
ser uma saida para lidar em public° corn esse tipo de experimento. Cientistas da Universidade 
Laval, no Canada, se abstiveram disso em seu artigo para a revista "Nature Biotechnology" de 
novembro, no qual relatam como transformaram as vesiculas seminais dos ratinhos em 
"biorreatores". Nada de apelidos e gracinhas, como Polly ou Fibro. Quando se pensa nos animais 
como fabricas de proteinas interessantes para o homem, a exemplo da insulina, a prosa cientifica 
de Francois Pothier e seus colegas pode ate perder o torn surreal que assume para o leitor comum. 
"De particular interesse é o liquido seminal do porco, dado que o cachaco (porco ndo-castrado) 
ejacula o maior volume de liquido seminal entre todos os animais domesticos, atinge maturidade 
sexual aos 110-125 dias e pode produzir semen numa base continua", escreveram. Biorreatores, 
pois nao. Embora tenham os porcos em vista, que podem ejacular sob estimulo ate 300 ml por vez, 
tres vezes por semana (como se faz hoje para inseminacdo artificial), os cientistas se contentaram 
corn as polucOes modestas de camundongos. (...) Se obtiverem em porcos a produtividade do 
semen dos roedores, os autores acreditam que um porco poderia expelir 22,4 g da proteina por 
ano, depois de separada e purificada. Urn rebanho transgenico suino seria formado em dois anos, 
contra sete anos para ter vacas produzindo o mesmo. 

Primeiro, ceticismo: 10 anos para a 
terapia 	genetica 	dar 	resultados 
satisfatOrios. 	Depois, 	confianca e 
desconfianca aparecem de maos dadas: 
os cientistas ja estao "misturando" porco 
corn gente mas... tem cabimento? Tern 

11114 	

t 	

cabimento tornar 	urn 	porco, 
bioquimicamente, mais humano? Ou urn 
humano mais porco? Narratives, 
manchetes e imagens se cruzam e se 
confundem, compondo urn mosaico de 
noticias/fatos intrigante... 

Genetica 



Uso de orgaio animal 
deve ter restricao 
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Os primeiros pacientes britanicos que receberem orgaos 
de porcos em transplantes, pelo metodo ainda 
experimental chamado xenotransplante, poderdo ser 
proibidos de ter filhos, segundo a rede de noticias BBC. 
A proibicao é considerada parte de urn conjunto de 
medidas de seguranca estudadas pela Autoridade 
Regulatoria Temporaria de Xenotransplantes do Reino 
Unido. orgao do Departamento de Saiide que regula 
transplantes de orgaos de animais para seres humanos. 0 
objetivo da medida seria assegurar que provaveis viroses 
de animais rfao sejam transmitidas [sic]. Se a proposta da 
comissao for aprovada. os pacientes que vierem a receber 
orgaos como coracao e pulmao de porcos terdo de assinar 
urn contrato de "uso consistente e vitalicio de metodo 
contraceptivo". Essas pessoas ndo poderiam doar sangue 
e seus parceiros sexuais teriam de ser monitorados. Ate 
agora, apenas transplantes de celulas de porcos foram 
realizados. 0 transplante de orgaos deve ser o proximo 
passo. Nos EUA, uma mulher de 39 anos recebeu celulas 
de fetos do animal no cerebro, como parte de urn 
tratamento contra derrame. 

Animals empurram 
dada pare a frente 
O desenvolvimento da ciencia e do bem-estar dos 
seres humanos esta ligado ao uso de animais em 
experiencias. A marca da vacina que voce tern no 
brag° e que protegeu o seu organismo de uma 
doenca. por exemplo. é so urn dos sinais dessa 
utilizacao (...). Esse uso esta presente tambem nos 
remedios. nos animais dissecados nas aulas de 
biologia e ern muitos dos produtos que a gente 
usa para ficar mais bonita e mais limpa. Na 
Folhinha de hoje. voce vai conhecer urn pouco 
mais sobre o uso de animais para a evolucao da 
ciencia e da especie human. 

Folhinha. Folha de Sao Paulo. 01.05.1999 

Restricties 

GENETICA 	Cientistas 	da 
Universidade Laval, no Canada, 
fizeram corn que camundongos 
secretassem a proteina hGH 
(hormonio de crescimento humano) 
em seu semen. 0 feito é importante 
porque pode ajudar na fabricacdo de 
remedios. Agora, a mesma tecnica 
deve ser desenvolvida em porcos, que 
produzem mais semen. Procedimento 
semelhante ja era usado em femeas, 
que secretavam substancias corn o 
leite. A pesquisa foi publicada na 
revista "Nature Biotechnology". 

Cademo Mais!, Folha de SP, 31.10.1999 

Lugo 
0 texto, na prOxima pagina, é uma 
imagem! Olhe bem para ele, para o 
porco. Ou melhor, olhe para eles. 
Vamos, volte para a primeira pagina e 
de uma boa olhada. Agora para as 
outras imagens, contidas nas 
prOximas paginas. Muito bem: que 
criaturas sao essas? De onde vem? 
Por que essas criaturas estao sendo 
mostradas dessa forma e nao de 
outra qualquer? 0 que essas imagens 
nos dizem? E o que elas tem a ver 
corn a manchete Secrets of the gene? 
Ha segredos, entao, nos genes dos 
porcos? Que segredos sao esses que 
se escondem nos porcos e nos seus 
genes? 



ENNIU SUPPLEM 	TE UNIVERSE 

SCIENCE 2 THE UNIVERSE a VALLEY OF THE MUMMIES 76 

TRINIDAD, CUBA as GEORGE MALLORY los LAST DIVE OF 1-52 114 
s4t 

NATIONAL. GEOGRAPHIC SOCIETY kl 

Revista : a lir)nal Ge e rraphic de outubro 1999. 



oiqnmo ap ortiduaod!) intioyvAr 



14 

Na capa de National Geographic, urn pequeno leitao branco ocupa o 
centro da imagem. Ele esta sendo segurado de frente, pela barriga e patas 
dianteiras, por um/a jovem vestido/a corn urn macacao azul marinho, que 
serve de "pano de fundo" ao porquinho que "posa" para a foto. Ele olha 
diretamente para a camera/leitor, e lembro-me de Babe, filme dos 
Estildios Universal sobre urn porco que canta, fala corn os outros animais 
e ajuda seus donos nas mais diversas situacoes. 0 porquinho Babe é 
descrito no site do segundo filme da serie (www.babeinthecity.com/)  como 
urn heroi, "nosso herOi, urn doce porquinho que desperta o melhor em/de 
cada urn que encontra. Babe possui um espirito indOmito e urn coracao 
bondoso e firme (...)." Mas o leitao de National Geographic é ambiguo: pode 
ser visto tanto como her6i, born, limpo (trata-se de um porco albino, criado 
em laborathrio e que "ajuda" os seres humanos corn seus genes,) quanto 
como anti-her6i, vildo, mau, sujo (tern algo de demoniaco nele - é meio 
porco e meio gente um arremedo de porco que vive num chiqueiro...). 

A segunda imagem ocupa duas paginas, logo no inicio da reportagem 
Secrets of the gene. Agora nao urn, mas seis porquinhos, lado a lado, 
"posam" (meio cabisbaixos) para a lente do fotOgrafo, carregados por 
quatro pessoas corn os mesmos uniformes azul-marinho. A legenda, na 
parte superior da imagem, comeca corn o lead "SWINE AND SOMETHING 
MORE", algo como "suinos e algo mais". Mas vamos a traducao da 
legenda... 

(...) leitties corn urn gene humano sao criados para curar no Virginia 
Tech's Pharmaceutical Engineering Institute. De seus tataravOs 
geneticamente alterados, cada leitao vem herdando o gene que 
"fabrica" a proteina conhecida como fator VIII, urn agente da 
coagulacao sangilinea necessitado pelos hemofilicos tipo A. Quando 
as porcas tornarem-se [sexualmente] "maduras", produzirdo essa 
proteina [o fator VIII] no seu leite. "Trezentas a seiscentas porcas 
leiteiras podem cobrir a demanda mundial", diz Bill Velander, o 
diretor do Instituto. 

E a partir desses textos que faro minhas primeiras consideracOes 
nesse trabalho, tentando "demarcar territOrio" - ou seja, dizer como vou 
lidar corn o meu objeto de investigacao: a genetica e as biotecnologias nos 
periOdicos brasileiros de grande circulacao nacional. E tambem meus 
objetivos, meus modos de organizar e analisar as reportagens e a 
bibliografia localizada nesses pouco menos de 24 meses, que tern 
caracterizado os cursos de mestrado no pais. 

Essas sao algumas "amostras" das representacOes da genetica e das 
biotecnologias veiculadas (e porque nao dizer, vendidas) na midia 
impressa, ora construidas como algo arriscado e mortal, ora como 
promissoras e salvadoras. Ora uma genetica e uma biotecnologia beirando 
a ficcdo cientifica ou o surrealismo (corn animais clonados secretando 
"remedios" no semen, proteinas humanas no leite, servindo como 
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repositOrio de Orgaos para transplantes ou como "biorreatores"), ora como 
duas ciencias atentas as leis de mercado (palavras como produtividade, 
oferta, procura, demanda, fabricas de proteinas, etc. sao recorrentes, 
aparecendo em abundancia nas manchetes e reportagens), ora como as 
ciencias mais puras, altruistas, voltadas apenas para as necessidades da 
humanidade (viver mais e melhor, sem envelhecimento, sem doengas). 

Na introdugao de 0 fotografico, Samain (1998) apresenta o que 
considera o "espirito" do referido livro: focalizar "a fotografia nao tanto 
como um objeto (uma imagem) e, sim, a fotografia como uma maneira de 
ver e de pensaf (p.11). A imagem fotografica, dessa forma, pode ser 
tomada como uma apresentagdo, como um sistema de representagao que, 
atraves do olhar do fotOgrafo e de todo urn aparato prOprio (tecnicas 
fotograficas, efeitos de luz e sombra, enquadramento, etc.), comunica 
significados que, mediante legendas, leads, diagramagdo, brilho, 
impressao em papeis especiais, manchetes, palavras encadeadas formando 
urn texto, dentre outros recursos jornalisticos e outros olhares, produzem 
outros significados, outros efeitos. 

Alern dessas, supracitadas, eu poderia enumerar algumas outras 
manchetes (algumas bastante "apelativas", como Rim biOnico usa celulas 
suinas em hemodidlise, outras mais comedidas como Orgdos de porcos 
podem servir para transplantes), bem como poderia descrever os textos 
publicados nos mais diferentes locais por varios dias. Poderia ficar, 
tambem, enumerando as revistas cientificas das quais sao extraidas essas 
manchetes (muitas sao as citadas pelos jornalistas, como as mais 
conhecidas Science e Nature, ate as mais "perifericas" como Nature 
Biotechnology'). Mas o que pretendo, ao trazer essas questdes/essas 
analises para ca, iniciando a minha dissertagao? 

Quero dar uma ideia mais ou menos geral do que o trabalho nao vai 
ser e do que ele, efetivamente, pretende ser. Meu trabalho nao é so "em 
cima" das fotografias veiculadas pela midia impressa ou "sobre" as 
reportagens de cunho genetico e biotecnolOgico. Antes, ele trata das 
representagOes, nessa introdugao incipientemente entendidas como 
apresentagOes ou como "formas culturais de referir, mostrar ou nomear 
urn grupo ou urn sujeito" (cf. Marj Kibby apud Louro, 1998). 
RepresentagOes de duas ciencias, produzidas pelos aparatos midiaticos da 
nossa atualidade, e que competem e lutam entre si para adquirirem urn 
"estatuto de verdade". Nesse embate, procuram mostrar uma genetica e 

1  Interessante nome para uma revista de biotecnologia. Ha pelo menos duas razaes para 
que eu faca tal destaque: a primeira delas e na direcao da direta associacao de 
biotecnologia - uma biologia que e alterada/manipulada pelas tecnologias - corn algo 
natural, que se da. na  "natureza". A segunda razao, nao menos interessante, consiste na 
incorporacao da palavra "nature" ao nome da revista. Como se sabe, a revista Nature e 
uma das mais conhecidas e prestigiadas do "mundo cientifico". Dessa forma, posso 
inferir, segundo minha leitura, que esse nome torna-se muito interessante por associar-se 
ao natural, bem como por associar-se ao prestigio de uma publicacao cientifica 
amplamente letimada, algo como um segmento seu. 
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uma biotecnologia homOlogas, equiparadas, que dao lucro e assombram, 
que estao sob controle e, ao mesmo tempo, fora; que sao ilteis e, tambem, 
perigosas. 

Os porquinhos (aqui tornados como exemplos de como as 
informagOes sobre a genetica e a biotecnologia sao processadas e 
disponibilizadas pela midia e seus profissionais) sao noticia de revista, 
nota de jornal, pauta de telejornal, propaganda de multinacional, capa de 
revista; motivo de protesto, motivo de panic° generalizado, motivo de pena; 
materia-prima da indiistria farmaceutica, "biorreatores", "fabricas de 
proteinas humanas", remedio, cura, milagre. Representam o olhar dos 
colonizados, dos vencidos, dos conquistados e subjugados pelos 
colonizadores/cientistas. Representam a "conquista" do espaco interno (os 
genes) pela ciencia e pela tecnologia. Oferendas, pre-bifes, pre-histOricos. 
Sao porcos. Sao mamiferos ungulados. Sao ciborgues. Sao transgenicos. 
Sao pOs-porcos, pOs-humanos, pOs-maquinas, post-mortem (depois da 
morte), pOs-histOricos. Sao porcos transgenicos "fofinhos", pois nao se 
parecem corn Frankensteins, muito pelo contrario... eles sao porcos, sao 
"bons" (posto que sao considerados animais muito Uteis e inofensivos ao 
homem), fazem parte da cultura infantil, como a histOria dos tres 
porquinhos (bons, alegres e esforgados) e do lobo mau, sao simpaticos 
(Babe), estao sob controle (posto que estao sendo segurados firmemente 
por maos humanas, de cabegas baixas...). Apenas trezentas a seiscentas 
porcas podem minimizar o sofrimento de milhares de hemofilicos em todo 
o mundo... Podem salvar vidas (corn baixos niveis sericos de fator VIII, 
alguns hemofilicos podem demorar horas e ate mesmo dias para terem o 
sangue estancado em caso de algum trauma); essas porcas geneticamente 
modificadas tern, em abundancia, o que meu irmao e primo tinham 
escassamente 2 ... Entao, sao humanos? Naturais? Artificiais? Eles sao. Eles 
nao sao. Eles representam e sao representados. Representam o bem, o 
progresso, a esperanga, a salvagao, o lucro, a cobiga, um novo milenio, o 
fim dos tempos... 

0 presente trabalho, dentro das perspectivas dos Estudos Culturais, 
pretende problematizar algumas representagoes que dizem respeito 
genetica e as biotecnologias, produzidas e veiculadas por jornalistas, 
editores e redatores em revistas de grande circulagao nacional. Alem disso, 
discuto a visibilidade e o destaque que as informacOes e reportagens de 
cunho genetico/biotecnolOgico vem tendo nos ialtimos anos na imprensa 
brasileira e o poder associado a essa entidade fabricada: 
genetica/ biotecnologia/ engenharia genetica. 

Hemofilia: doenca hemorragica hereditaria corn padrao de heranca recessivo ligado ao sexo. caracterizada 
pela reduedo ou ausencia da atividade coagulante do fator VIII. apresentando uma incidencia de 1 afetado 
para cada 5000 a 10000 homens nos diversos grupos Calicos. (Adaptado de Nunes. A.C.F. et al. Deteccao de 
heterozigotas para hemofilia A: analise comparativa do metodo bioquimico e molecular. Fll Sala° de 
Iniciacao Ciendfica. UFRGS. 1995). Meu irmao e urn primo eram afetados. 



	 Mundo 	  

Entre canons e clones 
Salado todos os que me lerem, 
Tirando-lhes o chapeu largo 

(..-) 
Salado-os e desejo-lhes sol, 
E chuva, quando a chuva e precisa, 
E que as suas casas tenham 
Ao pe duma janela aberta 
Uma cadeira predilecta 
Onde se sentem, lendo os meus versos. 

Alberto Caeiro (por Fernando Pessoa) 
guardador de rebanhos", ode I 

0 titulo desse capitulo sugere um lugar, situado numa fronteira de 
poderes e de saberes, numa fronteira onde qualquer movimento deve ser 
cautelosamente pensado: a linha entre o canone academico, formal, de 
apresentacao de trabalhos e as profundas reorganizacties que temos 
sentido ern nossas vidas nos filtimos anos. Caminhar por essa linha, 
qualquer que seja ela, ja nao faz sentido para mim. 0 que me interessa é a 
confusao de fronteiras de que Menser e Aronowitz (1998) falam, da ideia do 
"borramento", da "complexificacao"; me interessam os "entre-lugares" e os 
"intersticios" de Homi Bhabha (1998). Interesso-me pelos heterOnimos de 
Fernando Pessoa, escancaradamente plural, maltiplo e confuso. Quero 
construir a minha dissertacao nesse lugar. 

Cannes e clones, a epoca em que foi escrito (meados de maio de 
2000), parecia urn desabafo... Talvez fosse, porque a apresentacao de 
minha proposta de dissertacao 1 , em abril de 2000, gerou uma serie de 
movimentos e sentimentos interessantes - imobilizacao, raiva (uma 
vontade imensa de excluir os arquivos do computador, rasgar as paginas, 
comecar tudo de novo...), frustracao, pessimismo. E alegria, disposicao, 
uma sensacao de que "tudo vai dar certo", prazer, tesao. 

1  No Programa de Pos-graduacao em Educacao da UFRGS, cerca de doze meses apos o 
inicio do curso de mestrado, o/ a aluno/ a bolsista deve apresentar urn anteprojeto de 
pesquisa, a chamada "defesa" de proposta de dissertacao de mestrado, em sessao aberta 
ou fechada, corn a presenca de uma banca examinadora. 
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Impregnada desses sentimentos e que recomeeo esse trabalho, 
abordando e problematizando todos aqueles "fibs" que, inevitavelmente, 
ficaram soltos naquela proposta. 

Meus examinadores, aquela ocasiao, fizeram tres consideragOes 
importantes sobre aquele projeto. A primeira delas era que eu deveria 
tornar a questao de pesquisa mais explicita e mais definida, posto que nab 
havia, pelo menos nao visivelmente, urn problema. Depois, que eu deveria 
buscar maior amparo teOrico na vertente por mim explicitamente adotada 
- a dos Estudos Culturais. Outra recomendacao foi a urgencia de uma 
definieao metodolOgica, adequada ao problema de pesquisa e a perspectiva 
teOrica. 

Dentre as outras consideracoes, foi apontada a abundancia de 
formas coloquiais que, corn freqiiencia, utilizo ern minha escrita. Tambem 
a centralidade de certas questOes econOmicas (como o patenteamento de 
materiais biolOgicos, sua venda, distributed° e manipulaeao, por exemplo) 
foi apontada como algo que "iria de encontro" aos Estudos Culturais que 
temos feito, que tem considerado corn maior freqUencia as questOes de 
genero, sexualidade, etnia, raga, do que aquelas mais ligadas a economia e 
ao mercado. 

Assim, meu objetivo nao é me defender ou ao meu trabalho, muito 
menos justificar o que fiz e o que deixei de fazer. Tambem nao quero "ir de 
encontro" ou "reclamar" do que foi dito pela banca, tambem nao e isso. 0 
que acredito firmemente e que as questOes levantadas naquele momento 
nao sao tranqUilas, ou seja, nao estao bem resolvidas e, tampouco, fluem 
"tranquilamente" nas discussOes ja conduzidas pelos praticantes dos 
Estudos Culturais, sendo de uma certa maneira ate recorrentes, 
aparecendo em muitos outros trabalhos. Trago esses questionamentos 
aqui, tambem, para tentar mostrar como organizei as minhas ideias, 
bastante "abaladas" (posto que eram urn tanto fixas...) pela defesa da 
proposta. 
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0 primeiro ponto: definindo um problema 

Problema. Substantivo masculino. Mat. Questeio a ser 
resolvida por urn processo cientifico: problema de 
geometria. /Fig. Tudo que é dificil de explicar, resolver, 
tratar, lidar, etc.: essa crianca é um problema. 

(Pequeno Dicionario Enciclopedico Koogan-Larousse) 

Apesar desse certo simplismo dicionaresco, um problema pode 
significar dificuldade e desconforto. Achei que tinha falado desse 
problema/dificuldade ou desse problema/desconforto na proposta. Achei, 
sinceramente, que ele estava la, mesmo que nao formal ou objetivamente 
estruturado. Nao havia uma frase dizendo: "meu problema de pesquisa é o 
seguinte:...", isso nao havia. Agora creio que ha - pelo menos, penso que 
ele nao esta mais tao confuso, nebuloso e difuso. 

Gerard Fourez (1995) refere que os trabalhos do medico frances 
Claude Bernard, do seculo XIX, descrevem o que seria o "metodo cientifico 
classico": 

As ciencias partem da observagao fiel da realidade. Na seqUencia 
dessa observacao, tiram-se leis. Estas sao entao submetidas a 
verificacdes experimentais e, desse modo, postas a prova. Estas leis 
testadas sao enfim inseridas em teorias que descrevem a realidade. 
(p.38) 

Urn de meus trabalhos no Departamento de Genetica (UFRGS) 
ilustra bastante bem aonde quero chegar corn toda essa histOria de metodo 
cientifico e formulacao de problemas/hipOteses de pesquisa. Trabalhei por 
bastante tempo corn a marcela (tambern chamada de macela - Achyrocline 
satureioides). Mais precisamente, corn extratos obtidos em diferentes 
temperaturas e, posteriormente, diluidos em diferentes concentragOes. 
"Observando fielmente a realidade local", vimos que um nirmero 
consideravel de pessoas em nosso Estado procura utilizar o cha de 
marcela para problemas gastricos (gastrointestinais) e hepaticos. Entao, 
tern o use popular do cha urn fundo cientifico "veridico"? A chamada 
medicina popular pode ser levada a serio? 0 que faz, efetivamente, a 
infusao dos capitulos ,  da marcela? Quais os seus efeitos reais fisiolOgicos 
sobre o sistema imunolOgico humano? Levantadas essas questOes (e 
muitos dados sobre componentes quimicos que sao obtidos em maior ou 
menor quantidade variando-se a temperatura e o modo de extracao foram 
obtidos atraves da literatura especializada), passamos entao a testar as 

I  Capitulo, em botanica. é o conjunto de flores estaminadas e pistiladas (inflorescencia), 
caracteristico das plantas ditas compostas. 
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hipOteses em laboratOrio (Ho: a marcela nao afeta o sistema imune e, 
portanto, o seu uso "popular" nao tern fundamento cientifico e Hi: a 
marcela tern efeito sobre o sistema imunolOgico e seu uso tern 
fundamento), atraves de todo urn aparato tecnolOgico que ja se encaixava, 
previamente, no problema: podemos nos perguntar isso porque ja temos 
exatamente como conseguir essa resposta. Os "materiais e metodos" (as 
tecnologias, as cobaias, os reagentes, os equipamentos, os bolsistas de 
iniciacao cientifica) ja existiam no laboratOrio, e as perguntas se ajustavam 
a eles - diferentemente dos "materiais e metodos" desta pesquisa. 0 
carater da pesquisa em serie, ern formato de linha de montagem industrial, 
adaptada a esse nosso tempo onde a velocidade (seja da informagao, seja 
do processamento da informagao) e a agilidade sao primordiais, desde o 
comeco me perseguiu: o preparo de materiais devia ser eficiente e 
suficiente para suprir a demanda, a morte das cobaias tinha que ser 
rapida e "indolor", todos os resultados precisavam ser rapidamente 
"jogados" ern tabelas e g,raficos para proceder-se a conferencia e discussao 
dos mesmos. Mas eu nao posso falar muito alem disco - conhego apenas 
urn laboratOrio, e seria infundado afirmar que todos os outros laboratOrios 
seguem o mesmo "jeito" de pesquisar. 

Parece presungao da minha parte, mas nao encarem desde jeito: é 
muito mais dificil pesquisar agora. Corn certeza, é muito mais instigante, 
muito mais angustiante, é muito mais confuso, turbulento e 
desconfortavel. Desconfortavel porque os materiais foram sendo, pouco a 
pouco, incorporados (nao preexistiam), e os metodos idem. 

Ao sair do laboratOrio, tive que buscar novos (diferentes, apenas 
diferentes, nao melhores) modos de pesquisa a que nao estava/estou 
"habituada" (sim, é uma questao de habito), e esse "borramento"/essa 
confusao de fronteiras entre o que é uma pesquisa biolOgica e o que e uma 
pesquisa cultural/educacional e intenso no presente trabalho. Mudaram 
as perguntas que agora me fago (mudou o jeito de perguntar) e nao 
pretendo, no final das contas, testar leis ou hip6teses para que se integrem 
em teorias que expliquem/descrevam a "realidade". 

Agora, "voltando" a questao do problema de pesquisa propriamente 
dito: urn dos textos onde busquei "ajuda" nesse sentido foi o de Alda 
Judith Alves (1992). Nele, a autora discute o papel da "revisao 
bibliografica" no que chama de "adequado encaminhamento" de urn 
problema de pesquisa em teses e dissertagOes de mestrado: 

A produgao do conhecimento nao é um empreendimento isolado. 8 
uma construcao coletiva da comunidade cientifica, urn processo 
continuado de busca, no qual cada nova investigagao se insere, 
complementando ou contestando contribuigOes anteriormente dadas 
ao estudo do tema. A proposigao adequada de urn problema de 
pesquisa exige, portanto, que o pesquisador se situe nesse processo, 
analisando criticamente o estado atual do conhecimento em sua area 
de interesse, comparando e contrastando abordagens teOrico- 
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metodolOgicas utilizadas e avaliando o peso e a confiabilidade de 
resultados de pesquisa, de modo a identificar pontos de consenso, 
bem como controYersias, regiOes de sombra e lacunas que merecem 
ser esclarecidas. Essa analise ajuda o pesquisador a definir melhor 
seu objeto de estudo e a selecionar teorias, procedimentos e 
instrumentos ou, ao contrario, a eyita-los (...) (p. 54). 

Apesar de nao estar inserida em nossos referenciais de pesquisa em 
Educagao e nos Estudos Culturais, certamente a autora aponta para 
questiies importantes. Muitos trabalhos produzidos localmente (dentro da 
linha de pesquisa dos Estudos Culturais) me ajudaram a selecionar teorias 
e metodologias, as vezes aparentemente incompativeis umas corn as 
outras. A sensagdo do "nO teOrico" me acompanhou durante todo o 
mestrado e acompanha, devo dizer, ainda hoje. 

Creio que aqui tambem é o lugar para eu discutir por que resolvi 
reunir a genetica e a biotecnologia, essas duas areas das Ciencias 
BiolOgicas, em urn lanico objeto de estudo nesse trabalho. Por que nao 
optar por uma expressao mais generica como biologia molecular no meu 
titulo, no meu texto, no trabalho como um todo? Tal opcao nao é algo 
muito facil de explicar. 

0 que pude observar nas revistas foi, a partir do conhecimento 
relativo que tenho acerca da genetica e da biotecnologia, uma grande 
confusao entre essas duas areas (as revistas nao fazem demarcacOes entre 
elas, ao contrario do que acontece em alguns textos academicos), o que 
nao deixa de ser compreensivel. As midias nao tem nenhum tipo de 
compromisso corn essas demarcacOes, nao tern nem sequer interesses 
nessa direcao: ora fala-se de uma genetica como ciencia que assusta, ora 
de biotecnologias, depois de uma tal de engenharia genetica... Elas sao 
colocadas juntas, "misturadas", coladas em varias outras "coisas": numa 
medicina do futuro, no futuro da reproducao humana, no salvamento de 
bichos em extincao e por ai afora. Optei nessa dissertacao pelo que circula 
na midia, que goza de urn certo status frente a outros aparatos sociais 
(como, e.g., a igreja, a familia, os governos) que permite e favorece a 
divulgacao do que se fala sobre a ciencia, e que procura dar maior "peso" a 
essa "entidade criada" genetica/biotecnologia/engenharia genetica atraves 
de depoimentos de legitimagao de medicos, geneticistas e cientistas dessas 
areas. 

Ja no campo dito cientifico, a situacao é um tanto diferente. Procura-
se insistentemente delimitar, demarcar, conceituar e separar, ou seja, ha 
uma grande preocupacao corn a questao da delimitagao. Num primeiro 
momento, you trazer algumas consideragOes sobre essas areas do 
conhecimento que estao envolvidas no presente trabalho para, logo apOs, 
me afastar delas. 

Fatima Oliveira (1998) faz algumas distingdes entre a biotecnologia e 
a engenharia genetica: 
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conceitualmente, biotecnologia é o conjunto das tecnicas e processos 
biolOgicos que possibilitam a utilizacao da materia viva para degradar, 
sintetizar e produzir outros materiais. A biotecnologia, de qualquer 
tipo, é sempre uma manipulacdo da constitute -do dos seres vivos: 
acrescentando, diminuindo, suprimindo temporariamente, ou 
abolindo uma caracteristica aparente, ou interna. A biotecnologia que 
manipula os genes chama-se engenharia genetica ou bioengenharia. 
Para muitos/as autores/as qualquer tecnologia aplicada em seres 
vivos é uma biotecnologia. Sendo assim, podemos afirmar que as 
tecnologias que objetivam impedir a fecundacdo (anticonceptivas) ou 
promover a concepedo (conceptivas) na especie humana podem ser 
consideradas biotecnologias de procriacao, posto que interferem no 
processo de fertilidade ou infertilidade (p.55). 

A autora, no excerto acima, afirma que a engenharia genetica seria 
UM dos muitos tipos de biotecnologias, da mesma forma que as tecnicas 
conceptivas e anticonceptivas. Outra pesquisadora, Eliane dos Santos 
(1999), falando a respeito do chamado "melhoramento" genetico de plantas 
e do constante uso, por parte da midia, do termo biotecnologia, argumenta 
que 

nos dias de hoje, o melhoramento genetico de plantas fundamenta-se 
na metodologia convencional de cruzamentos e conta, ainda, corn o 
auxilio da biotecnologia. Embora esse termo esteja sendo 
constantemente usado na midia, afinal, o que é biotecnologia? A 
biotecnologia compreende a utilizagdo de tecnicas de biologia 
molecular e celular visando a manipulacdo de organismos superiores, 
microorganismos e produtos de sua atividade metabOlica para 
aplicacdo na agropecudria e agroindUstria. Os principais campos da 
biotecnologia sao a engenharia genetica, a imunologia, a fermentagdo 
e a cultura de celulas e tecidos (p.144). 

Ja Maria Irene Baggio (1999) argumenta, em seu texto "Produedo de 
alimentos mais baratos, sadios e saudaveis: a genetica e as novas 
biotecnologias", que a genetica foi uma area que muito progrediu nas 
Ultimas decadas e que ela se dedica a investigar "os mecanismos que 
permitem que as celulas reprodutivas transmitam as informaeOes 
bioquimicas que dardo origem a individuos da mesma especie, bem como 
por que esses individuos se assemelham, por que sdo diferentes e como se 
modificam atraves da evoluedo biolOgica". 

Mas quais os limites entre a genetica, a biotecnologia, a engenharia 
genetica e a biologia molecular? A pergunta fica, certamente, deslocada de 
meus interesses de pesquisa, mas e curioso notar, por exemplo, como urn 
livro intitulado Genetica, para que to quero? seja "povoado" ou "recheado" 
de pesquisas biotecnolOgicas, principalmente a partir da subdivisdo "Para 
que serve a genetica?". Os limites entre uma cie. ncia e outra (ou entre o 
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que poderia ser a ciencia [a teoria] e o que seria a tecnica em si [a pratica]) 
é muito tenue, mesmo na academia. Exempla disso foi a separagao, 
bastante recente (1998), do Programa de POs-graduacao em Genetica e 
Biologia Molecular do entao criado Programa de POs-graduagao em 
Biologia Celular e Molecular da UFRGS. 

Corn isso nao estou querendo dizer que bunco o que é, de verdade, a 
genetica e a biotecnologia, e que o que fazem, por exemplo, os jornalistas 
cientificos das revistas ou as pesquisadoras aqui supracitadas esta 
conceitualmente certo ou errado - fala-se da genetica, da biotecnologia, da 
engenharia genetica e da biologia molecular em diferentes registros, com 
diferentes finalidades e objetivos. Tambem nao you me deter em 
julgamentos acerca de como se deve fazer a chamada "divulgagao 
cientifica". 0 que quero deixar mais ou menos esclarecido, aqui, e que 
utilizo essa entidade genetica/biotecnologia/engenharia genetica/biologia 
molecular sem me ocupar em fazer grandes "demarcagOes" entre essas 
areas ou em procurar definigiies que fagam isso. Trato a entidade como 
entidade, ou seja, como "coisa" criada e amplamente utilizada pelos meios 
de comunicacao; trato essa entidade, enfim, como textos que "carregam" e 
constituem significados muito especificos acerca dessas ciencias. 

Texto, segundo Tomaz Tadeu da Silva (2000c), é "qualquer conjunto 
de signos dotado de algum sentido". Urn texto pode ser, ainda segundo o 
mesmo autor, uma ampla gama de artefatos: "um livro didatico, uma lei 
educacional, urn guia curricular, uma fotografia, uma ilustragao, um filme, 
uma interyengao oral - docente ou discente - em sala de aula". Nao estou, 
de forma alguma, utilizando "texto", aqui, como sinOnimo de "discurso" - o 
discurso da midia, por exemplo, que constrOi a "entidade 
genetica/biotecnologia/engenharia genetica/biologia molecular" ao falar 
dela; ou o discurso medico acoplado/associado ao discurso midiatico, que 
"fala" outras coisas dessas ciencias. 

Entao, assumir a entidade genetica/ biotecnologia/ engenharia 
genetica/biologia molecular enquanto texto implica, por exemplo, na 
analise de anfincios de laboratarios e de suas linguagens especificas; no 
questionamento da venda de seryigos como o teste de paternidade e a 
amniocentese; na analise de imagens veiculadas pela midia, bem como de 
reportagens em jornais e revistas; na problematizagao de algumas praticas 
laboratoriais, bem como de alguns equipamentos, etc. - maltiplos textos 
que "falam" de uma "ciencia multipla" de multiplas maneiras, dependendo 
do tipo de veiculo, linguagens, dos pUblicos, de uma especificidade 
histarica, de uma intertextualidade, etc. 
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Enfim, minha questao de pesquisa "guarda-chuva", de onde 
decorrem outras questOes, é a seguinte: 

# Que repertorios de representacao e de praticas representacionais 
tem sido usados para "marcar" e construir a genetica, a biotecnologia, 
a engenharia genetica e a biologia molecular nas revistas brasileiras 
de noticias e de circulacao nacional de 1998 ate o presente? 

Fag°, agora, uma tentativa para desdobra-la, tentando localizar mais 
alguns aspectos em que me detive nas analises: 

# Pode-se dizer que houve uma certa "popularizacao" (no sentido de uma 
maior visibilidade) das questOes ligadas a genetica, a biotecnologia, 
engenharia genetica e a biologia molecular na midia impressa brasileira 
desses Ultimos anos? 

# Que aspectos tern sido associados a representacao de uma "nova 
genetica" na midia impressa brasileira dos anos de 1998, 1999 e 2000? 

# Quem tem sido autorizado a falar da genetica e da biotecnologia na 
midia? Em que situaciies? 0 que fala e como se fala? 

# Em que secOes das revistas tem sido, preferencialmente, veiculadas 
noticias envolvendo essas ciencias? Que papel tern isso na 
constituicao/construcao 	 dessa 	 entidade 
genetica/ biotecnologia/ engenharia genetica/ biologia molecular? 

# Na construcao dessas ciencias na midia e, especialmente, nas revistas, 
que outras tematicas tem sido a elas mais freqilentemente 
associadas/ articuladas? 

Nao tenho a pretensao, aqui, de responder corn minficias essas 
questOes, tentando corn isso "esgota-las" - apenas o fato de to-las elencado 
foi um importante exercicio que, certamente, "guiou" e ajudou a delinear o 
presente estudo. 
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Da perspective teorica e das metodologias 

Claramente, o gene [presente naJ cultura popular 
rid" o é uma entidade biologica. 

Dorothy Nelkin e M. Susan Lindee, 1995b. 

Creio que aqui é o momento de apresentar-lhes as autoras e autores 
nos quais meu trabalho se inspira e mais fortemente se ampara. 
Constante é a presenga dos trabalhos de Dorothy Nelkin (1995a, 1998) e 
dela em parceria corn M. Susan Lindee (1995b). Nelkin trabaiha desde 
1978 corn assuntos ligados a genetica e corn as entao chamadas 
"tecnologias do DNA recombinante", assumindo inicialmente uma postura 
critica e, mais recentemente, detendo-se nos Estudos Culturais de Ciencia. 

Sobre os Estudos Culturais de Ciencia, Nelkin (1998) faz uma 
grande revisao, apontando que a tendencia dos trabalhos nessa vertente, 
na decada de 1960, era a discussao de assuntos concernentes as politicas 
pUblicas nas areas de ciencia e tecnologia e uma busca para melhorar a 
compreensao dos publicos sobre as ciencias. Ainda a essa epoca, segundo 
ela, iniciaram-se trabalhos que investigavam as interrelagOes entre a 
cultura e a comunicagao cientifica, alem de estudos sobre as implicagOes 
sociais, ambientais e eticas propiciadas pelas intensas mudancas 
tecnolOgicas. Nelkin (1998) salienta, tambem, a intensificagao desses 
estudos sobre as implicagOes eticas das ciencias e sobre os avangos na 
medicina nos anos 1970. Os estudos realizados na decada de 1980 diziam 
respeito aos impactos sociais da ciencia e da tecnologia. 

0 que gostaria de marcar, ao trazer essa especie de "retrospectiva" 
das tendencias dos Estudos de Ciencia feita por Nelkin, é que, de certa 
forma, a autora segue o curso desses trabalhos. Nelkin, num trabalho 
anterior (1995a), tambem faz uma retrospectiva do quanto a abordagem 
jornalistica da ciencia, nos Estados Unidos, foi mudando corn o passar dos 
anos. Ela menciona que, na decada de 1960, a ciencia e a tecnologia eram 
descritas em termos de "revolugOes", "maravilhas" e "progresso", 
principalmente por causa do advento dos inirmeros exitos do programa 
espacial. Nos anos 1970, houve uma mudanga de rumo do jornalismo, que 
passou de uma "celebragao ao progresso" para uma reflexao mais critica 
sobre os problemas ambientais e sociais decorrentes da ciencia e da 
tecnologia. Nos anos 80 ha o retorno de parte do entusiasmo dos anos 60 e 
"a ideia do progresso foi ressuscitada como inovagao e a celebragao da 
tecnologia transformou-se no culto a alta tecnologia" (p. 10). Segundo 
Nelkin, nos anos 90, essa reificagao cientifico-tecnolOgica continua em 
curso na midia. Argumenta tambem que o Projeto Genoma Humano tem 
deslocado o programa espacial e vem se destacando como a 'nova fronteira' 
a ser desbravada pelos seres humanos. 0 objetivo dessa descoberta, nao 
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mais do espago exterior mas do espaco interno, é uma ideia especialmente 
atrativa e agradavel nessa "Nova Era", nessa "Era de aquario", marcada 
por um suposto retorno ao eu... 

0 excerto da pagina anterior, retirado do livro The DNA mystique: the 
gene as a cultural icon, é bastante representativo/ilustrativo do que 
propOem Nelkin e Lindee - que o DNA e o gene sejam vistos nao apenas 
como entidades biolOgicas/bioquimicas (o DNA como sendo uma molecula 
formada por subunidades denominadas nucleotideos, pareados de acordo 
corn as suas conformagOes espaciais e afinidades eletroquimicas, e urn 
gene designando qualquer seqUencia nucleotidica codificante para alguma 
proteina) mas tambem como entidades culturais que detem, num certo 
sentido, outros significados que nao os biologicos. Nelkin e Lindee, ainda 
no prefacio de DNA mystique, colocam algumas questOes interessantes: 

tem ficado claro que, em nossas classes, as nocoes de hereditariedade 
dos estudantes universitarios sao, corn freqfrencia, construidas 
atraves de varias fontes, como comic books (histOrias em quadrinhos), 
programas de televisao, ficgao cientifica e outros fOruns ou instancias 
populares - fontes nas quais o gene parece ter, diariamente, 
aumentada a sua autoridade e espago. (...) 0 que, exatamente, o gene 
parece ser capaz de fazer nos textos e imagens da cultura popular? 
Quais poderes ele possui? Quais problemas ele parece resolver? (...) 
NOs temos estudado a construgdo cultural do gene olhando para uma 
ampla gama de fontes, e temos assumido que as imagens que 
aparecem tao firmemente em muitos foruns nao-relacionados refletem 
importantes expectativas culturais (p. vii e viii). 

Denise da Costa Oliveira Siqueira (1999) é autora do livro A ciencia 
na televisao: mito, ritual e espetdculo. Nele, a autora faz uma interessante 
analise dos modos como a ciencia é "tratada" como mito pelo discurso 
televisivo. Ao problematizar a telerrevista de variedades Fantastic°, da 
Rede Globo de Televisao, Siqueira afirma que o referido programa "é o 
lugar onde se encontra mais explicitamente o olhar encantado da ciencia, 
a sua representagao mitificada e onde nao ha preocupagao corn a 
utilizagao de conceitos, evitando-se a didatica", ao contrario, afirma ainda, 
dos programas especificos de divulgagao cientifica, como Globo Ciencia, 
onde os telespectadores ja esperam a "linguagem cientifica". Ha que se 
problematizar a afirmacao de que "evita-se a didatica" em urn programa 
televisivo. 0 trabalho de Siqueira se insere em urn referencial teOrico-
metodolOgico diferente do adotado nesse trabalho, mas é aqui referido 
porque se insere na "contramao" das discussiies de Nelkin e Lindee, que 
apontam para o fato de que varias outras instancias culturais tambem 
estao contribuindo para o "ensino" de um tipo especifico de genetica e de 
biotecnologia. E Nelkin e Lindee (1995b) prosseguem falando dos seus (e 
que assumo, agora, como tambem meus) pressupostos de trabalho: 
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Assumimos que as imagens e hist6rias dos genes na cultura popular 
nao sao artefatos isolados mas produtos sociais que tanto refletem 
quanto afetam o ethos cultural; assumimos, alern disso, uma 
interagao ativa entre textos e leitores, midia e audiencia. De fato, 
enfatizamos a diversidade de interpretacOes e usos do gene. 
Mostramos que muitos grupos se apropriam do gene para seus 
propOsitos e necessidades - e, portanto, constrOem a cultura popular 
corn sua influencia e habilidades (...) (p. ix). 

E nisso - nos modos como a genetica e as biotecnologias tern sido 
construidas nos mais diferentes espacos midiaticos mas, mais 
especificamente, nas revistas de grande veiculacao nacional, servindo aos 
mais variados fins e interesses (comerciais, industriais, de classe, ellen:), 
etnia/raca, etc.) - que desenvolvo o presente trabalho. 

Stuart Hall (1997a), outro dos autores em que me inspiro para 
realizar esse trabalho, aponta que a midia é uma parte critica das 
sociedades modernas e urn dos principais meios de circulacao - de iddias, 
imagens, sentimentos, necessidades e desejos, por exemplo - dessas 
sociedades. Entao, ao falar em genetica e biotecnologia, os meios de 
comunicagao estao constituindo/construindo essas ciencias, e nao 
apenas, ou simplesmente, as relatando ou refletindo. 

A linguagem é urn ponto-chave nesse trabalho, pois ela funciona, 
ainda segundo Hall (1997b), como urn "sistema de representacao". Mas o 
que isso quer dizer? E atraves da linguagem (ou das linguagens, pois elas 
se utilizam de varios sinais e simbolos diferentes e podem ser palavras, 
sons, notas musicais, imagens, objetos, etc.) que damos sentido as coisas, 
e nela que somos produzidos e representados. E atraves da linguagem que 
nos comunicamos, intercambiamos ideias, sentimentos, pensamentos, 
emocOes, desejos, necessidades. A linguagem, assim, nao é neutra, nao é 
"puramente" o veiculo pelo qual ou atraves do qual fazemos isso. A 
linguagem da midia impressa, por exemplo, quando trata da genetica, nao 
serve so para refletir ou imitar urn significado que ja existe na natureza, 
mas para produzir significados bastante especificos sobre o gene, o 
genoma, a genetica e a biotecnologia. 0 ato de escrever, de fotografar, de 
fazer urn infografico via tecnicas de computacao grafica, de apresentar urn 
texto assim ou assado, diagramado em papeis brilhantes e coloridos fortes 
sao praticas de significacao. A pr6pria apresentacao desse trabalho 
buscou, intencionalmente, o "apuro" das imagens, uma "melhor maneira" 
de articuld-las a escrita, etc. 

Os escritos de Donna Haraway (1991, 1992, 1997 e 2000) tambem me 
acompanham nessa jornada. Tanto Nelkin quanto Haraway falam que o 
gene nao é uma coisa qualquer. Para Haraway, "o gene é o sujeito dos 
retratos e mapas da prOpria vida das/nas narrativas tecnolOgicas 
terminals, prOprias do fim do Segundo Milenio" (1997:133). E mais: 
comentando sobre Richard Dawkins e o seu "gene egoista", a autora afirma 
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que "a mera came viva e derivativa; o gene é o alfa e o omega do drama 
secular da salvacao da prOpria vida" (1997:133). 

A imagem do corpo geneticizado que pode ser visto na pagina seguinte 
foi retirada da revista National Geographic de outubro de 1999 e é, devo 
dizer, recorrente, tanto nas revistas como em outros produtos culturais - 
muitos de voces ja devem ter visto este corpo de homem "escrutinado", 
"esquadrinhado" em celulas, cromossomos e moleculas... A direita da 
imagem do corpo masculino, informacOes acerca do "conteficlo doentio" de 
cada cromossomo humano podem ser vistas. The stories in our genes - as 
histOrias em nossos genes -, de canceres, desordens metabOlicas e 
endOcrinas, cardiovasculares, neurologicas, psiquidtricas e outras tantas. 
Uma enfase especial e dada, aqui, ao cromossomo 17, "portador" de, so 
nesse grafico, 19 genes "causadores", ou que conferem "suscetibilidade" a 
alguma doenca. 

Embora essa busca pelo que ha de mais intimo, pelos "segredos do 
corpo e da alma", por "uma nova anatomia do homem", essa busca pelas 
"bases da vida", fato tao celebrado pela imprensa mundial em junho do 
ano 2000 3 , nao seja nova, ela é diferente, posto que os aparelhos estao 
bem mais "sofisticados" - lida-se com termocicladores (as chamadas 
"maquinas de PCR", no jargao do laboratorio, que servem para multiplicar 
muitas vezes apenas um determinado pedaco "escolhido" de DNA), 
transiluminadores (fonte de luz ultravioleta utilizada para o exame de geis 
contendo seqUencias especificas de DNA), seqfrenciadores e computadores 
de alta geracao, invencoes que propiciaram, nos dias de hoje, a ciencia em 
larga escala, a ciencia em "linha de montagem". 

E as "historias em nossos genes" sao "contadas" pelos jornalistas 
cientificos e por seus experts (que, curiosamente, sao quase sempre os 
mesmos...), chamados a dar depoimentos e opiniOes sobre o que é melhor 
e o que e pior para a Humanidade, relativamente a essas novas 
possibilidades. Tem-se contado histOrias promissoras sobre uma especie 
livre de doencas, cada vez mais saudavel, mais bonita e mais perfeita se 
conseguir "dominar" a "linguagem da vida". Outras historias falam da 
incapacidade humana de lidar corn esse conhecimento, visto como sendo 
"divino", reservado aos designios de Deus. Nao é ficcao cientifica, é 
ciencia... 

Perguntando-se ainda a respeito do gene, Nelkin e Lindee (1995b) 
conjecturam que ele tambem pode ser visto como um icone cultural, urn 
simbolo, uma forca magica: 

Em junho de 2000 foi anunciada, pela imprensa mundial, a conclusao do Projeto 
Genoma Humano pelo laboratorio Celera Genomics Corp.. fato comentado mais 
detalhadamente no decorrer deste trabalho. 
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0 gene biolOgico (...) tern um significado cultural independente das 
suas precisas propriedades biolOgicas. Tanto como conceito cientifico 
quanto como poderoso simbolo social, o gene tern muitos poderes 
(p.2). 

Extrapolando as discussOes (ern nivel micro) 4  de Nelkin, Lindee e 
Haraway sobre o gene para urn nivel mais macro (ou seja, o das 
tecnologias geneticas e da biotecnologia), posso dizer, entao, que tanto 0 
gene quanto a genetica gozam de urn certo prestigio, de urn glamour 
cientifico e social, e que essas duas entidades biolOgicas, definitivamente, 
nao habitam apenas os laboratorios de pesquisa, as revistas de divulgacao 
cientifica ou os centros academicos: 

Em anUncios de supermercado e soap operas5 , em programas de 
televisao e talk shows, em revistas destinadas ao pUblico feminino e 
livros de auto-ajuda a pais e maes, os genes aparecem para explicar a 
obesidade, a criminalidade, a timidez, habilidades gerenciais, 
inteligencia, afiliacao politico-partidaria e a preferencia por outros 
estilos de vestir. Ha genes egoistas, genes que procuram o prazer, 
genes da violencia, genes da celebridade, genes gays, (...) da 
depressao, genes para a genialidade, (...). Essas imagens populares 
carregam uma forte "impressao" do gene como algo poderoso, 
deterministico e central ao entendimento tanto das [nossas] acOes 
diarias quanto dos "segredos da vida" (p.2). 

As consideracOes feitas por Nelkin e Lindee me levam a considerar os 
mUltiplos espacos onde se representa a acao da genetica. Assim, o conceito 
de representacao, que Stuart Hall (1997b) chama de "o primeiro `momento' 
chave do circuito cultural", é central nessa dissertacao - tanto a 
representagao visual quanto a representacao textual, pois meu objeto 
"privilegiado" de analise sao as revistas. Para tanto, baseio-me 
principalmente nos modos como Hall lida corn as imagens (sejam capas de 
revista ou propagandas), manchetes e outras narrativas sobre o corpo, a 
raca/etnia, a nacao e a sexualidade nos capitulos 1 e 4 do livro 
Representation - Cultural Representations and Signifying Practices. E ele 
quem ensina que, "em vez de urn significado "certo" ou "errado", o que 
precisamos perguntar é "Qual dos diversos significados desta imagem a 
revista pretende privilegiar?", Qual o significado preferido? (...) Como voce 
"le" a figura — o que ela esta dizendo? Nos termos de Barthes, qual é o seu 
"mito" — sua mensagem profunda?" E sao esses questionamentos que 
estarao presentes nessa dissertacao. 

4  0 que quero dizer corn niveis micro e macro: tanto Haraway quanto Nelkin teorizam 
sobre o gene (o que chamo, aqui, de nivel micro) na cultura popular; faco, no presente 
trabalho, uma extrapolacao das teorizacoes acerca do gene para a genetica e as 
biotecnologias (o que chamo de nivel macro). 
3  Melodramas de tv, novelas de televisab. 
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A analise que Hall fa7 da capa da revista Newsweek cuja manchete é 
"HerOis ou vilOes?" e primorosa para se discutir os modos como a 
representagao opera. Ve-se, na referida capa, em um nivel mais denotativo 
de significagao, a chegada de Ben Johnson e de outros corredores (todos 
homens e negros) na final dos 100m rasos da Olimpiada. Num nivel mais 
mitico ve-se o dopping, a raga e a diferenga, pois é a manchete (ou a 
legenda) que seleciona os significados preferenciais da imagem, nesse 
caso, 'HerOis e vilOes". Hall argumenta que "a foto é na verdade urn trailer 
da histOria principal da revista", chamada nas paginas internas da revista 

Olimpiada quimica", posto que Ben Johnson foi desclassificado por use 
de substancias proibidas para aumentar o seu rendimento fisico. 
Prosseguindo na analise da capa de Newsweek, Hall afirma ainda que 

histOria sugere que todos os atletas - negros ou brancos - sao 
potencialmente therOis ou vilbes'. Mas nesta imagem, Ben Johnson 
personifica esta ruptura de certa forma. Ele é tanto cherOi' quanto 

Ele encerra as alternativas extremas do heroismo e vilania do 
atletismo mundial num so corpo negro". 

Ao analisar uma imagem de Linford Christie, capitao da equipe 
britanica de atletismo, segurando a bandeira da Gra-Bretanha, Hall 
demonstra o carater ambiguo, polissemico e promiscuo das imagens, 
propondo quatro "leituras" diferentes da referida imagem. Hall afirma que 
uma mesma imagem pode ter diversos significados, as vezes opostos, as 
vezes mais "potenciais", mas que nao existe um significado finico e 
verdadeiro que viria tona" numa analise cultural. Toda a luta que 
envolve o estabelecimento de alguns significados em detrimento de outros 
é uma pratica representacional. 

Volto, entao, a imagem dos porcos da capa da National Geographic 
(ver capitulo 1, intitulado Olhe bem para eles...), detendo-me urn pouco 
mais em sua analise. 

0 significado preferencial (aquilo que os editores, repOrteres e 
responsaveis pela revista queriam dizer 6) pode ser obtido atraves da juncao 
da imagem dos porcos e das muitas imagens semelhantes veiculadas em 
muitos outros lugares, mesmo que a manchete Secrets of the genes sugira 
que aqueles sao porcos diferentes dos outros, porque geneticamente 
modificados (contendo segredos dentro deles), sao mais e melhores. 

6  E uma afirmacao um tanto "perigosa", pois poderia dar a entender que assumo, assira, 
que as minhas analises (e somente elas...) poderiam "desvelar" ou "revelar" o que eles - no 
caso, editores, reparteres, articulistas, diagramadores, etc. - queriam mesmo dizer aos 
publicos. Mas nao se trata disso. Nao ha nenhum significado deliberadamente 
"escondido" dos pilblicos. Uma das caracteristicas do jornalismo de maneira mais ampla é 
que a "ideia geral" ou o "significado preferencial" deve ser rapidamente acessado pelas 
audiencias, atraves de estrategias de composicao de noticias, diagramacao de paginas, 
presenca de subtitulos e leads interessantes e criativos. 0 que argumento é que a revista 
e construida de tal forma que, mesmo numa 'rapida passagem" de olhos, ja sabemos do 
que trata um determinado artigo, em linhas bem gerais. 
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Feitas essas breves e ainda iniciais consideracOes sobre os meus 
referenciais teOricos chego, entao, a seguinte questao: quais sao as 
metodologias que os Estudos Culturais adotam? Ainda no meu primeiro 
semestre nesse Programa de POs-Graduacao matriculei-me numa serie de 
cadeiras que levantavam questionamentos sobre o "papel efetivo" dos 
chamados Estudos Culturais na teoria educacional - questionamentos 
sobre o que sao e a que se prestam, por assim dizer. Muitos trabalhos (por 
exemplo, Silva, 1995, 1999; Costa, 2000) procuraram trazer mais "luz" ao 
campo, ainda tao "inOspito" e de certa forma desconhecido em todas as 
suas possibilidades/potencialidades. Mas uma coisa parece certa: os 
Estudos Culturais nao aceitam qualquer metodologia, muito menos 
qualquer tipo de contribuicao de outras areas/campos. 

Stuart Hall (op. cit., 1997), preocupado em fazer uma especie de 
"mapeamento" do campo de pesquisa, distingue bastante bem o que 
seriam as duas "metodologias" ou "abordagens" analiticas mais utilizadas 
nos trabalhos na perspectiva dos Estudos Culturais: segundo ele, a 
abordagem semi6tica (baseada nos trabalhos de Ferdinand de Saussure e 
de Roland Barthes) leva em consideracao "o como da representacao", ou 
seja, ocupa -se corn o modo "como a linguagem produz o significado"(p.6). 
Ja a abordagem discursiva (de Michel Foucault) estaria "mais preocupada 
corn os efeitos e conseqUencias da representacao", examinando 

(...) nao apenas a forma como a linguagem e a representacao 
produzem significados, mas como o conhecimento produzido por 
determinado discurso liga-se ao poder, regula as condutas, forma ou 
constrOi identidades e subjetividades, e define a forma como sao 
representadas, refletidas, praticadas e estudadas certas coisas (p. 6). 

De certa fat 	ma, Hall inclui a abordagem semiOtica na abordagem 
discursiva (ou, pelo menos, as une concomitantemente) e acaba, no meu 
entender, criando/produzindo esta ultima abordagem como mais completa 
e abrangente, na medida em que salienta que esta Ultima leva em 
consideracao, alem da poetica, a politica e a especificidade histOrica, coisa 
que a primeira, geralmente, nao faz. 

Essa polaridade que se criou entre a "poetica" e a "politica" da 
representagao sao o "cerne" do "nO teOrico" aqui produzido. 0 que quero 
dizer corn tudo isso é que o meu trabalho nao pode ser classificado como 
foucaultiano, embora haja nele alguns dos conceitos e estrategias 
foucaultianas utilizadas por outros autores e autoras dos quais me vali; 
minha dissertacao tambern nao pode ser (e nao deve ser, e espero que nao 
venha a ser) classificada/enquadrada numa vertente semiolOgica, embora 
haja nela muitas referencias a Roland Barthes e eu utilize o conceito de 
mito muitas vezes ao longo do trabalho. Ela tambem nao pode ser Lida 
como urn trabalho baseado na analise do discurso da lingaistica. Este 
tambern nao é urn estudo etnografico, embora eu utilize varios autores 
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pertencentes a uma vertente antropolOgica, tais como Clifford Geertz, 
Teresa Maria Sena de Vasconcelos e Steffen Tyler. 

Tambem nao posso dizer que se trate de um trabalho marxista 
meramente porque exploro alguns aspectos das relacOes econOmicas que 
envolvem as pesquisas geneticas. Assim, a "enfase" que coloco em aspectos 
econOmicos/comerciais nesse trabalho é apenas uma dimensao, uma 
categoria de analise. A genetica como urn grande negOcio (as manchetes 
chamam a atencao para "o negOcio da vida"...) e os geneticistas "vistos" e 
referidos nas reportagens como empresarios, "ligados" as novas 
necessidades do mercado consumidor de novas tecnologias, sao praticas 
de representacao que estao amplamente disseminadas na midia e, 
marcadamente, no mundo magazine. Creio que esse é urn importante 
modo de se falar acerca dos usos da genetica, que repetidas vezes 
menciona o alto custo das pesquisas, os financiamentos e investimentos 
"vultosos" que empresas privadas ou o governo disponibilizam a pesquisa; 
alem disco, a midia tambem aponta para urn suposto "barateamento" e o 
que isso pode significar no futuro em termos de acesso dos pUblicos a 
essas novas tecnologias, tratamentos, remedios, terapias, etc. 

Ruth Hubbard e Elijah Wald (1997) examinam, em urn dos capitulos 
do livro The gene myth, algumas noticias veiculadas em urn Unico dia no 
jornal Boston Globe sobre a genetica. As noticias eram as seguintes: 
"Descoberta ligacao genetica nos smoking cancers (canceres relacionados 
ao fumo)"; "Gene da esquizofrenia permanece indefinido" e "Encontrado 
um gene que causa apenas surdez". 

Sobre a primeira manchete, as autoras sao incisivas: 

Cada vez que urn oncogene é isolado [e noticiado], isto nao muda o 
fato de o cigarro/fumo ser nocivo, nem ajuda as pessoas a pararem de 
fumar ou os medicos a tratarem do cancer. Essa informacao poderia 
nao ser muito lath para muitos leitores, mesmo que o artigo contenha 
conclusOes cientificas validas. Entao, por que isso e publicado? Uma 
razdo e que ambos, os genes e os perigos/riscos do cigarro, sao do 
interesse de grande parte da populacao. Outra razdo é que essa 
informacao pode ser extremamente Util para as companhias de 
cigarro. Como muitas pessoas com cancer de garganta estao 
comecando a processar estas companhias, as mesmas estao adorando 
colocar a "culpa" ou a responsabilidade desses canceres nessa gente 
"geneticamente suscetivel". Se estas pessoas que estao processando 
as companhias estao num grupo especial "de alto risco", as 
companhias podem alegar nao terem responsabilidade. E se esse 
grupo "de alto risco" incluir mais da metade da populacao, isso 
tambem nao é problema delas (p.4-5). 

Hubbard e Wald comentam, ainda sobre o exagero da midia na 
divulgacao de pesquisas cientificas e sobre o grande negOcio que a genetica 
dos jornais e revistas aparenta ser: 
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(...) cada artigo sugere que os genes estao envolvidos em toda a sorte 
de condigOes e comportamentos, mas todos estao realmente querendo 
nos falar a respeito de quanto dinheiro esta sendo gasto na pesquisa 
genetica. A natureza grandiosa das manchetes disfarga o fato de que a 
pesquisa nao é, particularmente, digna de nota. (p.5) 

O que tentei fazer nesse estudo foi realizar uma analise cultural, 
levando "ao pe da letra" a metodologia da bricolage - isto é, procurando 
utilizar todos os aportes teOrico-metodolOgicos que pudessem "serve para 
a obtengao das respostas as minhas questOes de trabalho, exatamente o 
ponto que distingue a minha trajetaria de pesquisa anterior. Assim, a 
analise das imagens (capas de revistas e ilustragOes das materias) esta 
baseada nos trabalhos de Stuart Hall (1997), Douglas Kellner (1995), alem 
das dissertacoes de mestrado de Marise Amaral (1997) e Ruth Sabat (1999) 
e Sarai Schmidt (1999), todas abordando o carater pedagOgico da midia. 

Os trabalhos de Marise Basso Amaral (1997, 1999a, 1999b e 2000), 
todos enfocando as representagOes de natureza veiculadas/vendidas pelo 
discurso publicitario, sao emblematicos na linha de pesquisa a qual 
pertengo. Marise Amaral argumenta que a publicidade constrOi e veicula 
representagOes acerca do que é a natureza e a vende associada a ideias de 
sucesso, liberdade, felicidade, etc. 

Maria [Alicia Wortmann (2000), fazendo referencia aos trabalhos de 
Marise Amaral, salienta que 

a proliferacao constante de imagens serve como uma forma de 
catecismo da midia, uma pedagogia perpetua, atraves da qual vamos 
aprendendo a codificar comportamentos e valores reproduzindo e 
naturalizando aqueles significados, aquelas representagOes 
apresentadas pelos diferentes meios de comunicagao que acabam por 
organizar a nossa vida cotidiana (como vivemos, o que consumimos, o 
que acreditamos ser importante, como nos informamos, como vemos o 
mundo). A natureza que [Amaral] viu nos anancios publicitarios 
servia de sistema de referencia para a veiculagao dos mais variados 
produtos: era usada para vender desde mercadorias como roupas, 
calgados, carros, cigarros e educagao ate valores simbOlicos como 
saade, beleza, naturalidade, liberdade e aventura. 

Tambem Ruth Sabat (1999a e 1999b) trabalhou com o discurso 
publicitario, mas enfocando representagOes de genero, sexualidade, raga e 
etnia na midia. Em seu trabalho "Quando a publicidade ensina sobre 
aenero e sexualidade", Ruth Sabat analisa tres propagandas veiculadas em 
revistas brasileiras. Numa dessas propagandas, a da TIP TOP, é 
emblematica a analise que a autora faz dos modos como sao ensinados, 
atraves do anancio, modos de conduta diferentes para meninos e meninas: 
para eles, o futuro reserva "grandes decisOes", e o menino fotografado 
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sobre a mesa de um escrit6rio austero, numa atitude natural, segura, de 
pes descalgos e sorriso maroto, é a imagem "intrinseca" da masculinidade. 
Ja para as meninas, "futura mamae" é a imagem desejada e vendida pelo 
aniincio de roupas infantis. 

Ja o trabalho de Sarai Schmidt (1999) consiste numa interessante 
analise de como os jornais operam na construgao de representagOes sobre 
educagdo - segundo ela, "como o jornal opera como sala de aula". 
Analisando tres diferentes jornais brasileiros (urn jornal de carater 
regional, o jornal NH, de Novo Hamburgo; urn jornal estadual, o Zero Hora 
de Porto Alegre e, por fim, urn de grande circulagao nacional, a Folha de 
Sao Paulo), Schmidt discute principalmente como as fotografias do 
"curriculo jornalistico" tern nos ensinado, dentre outras representagOes, 
cor e o genero dos perdedores", que "sempre ha uma chance para quem é 
pobre, mas esforgado" e que a escola é formada por "professores 
inteligentes e professoras esforgadas". 

Todas as analises e trabalhos acima tem como principal argumento, 
alem do conceito de representagao, o de pedagogia cultural, desenvolvido e 
teorizado por Henry A. Giroux e Peter McLaren (1995) e Shirley Steinberg 
(1997). Giroux e McLaren (1995) assumem que "existe pedagogia em 
qualquer lugar em que o conhecimento é produzido" e, assim, ampliam os 
entendimentos acerca dos locais onde a educagao se da. - ha produgao de 
conhecimento, portanto, “alem" dos muros escolares. Afirmam, ainda, que 
a fotografia, a televisao, o radio, o cinema, as novelas, os jornais e as 
revistas sao instancias produtivas nao apenas de conhecimento, mas de 
representagOes e subjetividades; sao instancias produtoras, veiculadoras e 
fixadoras de ideias, ideais, crengas, sentimentos e emocoes em uma dada 
sociedade e em urn dado espago de tempo. Numa parte do trabalho, os 
autores argumentam em favor de uma pedagogia critica da representagao, 
pois ela estaria comprometida com a relativizagao 

(...) de todas as formas de representagao, ao situa-las nas construgOes 
histOricas e sociais que orientam seu contetido e, ao mesmo tempo, 
estruturam seus parametros ideolOgicos. Em segundo lugar, uma 
pedagogia critica da representacao deve trazer a luz as estrategias que 
sao usadas para estruturar a forma como os textos sao lidos, usados 
e recebidos em contextos e praticas particulares (p.151). 

Todos os trabalhos supracitados apontam, dentre outras coisas, 
para as multiplas possibilidades que uma analise cultural permite ao 
estudo que aqui se inicia. Olhar para as estrategias de produgao das 
materias jornalisticas de cunho cientifico nas revistas - desde a 
diagramagao, tipologia das fontes, cores, texturas, imagens, textos 
escritos, use de metaforas, a presenca constante da figura do especialista, 
etc. - como praticas nao -neutral e, certamente, comprometidas corn 
interesses histOricos, sociais, econOmicos e corporativos, é urn "jeito" 
diferente de olhar para a construgao das ciencias aqui abordadas. 



Da "escrita coloquial" ou "de ser uma ma escritora"... 

Sou urn guardador de rebanhos. 
0 rebanho 6 os meus pensamentos 

E os meus pensamentos sap todos sensaoes. 
Penso corn os olhos e corn os ouvidos 

E corn as moos e os pes 
E corn o nariz e a boca. 

Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) 
"0 guardador de rebanhos", ode IX. 

Escrevo assim tamb6m... Corn os olhos, ouvidos, nariz e boca. Uma 
escrita sensorial, que usa e abusa de coloquialismos (como por exemplo, 
de girias e muitos "mas", "bem" e "born"), neologismos e metaforas. Achei 
melhor (ou, pelo menos, mais produtivo) tentar argumentar, aqui, em favor 
do "ser um/a mau/ma escritor/a" - ou seja, marcar o lugar de onde falo, 
me posicionando enquanto escritora/pesquisadora. Luis Henrique Sacchi 
dos Santos (2000) tambem afirma ser um mau escritor em sua proposta de 
tese de doutorado tentando, assim, "fincar suas bandeirinhas" - dizer ao 
leitor/a como o seu texto deve ou nao deve ser lido. 

Quero marcar muito bem o lugar de onde falo (e falo de urn lugar 
bastante especifico): fui bolsista de iniciacao cientifica no laboratOrio de 
Imunogenetica do Departamento de Genetica da UFRGS por quase toda a 
minha graduacao (tres anos e meio). Uma "quase-geneticista" que ficava 
impressionada corn os equipamentos, praticas e protocolos de trabalho. 
Hoje, uma migrante, saida do curso de Ciencias Biologicas para a 
Faculdade de Educacao, uma "border", alguem que ja nao se encaixa 
perfeitamente em lugar algum - enfim, uma pesquisadora na area dos 
Estudos Culturais em Educacao. E se sou uma "border", a minha escrita 
tambem o é: vez por outra, semelhante a uma "conversa de bar", informal, 
vez por outra mais seria e rebuscada. Talvez a demasia de "liberdade", na 
escrita, enfraqueca minha argumentacao, mas assumo o risco, aqui, 
publicamente, valendo-me de trabalhos de cunho etnografico, como os de 
Vasconcelos (1996) e Geertz (1988). 

0 trabalho de Teresa Vasconcelos (1996) é urn estudo etnografico feito 
numa classe destinada a criancas em "risco" de insucesso escolar. Nele, a 
autora lida corn as falas de Tina, uma menina negra de 4 anos, corn as 
reflexOes de outras mulheres etnOgrafas, corn seus autores e autoras 
escolhidos, das areas dos estudos etnograficos e feministas, e "tece" o texto 
entrecortando falas, citacOes e suas prOprias impressOes registradas nos 
diarios de campo. 

36 
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Tambem Donna Haraway (1991) "justifica" a sua escrita, tratando-a 
corn uma estrategia retOrica e politica: uma escrita situada, irOnica, 
blasfematOria e feminista. E foi assim que, inspirada por esses textos, nos 
quais encontrei uma forma de expressao que passou a ser muito instigaste 
para mim, é que passei a escrever e reescrever o texto que estou aqui 
apresentando. 

Da politica nos Estudos Culturais a demonizacio da genetica 

"Costumavamos pensar que o nosso destino estava nas estrelas. 
Agora sabemos que, em grande medida, nosso destino esta em nossos 

genes." 
James Watson, premio Nobel pela "descoberta", 

junto corn Francis Crick, da dupla Mice do DNA. 

A fala de James Watson é incOmoda: nosso destino esta nos nossos 
genes, afirma ele. Essa politica de reificacao da genetica, praticada tanto 
pela midia de uma maneira mais ampla como pela comunidade cientifica 
[revistas de divulgacao, profissionais ligados a pesquisa genetica, 
cientistas, pesquisadores, agencias de fomento a pesquisa, etc.] pode e 
deve ser problematizada, assim como a politica de demonizacao. 

Ao discutir, no projeto anterior, uma face deterministica da genetica 
e da biotecnologia, assim como as praticas de manipulacao, comercio e 
patenteamento de organismos inteiros, celulas, tecidos e genes, 
demonstrei uma tendencia um tanto exacerbada a demonizacao da 
genetica e das biotecnologias. Mas quanto a isso, you contar-lhes uma 
histOria... 

Uma histOria que fala do meu irmao e do que ele significa para mim; 
uma histOria da minha familia e dos meus antepassados, registrada nao 
apenas por meio de fotos, mas por heredogramas, g,raficos de tempos de 
sangria e de coagulacao, publicados bem antes do meu nascimento, em 
Hemofilia e estados hemofilioides no Rio Grande do Sul: frequencia, 
fisiologia e heranca, tese de doutorado de Israel Roisenberg, professor 
titular do Departamento de Genetica da UFRGS; a histOria de uma doenca, 
a hemofilia, "eleita" dentre gripes, sarampos, cataporas e outras tantas 
para ser a mais importante de todas que ja ocorreram em minha familia; é 
a histOria da genetica como a conheci desde pequena, como a conheco 
desde a minha graduacao, de como a conheco e reconheco hoje, 
permeando tantos outros espacos. 

E a histOria de uma ciencia tratada como detentora "da verdade", 
representada atrayes da midia como o bem, a justica, o progresso, o lucro, 
o espanto, o medo, a esperanca; é tambem a histOria das muitas 
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indirstrias surgidas para a manutencao dessa ciencia e do seu status 
"progressista", "futurista" e "democratico". 

E sao tantas as histarias, sao tantas as possibilidades de atar e 
desatar os nos, que apresento a voces mais algumas, amareladas e 
encardidas, recortes de urn tempo paradoxalmente vivido e nao vivido por 
mim7 . Eles tratam da hemofilia, de curas muito anunciadas mas que 
nunca vieram, de equipamentos e "tecnicas revolucionarias" para a epoca 
e da opiniao de alguns "especialistas" e sao, em sua totalidade, recortes de 
jornais cujas datas sao anteriores ao meu nascimento. Eu os "herder 
desde muito cedo, colecionados junto corn cartas enviadas pela minha 
familia a institutos de pesquisa e fundacOes de amparo a hemofilicos. 
Entrei na Biologia da UFRGS em agosto de 1994 
motivada/movida/interpelada por uma trama de desejos, crencas, 
situagOes - sociais, politicas, econOmicas -, sentimentos, percepcOes, 
pessoas e discursos (nos somos "o discurso feito came", segundo Santos, 
1997), que sao partes dessas minhas hist6rias e de mim mesma. Ja no 
segundo semestre da faculdade consegui urn estagio no laboratOrio de 
Imunogenetica, la ficando ate agosto de 1998. 

Mas falar que passei quase toda a minha graduacao no 
Departamento de Genetica ja nao é suficiente, posto que nao "passei" 
simplesmente por la, eu respirei, comi e amei a genetica, orgulhosa por 
fazer parte daquele mundo tao sofisticado, tao cientifico, tao elitista. La eu 
fiquei "intima" dos equipamentos, tecnicas, praticas, protocolos e metodos, 
e me sentia parte (mesmo que bem pequena, como bolsista de iniciacao 
cientifica) de alguma coisa "maior": da Ciencia e do progresso cientifico 
exercidos para "o bem da humanidade"... 

Assim, lancando mao de uma metafora bastante utilizada na midia 
para representar a genetica e a biotecnologia (e discutida em detalhes mais 
adiante, num capitulo a parte), o demOnio esta dentro de mim... o demOnio 
me constitui, ele esta na minha came, fazendo parte de meus tecidos, 
misturado as minhas celulas, encarnado em meu DNA. La, entre os genes 
do meu cromossomo X, e onde o demOnio mora, é onde o demOnio habita. 
Os tres anos e meio de "praticas exorcistas" nao foram suficientes, apesar 
das possibilidades diarias de urn encontro "face a face" corn o diabo, 
"transmutado" em bandas de gels de agarose. 

A analise que Henry Giroux (1996) faz do flume Kids é baseada no 
que ele chama de "politica de demonizacao". 0 flume de Larry Clark, todo 
rodado em torn de documentario, corn atores e atrizes mirins totalmente 
desconhecidos do ptrblico, apresenta adolescentes e pre-adolescentes como 
maniacos por sexo (e sexo considerado "inseguro"), consumidores de 
drogas, como bebados, arruaceiros, em gangues que depredam, batem, 
estupram e roubam. 0 flume comeca corn cenas "veridicas" das ruas de 
uma grande cidade, onde ve-se adolescentes deitados nas calcadas, 
seminus e "desinteressados" da vida. Ao naturalizar e generalizar a 

Recortes inseridos na pagina seguinte. 
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"rebeldia" (visto como sendo, obrigatoriamente, uma caracteristica da 
juventude), Clark estaria praticando uma politica de demonizacao. Nao ha 
"contradiscursos" em Kids: todos os adolescentes sao/estao "perdidos" - 
mesmo a doce e meiga Jenny esta perdida, posto que contaminada corn o 
virus HIV. 

Gostaria de enfatizar que, embora em alguns momentos do trabalho 
possa parecer que eu esteja "demonizando" a genetica, a biotecnologia, a 
engenharia genetica, a biologia molecular, a midia, a Ciencia, o Projeto 
Genoma Humano e por ai afora, nao estou, de foi ilia alguma, "engajada" 
na defesa dessa ou daquela "causa", contra toda e qualquer tecnologia e a 
favor de uma "volta idilica" a uma "pureza anterior". Alem disso, nao me 
detive em questOes eticas nessa dissertacao, pois a etica envolve 
julgamentos de valor .:- é certo clonar gente? Pode a biotecnologia alterar os 

E designios de Deus?  justo patentear? E correto manipular os genes dos 
animais? - que extrapolariam o ambito dos Estudos Culturais. 

Ate agora eu so me preocupei em tentar amarrar alguns nOs que 
haviam ficado ou urn tanto soltos ou urn tanto apertados e embaracados 
na proposta. 0 trabalho que vem, daqui para a frente, parte dessas 
nocoes/ideias/acertos/desacertos/acordos e desacordos. 0 que pretendi 
corn tudo isso foi apenas falar/escrever como é que se deu a producao 
desse trabalho, mostrando deslocamentos, os "nOs teOricos", as escolhas 
que tive que fazer e os temas que precisei deixar para tras. 



Educacao 

Genetics, Biotecnologia, Midia: 
o que a Educacao tem a ver com in)? 

Porque esse trabalho esta sendo feito aqui, numa Faculdade de 
Educagdo, e nao em qualquer outro lugar? Essa é a pergunta "norteadora" 
dense capitulo que tenta, nao encontrando palavra melhor, "justificar" a 
minha entrada no Programa de POs-graduagdo em Educagdo. E mais: o 
que leva uma biOloga, corn alguma experiencia no campo da genetica, 
acreditar que no campo da educagdo podera discutir a genetica? 

Apesar de ter passado tantos anon no departamento de genetica, 
minha primeira opgdo sempre foi a licenciatura. Cursei algumas 
disciplinas do bacharelado em genetica ate que decidi me dedicar ao 
ensino. Minha primeira "aproximagdo" aos Estudos Culturais foi na 
disciplina Instrumentagdo para o ensino de Ciencias, ministrada pela 
professora Daisy Lara de Oliveira. Na epoca, final de 1997, Marise Basso 
Amaral havia recem defendido a sua dissertagdo de mestrado e a Daisy, 
"em primeira mao", levou o trabalho da Manse para a sala de aula. Em 
1998, ano em que me formei, as duas praticas de ensino (Pratica de Ensino 
em Ciencias, no primeiro semestre, e em Biologia, no meu ultimo semestre 
de curso) foram decisivas na minha escolha em/por "abandonar" a 
pesquisa imunogenetica. Marcadamente, a Prcitica de Ensino em Biologia, 
orientada pelo professor Luis Henrique Sacchi dos Santos, disciplina 
bastante voltada para as questOes/teorizacties dos Estudos Culturais, 
permitiu uma inversao/revisao das perguntas e questOes mais 
remotamente discutidas no ensino de biologia. 0 exercicio proposto pela 
Pratica de Ensino veio reforgar a minha decisao em deixar o departamento 
de genetica, o laboratOrio, aquele tipo de pesquisa, "aquela vida"; alias, 
reforgar tambem as minhas certezas corn relacao a educacao e a pesquisa 
educacional. 

Meus interesses de pesquisa, quando da escrita do memorial e da 
entrevista para a entrada nesse Programa, incluiam analisar publicacOes 
de divulgagao cientifica (ou seja, corn urn pUblico mais ou menos especifico 
de leitores, interessado em saber das novidades nas areas das ciencias 
biolOgicas, medicina, tecnologia, robOtica, etc.), como Ciencia Hoje, 
Superinteressante e Globo Ciencia (depois Galileu), pelo fato de serem 
utilizadas por alguns professores e professoras como material de consulta 
em sala de aula. Imaginava, de acordo corn aquilo que sabia na epoca, que 
tal analise estaria baseada no "teor" das informacOes (certas ou erradas) 



42 

contidas em tais revistas e no que isso poderia refletir em termos de 
conhecimento para alunos/as e o publico em geral. Ou seja, pretendia 
investigar se o que tem sido dito sobre a genetica e a biotecnologia na 
midia impressa esta correto ou nao - no sentido de verificagao de 
imprecisOes, de exageros e de erros conceituais, dentre outros. Ao final, eu 
poderia emitir, talvez, um julgamento: quais revistas poderiam ser 
utilizadas corn "maior ou menor grau de confiabilidade" pelos/as 
professores/as e, ainda, como a sua utilizagao poderia tornar o ensino 
mais interessante, dinamico, "atual", bem como mais "prOximo" da 
Ciencia. 

Com a minha "imersao" nos Estudos Culturais, feita de modo 
abrupto no comego do mestrado (visto que o volume de informagOes era 
muito grande) e, depois, mais gradualmente (principalmente nas reuni6es 
semanais/quinzenais de pesquisa, local onde efetivamente se davam 
grandes discussOes), fui percebendo que o meu objeto de pesquisa teria 
que mudar e que o meu olharl sobre ele tambern. 

Mas, e a educagao? Aonde ela entra nessa pesquisa? 
Para Dorothy Nelkin e M. Susan Lindee (1995b), que realizaram uma 

extensa pesquisa sobre a cobertura dos fatos cientificos e tecnolOgicos na 
midia norte-americana dos anos 90, a tealidade' cientifica, para muitas 
pessoas, é o que elas leem na imprensa. Segundo as autoras, as pessoas 
entendem e aprendem a ciencia e a tecnologia nao atraves da 
experimentagao/experiencia direta ou da educagao, mas "atraves do Tiltro' 
da linguagem jornalistica e do seu imaginario." Ou seja, a midia "fala" a 
respeito do corpo, da beleza e da sal:1de, assim como fala das "promessas" 
e dos "perigos" da genetica e das biotecnologias. E, ao falar, a midia, corn 
sua presenga diaria, constante e maciga em nossas vidas cotidianas, vai 
construindo uma ciencia frankenstein genetica/biotecnologia/engenharia 
aenetica. 

A medida em que passei a reunir alguns materials na diregao de 
definir meu terra de pesquisa, comecei a perceber que materias sobre a 
genetica e a biotecnologia (e materias de capa) nao estavam restritas as 
publicacOes ditas de divulgagao das ciencias. Revistas de grande 
circulagao nacional, destinadas a um publico mais "geral" de 
leitores/consumidores, tambem se utilizam do "apelo" que a ciencia e a 
tecnologia e suas "novidades" apresentavam. 

Assim, meu foco de atengdo e analise deslocou-se das revistas 
nacionais de divulgagao cientifica, enderecadas aos "admiradores" das 
ciencias, para as reportagens de cunho genetico e/ou biotecnolOgico 
veiculadas em revistas como VEDA, IstoE, Exame e Amanha. 

0 recorte de tempo escolhido, os anos de 1998, 1999 e 2000, é 
justificado pelo fato de que, a partir de 1997 e, mais especificamente, da 

Muito ja se tern dito sobre a 'metafora do olhar" - inclusive, que ela virou "chavao" 
dos/nos Estudos Culturais, e que o seu pr6prio use como cliche deveria ser 
problematizado, mas a utilizo aqui, uma vez mais, pois ela expressa bastante bem o que 
quero dizer nesse momento. 
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grande repercussao que Dolly e a clonagem tiveram em todos os meios de 
comunicacao, houve urn certo incremento no volume de informagoes sobre 
a genetica, a biotecnologia, a engenharia genetica e a biologia molecular, 
bem como uma diferenciagao quanto aos modos de apresentacao dessas 
ciencias nas midias. Segundo o boletim Olhar sobre a midia2 , publicado 
pela Comissao de Cidadania e Reproducao, "a tecnologia genetica invadiu 
o noticiario. 0 item clonagem e tecnologia genetica correspondeu a 39% 
das materias sobre reproducao no periodo [de janeiro a abril de 1998], 
contra apenas 2,9% no primeiro quadrimestre do ano anterior". 

Apesar de estar privilegiando urn tipo de midia (corn linguagens, 
gramaticas, estatutos, ordens e regras proprias 3), nao posso e nao you 
ignorar tudo o que nao é revista. Os Estudos Culturais, como campo de 
estudos, se encarregam de marcar que os objetos de que falam situam-se 
dentro de uma intrincada rede, o circuito da cultura, na qual as 
representagOes construidas/veiculadas pelas revistas constituem uma das 
instancias importantes de analise. E, em especial, sobre estas que me 
refiro. 

Stuart Hall (1997), em seu emblematic° artigo "A centralidade da 
cultura", chama a atencao para as "revolucdes culturais" que vem 
ocorrendo em nossas sociedades nesse final de seculo e inicio de milenio. 
Para ele, cultura tem assumido uma funcao de importancia sem igual 
no que diz respeito a estrutura e a organizacao da sociedade moderna 
tardia, aos processos de desenvolvimento do meio ambiente global e 
disposicao de seus recursos econOrnicos e materiais." Enquanto escrevo 
este texto, é quase desnecessario dizer quantas praticas e "artefatos 
culturais" estao presentes agora, na minha frente: urn teclado, urn 
computador, uma impressora, um mouse que funciona, quase 
magicamente, como uma extensao minha para dentro da maquina; estou 
sentada confortavelmente numa cadeira estofada corn espuma injetavel, 
semelhante a utilizada pela indiistria automobilistica (pelo menos, foi isso 
que a vendedora fez questao de frisar...); em minha barra de ferramentas 
do computador, um icone me diz simbolicamente que, ern minutos, eu 
posso estar navegando pela Internet, em busca de outros textos, 
experiencias, imagens, relatos, etc. Ha papeis por todos os lados, livros 
espalhados pelo chao, e visto urn confortavel tenis corn solado 
antiderrapante... Eu poderia ficar escrevendo sobre isso o dia todo, mas 
esse nao e o meu objetivo: quero, como Hall (1997), entender "(...) como a 
cultura penetra em cada recanto da vida social contemporanea, fazendo 
proliferar ambientes secundarios, mediando tudo. (...) Ela é um elemento-
chave no modo como o meio ambiente domestic° é atrelado, pelo consumo, 
as tendencias e modas mundiais". 

Disponivel em http: / /www. ccr. org . br/ html/pagina7- 5 .html 
Palestra da professora Ione Bentz. proferida na disciplina "Linguagens e pesquisa em 

Estudos Culturais", coordenada pelo professor Alfredo Veiga-Neto aos alunos e alunas do 
PPGEdu no semestre 99/2. 
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Trazidas para dentro de nossas casas atraves do noticiario local, do 
Jornal Nacional, dos periOdicos, charges, jornais e fumes, dentre outros 
meios, a genetica, a biotecnologia, a engenharia genetica e a biologia 
molecular vao sendo, paulatinamente, incorporadas as nossas vidas 
cotidianas. Como destaca Hall (op. cit.), nao devemos nos surpreender corn 
o fato de que as lutas pelo poder, cada vez mais, sejam lutas simbOlicas e 
discursivas, e que as pr6prias politicas assumam progressivamente a 
feicao de uma 'politica cultural' ". 

No caso das revistas, aqui privilegiadas, pode-se dizer que as lutas 
pelo estabelecimento de verdades se dao desde a escrita da reportagem 
(usando, por exemplo, depoimentos de cientistas mais conhecidos 
nacionalmente que outras publicacOes concorrentes), indo ate a escoiha de 
qual materia sera a da capa (e do status que esse fato tern entre os 
jornalistas/articulistas), ou mais alem, quando duas revistas "rivais" (de 
grupos editoriais diferentes e tendo urn mesmo pfiblico-alvo) lancam, 
numa mesma semana, materias de capa corn o mesmo terra, tal como 
ocorreu corn os "bebes engenheirados", apresentados como capa, numa 
mesma semana, pelas revistas VEDA e IstoE, ambas de 03.11.1999. Qual 
delas tera sido a mais lida, a mais vendida, a mais comentada? Embora 
apresente essa questao, minha intencao nao e de responde-la, ja que 
minha pesquisa nao diz respeito as audiencias. Cabe dizer, no entanto, 
que esses questionamentos, oriundos, principalmente, das pesquisas nas 
areas da comunicagao social, antropologia, dos estudos feministas e 
semiOticos, dentre outros, acenam para outras possibilidades muito 
atraentes de pesquisa em educagdo. 

Angela McRobbie (1998), num de seus estudos, tece importantes 
consideracOes sobre os estudos de comunicacao feministas centrados nas 
revistas direcionadas ao publico feminino. A autora inicia seu trabalho 
fazendo uma especie de histOrico das investigagOes feministas cujo foco 
eram as revistas, mencionando que as primeiras analises, em meados dos 
anos 1970, eram fortes criticas as chamadas "feminilidades comerciais" (o 
corpo feminino convidaria ao consumo) e a "opressao" e "submissao" da 
mulher. Logo depois, id no final da decada de 1970 e inicio da de 1980, 
esses tipos de investigacoes foram alvo de forte "marginalizacao", devida 
especialmente ao rapido crescimento experimentado pelos estudos de 
cinema e televisao. McRobbie (1998:264) aponta que a questao ja nao é 
mais "buscar uma interpretacao mais realista ou verdadeira da mulher 
nas revistas, mas compreender o leque de significados interconexos 
construidos em torno da categoria mulher". Ela, ainda, critica urn de seus 
pr6prios trabalhos (sobre a revista Jackie), inspirado fortemente no 
conceito de ideologia de Althusser: nele, o amor era um cOdigo fortemente 
repetitivo e ocupava, nas paginas das revistas femininas, o lugar central. 
Assim, havia uma suposicao demasiado direta de que a interpelacao 
atingia as suas "destinatarias" diretamente, sem sofrer muita influencia de 
outros fatores. 
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A autora aponta, tambem, que ha uma enfase excessiva nos textos e 
em suas distintas leituras e que as "etnografias do leitor" seriam 
alternativas muito interessantes que se prestariam a exploracao de outros 
pontos do circuito cultural (por exemplo, as questOes de produgdo e 
consumo de significados). McRobbie (op. cit) refere que os Estudos 
Culturais tem-se interessado fortemente pelas formas de representagdo e 
seus significados, "deixando o terreno da experiencia vivida completamente 
a margem", o que é discutivel quanto ao que vem sendo feito em nivel local 
(vide, e.g., os trabalhos de Santos [1997 e 1998]). 

Urn ensaio de Douglas Kellner (1995), bastante conhecido em nosso 
meio academico, levanta a questao da necessidade de haver urn 
alfabetismo critic() da midia, corn relagao ao assalto de imagens, 
mensagens e espetaculos que inundam a cultura ocidental urbana. 
Argumentando que "(...) desde o momento em que acordarnos corn radios 
despertadores e ligamos a televisao corn os noticiarios da manha ate 
nossos filtimos momentos de consciencia, a noite, corn os filmes ou 
programers de entrevista noturnos, encontramo-nos imersos num oceano 
de imagens, numa cultura saturada por uma flora e fauna constituidas de 
especies variadas de imagens (...)". Kellner sustenta que "precisamos 
aprender a ler essas imagens, essas formas culturais fascinantes e 
sedutoras cujo impacto massivo sobre nossas vidas apenas comegamos a 
compreender." 0 objeto sobre o qual Kellner se debruca no referido artigo 
sao as propagandas de cigarro (Marlboro e Virginia Slims), vendo de que 
formas os textos culturais presentes nos anfincios estao interpelando os 
leitores/consumidores e associando o produto corn ideais de liberdade, 
felicidade, auto-satisfagao, elegancia, jovialidade, satilde , bem-estar, dentre 
outros. 0 autor argumenta que urn alfabetismo critico envolveria um 
aprendizado intenso de como funcionam os textos culturais - dos modos 
como eles "significam e produzem significado, como eles influenciam e 
moldam seus/suas leitores/as". 

Esse alfabetismo defendido por Kellner nao teria, creio, urn carater 
"salvador" - de que apenas os "iniciados" na "leitura das imagens" nao 
seriam "influenciados" e nem "moldados" mas acenaria, talvez, para urn 
maior entendimento da midia como poderosa instancia pedagOgica, 
ensinando, dentre outras coisas, que A biologia revela o segredo da vida4 . 

4  Encarte especial da revista Superinteressante (setembro 1999), da Colecao "XX - 0 
seculo da ciencia", inserido na pagina seguinte. 
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0 SECULO 
DA CIENCIA 

I N T E R S ANTE 
"7.40,,4„,„4:14,44 ""44.‘ ,32:4 	:Mt.% 4VARAZAkril 

Francis Crick e James 
Watson desvendaram, 
em 1954, a estrutura do DNA 

DNA: No coracao da celula, a chave dos seres vivos 

GENETJCA: A era dos clones e dos transgenicos 

EVOLUCAO: Os fOsseis contam a origem do homem 
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0 referido encarte traz, na capa, duas "figuras" emblematicas da 
biologia moderna: James Watson e Francis Crick (ou Francis Crick e 
James Watson, pois a ordem importa bastante...) 5 , "descobridores" da 
estrutura da molecula do DNA, na "celebre" fotografia de 1953, 
sensivelmente alterada pela revista. 

Mediante tecnicas de computacao grafica, Crick e Watson foram 
"retiradoe da fotografia original (onde estavam no laboratOrio), invertidos 
verticalmente (na foto original, Watson esta a esquerda), ampliados e 
colocados sobre um fundo amarelo. Atravessando o olhar dos dois esta., 
agora, uma molecula estilizada de DNA, substituindo o arcaico e precario 
modelo, construido corn hastes de metal, pelos dois cientistas em 1953. 

Definitivamente, o DNA nao é o mesmo, a genetica tambern nao e a 
mesma... 

Acima de Crick e Watson e do logo da revista, devida ou 
indevidamente enquadrada, a ovelha Dolly `paira', encarando-nos de 
frente. No rodape da capa, ha mencao aos ti -es assuntos que serao 
abordados naquele fasciculo: DNA: No coraccio da celula, a chave dos seres 
vivos; GENETICA: A era dos clones e dos transgenicos; EVOLUcAO: Os 
fosseis contam a origem do homem. Ha uma certa contradicao entre o titulo 
do encarte e os temas tratados: na capa sio ha elementos que remetem 
genetica. E o tema EVOLUCAO e tratado, simbolicamente, de forma similar 
ao poder que é comumente atribuido a genetica na midia (nao e ela, afinal, 
que tern a chave para descobrir e contar a verdadeira histOria da origem do 
homem?). A biologia do titulo aparece, entao, representada como sineinima 
de DNA e genetica - uma biologia geneticizada6  e aquela que revela o 
"segredo da vida", nao qualquer outra. 

Digo isso porque Watson e norte-americano (e. na epoca, corn 22 anos) e Crick e ingles e 
ja mais -velho - . Nos Estados Unidos (e. via de regra, tambem no Brasil). fala-se que 
Watson e Crick e que "descobriram" a molecula de DNA: jã na Gra-Bretanha. a ordem 
inversa: refere-se que Crick e Watson o fizeram. A questa° da "nacionalidade da 
descoberta e aqui apenas apontada, nao ex-plorada. 

Ruth Hubbard e Elijah Wald (1998) referem que o termo geneticizacclo, cunhado pela 
epidemiologista genetica Abby Lippman, refere-se "ao processo pelo qual diferencas entre 
individuos sao reduzidas it DNA, a codigo genetic°  (...).  Refere-se tarnbem ao  processo 
pelo qual intervencees da tecnologia genetica sao adotadas para se administrar problemas 
de  saude. Atraves desse process°, a biologia humana e incorretamente igualada 
z,(,etnetica humana- 



Midis 

Fato? Ficcaso9  
uma genetica 

bastante popular 
A midia constitui uma presenca onipresente na sociedade 
americana. Passamos mais tempo em contato corn ela do 
que em qualquer outra atividade, incluindo trabalho ou 
sono. Alguns pesquisadores que trabaLham na Veronis 
Suhler Associates, a firma nova-iorquina de investimentos, 
calculam que, das 8.760 horas de um ano, dedicamos 
3.256 horas - nove por dia - a midia. 0 impacto geral desse 
padrao em nossas vidas é enorme. 

Wilson Dizard Jr. (1998) e o autor do excerto acima, que diz respeito a 
presenca macica da midia em cada recanto da vida norte-americana. Os 
numeros sao absolutamente assustadores e talvez nao se encaixem 
totalmente a sociedade brasileira - onde ha uma legiao de pessoas que nao 
tern acesso algum a informagdo de qualquer tipo mas sao relevantes no 
contexto (nao encontrando palavra meihor) do presente trabalho. 0 autor 
enfatiza que o impacto que a midia tern em nossas vidas ë enorme, mas 
at que ponto? Qual é exatamente esse "impacto" de que Dizard fala? Em 
parte, e sobre isso que o capitulo trata: do papel que as midias tem na 
constituigao dos sujeitos expostos a elas. 

Rosa Fischer (1999), em importante artigo sobre a questao da 
identidade, da cultura e da midia nas sociedades ocidentais 
contemporaneas, indaga-se sobre o tempo no qual vivemos - urn tempo em 
que experimentamos uma "abundancia audiovisual sem precedentes", em 
parte pelas reorganizacOes que temos sentido em nossas vidas cotidianas, 
atreladas as Oticas do mercado, da publicidade, das novas tecnologias de 
infonnacao e da midia. Essas reorganizacOes de que Fischer fala dizem 
respeito as redes (de producao, consumo, comunicagao, circulacao de 
mcrcadorias, redes de servicos, e por ai afora): vivemos numa era onde a 
corn unicacao é rapida, instantanea, fugaz - posso receber meus e-mails em 
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qualquer lugar do mundo, criancas fazem e recebem chamadas de seus 
celulares multicoloridos (impensavel ate alguns anos), acesso revistas pela 
Internet antes delas chegarem as bancas e antes mesmo dos seus 
assinantes. E vivo no que chamam de "terceiro mundo"... urn mundo de 
desigualdades, urn mundo de ambigaidades, urn mundo em rede. Minha 
impressora (cuja marca e norte-americana) usa urn cartucho de impressao 
que foi feito na Tailandia, exportado para o Mexico e, la, importado pelo 
Brasil. Como efeito, o custo, no Brasil, de urn cartucho original e cerca de 
tres a quatro vezes malor do que quando ele foi feito na Tailandia. Em 
contraponto a isso, criou-se urn novo mercado no Brasil: os cartuchos 
originals vazios sao comprados, preenchidos corn uma outra tinta, 
reembalados e vendidos bem mais barato. Ha pessoas que vivem como 
catadoras de cartuchos, nos li.xties das grandes cidades. Ha empresas 
especializadas nessa "reciclagem" e que veiculam propagandas sobre os 
beneficios de se reutilizar urn cartucho - beneficios arnbientais/ ecologicos, 
financeiros, etc. Isso sim e que e "expandir possibilidades" , ... 

ReorganizacOes tambem sax) sentidas em nossos corpos, em nossa 
came, em nossos eus, em nossos relacionamentos, identidades e 
subjetividades. Urn bebe pode ser televisionado, monitorado, testado, 
diagnosticado e tratado no titer° de sua mae. Podemos fazer sexo pela 
Internet, gozar via modem, via satelite. Somos ciborgues em rede, 
conectados e incorporados as redes simbolicas, discursivas, de poder. Hari 
Kunzru (2000), descreve urn encontro que teve corn Donna Haraway, 
"criadora" do conceito de ciborgue 2 . Para ele, 

a era do ciborgue e aqui e agora, onde quer que haja urn carro, urn 
telefone ou urn gravador de video. Ser urn ciborgue nao tem a ver corn 
quantos bits de silicio temos sob nossa pele ou corn quantas prOteses 
nosso corpo contem. (...) 0 mundo de Haraway e um mundo de redes 
entrelacadas - redes que sao em parte humanas, em parte maquinas; 
complexos hibridos de came e metal que jogam conceitos como 
"natural" e "artificial" no lbw (25-26). 

Lerna da empresa Hewlett-Packard (HP), especializada na fabricacao de artigos 
perifericos (impressoras laser, impressoras jato-de-tinta., scanners, copiadoras, bem como 
papeis. tintas. cartuchos, toners. etc. Em ingles, Expanding Possibilities. 
- Para Donna Haraway (1991). "as fronteiras entre a ficcao cientifica e a realidade social 
são uma ilusao de optica." Nao ha mais limites: "a ficcao cientifica contemporanea ester 
cheia de ciborgues - criaturas que sao simultaneamente animal e maquina, que vivem em 
mundos ambiguamente naturals e artificiais." A figura "criada" (ou seria melhor dizer 
utilizada) por Haraway e o ciborgue. abreviatura ou contracao da expressao inglesa 
cybernetic organism. e um hibrido. uma quimera, uma imagem da imaginacao e da 
realidade material. 
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As midias, incluidas aqui a televisao, o radio, os jornais, as revistas, 
a Internet e a publicidade sao algumas das redes "Obvias 3" que 
continuamente se entretecem e se misturam. Mas como se da, entao, a 
producao de identidades nessa cultura ciborguiana, nessa cultura das 
redes? Qual o papel dessas redes de comunicacao - "meio came e meio 
metal" - na producao  e no estabelecimento de "nossos" desejos, 
necessidades, vontades, interesses e compreensetes frente a ciencia, a 
tecnologia, a genetica, ao corpo, aos "nossos" filhos, ao consumo, a"nossa" 
vida sexual e amorosa, a vida cotidiana? 

"I, clone" (Eu, clone), "Your bionic future" (Seu futuro bionico), "Head 
transplants" (Transplantes de cabeca) e "Growing new organs" 
(Crescimento de novos Orgaos) sao artigos da tradicional revista de 
divulgaca.o cientifica norte-americana Scientific American, plenamente 
autorizada pela comunidade cientifica, tanto nacional quanto 
internacional, para falar sobre a tecnociencia e o "mundo cientifico". Em 
sua edicao especial de 09 de setembro de 1999 4, totalmente dedicada 
cibercultura, a revista aborda desde aspectos eticos envolvidos na 
clonagem de embriOes humanos (e quem poderá ser beneficiado corn ela); 
aspectos legais das praticas biotecnologicas, tanto em seres humanos 
quanta em outros organismos; ate questOes de carater mais ficcional das 
possibilidades que a emergencia da biotecnologia poderã proporcionar: 
uteros artificiais, Orgaos novos, como figado e coracao, sem a ameaca da 
rejeicao, alimentos que ja contenham vacinas contra colera, hepatite B, 
colesterol alto e que deixem os masculos maiores, mais fortes e definidos 
sem a necessidade de se freqUentar academias de ginastica. 0 artigo "I, 
clone" aborda, ainda, a questa° do sexo, da sexualidade e da familia 
nesses tempos (vindouros, afirma o autor do mesmo, Ronald Green) de 
clonagem em humanos. E uma propaganda da revista Superinteressante 
traz esses mesmos questionamentos... 

Sabre urn fundo preto, atravessando verticalmente a pagina, uma 
dupla Mice de DNA em sua conformacao molecular pode ser vista. Os 
nucleotideos, subunidades da molecula de DNA, sao representados por 
agrupamentos de esferas multicoloridas, cada uma simbolizando 
determinado element() quimico (Carbono em rosa, Hidrogenio em 
vermelho, FOsforo em amarelo e Nitrogenio em azul), formando urn 
mosaico multicolorido e alegre. Num circulo preto corn a borda branca, 
bem no meio da helice, a seguinte mensagem pode ser lida, centralizada e 
em letras brancas: Primeiro fizeram uma revolucao pelo sexo livre. Agora 
estao fazendo uma revolugao para se fazer filhos sem. sexo. Vai entender. 0 
olhar se desloca para o pe da pagina, a direita, num trajeto ja conhecido 
por diagramadores, publicitarios e profissionais das areas da 

' Digo obvias porque Haraway, em seu trabalho, extrapola para redes urn tanto 
inusitadas, como a producao de alimentos geneticamente alterados, as novas tecnologias 
reprodutoras, etc. 
' Toda a edicao pode ser acessada diretamente pela Internet. no site 
http:  / www. sciam. corn/  1999  / 0999 bionic  /  0999ezzell.html 
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comunicagdo5 , onde a capa de uma edigao especial da revista, intitulada A 
ciencia dos clones, pode ser vista. Entre a capa e o logo, os itens da 
reportagem especial aparecem: Projeto Genoma: o mapeamento de todos os 
genes das celulas humanas; Transgenicos: seres vivos que crescem mais 
rapido e sdo resistentes as doengas; Impressdes geneticas: a genetica 
ajudando a desvendar crimes. A esquerda, o logo da revista 
Superinteressante, corn o lema Quem sabe é super. 

0 uso da terceira pessoa do plural (eles) no texto principal do antincio 
demonstra algo urn tanto quanto distante do leitor/consumidor: primeiro 
fizeram (...), agora estdo fazendo (...). A aproximagdo se dd corn a Ultima 
frase, vai entender, que "brinca" corn o leitor e corn a sua anuencia pela 
impossibilidade de entender. Vai entender serve, assim, como uma especie 
de "gancho" interpelativo. 

A propaganda anuncia uma ruptura: a clonagem é vendida como 
sendo o novo, o diferencial, o avango que tornard a reprodugdo sexuada 
uma coisa do passado. Mas ambas as possibilidades - tanto a do "sexo 
livre" (sem compromissos e sem o "risco" da gravidez, corn o uso da pilula) 
quanto a origem de urn ser sem a necessidade da copula, a reprodugdo 
assexuada da especie, tornam-se viaveis apenas atraves da tecnologia. 

0 amancio fala em sexo - urn sexo desprovido de corpos, pois o que 
conta, agora, e a heranga, é o DNA. E a clonagem é "posta" como sendo 
melhor que a reprodugdo sexuada - corn ela se pode ampliar as 
capacidades, selecionar o que é "melhor" para cada especie: clones 
transgenicos crescem mais rapid() e sdo resistentes as doengas, segundo a 
Superinteressante. 

Esse é urn dos muitos exemplos, encontrados e colecionados ao longo 
do primeiro ano de mestrado. Como numa especie de diario de campo, fui 
anotando tudo o que "aparecia" sobre a genetica ou sobre a biotecnologia 
na midia em geral (propagandas, notas de jornal, reportagens, noticias de 
televisao, captadas da Internet, etc.) - ou seja, fui tomando conhecimento e 
participando da tecitura das redes simbOlicas e discursivas construidas 
atraves dos aparatos midiaticos contemporaneos. Parte da trama é 
apresentada na pagina seguinte... 

Seja numa pagina de jornal, propaganda, carta ou noutro recurso grafico, a grafia 
ocidental da esquerda para a direita, no sentido horizontal, é urn dos pilares do percurso 
obrigaterio dos olhos; ha, entao, estudos sobre o que os especialistas em diagramacao 
chamam de zonas de visualizacao de uma pagina. Segundo Rafael Souza SILVA (1985: 
47), "a rota basica da vista se projeta do lado superior esquerdo para o lado inferior 
direito". 0 chamado centro Otico, aquele de maior aspecto atrativo, na referida 

_ propaganda, e aonde estao concentradas as palavras, de certa forma, mais "chamativas - , 
como sexo, livre e revolved°. 



✓ "Quern é o pal?", acima da imagem de um bebe de fraldas e do logotipo do 
laboratorio DNA, era a questao que circulava pela cidade nas traseiras das lotacoes, no 
inicio de 1999. 
✓ Os transgenicos movimentaram a 7 Henna° da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciencia (SBPC); discussoes "acaloradas" e depoimentos de cientistas 
muito famosos foram os assuntos macs freqiientes nos telejomais regionals e nos 
jornais da capital. 
✓ Cavalos corn olhos azuis na edigao da Expointer de 1999. 
✓ "0 codigo do amanha - Os segredos do corpo humano" foi a reportagem do Jornal 
Nacional sobre o futuro da medicina e da ciencia. 
✓ "Duplicar e aurae e o nome da materia que trata sobre a engenharia de tecidos e 
Orgaos, que permite a "fabricaeao" de pele, ossos, cartilagens, figados, coracees e 
afins. 
✓ Um mamute congelado é encontrado numa zona do Artico e se pensa em sequenciar 
o seu DNA, tentando corn isso a "ressurreicao" da especie, extinta ha muitos milhares 
de anos. 
✓ Ovulos de modelos norte-americanas sao leiloados pela Internet. 
✓ No programa Fantastic°, sao mostrados alguns "falsos profetas" que, em anos 
anteriores, haviam feito previskies (atraves de cartas, bfizios, runas, taro e outros) para 
celebridades nacionais e internacionais e sobre acontecimentos (fatos) diversos. Logo 
em seguida, as previso5es "reais" (posto que cientificas): em 2003 o Projeto Genoma 
Humano estara concluido; em 2010 "teremos" (nos quem?) alimentos totalmente 
bioengenheirados, como a llatata diet" e as "superverduras"; e em 2020 a indfistria da 
clonagem fornecera Orgaos humans "novinhos em folha" para transplanter. E macs: 
logo, logo cada pessoa tera um cartito magnetic° que substituira as atuais carteiras de 
identidade e os prontuarios medicos, trazendo as "predisposicees" geneticas dos seus 
portadores. Consultorios sera° dotados de tomografos nas Aortas, efetuando em 
segundos um diagnOstic-o computadorizado das condicees do paciente em questao, 
sem que este passe por nenhum desconforto. 
✓ "Islandia cria banco genetic° corn dados de toda populacao" é a manchete do The 
Boston Globe, captada pela Internet ja traduzida. 

Nunca a genetica e a biotecnologia foram tao faladas como hoje, 
parecendo haver uma certa popularidade (no sentido de visibilidade) delas 
nas midias - seja aonde for, ha sempre algum espaco reservado para as 
"novidades" da ciencia e da tecnologia. Noticias, manchetes, pesquisas de 
opinido, reportagens especiais, filmes, produtos (de xampu corn DNA 
vegetal a suplementos alimentares contendo DNA e RNA), propagandas, 
servicos, livros, documentarios e debates falam em genes obesos, em 
`genes gays', genes egoistas, "fieis", da violencia, do alcoolismo, da 
depressao, da "religido" e por ai afora. Entidades antropomorfizadas, os 
genes sao, hoje, bastante "populares"... Em linhas gerais, é dessa 
popularidade/visibilidade/produtividade, atribuidos a genetica e 
biotecnologia em nossa cultura midiatica/jomalistica, que este trabalho 
trata. Mas nem sempre foi assim... 

A revista VEDA em sua edicao especial de 30 anos de aniversario 
(setembro 1998) traz tambem, entre outras info inacOes e curiosidades 
sobre a sua publicacao, uma serie de capas que marcaram a histOria da 
revista. Dentro da categoria ciencia, destaco as capas do bebe de proveta 
(1970), da epidemia de meningite (1974), do cancer (1976), da AIDS (1985) 



e da ovelha Dolly, do inicio de 1997, referente a clonagem do primeiro mar  de grande pone. 

54 



55 

Esta capa, assim como a clue lstoE iancou na mesma semana, sao 
marcos: nunca a genetica havia lido terra de capa de uma revista 
brasileira de o-ande circulacao, muito menos em duas revistas ao mesmo 
tempo, como VEJA d'A revolucao de Dolly" e istoE. Em VEJA, a 
composicao da imagem da ovelha foi feita atraves da utilizagao de 
reriirsns de  rrImplitacao grafica: milhnres de  pequenas imagens de Dolly6 

 compo- em um grande mosaic° onde uma Unica face desta que e tidy como 
"a ovelha mail famosa da histOria" emerge, encarando-nos de frente. Sob o 
nome emblematico DOLLY, uma tarja preta (que sugere, dentre outras 
coisas, morte, luto e infortUnio) alerta: "Jd é possivel clonar o ser 
humano". Dolly, aquela altura, era eleit.a a "grande novidade do secuto 
XX", a "grande promessa da. genetica", "a major revolucao da histOria da 
clencia", mas era tambem, ambiguamente, considerada "coisa do passado" 
por VEJA, que acenava a possibilidade, real, concreta e imediata, da 
clonagem de seres humanos - Dolly foi sO o comeco: agora, somos nos; a 
ficgdo virou realidade. 

A partir dessas duas capas de VEJA e IstoE (nao disponho dessa 
Ultima), muito foi produzido e dito a respeito da genetica. A tecnica da 
clonagem foi terra de entrevistas, virou inUmeras manchetes ("Tecnica 
criou ovelha cidosa"' [FSP, 06.11.19991, "Bioneiros" [FSP, 30.12.19991, 
"Novilha limousin brasileira tera cOpia identica nos EUA 1FSP. 
07.12.19991, dentre muitas outras) e deu o que falar. 

Mas tenho a sensacao, hoje, quando olho Para  aquelas manchetes e 
fatos do inicio do mestrado e anteriorrnente elencados nesse trabalho, que 
quase tudo O que eu ja havia escrito pares esse capitulo mudou 
drasticamente - percebo O quao " -v-elhas" e "ultrapassadas" elas se 
tomaram em tao cur t° espago de tempo. Esta e, sem dtivida, uma 
caracteristica marcante do tipo especifico de jomalismo de que trato nessa 
dissertacao: O jomalismo cientifico integrado aJ re -v-istas de iiiQBeiaS. E, 
nesse sentido, Dolly tambem ja foi "superade por Polly - Dolly era apenas 
urn clone, Polly-  era urn clone transgenico, cold genes humanos; a media 
div-algou que Dolly ja. nasceu -v-elha, cora a idade de sua mae; Dolly ate ja 
morreu, -v-irou -v-irou mito. iviaS , segundo Solomon (apud 
Blades 1997'1, temos que prestar atencao em Dolly, "nao apenas porque era 
simboiiza uma revolucao medica e etica, mas tambem porque simboliza 
uma revolucao lingilistica. Corn Dolly nos tornamos fluentes em DNA da 
mesma forma que uma vez aprendemos a falar a linguagem atOmica. A 
Ultima barreira do nosso individualismo, nossos cromossomos, foi 
quebrada." 

F, a. genetica e a-  laiotecnologia al estao - nos livros de ficcao, nas 
livrarias, nos jornals, nos flumes, nas re -vistas, na televisao, no 
super Mercado, em conversas de Onibus, nos tribunals, enfim, circulando 

6  Utilizando alb_umas colocacOes de Antonio COLLA...R0 (1996), posso afirmar que, no caso 
da montagem de uma erica face obtida por uma repetic.aolvisuolizacdo exaustiva da 
mesma, em tamanho menor, o siplificante e fixado mesmo quando o espectador se recusa 
a "ler" to  a —ensagem. 
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pelas mais diversas instancias culturais. E a teoria do ciborgue de Donna 
Haraway, publicada pela primeira vez em 1991 (ha dez anos atras, 
portanto), nunca foi tao atual, tao pOs-moderna, tao subversiva. 

Temas como o determinismo/reducionismo geneticos, a 
manipulacao do corpo e o comercio derivado ou resultante desta 
manipulacao, a eugenia e o que vem sendo chamado de "nova eugenia" e 
o melhoramento das especies sao recorrentes em muitas instancias 
culturais, inclusive em filmes como GATTACA - A experiencia genetica 
(GATTACA, Andrew Niccol, EUA, 1997). 

Eugenia nao mais baseada em pressupostos raciais/etnicos, mas na possibilidade, cada 
vez mais "apregoada" pelas raidias. do melhoramento da especie diretamente atraves da 
manipulacao do DNA. 



Cinema 

GATTACA 
Um grande abrir e fechar parenteses 

Estranhamente, o filme GATTACA - A experiencia genetica 
(GATTACA, Andrew Niccol, EUA, 1997) nao me chamou a atencao na epoca 
em que foi lancado (1997). Nesse ano eu ainda trabalhava no 
Departamento de Genetica e nao questionava (ou nao ousava questionar) 
as suas/minhas praticas diarias - o meu olhar era outro, nem pior, nem 
melhor, apenas diferente. Fui apresentada ao filme de Niccol quando do 
meu Estagio Orientado de Docencia na disciplina Pratica de Ensino em 
Biologia, oferecida ao curso de Licenciatura em Ciencias SiolOgicas, corn o 
professor Luis Henrique Sacchi dos Santos. Passamos GATTACA em sala 
de aula, discutimos algumas questOes corn os/as alunos/as da Pratica e 
alguns desses questionamentos aparecem aqui, permeados pelas falas dos 
personagens do filme ou permeando-as, nao sei dizer bem. 

Diziam que uma crianca nascida do amor so poderia ser feliz. Hoje, nao dizem 

mais. Nunca entendi por que minha mae resolveu confiar em Deus e nao nos 

geneticistas. Dez dedos nas maos, dez nos Os. Era so o que importava. Hoje, 

nao. Hoje, apcis segundos do meu nascimento, a hora e a causa exatas da 

minha morte já sa'o conhecidas. 

Corn essa fala do personagem principal da trama, Vincent 
(interpretado por Ethan Hawke), relembrando fatos do seu passado, 
comeco a falar urn pouco sobre o flume em si. 

Todo o flume, do comeco ao fim, alude a manipulagao, as vezes de 
maneiras bem sutis: seu norne, GATTACA, é formado pelas letras que 
designam as quatro bases nitrogenadas constituintes da molecula do DNA 
(G de guanina, A de adenina, T de timina e C de citosina). Nos creditos 
iniciais, curiosamente, estas mesmas letras aparecem como que soltas 
aleatoriamente por entre as cenas; depois, a constatacao: a partir destas 
letras aparentemente perdidas (mas devidamente marcadas, aparecendo 
em negrito) os nomes dos/as atores/atrizes e das outras pessoas 
envoividas vao sendo formados, como que num segundo piano... 
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Os nomes parecem nao importar, pois estas letras (que nao sao 
quaisquer letras, posto que sao intimamente ligadas ao DNA e, alem disso, 
aparecem primeiro e num piano de imagem principal), antes de tudo, os 
constituem. As letras ATCG estariam sendo "as bases" dos nomes, assim 
como elas - no DNA - sao consideradas as bases de nOs mesmos, nossa 
essencia... Segundo Steven Rose (s/d), o determinismo promove "uma 
visao linear dos processos vitais, na qual a chave da prOpria vida esta na 
corrente unidimensional de bases de nucleotideos do DNA, o genoma 
mitopoietico (causador de mitos)." AfirmagOes como: "voce, eu e todos/as 
nOs somos trutos' do DNA"; "o DNA é a `molecula-mestra' ", o "Codigo dos 
COdigos", "0 livro da vida", etc., tem-se repetido bastante e sera° 
analisadas posteriormente na pr6xima segao e na seguinte (0 jornalismo 
cientifico e Deus, o diabo e o DNA, respectivamente). 

Os creditos do filme vao aparecendo e, ao fundo, surge urn corpo de 
homem, inegavelmente belo e molhado. Ele esta tomando banho, é o que 
parece. Ouve-se o som de algo sendo lixado ou esfregado e surgem o que 
identifico como "lascas" - a camera as focaliza de perto mas nao se 
consegue identificar exatamente o que sao; notam-se pelos e cabelos 
desprovidos de urn corpo: sao dejetos, agora. Imagens se sobrepOem: o 
homem sai do que agora parece ser um incinerador (e nao um chuveiro), 
ha bolsas de urina, bolsas de sangue, urn microscOpio pode ser visto, em 
determinado momento. Tubos de ensaio, aguihas, seringas, centrifugas (é 
sua casa?, é um laboratOrio?, o que é, afinal, este lugar?...). 

Ele sai desse lugar e vai para o que pode ser encarado como "seu 
emprego": a Corporagdo Aeroespacial GATTACA, empresa que promove o 
estudo do espago sideral atraves de viagens interplanetarias. A seguranga 
ern GATTACA é algo primoroso: todos/as os/as funcionarios/as tern seus 
dedos fincados, para deles serem extraidas algumas gotas de sangue; a 
maquina, imediatamente, faz a verificagao do DNA da pessoa, e urn visor 
mostra uma foto, nome e algumas seqfiencias nucleotidicas especificas 
[AAATTTCCOGGG...1 8 , que atestam as identidades de todos/as que ali 
trabalham (voce é o que o seu DNA mostra, e as carteiras de identidade 
corn filiagao, datas e local de nascimento me parecem obsoletas, por 
instantes...). Alem disso, todos os dias, os homens e mulheres de 
GATTACA fazem exames de urina, corn o mesmo propOsito anterior: 
nenhum in-valido poderia pertencer ou transitar naquele meio dos 
"validos", dos "vitros", dos "programados", a nao ser como encarregados da 
limpeza... 

0 filme passa-se, segundo seus proprios autores, "num futuro nao 
muito distante" e conta um pouco da histOria de Vincent Freeman 
(interpretado por Ethan Hawke), urn jovem que nasceu como grande parte 
de nOs mesmos nascemos: sem maiores, digamos, "intervengOes 

8  Como anteriormente referido, pode-se dizer que todo o nosso DNA e formado por 
sequencias de adeninas, tirainas, citosinas e guaninas. 
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cientificas" 9 . Seus pais confiaram em Deus (como o mesmo coloca) e 
deixaram algumas coisas para o "acaso" e a selegao natural resolverem. SO 
que nesse futuro, o modo "natural" de concepcao é atraves da engenharia 
genetica... Todos e todas que nasciam sem a devida aprovacao cientifica 
eram considerados "in-validos, de-gene-rados, uterinos, filhos da fe, filhos 
de Deus". Paradoxalmente, seu sobrenome é Freeman: gerado e nascido 
de certa forma "livre", mas aprisionado pelo genomalo considerado "ruim" 
de que é portador e por uma sociedade marcada e sustentada pela 
eugenia... coisas de GATTACA. 

Problemas neurologicos: 60% de probabilidade 

Depressao: 42% de probabilidade 

DistUrbio de concentracao: 89% de probabilidade 

Doencas do coracao... 99% de probabilidade 

Potencial para morte prematura 

Expectativa de vida: 30,2 anos. 

Ao nascer, ainda na sala de parto, Vincent teve um pouco de sangue 
retirado e foi imediatamente sentenciado pela medica e por toda a equipe 
ali presente: seu futuro, seus sonhos, suas possibilidades, sua profissao, 
tudo seria limitado pelo seu genoma e por alguns ntilmeros e 
probabilidades maternaticas e "cientificas"... 

Dizer que "tudo e genetico" reduz-nos drasticamente a envoltOrios 
ambulantes de DNA (isso é mais ou menos o que defende Richard 
Dawkins em seu livro The Selfish Gene, "0 gene egoista"), que ele é origem, 
causa e fim de tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. 

Mas agora, sobre as probabilidades: segundo o dicionario 
enciclopedico Koogan-Larrouse (1979), elas dizem respeito a urn conjunto 
de regras que permite determinar as possibilidades de ocorrencia de urn 
fato. Entao, se Vincent possui 99% de probabilidade de ter doencas 
cardiacas, este namero nao me diz nem garante que ele sera, 
necessariamente, doente. Ha uma alta chance, mas nada é certo, pois nao 
somos `apenas' DNA: ribs comemos, dormimos, amamos, sentimos e temos 
habitos diversos; vivemos em ambientes variados e estamos sujeitos a 
ininneras condicOes ambientais, dentre outras coisas. Ter urn gene "para 
alguma coisa" nao significa "a coisa em si". Alias, como completa Steven 
Rose (op. cit.), "nao existem sequer genes `para' olhos azuis ou castanhos, 
quanto mais para aspectos complexos da existencia humana, modelados 
pela histOria de cada um e pela sociedade." Enxergar tanto urn so gene 

9  Por "intervenceies cientificas" entendo algumas praticas e tecnolo gias, digamos, 
familiares' atualmente, relacionadas neste caso especifico com a procriacao, como a 
fertilizacao in vitro, os bancos de esperma e de ewulos. o congelamento de embrides, a 
amniocentese, a ultra-sonografia, etc. 
1 " Genoma: toda a informac,do genetica contida em uma celula ou organismo. 
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quanto apenas 'a genetica', isolando ambos do "contexto" (na falta de 
palavra melhor), é urn pouco perigoso. 

Se eu fizer um seguro de vida ou urn seguro-sairde hoje, 
provavelmente o corretor me farce algumas perguntas a respeito da minha 
"histOria familiar e pessoal" (que doencas ha/houve na minha familia, se 
sofro de doencas crOnicas como o/a diabetes, se sou portadora do virus 
HIV, se tenho problemas cardiacos, asma, rinite, epilepsia, etc.). Talvez eu 
tenha ate que apresentar alguns exames medicos, para comprovar meu 
estado de sailde. E esses/as respostas/resultados dirao se receberei 
cobertura (parcial, total) e/ou o preco a ser pago pelos servicos. No filme, 
Vincent, ainda bem pequeno, e sua mae tiveram uma "negativa" do 
seguro-sairde: ele nao cobriria nada - corn urn genoma tao "desfavoraver, 
corn tantas probabilidades altas dele ter isso ou aquilo, qualquer 
seguradora teria mais prejuizos do que lucros... 

Mas nao so seguradoras. Em alguns estados dos EUA, exames 
medicos (e testes de DNA tambem) sao solicitados aos candidatos a algum 
cargo, em algumas empresas. Citando Hubbard e Wald (op. cit.) 
novamente, "seguradoras e empregadores esperam que eles (os testes) 
possam predizer nossas futuras responsabilidades". 

Mas vamos "voltar" ao filme... 

dois garotos saudaveis e duas meninas muito saudaveis. Claro, 

nenhum tern nenhuma predisposicao a doencas serias. So nos resta 

setecionar o candidato mais compativel. (...) Voces especificaram oihos 

castanhos, cabelos escuros e pete clara (...) Tomei a liberdade de 

erradicar caracteristicas prejudiciais: calvicie prematura, miopia, 

predisposicao a alcool e drogas, propensao a violencia, obesidade, 

Depois de terem "confiado em Deus", os pais do personagem 
principal decidem ter outro filho, agora confiando nos geneticistas e em 
toda a tecnologia disponivel da epoca. 0 especialista em reproducao 
"assistida" mostra aos pais de Vincent quatro zigotosl 1  que ele diz serem 
"dois garotos saudaveis e duas meninas muito saudaveis", num monitor 
de televisao. A primeira escolha que eles fszem e a do "candidato mais 
compativer: um menino, urn `mano' para Vincent. 0 que acontece com os 
outros "candidatos a vida" - apesar desses zigotos estarem vivos, 
tecnicamente, assim como os Ovulos e os espermatozoides que deram 
origem a ele - isso ninguem sabe, ninguem cogita. 

Os excertos acima sao algumas das falas do especialista aos pais, 
enquanto Vincent pode ser visto (corn mais ou menos 2-3 anos), em uma 

11  Zigoto: quando as celulas reprodutoras femininas (ovulos) encontram-se corn as 
masculinas (espermatozoides), da-se a fecundacao e a formacao de uma fanica celula-ovo 
ou zigoto, que dares origem a todos os outros tipos celulares mediante os processos de 
divisao e diferenciacao. 
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das tomadas, brincando no chao da clinica corn uma estrutura que parece 
urn modelo de uma molecula de DNA ou RNA... A cena é sugestiva: o 
pequenino parece estar se divertindo bastante corn aquelas "bolinhas 
coloridas", presas umas as outras, enquanto seus pais o observam e a 

mae, depois, diz: "Nao querfamos doencas, claro. Mas... achamos melhor deixar 

algumas coisas para o acaso." 
Nao satisfeito, o geneticista completa: 

Queremos dar ao seu filho as melhores condicoes. Acreditem, ja temos 

imperfeicoes demais. Uma crianca nao precisa de mais urn fardo. E ele herdard 

as caracteristicas de voces. As melhores que tern. Uma concepcao natural 
iamais conseauiria tal resultado_ 

Segundo Aurelia Castatieda (1998), eugenia é uma palavra de 
origem grega que significa "o bem nascido", tendo sido cunhada em 1883 
por Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin, servindo para "nomear a 
ciencia que estuda as influencias que podem melhorar ou aperfeicoar as 
qualidades inatas da especie humana." Em linhas bastante gerais, os 
objetivos da eugenia seriam: a) determinar os meios de selecao de 
matrimOnios; b) estimular a propagacao de individuos saos, robustos e 
belos e c) combater os fatores degenerativos (sifilis, alcool e tuberculose). 

Interessante e que, no filme, fica registrada a forma de 
escolha/selegao de parceiros daquela epoca: Irene (interpretada por Uma 
Thurman) é funcionaria da Corporacao GATTACA e fica "interessada" ern 
Vincent. Num dos momentos ern que ele nao esta em sua mesa 
trabalhando ela vai ate la procurar algo (no caso, ela encontra um fio de 
cabelo, posto ali, de propOsito, pelo prOprio Vincent) que pudesse levar 
para urn servico de seqiienciamento de DNA, para investigar como é o 
genoma do "especime". Quando Irene volta para retirar os resultados 
escuta algo que, ironicamente, nao parece ser o seu esperado: "9,3. Urn 
otimo partido." Mas o fio de cabelo nao era dele... 

Melhorar a especie humana nao é algo relativamente recente em 
nossa histOria, mas o que me proponho, aqui, é levantar a questao do 
quanto as ideias/teorias/praticas geneticas e estatisticas foram e tem 
sido, ate hoje, utilizadas para justificar/perpetuar e naturalizar politicas 
de exclusao racistas, nacionalistas, sexistas e muitas outras, alem de 
servirem para torna-las "normais"/normalizadas, adequadas, 
inquestionaveis. Empenho-me agora em tracar urn paralelo entre alguns 
objetivos e ideais eugenicos e algumas representacOes de genetica e 
biotecnologia que aparecem no filme GATTACA. 

Para tanto, volto a fala do 'expert': quail seriam as melhores 
caracteristicas herclaveis? Quem pode designar o que é melhor e o que é 
pior? Quern disse que a calvicie, a miopia, a propensao ao consumo de 
alcool e drogas, propensao a violencia e a obesidade sao caracteristicas 
prejudiciais que devem ser erradicadas? 
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Tom Wilkie (1996), em seu texto "Genes "R" Us", conta uma histOria 
muito interessante: 100 anos adiante, Trevor e Tracy sao os pais de 
Sharon, que comeca a fazer aquela pergunta que angustia a maioria dos 
progenitores: "de onde eu vim?" Trevor e Tracy decidiram que nao haveria 
problemas em dizer a Sharon que eles, ap6s muitas consultas em 
catalogos de DNA, feiras e exposigoes de "bebes ideais", resolveram ir a 
um supermercado genetico (Genebase supermarket) para escolherem os 
genes de Sharon, mas decidiram omitir da explicagao o fato de que nao 
tiveram condigOes financeiras para comprar genes de ultra-alta 
inteligencia garantida (nUmero do catalogo: IQ300), e tiveram que optar 
por um modelo mais barato (niimero do catalogo: IQ200). Seria dificil, 
tambem, explicar a Sharon o que é DNA e porque, naquela epoca, os filhos 
podiam ser tao diferentes dos pais - Tracy e Trevor sao negros, enquanto a 
filha que escolheram tem olhos azuis, cabelos loiros e lisos e pele branca 
corada... 

E o irmao "perfeito" de Vincent nasce, e tern inicio uma disputa, 
uma intensa rivalidade entre os dois: urn é alto, forte, aparentemente mais 
resistente; ele é mais baixo, franzino e carrega o fardo das altar 
probabilidades negativas mas, apesar disso, consegue "vencer" o irmao em 
algumas disputas a que se langam. E a frase-chave do filme, "frase de 
efeito" estampada no site official do mesmo na Internet, nao poderia ser 
outra: "Ndo ha gene para o espirito humano." 

As ideias humanistas marcadamente presentes no flume - nesse 
exemplo, de que o que importa, no final, é a forga de vontade, o "espirito 
humano" que nunca se rende, e nao os atributos biofisicos - podem, da 
mesma forma, ser problematizadas, mas nao me deterei nelas nesse 
trabalho. 

Escute, pelo amor de Deus. Voce tern de entender uma coisa: voce so entrard 

numa nave se for para 	(...) 

... nao importava o quanto eu mentisse no meu curricula meu verdadeiro 

curriculo eram minhas celulas. Porque eles investiriam dinheiro para me treinar 

quando havia mil outros candidatos corn meihor potencial? 

Eu pertencia a uma nova classe baixa, nao mais determinada por status social 

ou pela cor da pele. Hoje, a discriminacao virou uma ciencia. 

Apesar de nao haver gene para o espirito humano, Vincent Freeman 
nao consegue nenhum emprego, nao importando suas notas excelentes ou 
o treinamento tao forte que faz: nada adiantaria sem o devido exame de 
sangue, sem o genoma "ideal". E seu sonho, de ir para o espago, parece 
cada vez mais distante. As palavras de seu pai (primeiro excerto) sao 
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duras: Vincent nasceu predestinado ao servico de manutencao, 
preconceituosamente aqui visto como inferior. 

Em entrevista a Attico Chassot e Aldo Mellender de Arairjo para a 
revista Episteme, Francisco Mauro Salzano, geneticista gaircho de renome, 
quando inquirido sobre o fato de certas empresas pedirem exames de DNA 
quando da contratacao de funcionarios, diz que 

(...) pode haver aspectos positivos e negativos. No caso desses testes 
previos para ingresso num emprego, o negativo é a possibilidade de 
discriminacao independentemente da qualidade da pessoa." E 
completa: "Mas ha aspectos positivos, por exemplo, se o camarada vai 
trabalhar num ambiente que nao e muito apropriado no que se refere 
a condicao de higiene, por exemplo, entao o fato de ele ter uma 
predisposicao genetica determinada e nao ingressar pode ate ser 
benefico. 0 exemplo classic° é uma constituicao genetica, urn gene 
especifico, que condiciona a alfa- 1-antitripsina. 0 portador, (...), se 
ficar submetido a ambientes atmosfericos poluidos, desenvolve 
enfisema corn muito mais rapidez (p.13-14). 

Vincent, entao, resolve sair de casa para buscar um futuro longe de 
tudo e de todos e adota o que ele chama de medidas mais drasticas... 

Para os superiores geneticamente, o sucesso é mais facii, mas nao é garantido. 

Afinal, nao ha o gene da fatalidade. E quando, por uma razdo ou outra, urn 

membro da elite sofre uma desgraca, sua identidade genetica vira uma 

mercadoria para inescrupulosos. Urn perde, o outro ganha. 

Nesse contexto, criou-se urn novo tipo de comercio: precisas de DNA 
"valido"? Born, uma identidade genetica "novinha em folha" pode ser 
providenciada, mediante o devido preco... 

Vincent é, entao, apresentado a Jerome Morrow 12  por uma especie 
de "agente de DNA", que comeca a citar as qualidades da "mercadoria" 
Jerome ("ele é praticamente imortal, tern urn QI inigualavel , visa() perfeita nos 

dois olhos, urn coracao de touro...Voce conseguird qualquer coisa usando o DNA 

desse cara"). 
Tern inicio uma longa e dolorosa transformacao, na qual Vincent 

precisa ser, precisa tornar-se Jerome (a sua `sorte' e que foi, 
"naturalmente", abencoado corn urn rosto bonito): muda-se a cor do 
cabelo, lentes de contato coloridas sao providenciadas para mudar a cor 

1 2  Ex-nadador que tentou se matar jogando-se na frente de um carro por ter "tudo" (todas 
as "condicOes geneticas superiores") e, ainda assim, ter acabado em segundo lugar numa 
competicao - acabou numa cadeira de rodas, paraplegic°. (a proposito: o nome completo 
dele é Jerome Eugene Morrow). 
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dos olhos e corrigir a miopia, os dentes precisam ser "acertados", corta-se 
o cabelo, adota-se o penteado de Jerome, alongam-se as suas pernas, 
serrando os femures, para que ele possa chegar pelo menos "perto" de 
1,85m., corrigem-se as maos canhotas em detrimento de uma "destreza" 
nao herdada... 

E o comercio de DNA, de celulas, Orgaos e organismos inteiros ja 
existe hoje, ou seja, nao é algo "novo" ou uma invencao do filme (ver 
capitulo "0 negocio da vida"). Pode-se comprar quase tudo pela Internet, 
inclusive encomendar um bebe ou "apenas" comprar semen e/ou Oyulos 
congelados em Nitrogenio liquido. 0 "Supermercado Genetico" imaginado 
por Tom Wilkie ja. existe... 

E foi assim. Todo dia, eu me tivrava dos fios soltos, limpava unhas e pete 

para limitar os resquIcios do meu corpo "invando" que eu deixava no mundo 

"valido". Ao mesmo tempo, Eugene me dava amostras do seu corpo para que 

eu me passasse por ele. Bolsas corn amostras de urina, para os exames 

frequenter. Pontas de dedos falsas, para passar pela seguranca e frascos 

cheios de outras substancias." 

Eu agora fazia parte de urn segmento novo e odiado da sociedade: os que 

nao se colocam nos seus devidos lugares. Eu era o que chamavam de "falso 

alpinista" ou urn "de-gene-rado. 

Vincent/Jerome, assim, foi fazer os testes necessarios para ser 
admitido na Corporacao Aeroespacial GATTACA, seu grande sonho. 0 
medico the da os parabens. Vincent nao entende e pergunta sobre a 
entrevista. "jd foi", responde-lhe o medico. Palavras, ideias ou aspiracOes 
parecem desnecessarias, uma entrevista é perda de tempo: se o DNA 
garante que voce é bom, entao... 

E o filme segue, permeado por um clima higienista ("0 asseio é 
santificado, nao é o que dizem?"), com a limpeza do corpo a exaustao, 
procurando com isso quase que a limpeza do mais intimo (do genoma 
"defeituoso") e com o asseio no seu local de trabalho - para nao deixar 
rastros de sua heranca "in-valida", Vincent/Jerome comporta-se como urn 
maniaco pela ordem e limpeza. Infelizmente para ele, um cilio seu cai num 
dos corredores da empresa, justo no dia em que ha o assassinato de um 
dos diretores da missao que vai para Tita, a 14" lua de Saturno. A policia é 
acionada e acaba encontrando o seu material "in-valido", e ele se torna o 
suspeito rillmero um do crime - nenhum dos "validos" poderia ter 
cometido uma barbaric como essa, pois eles nao possuem "o gene da 
propensao a violencia", se é que este existe. No final, tudo se resolve e 
Vincent consegue realizar o seu sonho, bem aos moldes humanistas. 

Muitos outros questionamentos poderiam ser feitos acerca do filme 
de Niccol. Essa foi, na verdade, apenas uma "incursdo" a uma outra midia, 
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corn seus cOdigos, normas, regras e linguagens prOprias, porque os temas 
tratados pelo filme tambem aparecem, frequentemente, nas reportagens, 
nas capas e imagens de revistas corn as quais lidei. Minha analise deu-se a 
partir de algumas falas e dialogos retirados das legendas, que me 
remeteram a outras questdes e consideracoes feitas em outros lugares, 
mas a partir das quais fui construindo meus argumentos e examinando as 
representacties ai circulantes. As questOes levantadas pelas "falas" dos 
personagens do flume sao importantissimas e nao se encontram 
distanciadas, de nenhuma maneira, do restante do trabalho. Alern disso, 
essa producao cinematografica vem se unir a muitas outras (como, e.g., A 
ilha do Dr. Moreau, Jurassic Park, X Man - 0 filme e 0 sexto dia), 
contribuindo, de certo modo, para que a genetica e a biotecnologia 
adquiram uma maior visibilidade na cultura ocidental contemporanea. 

E "saio" de Hollywood, da sociedade eugenica "criada" por Andrew 
Niccol (onde a discriminacao e a exclusao sao, antes, geneticas), para 
"entrar" nas revistas, onde se encontram meus objetos de investigacao. A 
incursdo que agora faro é no sentido de discutir que tipo de veiculo sao 
essas revistas brasileiras que examinei: quais as suas especificidades 
quanto a distribuicao, alcance de pliblicos, etc. Num outro momento, 
analiso o jornalismo cientifico nas revistas de divulgacao - um entre os 
muitos tipos de comunicagao jornalistica especializadas e que abrange, 
segundo Warren Burkett (1990), 

os campos Obvios das ciencias fisicas, tais como a fisica e a quimica, e 
as ciencias naturais, biologia e zoologia, por exemplo, e todas as suas 
ramificacOes. Redigir ciencia tambem abrange temas como a aplicagao 
da ciencia atraves da engenharia e tecnologia e, especialmente as 
ciencias-arte da medicina e cuidados com a sailde (p.5). 



Em foco 

As revistas 
Que produtos culturais sio eases? 

Uma de minhas maiores dificuldades no curso desse trabalho foi 
aprender a lidar corn a situacao de border (uma biOloga falando sobre a 
genetica e a biotecnologia dentro das perspectivas dos Estudos Culturais e 
enfocando a midia impressa!) - e, nesse sentido, creio que o aprendizado é 
continuo. Ao nao ter a formacao "adequada" para lidar corn urn produto 
cultural tao complexo como a revista, passei a sentir a necessidade de 
alcangar uma maior imersao no campo da comunicacao. Mas outra grande 
dificuldade foi a localizacao de materials bibliograficos que tratassem 
especificamente sobre as revistas. Foram muitas as vezes nas quais, ap6s 
uma busca intensa na biblioteca da Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicagao da UFRGS (FABICO), voltava para casa sem nem sequer 
pistas sobre o tema. Mas passo, agora, a apresentar as revistas e outros 
materials por mim utilizados nesse trabalho, bem como algumas 
informacoes mais "tecnicas" sobre o veiculo em si. 

Foram tomadas como objetos de investigacao todas aquelas revistas 
brasileiras de informacao "geral" que veiculassem materias de cunho 
genetic° e biotecnolOgico a partir dos anos de 1998, 1999 e 2000, dentre 
as quais destaco, principalmente, VEJA (Editora Abril), IstoE (Editora 
Tres), Exame (Editora Abril) e Amanha (Plural Comunicacao), as duas 
taimas marcadamente voltadas para urn pablico apreciador de temas 
relacionados a economia e aos neg6cios. Outras revistas mais especificas, 
voltadas a divulgacao cientifica "propriamente dita", como 
Superinteressante (Editora Abril) e Ciencia Hoje (publicada pela Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciencia) tambem sao utilizadas, 
secundariamente. Revistas como Consumidor S.A. (publicada pelo Instituto 
de Defesa do Consumidor) e Internet.br (Ediouro), a primeira voltada para 
os direitos do consumidor e a 'Ultima para os aficcionados em informatica, 
tambem veiculam, eventualmente, materias sobre a genetica e a 
biotecnologia "acopladas" as areas de interesse de seus leitores especificos 
- a primeira veiculou uma extensa gama de informacOes acerca dos 
transgenicos e a segunda, uma reportagem sobre o Projeto Genoma que 
poderia ser, tambem, "hackeado". Alem disso, revistas estrangeiras como 
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Time, The Ecologist, The Economist e National Geographic tambem estao 
presentes no trabalho. Ha, tambem, analises feitas de algumas 
reportagens retiradas de jornais brasileiros (em especial, da Folha de Seto 
Paulo, da Zero Hora e do Correio do Povo) e de propagandas envolvendo a 
genetica. Isto posto, passo agora a expor as informagOes obtidas sobre as 
revistas. 

No seu inicio, as revistas nao se diferenciavam muito dos jornais e 
dos livros, principalmente corn relagao a apresentagao grafica. No Brasil, 
segundo levantamentos da Editora Abril, que no final de 2000 langou o 
livro A revista no Brasil, a primeira revista foi As Variedades ou Ensaios de 
Literatura, de 1812, de interesse geral e que nao passava "de um mago mal 
encadernado de folhas de papel, trinta paginas monotonamente recobertas 
de texto, sem uma ilustragao que fosse". 

Andre Luiz Piva de Carvalho (1996) menciona que, aquela epoca, as 
imagens impressas eram feitas em papeis de baixa qualidade e nao 
passavam de borrOes em preto e branco, que foram sendo, 
paulatinamente, substituidas por imagens em cores sobre papeis 
brilhantes. Alem disso, o autor destaca que 

a diagramagao quadrada e linear de imagem e texto na apresentagao 
dos jornais e revistas deu lugar a infinitude das possibilidades de 
criacao corn o use e abuso de recortes, vinhetas, reticular e tipologia 
de toda ordem, chegando ate ao requinte e a sofisticagao da 
computagao grafica dos dias atuais que possibilita a criacao e a 
modificagao de qualquer imagem, praticamente sem limites (p.75). 

Principalmente na decada de 1930 é que surgiram as modernas 
revistas norte-americanas e europeias do seculo XX, como Life, Look, Paris-
Match e Stern, que implantaram as caracteristicas prOprias do veiculo, 
muitas das quais perduram ate hoje. Entre 1943 e 1954, a revista 0 
Cruzeiro e, mais tarde, a Revista do Globo, mais de 100 anos depois de As 
variedades, foram as grandes divulgadoras do genero da fotorreportagem 
no Brasil. Manchete e Viseio (ambas de 1952), Realidade (de 1966), VEJA 
(1968), Exame (1971), Senhor (1972) e IstoE (1976) comegam a fazer parte 
do cenario jornalistico brasileiro, corn amplas fotorreportagens, grandes 
equipes de reportagem e corn urn layout semelhante aos das revistas 
estrangeiras. Para Carvalho (1996), 

no que se refere a imagem e suas transformacties no campo 
jornalistico, o continuo e sucessivo aperfeigoamento das tecnicas de 
reprodugao possibilitaram a criacao e o desenvolvimento das revistas 
como urn veiculo de comunicacao impresso corn caracteristicas 
prOprias de apresentagao e praxis jornalistica especifica, baseando-se 
nos recursos infograficos para transmitir o fato jornalistico segundo a 
interpretagao e o interesse daqueles que elaboram sua narrativa. E a 
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construcao da realidade obedecendo a arquitetura, o molde, da forma 
de narrar de acordo corn a versao dos jornalistas e editores (p.'75-76). 

Quanto a essas caracteristicas prOprias de apresentacao e praxis 
jornalistica especifica, consultei diversos manuais de estilo, dentre eles o 
da Editora Abril, o da Folha de sac. Paulo e o de Zero Hora. A Editora Abril 
tern como principios basicos, segundo o seu Manual de Estilo, o empenho 
em "contribuir para a difusao da informacao, cultura e entretenimento, 
para o progresso da educacao, a melhoria da qualidade de vida, o 
desenvolvimento da livre iniciativa e o fortalecimento das instituicOes 
democraticas no pais (p.15)". 0 manual fornece, ainda, inumeras regras 
gerais, que incluem o que nao e permitido escrever (como, e.g., palavras do 
jargao jornalistico, palavrOes, expressOes que tenham conotacao 
preconceituosa), aquilo que se deve evitar escrever (eufemismos, girias e 
regionalismos, "palavras longas, frases longas, paragrafos longos, textos 
longos") e o cuidado que se deve dar aos titulos, legendas, "olhos", etc. 
Especificamente corn relacao ao titulo de uma reportagem ou capa, o 
referido manual afirma que ele "(...)e a chave. Para funcionar, precisa ter 
impacto. Sem impacto, nao chamard a atencao. Se nao chamar a atencao, 
sera imatil. Titulos curtos (ate 4 palavras). Um titulo bem-feito 'vende' uma 
reportagem. Ou uma edicao (p.22)". A escolha apurada dos titulos, 
subtitulos e leads das reportagens internas da revista (bem como da sua 
disposicao, fontes, cores e tamanhos) e, mais ainda, da manchete de capa, 
sao certamente praticas de representacao que estao constituindo a 
genetica e a biotecnologia das mais diferentes maneiras 13 : 

Monsantoland 
(Terra de Monsanto) 

Voce tem que ser swath:mode alterado 
pars resistir as toxins quitnicas, 

se guitar ter chance de 
sabre/iv/1mb por aqua 

13  Fontes das manchetes - acima, da esquerda para a direita: Superinteressante (ano 11, n.11, novembro 1998) e 
VEJA (24.12.1997); abaixo: VEDA (20.10.1999) e The Ecologist (edicao em portugues, v.28 n.5, set/out. 1998). 



69 

Ant6nio Celso Collaro (1996) menciona, tambem, a importancia da 
capa para uma revista, devendo "condensar o conteado jornalistico mais 
importante, que formard a pauta da revista. (...)Nao ha dtiivida que esta no 
ato de provocar contraste o sucesso de uma capa (p.91)". 0 autor salienta 
que, na composicao das capas da maioria das revistas brasileiras 
modernas, tern predominado urn titulo dominante, relacionado a imagem 
de fundo, acompanhado de um subtitulo e de outras pequenas chamadas 
que obedecem uma hierarquia tipolOgica e estrategicamente colocadas em 
areas que nao comprometam o entendimento da manchete principal (i.e., 
que nao "poluam" visualmente a capa). Collaro (op. cit.) afirma ainda que 
esta pratica "aumenta o ntinnero de compradores pelo atrativo que provoca. 
A atracao esta baseada em dois estagios distintos: o primeiro olhar deve 
ater a isca (logo, imagem, chamadas) e o segundo é o fundo, cuja 
importancia é vital, aliado ao impacto da cor". 

A grande maioria das revistas consultadas apresenta uma 
diagramacao interna em tres colunas (excecao para a revista Amanhd, corn 
duas), o que proporciona urn visual, considerado por especialistas do 
ramo, bastante eficiente devido ao enquadramento do texto numa largura 
quase perfeita em tee mos de legibilidade. 0 formato-revista é geralmente 
em torno de 21 x 28 cm, com urn volume que varia de 64 a 128 paginas e 
as colunas internas tern largura de 5,5 cm. Collaro (op. cit.) aponta que a 
diagramacao geral das paginas internas produz o estilo de cada revista, 
tornando-o uma marca "tradicional" de cada publicagao, que raras vezes 
sofre alguma mudanca corn o tempo, posto que poderia afetar a vendagem. 

Tambem as paginas centrais merecem uma atencao especial, devido 
posicao estrategica em que se encontram. Essas paginas geralmente sao as 
mais caras das revistas - ao folhear uma revista o leitor acaba 
automaticamente abrindo ao centro, devido a prOpria dinamica do 
manuseio - e, se nao sao reservadas a publicidade, devem estar ocupadas 
pela materia principal, invariavelmente em uma pagina dupla, 
proporcionando um visual amplo de duas paginas em uma sO. 

Segundo Sergio Villas Boas (1996), "a revista semanal preenche os 
vazios informativos deixados pelas coberturas dos jornais, radio e 
televisao. Alem de visualmente mais sofisticada, outro fator a diferencia 
sobremaneira do jornal: o texto". A revista e menos dinamica que a 
televisao e o jornal e tern um maior espaco fisico disponivel, o que permite 
o "aprofundamento" e o "detalhamento" das noticias; alem disso, o texto da 
revista "retoma" o que ja foi falado nos telejornais, nos jornais diarios e em 
outros meios de comunicacao, fazendo corn que, mesmo algumas semanas 
depois da "primeira" noticia sobre determinado assunto ter sido dada, a 
revista continue recebendo e publicando e-mails e cartas de leitores a 
respeito dela. 

As midias e, mais detidamente, as revistas, tambern costumam falar 
de si mesmas, boa parte do tempo. Numa reportagem de VEDA intitulada 
Os bons de papo: quem selo os especialistas que vivem sendo entrevistados 
nos programas de variedades, Ricardo Valladares discute o fato de sempre 
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aparecerem as mesmas pessoas, na TV, falando de assuntos tao diversos 
como doencas de pele e culinaria: 

Eles sao as figurinhas carimbadas do video, que se tornaram 
onipresentes por aliar o conhecimento em suas areas corn carisma 
televisivo. "Convidamos sempre os mesmos especialistas porque é 
raro encontrar quem tenha facilidade para se expressar", diz Rose 
Favaro, produtora executiva do Programa Silvia Poppovic. 

Ao analisar revistas como VEJA e /stag, ou ate mesmo jornais como 
a Folha de Sao Paulo e a Zero Hora, percebe-se que o mesmo acontece nas 
reportagens jornalisticas: sao quase sempre os mesmos especialistas que 
embasam as reportagens (as falas) dos articulistas e redatores, sempre urn 
mesmo grupo seleto que consegue, corn perfeicao, se expressar tanto junto 
a urn pUblico especializado quanto a urn totalmente leigo. 

E segundo o livro A revista no Brasil, organizado pela Editora Abril, 
"Veja chega ao ano 2000 como a quarta maior revista semanal de noticias 
do mundo, atingindo picos de tiragem de 1,7 milhao de exemplares 
semanais, atras apenas das americanas Time, Newsweek e U.S.News". 
Pode-se ate problematizar os nameros apresentados, mas certamente 
VEJA é uma das mais importantes revistas brasileiras modernas e urn de 
meus focos de interesse e analise nesse estudo. 

Veja: um veiculo em si 

Primeiramente, coloco em destaque algumas consideragOes da 
revista VEJA falando de "si mesma", na edicao comemorativa ao seu 30° 
aniversario (setembro de 1998), e divulgando uma serie de dados sobre o 
"perfil" do seu/sua leitor/ a que merecem, aqui, ser brevemente 
destacados: 

69% pertencem as classes A e B 
23% sao da classe C 
53% sao mulheres 
49% tern entre 20 e 40 anos 
67% tern curso colegial ou superior 
80% tem casa prOpria 
66% tem autornovel 
31% tem TV a cabo 
33% praticam esporte 
31% dos assinantes tern assinatura ha pelo menos cinco anos 
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Pode-se tirar algumas conclusOes desse "perfil" dos leitores de VEJA: 
em primeiro lugar, a revista dirige-se a urn pUblico especifico, jovem, em 
sua maioria das classes A e B (alta e media-alta) brasileiras, corn curso 
superior ou, pelo menos, ensino medio. Os "indicadores" de nivel de vida 
usados sao a casa prOpria, o automOvel, a TV a cabo e a atividade fisica; 
mas, segundo o responsavel pela secao de atendimento ao leitor 14, em 
entrevista, VEJA nao tem "um leitor tipico ou `leitor-alvo' de ciencia e 
tecnologia. VEJA é uma revista semanal, de assuntos gerais. 0 publico da 
revista é diversificado (jovens, adultos, idosos) e de diferentes classes 
sociais." 

Ainda nessa edicao de aniversario, a revista fala de sua publicidade, 
das suas edigOes mais importantes e, ainda, dos seus "impressionantes 
nineros" - 191.000 paginas publicadas, 188.000 fotografias publicadas 
(82.000 em preto e branco e 106.000 coloridas), 1160 jornalistas que ja 
trabalharam na revista, 122 jornalistas trabalhando em 1998, etc. Cada 
exemplar de VEJA é lido, em media, por quatro pessoas, perfazendo um 
total aproximado de 4,5 milhOes de leitores por semana. 

No editorial dessa edicao especial, intitulado "Mudar para ser a 
mesma", pode-se verificar o compromisso que a revista assume para si e 
para os seus leitores: 

desde setembro de 1968, VEJA, incorporada ao movimento [do seculo 
XX, como as guerras mundiais, a revolucao de 1917, a grande 
depressao dos anos 1930, a guerra civil espanhola, o holocausto, a 
penicilina, a bomba atOmica, o primeiro transplante cardiaco, a queda 
do muro de Berlim, a guerra fria, etc.], procurou descreve-lo e 
interprets-lo para seus leitores. (...) VEJA acompanhou cada urn 
desses acontecimentos, procurou desvendar suas chaves explicativas, 
colocou-os em perspectiva para seus leitores, entre a multidao de 
ocorrencias que fazem o dia-a-dia de urn pais ou de uma publicacao 
jornalistica. 

0 "tomar para si a tarefa" e uma caracteristica marcante dessa 
publicacao em especial, mas que se estende a muitas outras do mesmo 
genero: VEJA toma para si o dever de informar corn imparcialidade, 
colocando a histOria "em perspectiva para seus leitores", desvendando 
todas as nuances dos fatos - tramOias, conchavos, fofocas, bastidores, 
declaracOes exclusivas, etc. Em sua Ultima pagina, na secao Ponto de 
vista, Roberto Civita, presidente da Editora Abril e ex-editor de VEJA, fala 
da "dura tarefa de transformar o importante em interessante". 

Evidentemente, tambem ha enormes satisfacOes embutidas na 
gigantesca tarefa de editar VEJA, hoje dirigida por Tales Alvarenga. A 
principal delas é poder honrar o compromisso que assumimos corn os 

11  A entrevista corn Eduardo Tedesco ester anexada a este trabalho. 
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leitores desde o inicio: informa-los corretamente, contar-lhes a 
verdade e opinar - sempre - corn coragem e independencia. Ha a 
sensacdo do dever cumprido no combate a tortura, a violencia, ao 
arbitrio, a legislacao anacrOnica, ao racismo e a corrupgdo. (...) E o 
desafio permanente de tentar explicar os porques e as implicacOes dos 
eventos que sacodem o Brasil e o planeta. Ha, adicionalmente, o 
prazer de ver a revista utilizada como ponte entre a teoria e a 
realidade em milhares de salas de aula de todo o pais e - acima de 
tudo - o orgulho de ter desenvolvido urn papel fundamental na 
conscientizacao politica de milhOes de brasileiros, na insistencia em 
transparencia, integridade e eficacia da parte dos governos. 

Honrar o compromisso corn a noticia, o compromisso corn "a 
verdade", o compromisso corn a dentincia. Ser "a ponte" atraves da qual 
milhares de salas de aula (e tambem milhares de alunos/as) tern acesso a 
"teoria", as novidades tecnolOgicas, as novas descobertas, aos novos 
"milagres". Ter desenvolvido a "consciencia" politica dos brasileiros. Apesar 
de imbuida de atributos um tanto "megalomaniacos", VEJA (na "voz" de 
um de seus ex-editores) é, realmente, uma revista impar, no sentido que 
carrega uma serie de especificidades. 

Segundo Sergio Vilas Boas (1996), em meados da decada de 1970, 
"iniciou-se em VEJA uma tendencia a padronizacao, consolidada anos 
mais tarde. Era como se a revista tivesse sido feita, do principio ao fim, 
pela mesma pessoa". 0 autor comenta, ainda, que para "concorrer corn o 
modelo padronizado de VEJA, a revista IstoE investiu na personalizacao 
dos textos, trazendo em suas paginas urn grande ntimero de materias 
assinadas. Urn estilo que ate hoje a diferencia de VEJA, embora esta ja 
venha dando mais espago para o texto assinado". 

A revista VEJA adota uma estrutura redacional bastante 
hierarquizada, corn redatores especificos e_varias graduagoes no corpo do 
comando editorial, diferentemente de IstoE, sua principal concorrente no 
mercado brasileiro. De acordo corn o servico de atendimento ao leitor, a 
redacao de VEJA é "subdividida em editorias. Uma delas e a 
editoria de Ciencia e Tecnologia. 0 jornalista Daniel Hessel é o 
editor dessa editoria de VEJA. A equipe de Ciencia e Tecnologia é 
composta por cerca de 6 jornalistas (inclusive o editor). Urn 
articulista de VEJA pode, eventualmente, escrever sobre Ciencia ou 
Tecnologia em seu artigo, mesmo nao sendo integrante dessa editoria". 

0 que mais "conta" para ser jornalista/divulgador cientifico sao os 
contatos corn cientistas, pesquisadores e laboratOrios, alem de "uma boa 
experiencia nesta area, tratando desses assuntos ha bastante tempo em 
veiculos de comunicacao", ainda segundo o responsavel do setor de 
atendimento ao leitor. 



jornalismo cientifico 
Urn jeito de fazer Ciencia 

Em 1924, Edwin E. Slosson, editor do primeiro sindicato dos jornalistas 
cientfficos na America, descreveu algumas de suas impressoes [acerca do] 
jornalismo cientifico. public° que nos estamos tentando alcancar ester 
num cenario cultural onde vacas de tres cabecas, gemeos siameses e 
mullieres barbadas atraem multidoes aos side shows. (...) A esse respeito, 
pouca coisa mudou. Nos anos 1990, a clonagem de embrioes, mulheres 
que engravidam apos a menopausa e os porcos geneticamente 
engenheirados estao atraindo leitores e vendendo revistas. 

Dorothy Nelkin, 1995a (p. 1) 

Dorothy Nelkin, em seu livro Seeling Science, fez uma extensa 
pesquisa sobre as imagens da ciencia e da tecnologia apresentadas ao 
pUblico atraves da midia e sobre as caracteristicas, tanto da ciencia 
quanto do jornalismo, que contribuem na fabricacao dessas imagens. Para 
tanto, ela se utilizou de uma ampla gama de fontes, incluindo jornais de 
alcance national (como The New York Times, The Wall Street Journal e The 
Washington Post), jornais de alcance regional (mais de 100 deles, de todos 
os Estados Unidos), revistas nacionais como Time, Newsweek e U.S. News 
and World Report e mais uma serie de revistas especializadas em 
determinados segmentos da sociedade americana, como revistas 
destinadas ao pUblico feminino, sairde e revistas de neg6cios. 

Ao iniciar o seu primeiro capitulo corn a citacao acima, ela afirma 
que o estilo da reportagem de cunho cientifico tern sido bastante coerente 
atraves do tempo. Certamente, a ciencia e a tecnologia sao diferentes, 
comparando-se o ano de 1924 e 2001 - alias, os publicos tambem sao 
outros. 0 que parece nap ter mudado, segundo Nelkin, é o estilo da 
reportagem. A ciencia parece ser sempre retratada, segundo a autora, no 
superlativo: a descoberta mais fantastica ou a maior novidade de todos os 
tempos, a tecnologia mais impressionante, que ira revolucionar a medicina 
para sempre, enfim, a novidade das novidades. 

Na Folha de Sao Paulo de 17 de dezembro de 1999, a noticia 
"Estudos corn celulas jovens sao o avanco de 99" chama a minha atencao. 
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0 autor, Ricardo Bonalume Neto, da uma amostra significativa da "ciencia 
superlativa", freqilente no jornalismo cientifico: 

A enxurrada de novidades em genetica em 1999 nao bastou para que a 
pesquisa nessa area fosse escolhida como o grande acontecimento da 
ciencia pelos editores da revista norte-americana "Science"; a pesquisa dos 
chamados projetos genoma pegou o segundo lugar. Para a equipe dessa que 
é uma das principais publicacees cientificas multidisciplinares do 
mundo, foi uma area menos conhecida popularmente que trouxe os 
maiores avancos da ciencia em 99: o estudo das "celulas-tronco". (...) Em 
98, duas equipes de pesquisadores anunciaram que tinham conseguido 
prolongar essa ljuventude" celular de celulas de embrioes e fetos. 0 
resultado, lembra a equipe editorial da "Science", foi uma dilzia de 
importantes artigos cientificos sobre as habilidades das celulas-tronco em 
1999. 0 potencial a longo prazo dessas celulas para a medicina é 
enorme. Elas poderiam servir para reparar danos em qualquer parte do 
corpo ou ate mesmo para a fabricacao de Orgaos artificiais - coracOes, 
figados ou rins de encomenda. (...) Esse é apenas o mais recente avanco 
na area genetica, que esta rapidamente criando uma nova disciplina: a da 
comparacao de genomas (o conjunto do material genetico). (...) Os genomas 
estao sendo desvendados mais rapidamente do que o esperado. Em 
meses, e nao em anos, devera estar pronto o genoma da drosofila, a 
mosquinha de fruta que é provavelmente o ser mais estudado pela 
genetica gracas a seus grandes e visiveis cromossomos. (grifos meus) 

Sao "enxurradas" de novidades, "enormes" potenciais medicos, os 
"mais recentes" avancos, os seres "mais estudados" pela genetica. A 
representagao de uma genetica e de uma biotecnologia "grandiosas" na 
midia é uma estrategia bastante comum. 

E ha alguns "manuais" que ensinam aos estudantes de jornalismo 
como escrever sobre ciencia e tecnologia para publicagoes nao-
especilizadas, como é o caso do livro "0 jornalismo cientifico", de Warren 
Burkett (1990). Nele ha a atribuigao de urn papel educativo aos jornalistas 
cientificos. Educativo porque, para o autor, "de uma maneira geral, os 
escritores de ciencia consideram que suas carreiras sao construidas ao 
redor de explicar ou traduzir conhecimento cientifico para pessoas que 
podem ser ou nao cientistas" (p. 5). "Iniciar" urn pUblico leigo numa "nova 
e mais recente aventura humana" - nao mais o espago exterior mas o 
interior do corpo, no made° das celulas seja por meio de metaforas, 
analogias ou similes, é educar para a ciencia. 0 jornalista cientifico se ye 
como intermediario necessario entre os cientistas e o publico, na visao de 
Burkett: 

A medida que uma compreensao mais completa e realistica se 
desenvolver a partir de seus textos a respeito das ciencias fisicas, bem 
como das sociais, voce estard realizando um servigo educacional para 
seus leitores e a sociedade em geral. (...) a redagao cientifica tende a 
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ser dirigida para fora, para audiencias alem da estreita especialidade 
cientifica onde a informacao se origina. 0 escritor de ciencia torna-se 
parte de urn sistema de educagdo e comunicagdo tao complexo como 
a ciencia moderna e a sociedade mais ampla. Em seus alcances mais 
extremos, a redagdo cientifica ajuda a transpor a brecha entre 
cientistas e nao-cientistas. (...) A redagdo cientifica educa, em varios 
niveis, adultos cuja educagao formal termina no 2° grau ou na 
faculdade. A redagao cientifica ajuda a educar criangas sobre o 
mundo natural que as cerca alem de seu ambiente imediato, alem de 
suas salas de aula, alem de sua limitada experiencia (p.6). 

Ao afirmar explicitamente o carater pedagOgico desse tipo especifico 
de jornalismo, Burkett (1990) assume a importancia do conhecimento do 
que ele chama de "nivel de compreensao" de seus leitores ou espectadores 
para uma "correta" e "acertada" selegao dos fatos a serem noticiados e da 
forma como isso se dd. Os variados meios de comunicagdo, segundo ele, 

atingem urn publico de faixa etaria e grau de instrucao variados e de 
diferentes origens. Escrever a respeito de ciencia para esse pUblico 
exige a selegao de tOpicos de grande impacto ou grande significagdo. 
Em virtude da limitagao de tempo ou espago cientificos, os assuntos 
precisam competir corn muitos outros tipos de noticias e materias (p. 
19). 

Uma outra importante "marca" do jornalismo cientifico é a utilizagao 
da figura do especialista como uma estrategia de legitimagao. Tal 
estrategia tanto se vale da apresentagdo da imagem do referido cientista 
junto a materia (que pode ser uma caricatura ou, mais freqUentemente, 
uma fotografia do cientista em seu laboratOrio ou corn sua equipe), quanto 
de sua fala, entremeada corn aspas no corpo do prOprio texto. Tais 
recursos, empregados usualmente no jornalismo cientifico, "dao peso" a 
materia apresentada, aproximando-a, o maximo possivel, do "verdadeiro 
fato cientifico". Como ja referido anteriormente, os meios de comunicacao 
tem urn cuidado muito grande no que diz respeito ao expert que, alem de 
ser reconhecido por suas pesquisas em seu campo especifico de saber, 
tanto nacional quanto internacionalmente, precisa ter urn certo 
desprendimento frente as especificidades da midia ("boa aparencia", 
fotogenia, simpatia e desenvoltura frente as cameras, quando se trata de 
programas televisivos) e, talvez o essencial: um "born papo". 

A fim de "colher" elementos para melhor compreender tais estrategias, 
contatei o setor de atendimento ao leitor de VEDA e fiz uma serie de 
questionamentos a respeito do jornalismo cientifico. Uma das perguntas 
encaminhadas ao responsavel por este setor, Eduardo Tedesco, tratou 
justamente do discurso do especialista e sua importancia nesse tipo 
especifico de jornalismo. Sua resposta veio na seguinte direcao: 
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Especialistas sao importantissimos na elaboragao de materias de 
cunho cientifico. VEJA contatou o geneticista S6rgio Danilo Pena, pois 
a reportagem de capa ("De onde viemos?") foi baseada em suas 
pesquisas. Temos a disposigao contatos corn o laboratOrio Gene, em 
Belo Horizonte, local citado na reportagem "Quem somos nos?" (de 
20/12/2000), onde, segundo citagao na reportagem, "quinze 
personalidades convidadas por VEJA se submeteram aos testes que 
podem ser feitos por qualquer interessado". 0 telefone do Gene é: 
(0_31)3227-3496. 0 site do laboratOrio é 
(www.GenealogiaPorDNA.com.br ). 0 Gene tambem é o local onde 
interessados poderao esclarecer dirvidas sobre o perfil genetic° do 
brasileiro e obter mais informagOes sobre o assunto. 

Apesar de personalidades como Paulo Coelho, Tiazinha, Paulo Zulu e 
Vicentinho, dentre outras, terem feito o teste (para saber quais as suas 
ancestralidades maternal, paternas e genOrnicas), salienta-se o fato de que 
qualquer pessoa tambem pode faze-lo, se assim o quiser e se tiver dinheiro 
para tanto. Uma nova tecnologia esta a disposicao "para a populacao", corn 
o aval de urn cientista que, certamente, pode ser apontado como "o mais 
procurado" sem que isso pareca exagero. Tambem em uma edicao especial 
da revista Ciencia Hoje ha uma entrevista corn o referido cientista, Sergio 
Danilo Pena, cuja chamada é Por que proibir a clonagem humana? 

0 professor Sergio Danilo Pena, medico formado pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1970 e PhD em 
genetica humana pela Universidade de Manitoba (Canada), estava 
fora do Brasil, em ferias, quando a noticia da clonagem da ovelha 
Dolly explodiu no noticiario internacional. Seu repouso foi 
subitamente interrompido por reiterados telefonemas de jornalistas 
brasileiros interessados em sua opiniao sobre o extraordinario feito 
dos cientistas britanicos. Tamanha avidez justifica-se pela passagem 
de Sergio Danilo Pena pelo Conselho Diretor da respeitada 
Organizacao do Genoma Humano, pelo sucesso de seu programa de 
identificagao de genes do Schistosoma mansoni, conduzido no 
Instituto de Ciencias BiolOgicas da UFMG - primeiro esforgo genOmico 
sistematico no Brasil -, e pela credibilidade conquistador a frente do 
Macleo de Genetica Medica de Minas Gerais, pioneiro na America 
Latina em diagnOsticos pelo estudo do DNA (...). 

Outra estrategia bastante utilizada para "embasar" os fatos narrados 
nas reportagens de ciencia e tecnologia é o use daquelas "vozes" ha muito 
estabelecidas na comunidade cientifica mundial: os periOdicos destinados 
a "divulgagao da ciencia" propriamente dita, como a norte-americana 
Science e a inglesa Nature. 0 que "sai" na Nature ou na Science (ou: aquilo 
que e publicado por essas duas revistas) adquire um status de "verdade" e 
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de "realidade", assim como uma "respeitabilidade" incondicionais. Ainda 
segundo Burkett (1990), 

por representarem grandes segmentos de opiniao cientifica ou, ao 
menos, a lideranca, essas publicacOes sao fontes de muita informacao 
para os escritores de ciencia. Science, a revista semanal da American 
Association for the Advancement of Science, circula e influencia bem 
alem dos 100.000 membros desta, que é uma das maiores 
organizacOes cientificas. Duas publicacoes medicas dos EUA tern 
poderosa influencia cientifica e politica: The New England Journal of 
Medicine e Journal of the American Medical Association. 

A escolha de noticias, pelo que pude constatar, tambem depende em 
grande parte do que esta sendo veiculado internacionalmente nestas 
publicacOes e, tambern, de informacOes que os editores e as equipes de 
jornalistas/articulistas tern dos interesses do seu pUblico-alvo. Burkett 
salienta que "uma nova droga para uma doenca do coragao, por exemplo, 
pode interessar tanto ao leitor que é um executivo estressado como ao 
acionista da companhia que fabrica o medicamento". 

Outro ponto a ser destacado e que nem todas as revistas dispOem de 
espaco e interesse para "novidades tecnolOgicas": dificilmente a revista 
Caras veicularia alguma grande reportagem de cunho genetic° ou 
biotecnolOgico, pois esses temas "fogem" a proposta editorial dessa revista, 
que é entrar na vida dos ricos e famosos. Alias, a genetica s6 estaria 
presente em Caras se alguma rica e famosa decidisse ter urn filho 
"engenheirado" ou se algum rico estivesse corn problemas na justica, 
acusado de paternidade, e se prestasse a urn exame de investigacao (caso 
do Pele, por exemplo). Ja revistas de economia e negOcios, que tratam de 
temas relativos a indUstria, negOcios e comercio, tern urn forte interesse 
por ciencia e tecnologia. 

Segundo Nelkin e Lindee (1995b), o use de metaforas nos textos 
cientificos veiculados em jornais, revistas, radio, televisao, Internet e em 
propagandas é uma caracteristica bastante marcante - nao Unica e 
exclusiva do jornalismo cientifico mas, certamente, que aparece corn 
grande facilidade (e em abundancia) nesse tipo especifico de pratica 
jornalistica. As autoras referem que "imagens habituais e metaforas 
familiares fornecem formas culturais que fa zem corn que as ideias sejam 
comunicaveis." Ou seja, as metaforas nao sao neutras, elas carregam 
significados e sao formas de representar e construir, nesse caso, a genetica 
e a biotecnologia. E, ainda segundo essas autoras, "estruturam nosso 
entendimento dos eventos, carregam emocOes e atitudes, e permitem que 
nos posicionemos publicamente (...) (p.12)". 

Apesar de defender a escrita precisa, minuciosa e, ao mesmo tempo 
interessante a um pUblico cada vez mais amplo, Burkett (op. cit.) afirma 
que tambern ha uma boa razao para a popularizacao e, como ele mesmo 
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afirma, "sensacionalizacao" da noticia de carater cientifico nos meios de 
comunicacao de massa. Para o autor, 

mulheres, homens e criancas, na maioria das vezes corn tempo 
limitado e freqUentemente cansados, tern pouco incentivo para 
mergulharem na prosa indigesta, que pouco significado oferece as 
suas vidas cotidianas. Os escritores de ciencia proveem o significado 
para seu piiblico particular. (...) Portanto, o redator de ciencia deve 
procurar o "significado" para o seu ptiblico-alvo (p.8-9). 

A "busca" pelo "significado" acessivel e a leitura facil por parte da 
audiencia (sempre tao cansada, apOs urn longo e exaustivo dia de 
trabalho...!) de temas considerados "aridos" e "indigestos" como a ciencia e 
a tecnologia e tarefa constante para o jornalista cientifico. Ainda segundo 
Burkett (op. cit.), que defende o use de analogias (apesar de acha-las 
"pouco precisas"), "como grande parte do mundo do cientista é pequena ou 
perigosa demais para ser sentida diretamente, ou tao grande que seu 
tamanho - como no mundo dos cosmologistas - nao pode ser 
compreendido, quem escreve sobre ciencia para o publico ern geral tenta 
explica-la em termos de analogia e similes". 

Tomaz Tadeu da Silva (1999c) define metafora como sendo uma das 
figuras da retOrica classica e como sendo "o processo pelo qual um signo é 
substituido por outro, ao qual transfere seu significado". Comumente, ao 
substituir DNA pelo signo livro, cria-se uma especie de hierarquia - as 
bases nitrogenadas do DNA (adenina, timina, citosina e guanina, ou ATCG) 
sao o alfabeto da vida, os nucleotideos sao as palavras, o gene é uma frase 
e assim por diante. Silva (op. cit.) comenta, ainda, que a metafora serve 
para expressar "um signo pouco familiar por outro mais familiar ou urn 
signo mais abstrato por outro mais concreto (`italianidade por `pizza'; 
`amor' por `coragao')". Mais do que recursos da linguagem, as metaforas 
sao modos de representacao, sao praticas de significacao. 

Norton Godoy (1999) 15 , em recente artigo para a revista IstoE, 
compara o DNA a urn livro: 

nesse livro estariam contidas urn bilhao de palavras. 0 que o faria ter 
o tamanho equivalente a 800 Bibhas. Se esse livro fosse declamado 
em prosa e verso, consumiria quase urn seculo de leitura. Para 
escrever tamanha obra, a natureza usa um alfabeto de apenas quatro 
letras: A de adenina, C, de citosina, G, de guanina e T, de timina. Em 
vez de ser escrito em paginas planas, suas palavras estao presas a 
uma longa cadeia espiralada de aciacar e fosfato, chamada de 
molecula do DNA. (...) Quando os genes se reproduzem podem 
acontecer erros ou falhas. E ai que mora o perigo. Uma Tetra pode se 
perder ou ser incluida de forma errada na seqtiencia genetica. Todo 

I 'Captada pela Internet em http:/ /www.zaz.com.br/istoe /  ciencia/ 1999/ 10/ 25/ 001.htm 
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urn paragrafo ou sentenca pode se duplicar erroneamente ou ser 
omitido. E a isso que se chama mutaca.o (...). 

Lily Kay (1997) comenta que muitos outros pesquisadores (e ela cita 
Robert Sinsheimer, Jacques Monod e Francois Jacob) ja fizeram isso 
antes, ou seja, compararam o DNA a um livro ou urn gene a uma palavra. 
Segundo ela, os biologistas moleculares "passaram a ver organismos e 
moleculas como sistemas de recuperacao de informacao estocada. A 
hereditariedade passou a ser conceituada como urn sistema de 
comunicacao, sinalizacao e controle." 0 genoma, agora, pode ser "lido", 
"declamado", "editado", controlado... 

Rodrigo Caetano, articulista do Correio Brasiliense, ern reportagem 
especial publicada na edicao de 22 de outubro de 2000, utiliza mais 
algumas interessantes metaforas, tambem comuns em outros textos 
jornalisticos analisados: 

Os cientistas ja descobriram e desenharam todas as ruas e avenidas 
da metrOpole (genoma). E tambem tem nas maos a identificacao de 
10% a 20% dos in-16176s das ruas. Agora, falta saber quantas casas e 
edificios existem de fato e qual a fungdo de cada imavel (gene). Por 
enquanto, os geneticistas nao conseguem localizar as livrarias e os 
bancos no material genetico humano. Entao, logo vem uma pergunta 
crucial: a quern pertencem esses imOveis (genes)? Certas imobiliarias 
(laboratOrios e indfistrias farmaceuticas) estao investindo bilhOes de 
dOlares para descobrir a funcao de cada imovel na metrOpole e 
cobrando um preco alto nos alugueis de casas tidas como pfiblicas. 

E muitos sao os exemplos, na midia impressa, do use que os 
jornalistas cientificos fazem das metaforas para tentar explicar, ensinar, 
divulgar e/ou "traduzir" as ciencias (e, mais especificamente aqui, a 
genetica, a biotecnologia, a engenharia genetica e a biologia molecular) 
para urn pilblico cuja grande maioria pode ser considerado nao 
especializado. No presente trabalho, uma delas sera tratada corn maior 
enfase: a metafora que trata o DNA como o "livro da vida", que o 
representa como "a linguagem sagrada de Deus", muito presente na 
grande "massa" de textos analisados. 



Metiforas 

Deus, o diabo e o DNA 

(Folha de Sao Paulo, 02.07.2000) 

A tira de Laerte vem "na carona" de uma sdrie de reportagens acerca 
da conclusao do Projeto Genoma Humano, ocorrida entre junho e julho de 
2000. Nela, Deus aparece enfiando, atraves de urn funil inserido na cabeca 
de urn boneco de barro corn a forma humana, uma longa fita em espiral 
dupla (o que o anjo refere como sendo "0 genoma"). 0 genoma tao grande 
seria apenas uma forma de despistar as geneticistas, pois o "segredo da 
vida", segundo Deus, seria a barro, nao o DNA... 

Varias imagens acerca do que Nelkin e Lindee (19951)) chamam de 
"DNA sagrado" sao recorrentes na midia. Em urn de seus trabalhos, as 
autoras argumentam que, em grande parte, a visao do mundo cientifico 
"esta baseada na crenca de uma ordem subjacente (implicita) na natureza, 
e muitos cientistas buscam, amparados as suas convicOes religiosas, por 
urn principio ultimo e unificado que se revelaria a mais fundamental das 
leis? 0 DNA, alias, se presta bastante bem a esse fim, uma vez que, 
segundo as autoras, ele tern assumido, na cultura midiatica, urn 
significado similar a alma do cristianismo, a alma biblica. Assim como a 
alma, o DNA é invisivel e, pelo que tern sido referido nos meios de 
comunicacao, ele parece absolutamente relevante no que se refere 
moralidade, a personalidade e ao carater humanos. 

Nelkin e Lindee (1995b) desenvolveram uma analise sobre o use das 
metaforas no jornalismo cientifico, bem coma a seu use por parte dos 
pesquisadores que, ao falarem de suas "descobertas" para a pitblica (ou 
quando entrevistados pelos jornalistas), se valem de representacoes de 
cunho sobrenatural e religioso: 



EXAME DE DETERMINA* 
DE PATERNIDAD 

    

For diversas razoes (emocionais, histOrieas, eeonomicas, dirt 	e bent, - 

ficios, herancas) pode ser necessario identificar o pai hiologico de urn 

determinado individuo. Quando a identidade de urn suposto pai 6 ineer-

ta, testes laboratoriais podem ser utilizados para fornecer evidencias 

ohjetivas, imparciais e definitivas. As evidencias conferidas por estes tes-

tes podem servir para excluir definitivamente urn homem de ser o pai 

biologic° de determinado individuo, ou, sv este hoznem no for exclui-

do, servir corn() base para calcular a probahilidade de que ele realmente 

seja o pai hiologico. 

Ilan& a identidade de urn suposto 

pal é incerta, testes taboratoriais 

podem ser utilizados para fornecer 

evidencias objetivas. 

imparciais e definitivas. 

• 	...... ..... 

Apos a resuttado conferido 
peas testes antigos, 

advagados. pais e criancas ficavarn 

cam uma margem de dtivida muito 

eievada. margem que geratmente 

deixava espaco para 

argumentacac. 

Os exames laboratoriais disponiveis na investigacao de paternidade ate 

alons arms atras propiciavarn margens de aced.° que atingiam no ma-

ximo 95%. .ApOs o resultado conferido por estes testes amigos, juizes, 

jUris, advogados, pais e criancas ficavarn corn uma margem de dtivida 

muito elevada, margem que geralrnente deixava espaco para argumen-

Lica°. Nao havia ate entao maneira de provar irrefutavelmente a pater-

nidade, e podia-se no maxima (e new sempre) excluir determinado ho-

mem dc ser pal de cicterminado indivCduo. 0 DNA (acid, clesoxiribo-

nucleico), principal unidade biologica q ue compiie os seres vivos, nunea 

ioual dc uma pessoa para outra, rnas apresenta semelhancas tipicas en-

tre individuos kologicarnente relacionados. Isto se (eve ao tab tic que 

sempre metade do DNA de um individu,, herdado tie sell rai  

a outra trietarle 6 herdada da mac hiologica. ii•)or isso , 0 1)\ A film:Jona 

con. tuna marca registrada da beranci..,  gena ica das pe!=soas. 



Analisanclo o DNA, questiies de paternidade agora podem ser resolvi-

das, cheganclo-se a heira da infalibilidade, corn prohahilidades de pater-

ridade que beiram 99,99%. Alem dos casos judiciais, o exarne pole set 

realizado extra-judicialmente, ou seja, em situag5es onde ha urn pro-

cesso juridic° correndo, porem, por diversos motivos, aml)as as partes 

tem interesse tie obter o resultado do exame antes dente ser realizado 

judicialmente. Porem, na maioria dos casos, a solicitacao do exanie de 
DNA e feito de mod° particular. Nestes casos, assim corn° nos casos 

judiciais, é preservada a privacidade dos solicitantes. 0 exame dc DNA 

versatil a ponto tie conferir resultados conclusivos mesmo quando cm 

determinada familia, urn dos membros-chave a ser analisado (mac ou 

suposto pai) nao estao disponiveis, pot falecimento ou outro motivo. 

Mesmo nestes casos deficientes, as probabilidades de paternidade por 

DNA podem atingir valores tao altos quanto 99,99%. C) teste tie 
Paternidade pole ser realizado tambem no inieio da gravidez, como por 

excmplo em casos de estupro, sendo que neste cast especifico a lei 

rasileira permite a interrupcao da gestacao. 

Assim como os povos diferem entre si. tamhem o DNA difem d popu-

lacao para populacao. Par isso e imprescindivel que se disponha de urn 

estudo das peculiaridades geneticas da nossa populacao. Outro pre-

requisito para absoluta seguranca dos resultados e que todas as etapas do 

exame sejam supervisionadas por perito qualificado. LA.boraterio 

Genetika realizou urn extenso estudo de tipagem de DNA da populacao 

brasileira, c possue uma ampla base de dados peculiares a nossa popu-

lacao. Todas as etapas do exame sac, realizados dentro de nossas 

modernas instalacoes, evitando a quebra da cadeia de custeKlia das amos-

tras, e conferindo entio plena seguranca ao resultado do exame. 

O Laboratcirio Genetika esta sob a responsahilidade tecnica do Dr. 

Salmo Raskin, medico formado pela 'Universidade Federal do Parana, 

Especialista em Pediatria pela Universidade Federal do Paracia, 

Especialista em Genetica Clinica pela Associacao Modica Brasileira, 

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Genetica 

Especialista cm Genetica Clinica Molecular (DNA) pela Universidade 

de Vanderbilt nos ETA, e Membro do Projeto Genoma Human° 
(Lit.}G0). 
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Nos anos 1990, os geneticistas descreveram o genoma como uma 
"biblia", como o "livro do homem" e como o "sagrado graal", 
carregando uma imagem dessa estrutura molecular nao apenas como 
uma entidade biolOgica poderosa, mas tambem como um texto 
sagrado que pode explicar a ordem natural e moral das coisas. 

"Exame de determinacao de paternidade pelo DNA" é o que essa 
propaganda do laboratOrio GENETIKA, de Curitiba, vende. Nela, um dos 
afrescos mais conhecidos de Michelangelo Buonarotti, encontrado na 
Capela Sistina do Vaticano, aparece em destaque, no alto, ocupando quase 
metade da primeira pagina. Trata-se da "criacao de Adao", retratada pelo 
pintor renascentista italiano ainda no seculo XVI. A imagem de Deus, a 
direita, representada corn feicOes de urn velho, cabelos e barba longos e 
brancos, aparece cercada de anjos e paira, quase que sustentado por eles. 
Ele olha fixamente para baixo, encontrando os olhos de Ada° e encarando-
os. A imagem de Deus esta projetada para a frente, e "Ele" parece esticar-
se bastante na direcao de Ada°. Corn o braco e dedo indicador direito 
esticado, o "criador" aponta para o primeiro homem da mitologia biblica, 
que adota, nos tragos de Michelangelo, uma postura de quase desleixo: 
esta nu (Deus esta vestido!), encostado languidamente no que parece ser 
um rochedo, corn uma das pernas dobradas e a outra estendida e corn seu 
braco e dedo esquerdo levemente estendido em direcao ao "criador" (ou 
estard Ada° "entorpecido" pela "faguiha" de vida que Deus the deu?). 

A continuidade das imagens coincide ate um ponto-chave, quase no 
centro da pintura, e o "esperado" encontro dos dedos nao se da - ele ja 
aconteceu, e nao pOde ser retratado pois apenas Ada° o sentiu? E Deus 
cria o homem sua imagem e semelhanca", como frisa a narrativa biblica 
da criacao... 

Na propaganda em questao, a seqilencia de leitura do texto escrito é 
feita atraves de textos estrategicamente colocados recuados a esquerda de 
cada paragrafo, onde as frases estao em negrito e sao mais curtas. No 
primeiro recuo, fala-se da necessidade de "testes laboratoriais (...) para 
fornecer evidencias objetivas, imparciais e definitivas" quando "a 
identidade de urn suposto pai e incerta". Nao ha nada tao controverso 
quanto a questao da origem do homem: mesmo depois de Darwin, as 
imagens "espirituais" da criacao (Adao, Eva, a serpente, um paraiso inicial, 
o pecado, etc.) sao muito fortes e presentes em muitas culturas ocidentais. 

Assim, o use dessa imagem religiosa amplamente reconhecida numa 
propaganda que visa vender urn teste genetic° "fala" de um DNA corn 
poderes misticos, reapresentando, de certa forma, o essencialismo genetic° 
- o fato do DNA parecer "responder" a todas as questOes que "angustiam" a 
humanidade, nos aproximando do "criador", nos aproximando de Deus. 

Segundo a doutrina catOlica e biblica, "Deus ama e conhece cada urn 
de seus filhos pelo nome", o que nao acontece corn todos os homens e nem 
corn todas as mulheres, mas todos podem ser reconhecidos pelo seu 
DNA... Assim, "analisando o DNA, questoes de paternidade agora podem 
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ser resolvidas, chegando-sea beira da infalibilidade, corn probabilidades 
que beiram 99,99%". E mais: o folder garante que "o exame de DNA é 
versatil a ponto de conferir resultados conclusivos mesmo quando em 
determinada familia, urn dos membros-chave a ser analisado (mae ou 
suposto pai) nao estao disponiveis (sic), por falecimento ou outro motivo". 
Alem da vida, alem da morte: urn DNA imortal. 

Numa grande reportagem publicada em VEJA, intitulada "Genoma: o 
que ele tern a ver corn sua vida", a referencia a criacao do homem tambem 
esta presente. A imagem, localizada na metade inferior de duas paginas da 
edicao de 05.07.2000, é uma montagem que utiliza recursos de 
computagao grafica: nela, houve uma ampliacao de parte dos bragos, maos 
e dedos das imagens de Deus e Ada° (que nao aparecem, diferentemente 
da propaganda anteriormente elencada), e ha, "finalmente", o encontro dos 
dedos do homem e de Deus, mediado pelas tecnicas de computacao. No 
ponto de encontro, uma luz branca deixa a imagem difusa, dando a 
impressao de que algo realmente divino aconteceu. Ao redor das maos e 
bravos, uma molecula de DNA os liga, os aprisiona e liberta: homem e 
"chador", enfim, unidos, mais pr6ximos do que (talvez) jamais tenham 
estado. Urn homem mais deificado, urn Deus mais humano do que de 
costume. Como pano de fundo desse acontecimento "mitico", as letras do 
"sagrado alfabeto de Deus" (ou sera do homem?), enfileiradas em 
monOtonas seqUencias variantes de ATCG. Mas o que aconteceu de tao 
"divino"? 

A resposta que orienta a leitura vem no subtitulo da reportagem, logo 
abaixo da chamada: "Decifrado o cOdigo genetico humano, a ferramenta 
que deve acelerar a cura de doencas graves como o cancer. 0 Unico senao 
é que isso pode ainda demorar varias decadas". 

Segundo a biblia, ao corner da maca, o homem desobedeceu a Deus e 
foi amaldicoado corn uma existencia dura, repleta de provagOes e, por fim, 
de curta duragao. Entao, o genoma tern muito a ver corn a sua vida - o 
DNA, "a linguagem corn que Deus criou a vida", segundo o agora ex-
presidente dos EUA Bill Clinton, pode subverter os "designios de Deus" (a 
vida dura, as provacOes, as doencas, etc.) e ser, corn isso, 
contraditoriamente idolatrado e amaldicoado. 

A capa da revista Amanhd de junho de 1999, inserida na pagina 
seguinte traz, novamente em co-autoria, Michelangelo Buonarotti, o artista 
da Renascenca. Estamos olhando, uma vez mais, para uma figura austera, 
de rosto fechado e duro. Barbas brancas, cabelos grisalhos, olhar 
penetrante e uma especie de "aura" branca envolve esta "entidade" que, 
estranhamente, segura urn tubo de ensaio na mao direita... 

Trata-se de mais uma pintura da Capela Sistina, intitulada "A criacao 
do sol e da lua". Simultaneamente, Deus cria o sol corn a mao direita e a 
lua corn a mao esquerda, as duas "grandes luzes". 

Na montagem feita pela revista Amanhd, Deus nao mais esta criando 
o sol e a lua, mas tem urn tubo de ensaio em suas maps. Os dois 
significantes principais - Deus e o tubo de ensaio - sao aparentemente 



A engenharia de genes pole 
transformar os cientistas em semideuses 

ANO XIV PI ,  143 UNHO 1999 R$ 4,50 

Revista A amha de junho de 1999. 
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incompativeis, ocupando lugares °pastas: religiao e ciencia professam 
diferentes "credos". A ciencia prova; a 1 .6 ê justamente a ausencia e a nao-
necessidade de provas. 

Deus ocupa o centro visual da capa e, acima dele, o logo Amanita - 
Economia e Negocios pode ser vista. A car de fundo e urn vermelho intenso, 
que representa a forca e a energia desse momenta: Deus, o "supremo 
arquiteto do universo", parece nao estar muito contente corn o que tern nas 
maos... Logo abaixo dele, le-se "GENETICA", em uma fonte de mesmo 
tamanho que o logo da revista, grafada de modo mais escuro na porcao 
terminal "ETICA". Aqui, claramente, a construcao da ciencia comeca pelo 
nome. 0 termo "genetica" nao 6 derivado da juncao entre "gene" e "etica", 
tendo sido criado em 1907 por Sir William Bateson. `Mas, aqui, a genetica 

representada e construida como uma ciencia que assusta (pela falta de 
etica?, pelo fato de poder transformar os cientistas em semideuses?, por 
tornar o homem "mais proximo de 'Deus Pai, Criador do Universo' " e, corn 
isso, mais longe dele?). "A ciencia que assusta" completa a manchete, 
assim coma o subtitulo: engenharia de genes pode transformar os 
cientistas em semideuses". 

0 Osservatore Romano, o jornal oficial da Igreja Catolica e do 
Vaticano, condenou no ano passado (2000) qualquer tipo de experiencia 
genetica futura corn seres humanos, considerando essa possibilidade uma 
interferencia indevida nos designios do Criador e/ou "no suposto finalismo 
intrinseco dos processos naturais, alern de uma demonstracao da vigencia 
daquilo que o Papa Joao Paulo II vem caracterizando como 'a cultura da 
morte' ", segundo a revista Ciencia Hoje. E, ainda na faculdade, 
aprendemos que o DNA, o RNA e a proteina constituiam a "Santissima 
Trindade Molecular", a base da vida como a conhecemos... 



Economia e ne ocios 

0 negocio da vida 
Muito tem-se falado, na midia de uma maneira geral, da genetica e 

da biotecnologia como o grande negOcio do seculo XXI. Alguns meios de 
comunicacao falam de urn certo "ouro do seculo XXI", de uma "grande 
corrida", do "maior empreendimento humano depois da corrida espacial". 

Em 11 de juiho de 2000, a noticia é do USA Today, jornal norte-
americano captado pela Internet ja. traduzido': "Lembrancas de Sydney 
terao selo de legitimidade de DNA". Devido a intensa falsificacao de 
produtos de toda ordem - desde CDs de grupos pop ate camisetas, pecas 
de carros, bolsas e relogios que custa a economia norte-americana US$ 
200 bilhOes ao ano, de acordo corn o artigo, os organi7adores dos Jogos 
Olimpicos de Sydney, Australia, "contrataram uma empresa sediada em 
Los Angeles, que esta empregando uma tinta misturada corn DNA humano 
a fim de marcar os produtos, objetos e souvenirs licenciados e oficiais". Diz 
ainda a reportagem: 

0 DNA, que contem a assinatura biologica tinica de cada ser humano, 
foi rernovido de um atleta australiano anOnimo e misturado a um 
produto quimico nao especificado que pode ser "lido" por meio de urn 
scanner. (...) 0 esttidio Warner Bros. está produzindo aderecos de 
cena para filmagens que usam marcacao em DNA, para desencorajar 
roubos em seus sets. Nao da para nao imaginar se as pessoas que 
forem a Australia e voltarem corn as malas sobrecarregadas de 
lembrancas da Olimpiada se preocuparao mesmo corn a legitimidade 
conferida aos seus pesos de papel corn cenas de montanhas nevadas 
e aos seus buttons comemorativos por marcacao a base de DNA. E dai 
que sejam "produtos oficiais"? 

Revista Exame, edigao 715 (ano 34, n° 11) de 31 de rnaio de 2000. A 
manchete, frente a tudo que estava sendo veiculado aquela epoca, nao e 
nenhuma novidade - eu ate já a esperava: Genetica. 0 negocio da vida. 

http: / /www.uol.com.br/ usatoday/us110/200001.htm 
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A capa traz urn dos personagens mais recorrentes nas midias 
nacionais e internacionais: Craig Venter, diretor da laboratories Celera 
Genomics Corp. que anunciou a conclusdo do Projeto Genoma Humana 
em junho de 2000. 

Craig Venter virou celebridade da noite para o dia. Virou capa de 
revista, viu suas fotos serem publicadas em jornais por todo o planeta e 
sua biografia (autorizada ou nao, nao importa) nao tarda a aparecer entre 
os best-sellers do genera. Se alguem ainda nao a escreveu, eu me 
habilito... Deu entrevistas, depoimentos, falou para diversas redes de 
televisao, "validou" reportagens, deu show. 0 "cientista-estrela", 
representacdo bastante comum na imprensa norte-americana, foi urn dos 
temas abordados por Dorothy Nelkin (1995a). A autora argumenta que, 
nos anos 1990, a ciencia era publicada na imprensa como algo 
incompreensivel, longe do senso comum, e as cientistas cram tidos como 
"distantes mas corn poderes superiores, culturalmente isolados da 
sociedade. Suas imagens heroicas sao mais aparentes em reportagens 
sabre cientistas de prestigio, especialmente as laureados corn o Nobel 
(p.14)". 

Venter, na revista Exame mostrada anterioiniente, ocupa 0 centro 
visual e "global" da capa/imprensa. Postado de pe, corn as pernas 
ligeiramente abertas e os bravos na cintura, mais parece urn "tipico" 
empresario (branco, heterossexual) norte-americano: veste camisa social, 
gravata, calca e sapatos. 0 diferencial é a presenca de um "ciberjaleco", 
aberto na frente. Busco uma valise em suas maos, mas ela nao esta 
nada combinaria tanto corn de. 0 ambiente me remete ao filme GATTACA: 
amplo, vazio, austero, mecanico, corn uma iluminacao azul difusa, limpo, 
chao brilhante, computadores - respira-se "alta tecnologia" nesse lugar. E, 
por falar nisso, 6 um laboratorio, esse lugar? Se for, é urn laboratorio 
diferente - ha bancadas, duas cadeiras giratarias, cinco computadores 
enfileirados, corn as telas voltadas para Venter, voltadas para o leitor. 0 
azul predomina, exprimindo tanto profundidade quanta dinamicidade 
(trata-se de um sonho?). Nao ha outras pessoas - Venter domina a 
imagem, corn o pescoco elevado, as costas muito retas, olhando-nos de 
cima, de um lugar que 6 todo seu, onde os computadores parecem 
trabalhar sozinhos, onde tudo parece automatizado. 0 subtitulo, 
esquerda, refere que "0 projeto genoma promete uma revolucao ainda 
major que a dos bits na economia e traz uma infinidade de dilemas eticos." 
Atravessando a imagem, na parte inferior da capa, a manchete, em letras 
amarelas: "Genetica. 0 negetcio da vida". A legenda da imagem, abaixo do 
titulo, no rodape a esquerda, nos informa que esse 6 "Craig Venter, da 
Celera: na vanguarda da corrida para decifrar o genoma". 

A imagem fala da genetica como "vanguarda", "futuro", "revolucao"; 
fala, ainda, de uma genetica competitiva - ha uma "corrida", ha urn grande 
"negacio" em jogo, o "negocio da vida". E este que ai esta e o "dono do 
negOcio", o guardiao do codigo... 
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Em minha proposta de dissertacao, abordei o Projeto Genoma 
Humano, iniciado formalmente (como faz questao de frisar urn dos sites2  
do mesmo na Internet) em 1990, corn patrocinadores como o 
Departamento de Energia (Department of Energy - DOE) e o Instituto 
Nacional de Sal:1de (National Institutes of Health - NIH) dos Estados 
Unidos, e contando corn uma verba inicial de US$ 3 bilhOes. Seus 
objetivos, aquela ocasiao, eram os seguintes: 

Identificar todos os 100.000 genes do DNA humano; 
Determinar a sequencia das 3 bilhOes de bases quimicas que compOem 
o DNA humano; 
Estocar toda essa informacao em bancos de dados; 
Desenvolver ferramentas para a analise dos dados; 

Na midia, de uma maneira geral, seus objetivos apelam, ainda hoje, 
para questoes bem mais "praticas" e "rapidas"... Uma nova compreensao 
das doengas, novas curas e/ou tratamentos; o adeus aos canceres, as 
doengas auto-imunes e as distrofias musculares, entre tantas outras; a 
possibilidade do aumento da expectativa de vida, do retardo da velhice e de 
todos os seus aspectos mais 'desagradaveis'. A possibilidade real de 
sermos melhores, mais fortes, mais bonitos, saudaveis e eternos... 

Iniciativa dos governos dos EUA, Uniao Europeia e Japao, 
posteriormente "coletivizado" e estendido a todas as nacties (corn recursos 
financeiros para tanto) sob o rOtulo da maior busca da humanidade, a da 
sua "essencia", o Projeto Genoma foi idealizado para durar 15 anos. 0 
laboratOrio Cetera Genomics Corp.3 , de Craig Venter, concluiu a "busca" em 
pouco mais de dois anos e disponibiliza a qualquer pessoa ou empresa, 
pela Internet, suas bases de dados a US$5 milhOes/ano, segundo a revista 
Exame anteriormente citada. Este parece ser, realmente, urn grande 
negOcio... 

A respeito disso, Hubbard e Wald (1997) afirmam, categoricamente, 
que "a pesquisa genetica tern-se tornado um grande negOcio e 'tern tudo' 
para ser uma das maiores indfistrias do seculo XXI". Afirma-se e reafirma-
se, a todo momento, nas revistas e na midia, o quanto a inthistria 
farmaceutica cresce a cada ano, o quanto de dinheiro é investido por ano 
em ciencia e tecnologia, quais os lucros que as novas descobertas da 
genetica trarao a medio e longo prazo, e por ai afora. 

Definitivamente, a pesquisa genetica nao é apenas para entender a 
natureza ou para ajudar a "humanidade sofredora". Citando Hubbard e 
Wald novamente, "a exploragao cientifica dos nossos genes, seus beneficios 
medicos e os interesses corporativos [e econOmicos, eu completaria] sao 
indissociaveis." A inc:Istria farmaceutica (intimamente relacionada corn 
essas novas tecnologias geneticas e biotecnolOgicas) e, hoje, uma das que 

http: / /www.ornl.gov  /hgis/ about. html 
http: / /www. celera. corn/ home. asp 
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mais crescem no mundo, juntamente corn a indtistria de computadores e a 
de alimentos. Em janeiro de 2000, a Glaxo Wellcome e a SmithKline 
Beecham fusionaram-se, criando a maior empresa do ramo farmaceutico 
do mundo. 

Ja Novartis4  e Monsanto5  parecem preferir apostar na diversidade, 
"engolindo" outras empresas menores (que, por sua vez, abrangem uma 
ampla gama de setores-chave da vida humana) - so no Brasil, a Monsanto 
comprou a Agroceres6, a Cargill Agricola S.A. 7  e o Grupo Maeda8, e isso so 
para comecar a citar - ou criando megaempresas multiplas (em dezembro 
de 1999, a Monsanto e a Pharmacia & Upjohn9  anunciaram a sua fusao). 
Tanto Novartis quanto Monsanto sao multinacionais que investem na 
agricultura, na pesquisa farmaceutica e na indirstria quimica, e tem 
alcangado uma certa posigao de destaque em algumas areas que, 
literalmente, nos mantem vivos: o mercado de sementes (e, junto corn ele, 
quase toda a indirstria de fertilizantes e agrotOxicos), a agropecuaria, a 
indirstria textil e a de farmacos. Podemos ate viver sem sande e sem 
roupas (mal, é verdade), mas sem comida... 

Essas empresas sabem disso. Para a Monsanto e seus cientistas, a 
"sensagao de olhar embaixo de cada pedra"lo, numa busca por "novas 
relagOes entre a agricultura, a medicina e a nutricao", mostra que a saida, 
o "tOpico" do momento, e a "Descoberta Cientifica". A Monsanto acredita 
"...que as pedras que desviramos hoje irao nos trazer esperanga sobre o 
futuro. Esperanga de termos urn alimento melhor. Uma sairde melhor. Urn 
mundo melhor." 

Empresa de destaque na area farmaceutica e agropecuaria (envolvendo desde a protecao 
as pragas (agrotoxicos), desenvolvimento de sementes e cultivares geneticamente 
modificados ate a saiide animal). http://www.novartis.com/ 

A Monsanto Company e uma empresa que trabalha no setor agricola (sementes, 
herbicidas, pesquisa genetica), farmaceutico e de nutricao animal e vegetal. 
(http: / / www.monsanto.com/ monsanto / me diacente r) 
6  Empresa do setor agropecuario que trabalha corn sementes, melhoraraento genetic° 
animal (principalmente de suinos e ayes), no desenvolvimento de racoes, concentrados e 
sais mineralizados (nutricao animal) e protecao fitossanitaria. Fonte: 
http: / /www.agroceres.com.br/ 

Multinacional sediada no Brasil desde 1965 que comercializa graos e fertilizantes, sendo 
a segunda maior processadora de soja do Brasil (segundo informacoes do seu site, 
http://www.cargill.com.br); exporta suco de laranja, graos, oleos e farelos; comercializa 
milho, derivados do cacau, acacar, café, trigo, arroz, cevada, malte, etc.; atua tambem no 
segment° do aco, comprando no Brasil e vendendo para outros paises. 
8  Empresa de Sao Paulo cuja base e a agropecuaria, produzindo algodao, milho, soja e 
gado Ramifica-se em indastrias de oleos e gorduras vegetais, na indiistria textil e usinas 
de algodao. E fornecedora de sementes de a godao. (http://www.maeda.com.br/)  

Multinacional voltada para a area farmaceutica, biotecnolOgica e de manufatura de 
equipamentos laboratoriais. (http: / /www.pnu.cotn/) 

Propaganda veiculada na revista Veja de 01.12.99, pag. 21, apresentada na pagina 
seguinte. 
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4.? 

Cada cientista possui urn talento inato pela descoberta. Mio é algo 

aprendido num livro de ciencias. Ou numa experiencia de laboraterio. 
alga natural, que o leva a investigar sabre a murulo a nossa volta. 

Na Monsanto, nossos cientistas rerent-se a essafantatica serzsatiio de 

curiosidade e de busca coma se estivessern olhando embaixo das pedras. 

cada dia, estatnos descobrindo novas relatoes entre a agricultura, a medicina 
• a nutntaa. 

OL 
DE CAD 

Pois nos sabernos que as pedras que desviranzos hoje info 

nos trazer esperanca sabre ofuturo. Esperanta de termos urn aliment() melhor 
Irma safide melhor. Urn mundo ntelhor 

Aliment° • Satiric • Esperanta" 

Propaganda da empresa Alonsumo, veieuiada cm fl.JA de 0 1 de dezenthro de 1999 
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E essa "busca" de uma maior longevidade, de melhor saude e mais 
alimentos e lucros para toda (?) a especie humana parece nao estar 
restrita ao Hemisferio Norte do planeta ou as empresas que aqui citei e 
seus/suas pesquisadores e pesquisadoras. Aqui no Brasil, programas 
como o Genoma FAPESP, criado em 1997, visam a "capacitagao nacional 
nessa area de pesquisa (a biotecnologia), estrategica para o 
desenvolvimento do Brasil." 11  Dentro desse programa, ha o ONSA 
(Organization for Nucleotide Sequencing and Analysis) que, segundo o 
mesmo folder, "é urn instituto virtual que reime, por meio da Internet, 
laboratOrios e pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa do 
Estado de Sao Paulo", o Projeto Genoma Xylella (que busca o 
seqUenciamento do genoma de uma bacteria que afeta a citricultura 
paulista, a Xylella fastidiosa), o Projeto Genoma Humano do Cancer (cujos 
objetivos sao o sequenciamento de genes de tumores de alta incidencia no 
Brasil), o Projeto Genoma Cana-de-acticar e o Genoma Xanthomonas citri 
(nome de uma bacteria que causa o cancro citrico). As verbas destinadas 
aos projetos citados estao sempre presentes, seja nas reportagens 
veiculadas por jornais e revistas, seja atraves da midia televisiva ou 
mesmo nos folders de divulgacao dos referidos projetos: sao "mOdicos" US$ 
12 milhoes para a bacteria Xylella ser controlada, mais US$ 5,5 milhOes 
para a bacteria Xanthomonas deixar os citros e as culturas de feijao, arroz 
e maracuja "em pal", mais US$ 10 milhOes para o cancer, parcos US$ 8 
milhoes para a cana... 

Na Folha de Sao Paulo de 07 de abril de 2000, acima da manchete 
principal, duas chamadas podem ser lidas: a direita, ocupando duas 
colunas, "Seqfrencia do genoma chega a Ultima etapa" e, a esquerda, 
ocupando uma coluna, "Antincio faz Nasdaq subir". Entre as duas 
chamadas, ocupando as tits colunas restantes, uma seqUencia de 
ilustracOes descritivas sobre "0 que é o genoma humano", "Qual é a 
importancia de sequenciar o genoma" e "0 que fez o novo estudo". 

Quanto a manchete sobre a alta da Nasdaq, mais nilmeros: 

0 animcio do mapeamento do genoma htimnno influenciou o indice Nasdaq, das awes 
de empresas de alta tecnologia dos EUA, que fechou em alta de 2,36%. Somente os 
papeis da Celera Genomics, responsavel pela descoberta, subiram 26%. 

E quanto vale WTI gene?, é o que pergunta e responde Maria Irene 
Baggio (1999), em artigo sobre o "melhoramento" genetic° vegetal. Ela 
relata que 

no periodo de 1947/1968, foram produzidas 11 milhOes e 500 mil 
toneladas de trigo no Rio Grande do Sul. Grande parte dessa 
producao foi obtida corn o cultivar Frontana, alem de outros 

11  Informacoes retiradas de folders do Programa Genoma FAPESP. incluidos na pagina 
seguinte. 
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portadores do gene de tolerancia a acidez. Numa estimativa 
conservadora, pode-se supor que 70% dessa produgao ocorreu em 
areas corn acidez, representando uma produgdo calculada em 
8.050.000 toneladas. 0 valor dessa produgao, considerando o prego 
atual de abril de 1999 de 118 dolares a tonelada, é de US$ 
949.900.000,00, o que corresponde a R$ 1.614.830.000,00 
representando (...) 128.161.000 cestas basicas (p.153). 

Nada como o "apelo" desses nUmeros e cifras. No final das contas, o 
que sao alguns milhoes investidos quando se pode converte-los em cestas 
basicas? 0 que sao alguns milhOes investidos no desenvolvimento de 
"genes sob medida", de "celulas sob medida", feitos para pesquisar, curar e 
salvar? 

Genes, celulas, organismos: o negocio da ATCC 

Quando na genetica, via toda aquela parafernalia tecnolOgica de uma 
forma deslumbrada: meu trabalho era basicamente corn cultivo celular 12  e 
urn dos meus instrumentos de trabalho era urn catalog°, o ATCC 
(American Type Culture Collection - Catalogue of Cell Lines and 
Hybridomas). A American Type... é uma empresa norte-americana que 
mantern e classifica tipos e linhagens celulares diferentes (algumas 
patenteadas) de varias especies, disponibilizando-as mediante pagamento 
atraves de catalogos. 

Se fosse necessario, para a pesquisa, ter urn tipo celular que 
produzisse e secretasse alguma proteina especifica (colageno, por 
exemplo), consultava-se o catalog°, fazia-se o pedido e pagava-se o prego. 
Ap6s algumas semanas as celulas chegavam, tudo bastante mecanico, 
rapid° e pratico: aprendemos (meus colegas de laboratOrio e eu) a 
olhar/privilegiar algumas informagOes e a relegar outras a urn segundo 
piano - a manipulagao, patenteamento e posterior mercantilizagao de 
celulas, tecidos, Orgaos, organismos inteiros e, mais recentemente, de 
seqiiencias nucleotidicas de DNA, so para citar alguns exemplos. Como 
praticas amplamente naturalizadas e difundidas no meio 
cientifico/academico, nao havia espagos para questionamentos ou 
diwidas. 

0 primeiro movimento de desfamiliarizagao de urn de meus antigos 
instrumentos de trabalho na genetica foi um trabalho, intitulado "Nunca a 
relacao custo x beneficio foi tao boa", apresentado no IV Congresso Aberto 

12  Cultivo celular: tecnica que permite manter, sob determinadas condicoes ditas "otiraas", 
celulas quaisquer vivas dentro de placas estereis. 
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aos Estudantes de Biologia (IV CAEB) no segundo semestre de mestrado 
(1999). Num primeiro momento, tentei ir pela "contramao", lancando 
outros olhares sobre este catalogo, diferentes daqueles outros, que apenas 
buscavam respostas rapidas, diretas e simples. Da mesma forma, tentei 
problematizar, ainda que bem de leve, o "espirito" dessa empresa, a 
American Type Culture Collection, urn espirito que faz corn que ela prOpria 
se intitule como 'vital para as biociencias'. Meus questionamentos quanto 
ao catalogo da American Type... aparecem aqui devido ao fato de a 
"biopirataria", o patenteamento e a "comercializacao da vida" ocuparem 
certo espaco nas midias. Nesses casos, a genetica, a biologia molecular e a 
biotecnologia aparecem como "ameacas aos povos indigenas", como 
ciencias voltadas ao lucro de grandes multinacionais. Por outro lado, a 
biotecnologia tambem é vista, tanto nas midias quanto nas mais diferentes 
instancias culturais, como fundamental ao desenvolvimento e 
independencia nacionais, e a pratica do patenteamento de organismos 
nativos e tida, dessa forma, como necessaria "a soberania nacional". 
Entao, num primeiro momento, analiso o catalogo impresso que disponho, 
logo depois passando a discutir alguns aspectos do site da empresa na 
Internet. 

Lendo as primeiras paginas do referido catalogo (pela primeira vez em 
muitos anos!) pude ir percebendo algumas coisas bastante interessantes. 
A ATCC, segundo seus prOprios organizadores, consiste na "Unica empresa 
(organizacao) privada sem fins lucrativos dedicada a coleta (colecao), 
preservacao e distribuicao de culturas autenticas de microorganismos 
vivos, virus, DNA, plantas e celulas humanas e de animais"' 3 . 0 carater 
nonprofit alegado - e reafirmado no site da mesma organizacao - aparece 
quase como urn indicativo de filantropia. Esta empresa tambem adquire, 
coleciona, mantem e distribui (desde 1925) "para a comunidade cientifica 
internacional" culturas biologicas de bacterias, algas, protozoarios e 
fungos. Algo realmente inestimavel, um verdadeiro tesouro da 
humanidade... E mais! 

(...) A organizacao realiza e patrocina pesquisas para assegurar a 
autenticidade dos materiais da colegao e para melhorar e 
padronizar metodos de caracterizacao, manutengdo, preservagao 
e distribuicao de todos os materiais. As pesquisas em fisiologia 
celular, microbiologia comparada e sistematica microbiana 
formam uma parte distinta do (nosso) empenho laboratorial. A 
ATCC tambem fornece informagOes tecnicas nessas areas. A 
Instituicao desempenha urn papel vital nas biociencias, no 
ensino e na industria, atraves de servicos, pesquisa e educacao. 

A afirmagao e legitimacao do carater autentico dos itens da colecao da 
ATCC (sejam celulas ou quaisquer outras coisas) e algo recorrente: frisa-se 

Todas as traducOes do ingles para o portugues sao minhas. 
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que a instituicao nao é meramente uma colecionadora e/ou distribuidora 
de materials; ela é, antes, engajada na prOpria pesquisa, preocupada corn 
a materia-prima que fornece, "vital" para uma pesquisa de qualidade, corn 
requisitos de primeiro mundo. 

A empresa American Type... diz-se sem fins lucrativos, apesar dos 
c6digos de precos estarem presentes ao lado de cada descried() de tipos 
celulares e, ao mesmo tempo, afirma que "proporcional ao trabalho, tempo 
e despesas de uma investigaeao cientifica, o custo de urn material 
autenticado é insignificante e, quer sejam culturas da ATCC ou outras 
igualmente caracterizadas, o investimento precisa ser feito." Ou seja: 
gasta-se tremendamente num trabalho como esse, entao o custo dessas/es 
celulas/DNAs/organismos e praticamente simbOlico, frente a qualidade, 
beneficio e autenticidade endossados pela organizacao... mas nao s6 por 
ela: nao é a toa que, na pagina iii, antes mesmo da introduedo ja referida, 
aparece uma lista de outras organizaeOes filiadas (como a American Society 
of Human Genetics, e a National Academy of Sciences, s(5 para comeear a 
citar) e seus respectivos cientistas-representantes. 

E os negOcios estao ficando mais ageis (quase imediatos) corn a 
utilizaeao da Internet: nao é mais necessario fazer o pedido por carta, fax 
ou telefone, basta urn clique do mouse... 

Visitando o site da ATCC na Internet (www.atcc.org/atcc.html)  obtive 
algumas informaeOes muito interessantes: o catalogo que disponho (de 
linhagens celulares e hibridomas) pode ser agora acessado on-line, 
impresso diretamente da pagina ou solicitado em CD-ROM. Selecionei 
alguns dos itens do site para serem brevemente comentados e, logo apOs, 
Jae° algumas consideracties sobre esse "negOcio da vida". 

• Plant Science Resources 
• ATCC manuals/books 

l'717;7 	 afk 

Aqui, qualquer pessoa obtem perguntas e respostas selecionadas pelos 
pesquisadores afiliados (como manter as celulas compradas, 
procedimentos de biosseguranea, como estocar as celulas, bem como o 
DNA, etc.). 

• Cell line discoveries (new!) 
• 1999 Price information 

".■., 

Os kits (que nada mais sao do que urn conjunto de reagentes 
especificos para um determinado fim) utilizados no laboratOrio onde fazia 
estagio eram disputadissimos, pois todos vem corn urn numero 
determinado de reaebes possiveis e, ate que fossem padronizadas as 
condiedes/variaveis desses testes (as vezes isso levava semanas), varias 
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reacOes eram "desperdigadas", assim como muitos dOlares. Pouco antes 
desses reagentes terminarem fazia-se urn novo pedido, e o ciclo se 
completava. 

Produtos da "mais alta biotecnologia", os kits - e eu os chamaria de 'as 
galinhas dos ovos de ouro' de qualquer empresa do ramo - davam muito 
trabalho (quando da padronizagao ja referida) e muitas dores de cabega 
(pelo seu custo elevado e pela responsabilidade de nao errar), mas 
ofereciam o respaldo, a garantia - internacional - de que ali se faziam 
pesquisas "de ponta", utilizando recursos de "primeiro mundo", cujos 
resultados poderiam ser (caso fossem aceitos para publicagao em revistas 
internacionais conceituadas) reproduziveis em qualquer lugar do planeta 
por qualquer outro/a cientista. 

• Hybridoma Data Bank (HDB) 
• MR4 (Malaria Research 86 Reference Reagent Resource Center) 

NCTI Hu= L-or„.7 TumaT  

DNA de celulas tumorais humanas e o que precisas? Aqui, pode-se 
encontrar uma descrigdo de algumas das muitas linhagens celulares que 
essa organizacao mantem. Entre elas, a K-562 (cujo cOdigo é CCL-243), 
bastante usada no laboratOrio onde fiz meu estagio. Esta linhagem celular, 
segundo consta no catalogo, foi "estabelecida por Lozzio e Lozzio (Blood 45: 
321-334, 1975) de celulas da pleura14  de uma mulher de 53 anos corn 
leucemia mielaide crOnica em crise bldstica terminal15." (pag. 129). 25 pg 16  
de DNA genOmico de celulas dessa linhagem custam 75 dOlares, uma 
verdadeira pechincha... 

• TIGR/ATCC Special Collection (TASC) and I.M.A.G.E Consortium 
Clones 
Yeast Genetic Stock Center 

DNA genOrnico de fungos como o S. cerevisiae e o Candida albicans em 
aliquotas de 25p.g pelo prego de $ 130.00, mais despesas de envio! Uma 
bagatela, convenhamos... 

1 4  Pleura: nome de uma das membranas que envolvem o pulnado. 
Doenca dita rnieloproliferativa, onde celulas da chamada linhagem raieloide, como p. ex. 

os monocitos, basofilos, eosinofilos, etc.. passam a ser lancadas na corrente sangiiinea 
sem estarem totalmente Inaduras', causando a chamada crise blastica, que pode evoluir 
ate a morte da pessoa. 

t, simbolo de micrograma; lmg=1000p.g 
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Patenteadores de genomas 
Em artigo publicado no Caderno Mais!, da Folha de Sao Paulo do dia 

16 de margo de 1997, Denise Bernuzzi de Sant'anna aponta para uma 
situagao perturbadora: o corpo passando a ser materia-prima do 
capitalismo. Ela conta o caso do americano John Moore, que em 1976 teve 
seu bago retirado como parte de urn tratamento para urn tipo de leucemia 
e, alguns anos mais tarde, descobriu que celulas retiradas desse Orgao 
foram alteradas geneticamente e patenteadas (foi constatado que as 
celulas do seu bago produziam um tipo proteico bastante especifico e que 
este poderia ser utilizado em pesquisas contra o cancer) por uma indUstria 
farmaceutica para a produgao de medicamentos. Ele entrou corn um 
pedido na justiga americana reivindicando a posse das mesmas (em 1988), 
fato conseguido mas posteriormente negado, sob o seguinte raciocinio: 
"uma vez que estas valiosas celulas se tornaram componentes de 
medicamentos, a justica americana decidiu que, em nome da dignidade 
humana, John Moore nao era proprietario de seu corpo (...)." 

Fico eu aqui pensando em todas aquelas celulas patenteadas, todos 
os 3200 tipos celulares diferentes que constam no catalog° da American 
Type Culture Collection, nao pelos seus donos biolOgicos, isso corn certeza 
nao, mas pelos/as cientistas e suas respectivas instituigOes que, pelo bem 
da humanidade (e das indUstrias farmaceuticas, dos laboratOrios 
particulares e, talvez, deles pr6prios) sao seus guardiOes clegitimos'... Nao 
sei se os/as tloadores/as' sabem o que foi feito de suas celulas (talvez ate 
muitos/as estejam felizes em se verem livres delas, talvez a maioria esteja 
morta), mas isso ja é uma outra histOria, e complicada. 

Donna Haraway (1997) fala a respeito de alguns povos indigenas (e 
ela da o exemplo da tribo dos Guaymi, do Panama) que estao contestando 
o patenteamento genetic° humano na justica, pedindo o "repatriamento" 
de seu material genetic° da American Type Culture Collection, bem como de 
outros bancos genOmicos. Alguns estudos populacionais feitos aqui no 
Brasil contam corn dados de tribos amerindias, e eu me pergunto como é 
que todos esses indios doaram todo esse sangue, e sob quais 
circunstancias... 

Denise Sant'anna continua, no artigo ja referido, falando a respeito 
desse trafico que assim se configura, 

(...) no qual as populagOes pobres servem de armazens vivos as 
populagOes ricas. Pois nao ha `zona neutra', distante de todo valor 
econOmico, em que supostamente circulariam celulas, genes, plasma, 
etc. Podendo ser cultivados e conservados fora de seu contexto 
organic° inicial, mesmo fragmentos microscOpicos do corpo significam 
urn capital altamente rentavel aos grupos que detem a sua 
propriedade. 
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E Santos (1999) completa o raciocinio: "dugs fog 	Inas de colonizar 
deste seculo: colonizar para conhecer/conhecer para colonizar". 

Mas o que mais me impressionava no ATCC (e impressiona, ainda 
hoje) sao as info' magOes tecnicas: ...tais celulas foram obtidas a partir de 
urn tal tumor encontrado em tal lugar num adulto caucasoide de 17 anon, 
identificadas pelo doutor...e os dados foram publicados no Journal of.., e 
assim por diante. Ate em toda uma secao do catalogo, onde garante-se que 
ha celulas retiradas de individuos normais (intitulada Fibroblastos de pele 
humana normal e variantes geneticas, pag. 198), ha informacOes a respeito 
dos/as doadores/as (donors), como idade e sexo. Depois, so existem outras 
informacOes tecnicas (como cOdigos de pregos, meios de cultura 
recomendados para a propagacao das celulas) e o autor da biOpsia. 

Ainda nessa secao, a American Type Culture Collection alerta aos 
pesquisadores e pesquisadoras que este tipo celular especifico suporta 
apenas de 15 a 35 passagens serials ou subcultivos (pelo que me lembro, 
isso é quase tres vezes menos que outras celulas, como as cancerosas), e 
que se estes/ as pretendem empreender uma pesquisa de longa duragao, é 
necessario levar em consideragao este fato (ou seja, comprar mais celulas 
em tempo habil). 

Cientistas, especialistas em seus campos, tem gasto indistintamente 
tempo e trabalho corn aconselhamento e participacao direta e tem 
contribuido para a ampliacao das colecOes. Para corn todos esses, a 
ATCC reconhece a sua divida e os agradece por sua cooperacao e real 
contribuicao a nossa heranca cientifica. 

Com isso, a empresa American Type... agradece a esses valorosos 
cientistas que dedicam suas vidas em prol de urn "bem coletivo" e toma 
para si, novamente, urn papel vital: a de ser guardia de `nossa heranca 
cientifica', detentora do que ha de mais valioso na humanidade - a sua 
"essencia", ordenada e definida de acordo corn as seqUencias de ATCG's do 
DNA. 

Mas as manchetes tambem chamam a atencao para outros "negOcios 
ainda mais lucrativos" - um deles, bastante noticiado no final de 1999... 
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Bebes engenheirados: produtos desse tempo 

25 de outubro de 1999. Ovulos de modelos norte-americanas sao 
postos em leilao na Internet. Alguns meios de comunicacao - a televisao, a 
prOpria Internet, os jornais e revistas de circulagao nacional - veiculam 
todo o tipo de materia sobre o fato: histOrias pessoais, dramas familiares, 
pesquisas de opiniao, depoimentos. 0 site de Ron Harris, 
(www.ronsangels.com), a.quela semana, recebeu cerca de 5 milhoes de 
acessos. Atualmente, junto da fotografia de uma estonteante mulher loira, 
branca e de seios fartos, a mensagem de boas vindas: "Venha para a 
beleza, venha para 'The Ron's Angels', o anico site que da a voce a 
oportunidade Unica de dar lances em Ovulos de mulheres bonitas, 
saudaveis e inteligentes." Uma semana depois, em 3 de novembro de 1999, 
duas revistas de grande circulacao nacional - VEJA e Isto E - abordam o 
fato, em materias de capa corn as manchetes Bebes prelabricados e 
Vendem-se bebes, respectivamente 17 . 

Vamos nos deter na capa de IstoE por um momento. Que "coisas" 
podem ser tiradas dal? De que modos a genetica aparece nessa imagem? 
Que corpos sao esses mostrados ai? 0 que eles nos dizem? 0 que esta 
sendo vendido? Sao bebes, sao Ovulos, sao mulheres/modelos, sao 
promessas de beleza e saUde, sao exemplares de revista? 

Vendem-se bebes, em caracteres vermelhos sobre urn fundo branco e 
mais ou menos no meio da capa, funciona como urn chamariz - trata-se de 
trafico de criancas? Ao deslocarmos nossa atencao do titulo para a imagem 
imediatamente acima, a surpresa: em primeiro piano, aparecem tres bebes 
(sorridentes, corn carinhas de espanto e curiosidade) dentro de tits tubos 
de ensaio de vidro. Bebes "de proveta", claro, estao vendendo bebes "de 
proveta". Imediatamente abaixo de Vendem-se bebes ha uma lista de 
tOpicos que "reforca" a manchete, de muitas e diferentes maneiras - Ovulos 
de modelos sao leiloados pela Internet, Bancos oferecem semen de cientistas 
e intelectuais e Quais as caracteristicas que voce pode, de fato, escolher 
para o seu filho. 0 olhar volta-se novamente para a imagem dos bebes em 
tubos de ensaio etiquetados... Cada etiqueta traz uma foto de mulher e urn 
valor, variando de 15.000 a 50.000 dolares. Os precos sao diferentes, as 
mulheres sao diferentes (mas sao todas belas mulheres), os bebes sao 
muito parecidos... A mulher loira, a esquerda, vale mais do que a morena e 
a ruiva juntas... Pode-se fazer uma especie de transferencia de 
caracteristicas e valores - no caso, da beleza e tipo fisico da mulher para o 
seu Ovulo - mas elas continuam etiquetadas (vulgarizadas?, prostituidas?), 
"chocando o mundo" (como frisaram os autores da materia, no interior da 
revista) por nao serem maes, por nao representarem a maternidade, por 
serem apenas fomecedoras/vendedoras de material biolOgico... 

Capas inseridas nas paginas seguintes. 
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Bancos oferecem semen de cientistas e intelectuais... Interessante 
como, nessa capa da revista Isto E, a beleza esta para o feminino, assim 
como inteligencia esta para o masculino (pois Os ovulos sao de modelos e o 
semen a de cientistas e intelectuais...). A relacao beleza/mulher e 
inteligencia/homem e natural, e dada a priori... Na reportagem no interior 
da revista, corn o titulo "Cegonha pret-a-porter. Leila° de ovulos pela 
Internet choca o mundo e mostra que alguns casais desejam filhos 
perfeitos a qualquer preco", o porta-voz de uma empresa norte-americana 
que tambem disponibiliza pela Internet fotos e biografias de doadores/as 
afirma: "Os pais estao cada vez mais seletivos. A cada minuto temos cerca 
de 150 pessoas olhando nossos arquivos pela Internet. 0 que mais se 
procura para urn bebe sao especificacOes com relacao ao cabelo, seguido 
de olhos e QI do doador." Entao, agora, nao basta a muiher ser so bonita - 
ela precisa aliar beleza, satide e inteligencia (urn genoma "caprichado") 
para que a pratica (no caso, a venda de seus Oyulos) seja "possivel", 
"desejaver, "acessivel" e, ao mesmo tempo, "chocante", "consumista", 
"eticamente discutivel", "moralmente distorcida"... 

A interpelacao feitalmediada/realizada pelo discurso jornalistico e 
direta: Quais as caracteristicas que voce pode, de fato, escolher para seu 
filho. Quern de nt.'s nao deseja filhos saudaveis? A midia apresenta as 
testagens geneticas dos embrioes como a possibilidade de escolha real e 
palpavel... Mas quais seriarn as melhores caracteristicas herclaveis? 

Muitas foram as reportagens e matarias em jornais, revistas, 
televisao, interne e em outros meios sobre o leilao de Oyulos de modelos, 
todas entre o final de outubro e o inicio de novembro de 1999. So na Folha 
de Seto Paulo, 14 noticias faziam alguma alusao aos "bebe's engenheirados" 
nesse periodo. 0 assunto entrou na pauta dos principals telejornais do 
pals, virou cartoon, virou gozacao generalizada. Manchetes como "Lei 
impede a venda de ovulos", "EUA tem leilao de ovulos de modelos", "Mae 
recorre a aborto apos diagnostico", dentre muitas outras, foram 
veiculadas, por isso decidi visitar o comentado e "badalado" site na 
Internet. 

Ao entrar nele, qual nao foi a minha surpresa ao me deparar corn a 
foto de urn homem jovem e ma.sculo, o "modelo 89", corn urn "lance 

minimo" de US$ 15 mil. Abaixo da foto, uma descricao 
que parece ter sido feita pelo proprio modelo: 

"Perfeita satide, homem de sucesso heterossexual e 
modelo masculino. Sou urn homem honest() e sincero 
que entende as necessidades dos pais e o amor que 
estes tern pelos filhos. Sou solteiro, com meus 30 
anos, [medidas no sistema metric° inglesj, olhos azuis, 
cabelo castanho (...). Sou o "filho do meio", corn mais 
duas irmas e dois &mans - todos em perfeita saCide, 
sem maiores doencas e todos corn alturas e pesos 
proporcionais. (...) Nao tenho ex-esposas e nem Mhos." 
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No editorial do site, seu criador, Ron Harris, urn fotOgrafo 
profissional, explica por que decidiu viabilizar o lend°, primeiro de Ovulos e 
depois de esperma, pela Internet. Harris usa argumentos cientificos 
"retirados" da midia impressa norte-americana (como Scientific American e 
National Geographic) para, segundo ele, "democratizar" a selegao sexual 
humana. De acordo corn varios estudos, desenvolvidos nas areas da 
genetica do comportamento e da biologia evolutiva, Harris argumenta que 
as femeas da nossa especie precisam ter alguns atributos que as tornam 
"atraentes" aos machos - uma proporgao "ideal" de gordura corporal, 
acumulada nos seios, quadris e nadegas, demonstrando "fecundidade" e 
juventude (beleza, segundo Harris); ja os machos precisariam ter, para 
serem atraentes as femeas, segundo o seu editorial, "juventude, fertilidade 
e boa aparencia". As pessoas que nao tem esses "atributos", geralmente, 
ficariam "a margem" da selegao sexual, sem "capital genetico", sem o sex 
appeal necessario a perpetuagao da especie. Harris estaria dando a chance 
de todos e todas, bonitos/as ou feios/as (mas corn dinheiro suficiente), 
terem acesso a urn background geneticamente superior. 

E da natureza humana lutar para melhorar qualquer coisa. De frutas 
e vegetais a medicina, e igualmente para genes de plantas e animais, 
nos modificamos cada coisa para produzir o maxim° que pudermos. 
Agora, a ciencia modema apresenta a miraculosa possibilidade de 
melhorarmos a nos mesmos. Atualmente, nosso meio é atraves da 
fertilizagao in vitro, na qual os seus Ovulos ou o seu esperma sao 
combinados corn os Ovulos e o esperma de urn background genetico 
superior. E possivel produzir uma "super crianca" desta maneira? N6s 
todos sabemos que as criangas de pessoas belas ou brilhantes 
geralmente herdam estas caracteristicas. Algumas vezes, 
espetacularmente, elas nao o fazem. Certamente, nao ha garantias 
que as criangas produzidas de genes superiores combinados corn os 
seus proprios resultarao ern criangas similarmente superiores - mas 
nossa luta reflete a determinagao de "passar" cada vantagem possivel 
para nossos descendentes. 

Harris adverte que nao esta sugerindo que se construa uma 
sociedade apenas corn pessoas bonitas, mas que o site estaria apenas 
"espelhando nossa sociedade, na qual o lance maior vai, usualmente, para 
a beleza". 



Medicine 

Genetics, a medicina do futuro? 
Manchetes como "Sera possivel viver ate os 125?", "Genetica pode 

prevenir doencas", "Seqiiencia de DNA abre caminho para novos 
diagn6sticos e tratamentos" e "Escolha o seu bebe", todas retiradas da 
Folha de Sao Paulo do final do ano 2000, apontam para uma ciencia que 
pode (e vai, pelo menos é o que a imprensa diz...) salvar a humanidade, 
curar doencas, prolongar a vida humana, melhorar a especie, beneficiar as 
futuras geracOes. E algo realmente de encher os olhos, de causar 
assombro e deslumbramento, mas que pode (e deve) ser problematizado: 
quem, afinal, fala sobre a genetica, a biotecnologia e a medicina, de que 
lugar fala e o que diz? 

Em janeiro de 1999, a revista norte-americana TIME anunciava, em 
sua capa 18 , um artigo especial intitulado "The future of medicine. How 
genetic engineering will change us in the next century" (0 futuro da 
medicina. Como a engenharia genetica nos modificard no prOximo seculo). 
Nela, o simbolo da medicina - a cobra ao redor do cajado de madeira se 
mistura/confunde/mescla a uma fita de DNA, atravessando o centro da 
capa na vertical, compondo uma imagem que fala, e muito, do 
"borramento" da engenharia genetica e da medicina, bastante apregoado 
tanto na midia impressa brasileira quanto na norte-americana. A fusao 
parece, a primeira vista, perfeita: a cobra (medicina) nunca mais sera a 
mesma, assim como o DNA (a genetica)... A continuagao (complementagao) 
da manchete, no canto inferior direito - "Como a engenharia genetica nos 
modificard no prOximo seculo" - e direta: a revista TIME mostra como, tudo 
e em detalhes... A imagem do cajado de madeira e da cobra significam o 
passado, significam uma medicina "xamanistica", aquela do tempo de 
Hip6crates: o futuro da medicina pertence a espiral colorida do DNA. A 
pagina 4, bem no inicio da revista, aparecem os contribuidores, ou seja, os 
responsaveis pela materia especial de capa (o editor de projetos especiais, 
o editor de ciencia da revista, o dr. James D. Watson ["co-descobridor" da 
dupla helice do DNA], o embriologista Ian Wilmut ["criador" de Dolly] e 
mais tres jornalistas cientificos de TIME), urn grande time de 
personalidades e especialistas em ciencia e tecnologia, prontos para dar 
seus depoimentos. 

A reportagem "The biotech century" (0 seculo da biotecnologia) é 
longa, ocupando 44 paginas desta que e uma das revistas mais lidas dos 

18  Capa inserida na pagina seguinte. 
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Estados Unidos. Urn de seus autores, Walter Isaacson, anuncia que a 
prOxima "revolucao medica" ira mudar o fato de que, no seculo XX, a 
medicina ter feito muito pouco para aumentar o tempo de vida dos 
humanos saudaveis, "porque a engenharia genetica tern o potencial de 
conquistar o cancer, fazer crescer novos vasos sangaineos no coracao, 
bloquear o crescimento de vasos sangfrineos irrigadores de tumores, criar 
novos Orgaos de stem cells [celulas-tronco progenitoras] e, talvez, resetar o 
cOdigo genetico primario que causa o envelhecimento celular". A prOxima 
"revolucao medica" é a "revolucao genetica", a "revolucao biotecnolOgica". E 
o mesmo autor convida os seus leitores: "Mas isso é ficcao cientifica. 
Viremos a pagina, agora, e vamos a verdadeira ciencia." A verdadeira 
ciencia que a revista TIME mostra em detalhes... 

"Ciencia vence natureza", "0 futuro no sangue", "Comeca uma nova 
era da medicina" e "Projeto brasileiro vai mapear gene do cancer de mama" 
sao as manchetes do caderno Vida, de Zero Hora de 1° de julho de 2000, 
inteiramente dedicado a "Revolucao genetica - o antIncio do 
seqUenciamento do GENOMA HUMANO abre urn leque de novas 
possibilidades na Medicina". A primeira reportagem, "Ciencia vence 
natureza", ocupa apenas uma coluna e 29 linhas e apresenta uma especie 
de "estudo de caso": conta a histOria de uma familia que se descobriu 
afetada por uma mutacao genetica que causa o aparecimento do 
carcinoma medular de tire6ide. 0 mapeamento genetico da familia em 
questao propiciou que as pessoas portadoras do gene fossem logo 
diagnosticadas e tratadas. Ao lado da materia, ocupando duas colunas, a 
fotografia de uma das pertencentes dessa familia, estudante de medicina e 
portadora do gene causador do carcinoma. A jovem, de jaleco branco, posa 
para a foto sorridente, tendo a sua frente urn microscOpio Optico. A 
reportagem diz: "Operada antes que o cancer se espalhasse para as areas 
adjacentes a tire6ide, a jovem comemora hoje a vit6ria da ciencia sobre a 
natureza, e espera que a decodificacao do genoma humano propicie a 
identificacao do gene antes mesmo do nascimento". A reportagem fala de 
uma genetica vitoriosa, de uma ciencia poderosa (uma construcao humana 
poderosa) que vence a natureza, que vence a doenca, que derrota a morte. 
Fala, tambem, de uma ciencia "adaptada" a esse tempo de modems e de 
cablemodems, que pode "antecipar", "prevenir", "chegar antes", 
"diagnosticar previamente", "curar agora". 

"Genoma para quern?" é uma traducao de urn artigo originalmente 
escrito para a newsletter eletrOnica "Genesage" (www.genesage.com ), 
publicada no Caderno Mais! da Folha de Sao Paulo. 0 subtitulo da 
reportagem de Charles Cantor menciona uma interessante "medicina 
genetica individualizada": "A promessa de uma medicina genetica 
individualizada, justificativa maior do megaprojeto de decifracao do DNA 
da especie, sera cumprida inicialmente s6 para grupos homogeneos de 
paises desenvolvidos". (...) No mesmo Caderno Mais!, mais duas 
reportagens chamam a minha atencao pelo seu tema: "0 perigo das 
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manipulacOes geneticas" e, logo abaixo, na mesma pagina, "Geneterapia no 
sistema nervoso". 

Em "Genoma - o que ele tern a ver corn sua vida", reportagem ja 
parcialmente analisada num capitulo anterior , o autor Daniel Hessel 
Teich, editor de Ciencia e Tecnologia da revista VEDA, afirma que "o 
conhecimento da raiz biolOgica dos seres humanos e de outras especies vai 
transformar a medicina, permitir o desenvolvimento de novos remedios, 
expandir o ntiimero de doer-was trataveis e facilitar os diagnOsticos". Noutro 
trecho, ele afirma que mapeamento recern-apresentado (sic) e o 
resultado da analise de material coletado de dezessete doadores. Mesmo 
depois de a seqUencia ser completada, ha muitos obstaculos a superar ate 
ser possivel aproveita-la na medicina". 

"Ciencia decifra c6digo genetico e abre nova era para a medicina" 
(FSP, 27/06/2000), "Longevidade - A ciencia acua a morte" (reportagem da 
revista Arnanha de junho 1998): mais e mais manchetes se somam, todas 
marcando, recorrentemente, a importancia que a genetica tern assumido 
no que a midia chama de "a medicina do futuro". Essa entao configurada 
"nova medicina" estaria baseada em muitas tecnologias ainda nao 
disponiveis hoje, mas que estao sendo referidas nas revistas, jornais, TV, 
cinema e em outras instancias culturais. Marca-se que os beneficios da 
genetica e da biotecnologia so serao realmente sentidos "pelos filhos de 
nossos filhos" mas, em determinados momentos, tambem se "fala" do 
"agora", daquilo que efetivamente esta disponivel no mercado e que pode 
nos beneficiar diretamente. 

Tamb6m muito comuns sao as representagOes da medicina que, 
agora "acoplada"/colada a genetica, adquire um status de ciencia exata - 
fomecendo dados precisos, corn 99,9999% de acerto em diagnOsticos, o 
que permitiria um tratamento mais adequado, uma cura mais provavel, 
etc. Em alguns textos analisados, era a biologia (e nao a medicina) que 
passava a "alcancar", atraves da genetica, os "patamares mais elevados" 
das ciencias exatas. Afinal de contas, o DNA nao mente jamais, isso é o 
que a midia nos ensina. "Ele" exclui a paternidade e, dentre muitas outras 
coisas, afirma e reafirma que somos todos urn so... Entao, seja racista se 
for capaz. 



Se a pesquisa genetics falou,... 
Pequeninas fotos de aproximadamente 1cm 2  estao dispostas como 

uma grande colcha de retalhos. Mas nao sao fotos quaisquer: sao todas de 
homens e mulheres, das mais diferentes racas/etnias e povos. Percebe-se, 
olhando mais atentamente, apenas umas 20 fotografias diferentes, cada 
uma repetida, pelo menos, 10 vezes, formando um mosaico, um grande 
vitral aparentemente aleatOrio. Quase todos/as sorriem, alguns/mas com 
sorrisos largos, outros/as mais comedidos/as. Ha os/as bem serios/as, 
mas sao poucos: como eu ja disse, quase todos estao felizes. No centro 
dessa colcha de rostos diferentes, dessa miscelanea de carinhas 
sorridentes, urn anico rosto emerge. Mas tambern nao se trata de uma face 
qualquer, mas o rosto e parte do colo de uma moca branca, jovem, corn 
grandes olhos verdes chamativos e boca vermeiha carnuda. As pequenas 
faces "enquadradas" adquirem novas cores, mescladas corn as cores da 
moga: aquelas que estao fora da area da face formam urn "pano de fundo" 
azul escuro; as que estao na boca sao vermelhas, os rostos sob os olhos 
sao verdes. Acima da testa da moga branca, o logo IstoE, com bordas 
brancas e preenchimento vermelho. No colo da ja referida moga, a 
manchete comega corn urn "SEJA RACISTA", em letras brancas, e, logo 
abaixo conclui, corn letras menores: "se for capaz." Fora de todo o mosaico, 
no rodape da pagina, vem o subtitulo: "Pesquisa comprova que nao 
existem ragas e derruba desculpa cientifica para a discriminagao." 

A capa e inquietante... Ha tensao entre imagem e legendas, entre 
imagem e manchete, elas nao parecem dizer a mesma coisa num primeiro 
momento - ha "lutas" por significados, que atravessam o pequeno espago 
de tempo entre o ato de olhar e o seu processamento no cerebro, corn 
cores, formal, letras e outras impressOes competindo... 

Que coisas podem ser tiradas/percebidas desta imagem? 0 que ela 
esta dizendo a respeito da genetica, da raga e da etnia? 

A presenga da moga jovem, loira, branca de olhos verdes "domina" a 
imagem... sao os "outros" que mudam de cor, que se "transformam", que 
sao/estao "enquadrados" e a pesquisa mencionada no rodape serve, de 
uma certa maneira, como uma justificativa para a manutengao de 
situagoes de privilegio de um grupo social sobre os "outros", pois nao ha 
razao para lutas: partilhamos de urn denominador comum, de urn DNA 
comum. E quase uma concessao branca, uma grande concessao. E os 
"outros" sorriem, felizes... 



Agora e corn a policia 

Pesquisa comprova que nap existem raps e derruba desculpa cientifica para a discriminacao 

Capa de /sta.' de 18 de novembro de 1998 
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Segundo Silva (1999), "o poder esta inscrito na representagao; ele 
esta "escrito", como marca visivel, legivel, na representagdo." RelagOes de 
poder visiveis no "colonizador" (branco, europeu) no centro; nos 
colonizados ao redor, nas margens, a sorrirem (resignados?, confiantes?, 
felizes apenas?); no poder da genetica, ela sim, capaz de acabar corn a 
discriminagdo. 

E quem pode falar que nao ha razdo para o racismo? 
E uma mulher branca que e "posta para falar" seja racista se for 

capaz: so uma mulher poderia ser colocada aqui, no papel de 
"miscigenada", de "impura", mesmo que a "colcha de retalhos" aparega em 
segundo piano, como algo presente mas que nao altera nada ou quase 
nada... mas e ela, a branquidade, que diz, que confronta, que fornece as 
concessOes, nao a mulher... 

Born, a midia fala, mas ela nao esta sozinha, pois o discurso 
cientifico (mais especificamente e nesse caso, a genetica) fornece a 
legitimagao, "a verdade" dos fatos: nao ha ragas na especie humana, 
segundo a pesquisa genetica, entao nao ha porque sermos racistas. Trata-
se de urn desafio: se tiveres mais forga, mais poder e argumentos melhores 
que estes da revista, baseados em dados e estatisticas criteriosa e 
cientificamente estabelecidos/ as (o que nao e o caso, presume-se), podes 
ser ou continuar a ser racista. Ponto. E quase uma lOgica circular, urn 
"cachorro tentando pegar seu prOprio rabo". Alias, nada nem "ninguem" 
fala sozinho: as falas se cruzam, atravessando-nos e sendo atravessadas 
por nos... 

Na reportagem, fala o "expert" que, nao a toa, é o professor Sergio 
Pena, urn dos representantes brasileiros no Projeto Genoma Humano: 

Pode-se dizer que esse cOdigo é a receita, a fOrmula que instrui o 
nascimento, crescimento, funcionamento e morte de qualquer 

organismo vivo. Dai a promessa do Projeto de favorecer imensamente a 
pesquisa da cura para as mais terriveis doengas que afligem a 

humanidade. 

Essa representagao esta igualmente presente na grande "massa" de 
textos analisados: desvincula-se a pesquisa genetica de todo e qualquer 
carater comercial, industrial, capitalista, social, etc., mostrando uma 
ciencia neutra, pura, acima de qualquer suspeita e de "interesses 
mundanos", desprovida de outros interesses que nao a "benfeitoria da 
humanidade". 

Alem de tudo isso, fala a senadora Benedita da Silva, a primeira 
deputada negra da histOria brasileira, saida de uma favela: 

- A pesquisa pode ser comparada a uma lei. Se a lei existe, mas nao ha 
vontade politica de usa-la como element() promocional de igualdade 
entre os seres humanos, ela acaba no arquivo. 
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Para Benedita da Silva, que sofre "na pele" corn o racismo e a 
impunidade - em setembro de 1999, o Supremo Tribunal de Justiga 
inocentou Marcone Formiga, jornalista de Brasilia, que em 1992 havia 
comparado Benedita a uma macaca em sua coluna no Correio Braziliense 

-essa pesquisa genetica (e seu "carater" de lei, de certeza, de garantia de 
verdade de que nao ha ragas e, portanto, o racismo nao tern razao de ser) 
de nada adianta. E como a Lei Federal n.° 7716/89 (que pune o racismo 
corn cadeia), que existe no papel mas nao nos tribunals. Segundo Rodnei 
JericO da Silva 19, advogado do servigo SOS Racismo de Sao Paulo, "a 
maioria dos juizes qualifica as ofensas contra negros como injUria, e nao 
como racismo (...). As condenagOes por injUria sao facilmente trocadas por 
penas alternativas. Ninguem vai para a cadeia." 

Fala, ainda na reportagem, o rabino Henry Sobel, da Congregagao 
Israelita Paulista, para quem "os resultados dessa pesquisa podem 
reformular os ensinamentos teolOgicos, ja que as diferengas raciais fazem 
parte do conceito de criagao de Deus." 

Fala, enfim, o repOrter Norton Godoy: "Esses cientistas acreditam 
que, a medida que se descobrir o significado do c6digo genetic° humano, 
sera possivel chegar cada vez mais perto da verdadeira natureza humana." 

Jurjo Santome (1995) descreve a raga como sendo "urn conceito bio-
sOcio-politico" e que "os discursos e praticas racistas sao o resultado da 
histOria econOmica, social, politica e cultural da sociedade na qual sao 
produzidos." Mas em muitos momentos da reportagem essas dimensOes 
culturais (sociais, econOmicas, politicas, educacionais, etc.) sao negadas 
em detrimento do biolOgico: "o negro tern pele escura porque sua regiao de 
origem tern urn sol muito forte. Como o excesso de sol é nocivo a sat -1de, a 
pele escura protege o organismo." 

E falo eu, usando tambem as falas dos autores/as por mim 
selecionados/as. 

Varias reportagens 20 , reunidas sob o tema "Racismo cordial", foram 
publicadas no caderno Cotidiano da Folha de Sao Paulo de 23 de agosto de 
1998, dois meses e meio antes da edigao de IstoE aqui analisada. Numa 
delas, "Impunidade cordial", o repOrter Rodrigo Vergara afirma que "o 
racismo cordial que impera no pais dificulta o prOprio reconhecimento de 
urn gesto racista. Na opiniao dos movimentos anti-racismo, o maior 
problema reside na resistencia de policiais e juizes em reconhecer o 
preconceito." 0 mesmo repOrter segue, colocando que "é dificil encontrar 
delegado que registre a queixa de racismo. Ele vai dizer: 'Que é isso, foi so 
brincadeira, vamos encerrar isso por aqui'". E a pesquisa genetica 
noticiada pela IstoE tambem me parece bastante "cordial" - nao existem 
ragas na especie humana, somos todos iguais (?!) e vamos encerrar essa 

19  Segundo nota publicada na revista Epoca de 6 de setembro de 1999. 
Reportagens 	captadas 	pela 	Internet 	no 	endereco: 

http: / /www.uol.com.brifsp/cotidian/ff230898.htra  
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discussao por aqui, de uma vez por todas, "a luz das verdades da 
genetica"... 

Voltando ao comego da materia de capa da revista IstoE, o autor da 
mesma, Norton Godoy, afirma que "enquanto aqui (no Brasil) voce tern 
total liberdade de definir qual é a sua raga, la (nos EUA) é o recenseador 
quern identifica o cidadao entre nada menos do que 7 grupos raciais." Ja 
em alguns paragrafos posteriores, ele escreve que aqui, "...dependendo da 
classe social, muitos negros se definem como pardos, outros mesmo sendo 
mulatos se dizem brancos. Para tentar sanar essa imprecisao, o Orgao (o 
IBGE) esta pensando em introduzir outro quesito, sobre origem..." Nenhum 
"outro" pode se dizer branco, mesmo que a pesquisa genetica "diga" que 
nao existem ragas... 

E agora? 

Somos todos um so? 
Quando busco a reportagem no interior da revista, o susto: a foto 

que a introduz é forte, tomando duas paginas corn uma orientagao 
"paisagem", o que significa que é necessario colocar a revista num piano 
perpendicular. A distancia... a impressao que tenho é de que estou no alto 
de um predio, olhando para baixo. 0 olhar vai direto para o centro de urn 
vOrtice, afunilado pelo que parecem ser circulos irregulares e concentricos 
de pessoas, todos/as corn os rostos voltados para cima, a encarar e a 
son-ir... Para todos os lados que se olhe ha gente, ha rostos e mais rostos 
repetidos. Uma mulher de vermelho guia o olhar do leitor, fazendo-o 
circular (colocada a espagos regulares, fornece uma certa mobilidade 
imagem). Na parte superior, o nome da reportagem comeca corn "Somos 
todos", em letras brancas e, acima, uma tarja vermelha encimada por 14 
rostos, sorridentes e enquadrados, os mesmos vistos na montagem da 
capa. 0 olhar, distraido, volta para o centro do vertice e completa, "UM 
SO", em letras brancas que equivalem ao dobro das outran, na sentenga 
anterior. "Somos todos UM SO", repito a mim mesma. No canto inferior 
esquerdo, a legenda da foto, em vermelho, diz que "Pesquisa genetica 
internacional mostra que nao existem ragas na especie humana, 
derrubando qualquer base cientifica para a discriminagao." 

A imagem, assim como a anterior, tambem é uma montagem: quinze 
ou vinte rostos diferentes sao multiplicados, via tecnicas de computacao 
grafica, ate darem uma ideia de "massa", de multidao que, a distancia, 
parece uma coisa sO. Rosa Fischer (1996) aponta alguns paradoxos 
semelhantes aos que registrei, baseada nos saberes de Michel Foucault: de 
urn lado, uma busca da "volta para o si mesmo", ao sujeito individual (seja 



0". 
; 	 0. 0 	44(  

Sp; ,v4:t • 	4,  

4.14,14.4„. 

ovita
lilit

if .4  

iiit' ' E Illtt. 4 	77 4;:ti  1Z0,' 	 I - ' * • . 	""'% all?' 	..40,  
v..... ii 	4.-4..4 . 	, w- j;0101V .0 . .1 * 

4 ..11,—  Is  

' 

t  ' 4  ' "41111 ''''' % 4'irk 7$1.#  

r-d". 4 ...rta,  - .• 	--.4t- 14;41'Ine. .....-••• 	I:4.M* a .1  

	

4t. 	. 
1-1 iliti 4.) 

40 .44°  

Pesquisa genetica 
internacional rostra 
que na) existem raps 
na especie humana, 
derrobando qualquer 
base cientifica para 
a discrinfinacao 
NORTON GODOY 

c tuts pc squisador do IBC hater a sua porta c perguntar 
twat .; suit rata. voce: terti dthidas para responder? Por 
mats banal tine puce:I., essa LitieStri0 Cstli gerando muita 
polemiett nos fisaados tinidos. 0 pre s tdotte Bin Clinton 

chegou a ktrntar tuna comissao de alto nivel para akeuti-ht. 
Isso porque. assim como os brasileitos. os americanos W0 rea-
War no ano 2000 o tilt into censo do secultt. La, porem, o resul-
t:Ado do perfil racial tla populacao nint e apenas mats nut quesito 
estatistico. Influi, entre outran coisas, na distribuicao de recur-
s ts Orgaos tedertik e ntio.ltovernamentztis dedictodos as cha-
matitts minorias etnicas. linquanto aqui wee ,  tent total libertitate 

lmagem clue abre a reportaeem de capa de Ls -t()/, de 18 de novembro de 1998 . 



•.) 

72' 

118 

racista se for capaz, por exemplo) e, de outro, uma tendencia 
homogeneizacao de diferencas, ao "sujeito globalizado" (somos todos urn so, 
nao e o que a pesquisa genetica afirma?). E outras proposicOes vao se 
juntando/colando a essa Ultima, a medida que se le o texto, repetindo e 
repetindo e repetindo, sempre uma mesma 

Ou seja, nao importa a cor da pele, as feicees do rosto, a estatura ou 
mesmo a origern geografica de qualquer ser humano (tracos que 

istinguera culturalmente etnias): geneticamente, somos todos muito 
semelhantes.. (jornalista Norton Godoy) 

Portant°, os humanos sao a mais homogenea especie que 
conhecemos... A capa da /sr° E 6 uma representagao dessa 

homogeneidade: uma jovem loira de olhos verdes e resultado do 
cruzamento das mais diversas etnias, que remonta aos mais longinquos 

antepassados humanos surgidos na Africa. (jornalista Norton Godoy) 

(...) a nossa igualdade ester justamente no fato de que todos somos 
igualmente diferentes. (medico geneticista Sergio Pena) 

(...) se eu tiver acesso ao cOdigo genetic° de 10 africanos, 10 amerindios 
e 10 chineses, nao you conseguir saber quaff e de que grupo geograffco. 

(...) Os genes que determinam as caracteristicas fisicas, como cor de 
e, sao tao poucos que perdem signific,ado se comparados ao ntunero 

‘A. 	 total de genes. 
medico  e geneticista Sergio Pena 

Antes de mais nada, e precis° tambern acabar corn essa historia de 
minorias e diferengas. (...) Eu nao quero ser diferente... 

(Senadora Benedita da Silva) 

Essas falas sao, de certa maneira, "cordialmente racistas" pelo fato 
de "pregarem" o silenciamento das diferencas corn argumentos cientificos: 
se geneticamente somos semelhantes, e o genetic° hoje tern urn status de 
veracidade muito grande, entao nada mais importa... Como 
apropriadamente coloca Santome (1995), esse cientificismo da linguagem 
tern a finalidade de "impedir que as racas ou grupos etnicos oprimidos 
possam exigir a modificacao das estruturas sOcio-politicas que perpetuam 
seu atual estado de inferioridade." 

3,y4t, 	7 
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Mas a fala da Tunica negra desse grupo chama a atencao: Benedita 
da Silva nao quer ser minoria, nao quer ser diferente... Benedita é mulher, 
negra e saida de uma favela do Rio de Janeiro, e ela nao quer mais ser 
minoria, nao quer ser diferente. Santos (1997) levanta a questao das 
marcas e do corpo como superficie de inscricao, dizendo que "...o corpo 
carrega uma histOria, tanto social quanto individual; marcas sociais 
tornam-se marcas subjetivas (...)." Ela nao quer ser diferente dos "outros" 
e, ao afirmar isso, se reconhece como diferente, como minoria, como 
excluida e, nessa cadeia de significados que se estabelece, se ela nao quer 
ser diferente é porque ser diferente é ruim; igual é born, é maioria, é estar 
dentro, e nao fora... 



Ensaio 

Consideracoes finals? 
0 titulo desse "derradeiro" capitulo aparece como uma 	serao 

essas, realmente, as minhas consideracOes finais? Esse trabalho acaba 
aqui? Creio que nao. A genetica e a educacao continuarao, por muito 
tempo, me instigando a prosseguir (e ha muito, ainda, por fazer). Nao 
utilizei/explorei nem urn ter-co de todo o material que disponho sobre o 
tema - histOrias em quadrinhos, textos captados na Internet, muitas 
outras propagandas de laboratOrio, muita informagao sobre os 
transgenicos e outros tantos o que me deixa urn tanto quanto satisfeita: 
esse trabalho, definitivamente, nao termina aqui. Mas é necessario, sob o 
ponto de vista do canone formal e academico, fazer essa especie de 
"fechamento". 

Essa dissertacao nao é urn empreendimento isolado mas, antes, 
uma construcao de conhecimentos em rede e, tanto o processo quanto o 
produto final tern essa "cara" - urn jeito milltiplo de investigagao, corn 
maltiplos materiais, vozes multiplas, corn nos a perder de vista e que 
oferecem multiplas possibilidades de serem atados, desatados e reatados 
ao longo da rede. Concluo esse trabalho de investigacao sem, 
necessariamente, senti-lo concluido. 

Retomo, aqui, as questOes que, de certa forma, orientaram a 
construcao desse estudo, nao querendo, corn isso, responde-las definitive e 
minuciosamente, mas marcando-as como pontos de referencia. Desenvolvi 
essa dissertacao de mestrado abordando os repertOrios de representacOes 
e de praticas representacionais que tem sido, comumente, usados para 
construir a genetica e a biotecnologia (e, tambern, a engenharia genetica, a 
biologia molecular, a genetica molecular e a recente genOrnica, expressOes 
que foram sendo "achadas" ora substituindo, ora sendo usadas como 
sinOnimas das ciencias que eu havia anteriormente selecionado) nas 
manchetes de jornais e revistas, nos filmes de Hollywood, nas propagandas 
de empresas e de laboratOrios de pesquisa, na Internet, nos cartoons e 
telejornais. 

Ao percorrer e analisar as revistas brasileiras de "interesse geral", 
alvo principal dessa dissertagdo, compreendi que, ao serem apresentadas e 
representadas juntas e "coladas" a uma grande variedade de temas, a 
genetica e a biotecnologia vao adquirindo "novos contornos", diferentes das 
atribuicOes originalmente dadas a essas duas ciencias. 0 que quero dizer 
que a genetica de que a midia "fala" (e constrOi) é diferente da "ciencia que 
estuda as leis da hereditariedade", assim como o gene de que "falam", 
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certamente, nao e o mesmo gene "entidade biolOgica". Sao genes e 
"geneticas" culturais que circulam nos meios de comunicacao, que 
invadem nossas casas atraves do telejornal da noite e que ocupam as 
capas das revistas no dia seguinte. 

Temas como a agricultura e o desenvolvimento de cultivares 
resistentes a pragas, o desenvolvimento nacional, a "agricultura forte", o 
agrobusiness e a solucao da fome mundial; a medicina e seus testes, 
vacinas e medicamentos "milagrosos", que podem prever doencas, curar, 
"veneer a natureza", "derrotar a morte", ampliar capacidades, retardar a 
velhice; a reproducao, corn as caracteristicas que "podemos" escolher para 
termos filhos bonitos, fortes, saudaveis e robustos; o bem-estar de todos os 
povos, "unidos em tomb de urn genoma 99,99% semelhante" e o "negOcio 
da vida", assim como muitos outros temas, sao freqUentemente articulados 
e associados a genetica e a biotecnologia nas midias, aspectos que 
procurei marcar no presente estudo. 

Cada vez mais, progresso, felicidade, "salvagao da humanidade", 
conforto e safide sao configurados como "poderes" da genetica e das 
biotecnologias e de seus cientistas/pesquisadores/guardiOes; da mesma 
maneira, fala-se amplamente que as "novas" possibilidades de controle, de 
regulacao e de interferencia que esse poder proporciona sao "perigosas" e 
maleficas, arriscadas, coisas de dernOnios, mortiferas. 

Centralizei meus interesses de pesquisa na cultura, procurando 
deslocar meu foco das discussOes de carater etico-filosOfico-valorativos, tao 
caras ao pensamento moderno e tao presentes nos textos analisados, seja 
por meio de pesquisas de opiniao, divulgacao de "pontos-de-vista" nas 
secoes de cartas ao leitor ou entrevistas corn profissionais voltados para a 
area da bioetica. A minha opcao pela perspectiva dos Estudos Culturais, 
dentro de uma vertente pOs-modema e pOs-estruturalista, nao me permite 
fazer qualquer tipo de "analise filosofica" no campo da moral ou da etica. 

Quero dizer, ainda, que muitas analises ficaram "de fora" desse 
trabalho - os transgenicos e toda a repercussao que tiveram na midia, por 
exemplo -, mas que serao, certamente, objetos de meus estudos 
posteriores. 

Mal posso esperar para comecar tudo outra vez... 
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