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Resumo 

O objetivo deste artigo é discutir e problematizar, a partir dos Estudos Culturais e dos Estudos de 

Mídia, alguns “purismos” relativos à formação de professores de Ciências e Biologia. Utilizando 

como fio condutor a construção discursiva das células-tronco nas/pelas revistas e jornais de grande 

circulação nacional (Veja e Isto É; Folha de S. Paulo) entre os anos de 2007 e 2009, argumenta-se 

que não se trata de trabalhar contra a mídia no que diz respeito à formação de professores, mas 

com ela, já que a mídia é uma instância pedagógica importante na contemporaneidade. Amparada 

no conceito de “pedagogia cultural”, proposto e desenvolvido por Giroux e McLaren (1995), 

assume-se que existe pedagogia em qualquer lugar em que o conhecimento é produzido. Tal 

conceito, em certa medida, tem orientado a realização de muitos trabalhos no campo dos Estudos 

Culturais em Educação, bem como tem servido para expressar que se está considerando existirem 

outras pedagogias, pedagogias diferentes da acepção mais tradicional – pedagogias, neste caso, 

insistentemente praticadas pelos meios de comunicação e voltadas para a produção de esperanças e 

sonhos de uma vida melhor, mais longa, mais próspera (“bioforias”, de acordo com Van Dijck, 

1998). 

Palavras-chave: formação de professores de Ciências e Biologia; mídia; Estudos Culturais; 

“bioforias” 

 

 

Abstract 

The aim for this paper is discussing and questioning from the Cultural Studies and Media Studies 

some purisms concerning Science and Biology teacher training. Using as a guide wire the 

discoursive construction of stem-cells in large domestic magazines and newspapers (Veja, Isto É, 

and Folha de São Paulo) between 2007 and 2009, we argue that we are not against media 

concerning teacher training. Rather, we are for it because media is today a significant teaching 

instance. Based on the concept of ‘cultural pedagogy’ Giroux and McLaren (1995) suggested and 

developed, we have assumed that there is pedagogy everywhere knowledge is produced. In a 

certain way, this concept has lead to many works in the field of Cultural Studies in Education, and 

has been meaning that there are other different pedagogies ― ones that mass media are constantly 

using to produce hope and dreams from a better, longer, and prosperous life (Van Dijck’s 

‘biophorias’, 1998). 

Keywords: science and biology teacher training; media; Cultural Studies; ‘biophorias’ 
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Introdução 
 

 

A nova revolução das células-tronco. Pela primeira vez, cientistas fabricam células 

superpotentes sem usar embriões humanos. Elas devem mudar radicalmente os 

tratamentos de diabete, infarto, leucemia, paralisia e derrame.  

O sucesso das células-tronco. A criação de células embrionárias sem usar embriões 

humanos revoluciona a ciência e aumenta a esperança de novos tratamentos contra males 

como a diabete e o infarto.  

 

Revista Isto É, n.1987, ano 30, 28.11.2007  

(manchetes de capa e página central) 

 

 

Em um seminário proferido por uma reconhecida professora pesquisadora da área da 

genética e da biotecnologia das células-tronco, no final de 2008, ela perguntou, em certo 

momento, para um auditório repleto de professores e alunos do curso de Biologia da 

Universidade Luterana do Brasil: hoje, o que as terapias com células-tronco realmente são 

capazes de curar? Quais doenças ou condições podem ser curadas ou, pelo menos, 

tratadas por meio de células-tronco na atualidade? Ao perguntar isso, a pesquisadora 

queria, muito provavelmente, sondar o que os alunos e professores sabiam sobre a realidade 

dos estudos envolvendo células-tronco – isto é, verificar se a sua platéia (composta por 

especialistas e, também, por “especialistas em formação”) sabia distinguir entre ficção e 

realidade, entre fato jornalístico e escrita acadêmica, entre mídia e laboratório, entre 

“bruxaria” (magia, mito) e Ciência. 

As respostas, claro, foram as mais variáveis possíveis – desde professores afirmando 

que as células-tronco são utilizadas para tratar o infarto agudo do miocárdio até alunos – de 

modo acurado, ao que parece, já que a pesquisadora começou a acenar positivamente a 

cabeça – dizendo que elas podem curar alguns tipos de leucemia. Depois de ouvir a platéia 

citando uma miríade de doenças e outras condições supostamente passíveis de cura ou 

tratamento pelas células-tronco, a professora pesquisadora riu e disse: “Vocês andam vendo 

muita TV...”. 

Fiquei, durante algum tempo, pensando na afirmação da pesquisadora: será que os 

nossos alunos estariam, de fato, vendo TV demais? Será que a mídia “atrapalharia” a 

formação de entendimentos acurados sobre a Ciência e a Tecnologia? Será que os biólogos 

em formação (reunidos naquele auditório) precisavam, verdadeiramente, saber distinguir 

entre ficção científica e realidade científica (quem sabe, através de mais estudo e de menos 

prazer)? 

Esses são questionamentos recorrentemente elaborados por cientistas das áreas das 

Ciências Biológicas e Biomédicas, que criticam a mídia e os jornalistas das mais variadas 

formas: alguns cientistas pesquisadores da área das Biociências, por exemplo, afirmam que 

os jornalistas são despreparados (tanto em termos de formação científica quanto de treino 

formal de investigação e de escrita) e que, portanto, eles apenas “inventariam” fatos 
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científicos; outros cientistas afirmam que os jornalistas, ao falarem de Ciência e Tecnologia 

nos meios de comunicação, o fazem apenas em função de interesses mercadológicos, 

econômicos e ideológicos (isto é, alguns cientistas afirmam que a Ciência na mídia serve 

apenas para conquistar mais leitores e telespectadores e para vender mais revistas e jornais, 

não havendo qualquer outro tipo de benfeitoria social resultante da divulgação científica). 

Também há aqueles cientistas pesquisadores que garantem que os jornalistas, por vezes, 

transformam a Ciência em “auto-ajuda” ou, ainda, em “espetáculo sensacionalista” – 

através de uma suposta distorção e simplificação dos fatos científicos. 

A mídia e os jornalistas também são acusados, por vezes, de promover a importação de 

valores e crenças das culturas anglo-saxônicas (especialmente, das culturas 

estadunidenses), por meio da difusão e da tradução de artigos científicos publicados em 

periódicos de renome internacional. Mas é importante destacar que vários autores apontam 

que os cientistas parecem “esquecer” que ganham – e muito – tornando públicas as suas 

pesquisas através da mídia e dos jornalistas (NELKIN, 1995; NELKIN E LINDEE, 1995; 

VAN DIJCK, 1998; PETERSEN, 2002; SEALE, 2003). Além disso, referindo-se às 

“novidades” na área das Ciências da Saúde, Luiz (2006) também afirma que a “divulgação 

das pesquisas na mídia, embora não da mesma forma, também influencia o campo 

científico” (p. 18-19) – isso porque “a comunicação da ciência ao público é a forma pela 

qual os cientistas ganham apoio popular para a institucionalização de seu trabalho” (LUIZ, 

2006, p. 49)
2
.  

O objetivo do presente artigo, que faz parte de uma pesquisa em andamento junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil, é discutir e 

problematizar, a partir dos Estudos Culturais e dos Estudos de Mídia, alguns “purismos” 

relativos à formação de professores de Ciências e Biologia – por exemplo, a crença 

disseminada de que a mídia “corrompe”, “distorce”, “manipula” (tanto professores quanto 

público em geral) e apenas produz entendimentos errôneos acerca do que seria a 

“verdadeira” Ciência. Assim, a fim de problematizar tal crença e mostrar a produtividade 

do uso dos artefatos midiáticos na formação de professores de Ciências e Biologia, analisa-

se a construção discursiva do espetáculo ou, ainda, da “bioforia” (VAN DIJCK, 1998) das 

células-tronco nas/pelas revistas e jornais de grande circulação nacional (Veja e Isto É; 

Folha de S. Paulo) entre os anos de 2007 e 2009. Argumenta-se que não se trata de 

trabalhar contra a mídia no que diz respeito à formação de professores, mas com ela, já que 

a mídia é uma instância pedagógica importante na contemporaneidade.  

Além disso, este artigo se ampara no conceito de “pedagogia cultural”, proposto e 

desenvolvido por Giroux e McLaren (1995), o qual assume a existência de pedagogias em 

qualquer lugar em que o conhecimento é produzido
3
. Tal conceito, em certa medida, tem 

orientado a realização de muitos trabalhos na linha dos Estudos Culturais em Educação, 

bem como tem servido para expressar que se está considerando existirem outras 

pedagogias, diferentes da acepção mais tradicional – pedagogias, neste caso, 

insistentemente praticadas pelos meios de comunicação e voltadas para a produção de 

esperanças e sonhos de uma vida melhor, mais longa, mais próspera.  
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Os Estudos Culturais, os Estudos Culturais de Ciência e Tecnologia e a 

“espetacularização” das células-tronco na mídia 
 

O referencial teórico que orienta o presente artigo inspira-se nos Estudos Culturais da 

Ciência e Tecnologia (WORTMANN E VEIGA-NETO, 2001) e nos Estudos Culturais 

numa vertente pós-moderna e pós-estruturalista (SLACK, 1996; HALL, 1997a; 1997b). Os 

Estudos de Mídia (GIROUX, 1995; 2003; KELLNER, 1995; 2001; HALL, 1997a; 

FISCHER, 1999; 2001; STEINBERG & KINCHELOE, 2004) e as teorizações acerca da 

pós-modernidade e a tendência à espetacularização da vida cotidiana (BAUMAN, 1998; 

1999; 2001; ROCHA, 1995; COSTA, 2004; DEBORD, 1997) também norteiam este 

trabalho.  

Richard Johnson (1999), em O que é, afinal, Estudos Culturais?, afirma que tais 

estudos “são um processo, uma espécie de alquimia para produzir conhecimento útil”. 

Surgidos na metade dos anos 1960 na Universidade de Birmingham, Inglaterra, os Estudos 

Culturais eram originalmente de orientação marxista e, só posteriormente, passaram a ser 

inspirados pelas ideias pós-estruturalistas e pelas teorizações de Michel Foucault. Assim, é 

importante ressaltar que os Estudos Culturais concebem “a cultura como campo de luta em 

torno do significado e a teoria como campo de intervenção política” (SILVA, 2000) e têm 

“o compromisso de marcar, situar e analisar seus objetos de pesquisa dentro de uma 

intrincada rede de práticas culturais e de relações de poder imbricadas – o circuito da 

cultura
4
” (NELSON, TREICHLER e GROSSBERG, 1995). Para os Estudos Culturais, 

segundo Hall (1997b), “cultura não é tanto um conjunto de coisas – romances e pinturas ou 

programas de TV e quadrinhos – mas é um processo, um conjunto de práticas” (p. 3). A 

cultura, em seu sentido mais amplo, “é uma forma de atividade que implica alto grau de 

participação, na qual as pessoas criam sociedades e identidades” (KELLNER, 2001).  

O trabalho investigativo no campo dos Estudos Culturais volta-se para a desconstrução 

de categorias e práticas naturalizadas na cultura, bem como para o questionamento de 

metanarrativas e de conceitos universalizantes, totalizantes e transcendentais. Nesse 

sentido, são múltiplas as abordagens investigativas preferencialmente adotadas pelos 

praticantes dos Estudos Culturais: as análises discursivas (em especial, as de inspiração 

foucaultiana), as análises etnográficas pós-modernas (que se valem de diários de campo 

e/ou de registro de áudio e vídeo), a “bricolagem” e, notadamente, as chamadas análises 

culturais (WILLIS, 1997).  

Relativamente às análises culturais, Willis (1997) afirma que “quando se trabalha na 

área da análise cultural, importa lembrar que tudo é histórico. Porque a cultura é tão 

indiscutível, ela é tão parte do nosso dia a dia, como uma segunda pele, ela nos parece ser 

trans-histórica. O desafio para os críticos da cultura é lembrar que as práticas e artefatos 

que são típicos hoje em dia podem muito bem ter sido atípicos para os nossos pais e até não 

ter existido para os nossos avós” (p. 110-111). O ponto crucial, para Willis (1997), é 

conseguir identificar “quando e como ele [o objeto, o artefato, a prática] se torna 

suficientemente visível para ser objeto concreto de análise” (p. 111) – é poder tornar 
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visíveis “coisas” (objetos, artefatos, relações, práticas,) que, há muito tempo, tornaram-se 

invisíveis. De certa forma, o espetáculo das células-tronco já se tornou invisível – a 

“bioforia” já faz parte da paisagem midiática e, também, do território dos sonhos de todos 

nós, pois tais células (que não seriam células quaisquer, mas “potentes”, “totipotentes”, 

“centrais”, “do cerne”, “versáteis”) nos ofereceriam “curas”, “milagres”, “esperanças”, 

“futuro”.  

Os Estudos Culturais da Ciência e Tecnologia discutem e problematizam, basicamente, 

a “neutralidade” do que é produzido pelos cientistas e suas múltiplas práticas de pesquisa. 

De acordo com Wortmann (2001), os Estudos Culturais da Ciência e Tecnologia abrangem 

uma multiplicidade de investigações em História, Filosofia, Sociologia, Teoria Feminista, 

Antropologia, Crítica Literária, etc. e “põem em destaque a cultura como propulsora da 

construção/produção da Ciência e do conhecimento científico” (p. 8), bem como 

“enfatizam o caráter discursivo do conhecimento e da prática científicas” (p. 39). Além 

disso, eles “formam um conjunto de investigações sobre as práticas através das quais o 

conhecimento científico é articulado e mantido em contextos culturais específicos, bem 

como é transferido e se estende para outros contextos” (WORTMANN, 2001, p. 35). Nesse 

sentido, tais estudos se preocupam em investigar os outros locais nos quais os saberes 

científicos são produzidos e colocados em circulação – para além dos laboratórios de 

pesquisa, da Academia ou, ainda, das salas de aula de Ciências e Biologia. 

A mídia é uma das instâncias investigadas pelos Estudos Culturais de Ciência, bem 

como pelas vertentes pós-estruturalistas do campo das Ciências Sociais e Humanidades – 

mas, contrariamente ao que se poderia imaginar, poucas são as análises sistemáticas dos 

modos como a mídia ajuda a configurar as percepções e os entendimentos dos sujeitos no 

que tange à Ciência e à Tecnologia (PETERSEN, 2002). Segundo o referido autor, isso é 

surpreendente, já que a mídia é uma importante fonte de informações – praticamente, “a” 

fonte de informações primária – da maioria das pessoas, mundo afora.  

Análises sistemáticas dos meios de comunicação de massa e dos modos como os 

saberes científicos e bio(tecno)lógicos
5
 são produzidos e chegam até os mais variados 

públicos vêm sendo produzidas há, pelo menos, 20 anos. Lippman (1991), por exemplo, foi 

uma das primeiras autoras a produzir estudos dentro de uma perspectiva “sócio-cultural” 

sobre aquilo que chamou de “geneticização” em curso tanto nos meios acadêmicos quanto 

na mídia de uma forma mais ampla – isto é, a tendência a reduzir comportamentos, 

condições e doenças humanas muito complexas a meros efeitos de “pares de bases” de 

DNA.  

Da mesma forma, Hubbard e Wald (1993) e Nelkin & Lindee (1995) referem existir 

“mitologias genéticas” na atualidade, sendo que Haraway (1997) aponta para um 

“fetichismo genético e biotecnológico” que estaria em andamento nas culturas ocidentais 

contemporâneas. Já Petersen (1998; 2002) chama, amplamente, de “biofantasias” as 

representações (envolvendo as biotecnologias, a saúde e a doença) freqüentemente 

circulantes na mídia de seu país, e Van Dijck (1998) menciona a existência de uma 

“biomania” e, até, de uma “bioforia” em ação nas mais diversas instâncias culturais 

contemporâneas – uma espécie de sentimento eufórico relacionado às alegadas 
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potencialidades das biotecnologias no século XXI.  

Em um trabalho anterior analisei as representações da genética e da biotecnologia 

produzidas na mídia impressa brasileira (de 1999 a 2001). Inúmeras manchetes e 

reportagens, naquele período, representavam a genética como “uma nova medicina”, como 

“a medicina do futuro” e, também, como uma “ferramenta infalível” que viria fornecer 

dados precisos (99,9999% de acerto em certos diagnósticos) aos médicos e outros 

profissionais de saúde, permitindo tratamentos cada vez mais adequados e, ainda, 

conferindo uma maior probabilidade de cura às mais diferentes doenças. Assim, manchetes 

como “Genética pode prevenir doenças”, “Seqüência de DNA abre caminho para novos 

diagnósticos e tratamentos”, “Será possível viver até os 125?”, “Ciência vence natureza”, 

“O futuro no sangue”, “Projeto brasileiro vai mapear gene do câncer de mama”, 

“Longevidade – a ciência acua a morte”, “Ciência decifra código genético e abre nova era 

para a medicina”, etc. falavam de uma ciência poderosa que possibilitaria, dentre outros 

feitos, salvar a humanidade, curar doenças, prolongar a vida humana, melhorar a nossa 

espécie e beneficiar as nossas futuras gerações. Tais manchetes falavam, também, de uma 

ciência vitoriosa que poderia “antecipar”, “prevenir”, “chegar antes”, “diagnosticar 

previamente”, “curar agora”. Naquela ocasião, minhas análises se voltavam para a 

problematização dos discursos
6
 acerca da genética que, ao constituírem as possibilidades de 

“salvação” e de “cura”, também construíam as possibilidades de determinação e de 

conformação dos sujeitos a dadas verdades. Tratava-se de discutir a construção das 

Ciências Biológicas e de algumas de suas práticas contemporâneas associadas como aquilo 

que poderia, definitivamente, “limpar” e “purgar” a humanidade de toda desgraça, de toda 

degeneração.  

Um pouco mais dessa “bioforia” pode ser vista no excerto a seguir, retirado de uma 

reportagem publicada na revista Isto É de 28 de novembro de 2007: 
 

O mundo todo tem muito a comemorar. Na última semana, cientistas americanos 

e japoneses anunciaram um avanço espetacular no campo das células-tronco, as 

estruturas curinga que têm o poder de se transformar em novos tecidos do 

organismo. Por isso, servem como peças de substituição daquelas que, por 

algum motivo, não funcionam mais. Os pesquisadores reprogramaram células 

adultas presentes na pele humana para se comportar como células-tronco 

embrionárias, capazes de se diferenciar em qualquer célula do corpo. Essa é a 

grande vantagem em relação às células-tronco adultas, encontradas em fontes 

como o cordão umbilical e medula óssea, porém bem menos versáteis. 

Revista ISTO É, n.1987, ano 30, 28.11.2007 (pp. 91-92) 

 

De acordo com Nelkin (1995), as pessoas recorrem aos jornais, às revistas e à TV para 

entender (e, quem sabe, tentar aprender) o que acontece com a Ciência e a Tecnologia na 

atualidade. Afirma ela: “os talk shows televisivos e as reportagens especiais são cada vez 

mais importantes como fontes de informação científica. Isso também é verdadeiro com 

relação aos museus de Ciência. Mas a mídia impressa continua a ser a fonte primária de 

informação nessa área” (NELKIN, 1995, p. viii). A referida autora aponta, ainda, que desde 
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o final do século XIX até hoje, pouca coisa mudou em se tratando dos modos como a 

Ciência é mostrada na mídia – se, antes, os públicos procuravam vacas de três cabeças, 

anões dismórficos, gêmeos siameses e mulheres barbadas, hoje temos, no cenário cultural 

cotidiano deste início de século XXI, clonagem de embriões, camundongos com orelhas nas 

costas, mulheres que engravidam aos 60 anos, ovelhas clonadas, melancias quadradas, 

porcos geneticamente modificados e células-tronco sendo estocadas em Nitrogênio 

líquido... E tudo isso vendendo revistas e atraindo leitores e telespectadores.  

Nelkin (1995) também afirma que a ênfase à espetacularização da Tecnologia nos 

meios de comunicação é uma tendência que se intensificou com a corrida espacial, nos anos 

1950 e 1960, e que a Ciência parece ser sempre retratada, na mídia, no superlativo – trata-

se, invariavelmente, da “descoberta mais fantástica” ou da “maior novidade de todos os 

tempos”; da tecnologia “mais impressionante”, que supostamente “revolucionaria a 

medicina para sempre” (ou, como no caso abaixo, da descoberta que teria “potencial para 

mudar os rumos da Ciência”): 
 

A descoberta tem potencial para mudar os rumos da Ciência nesta área. 
‘Está no mesmo patamar de importância da clonagem da ovelha Dolly, da 

primeira extração de uma célula-tronco de um embrião humano e da produção 

de células-tronco a partir de embriões clonados de um macaco’, explica o 

neurocientista Steven Rehen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. (...) O 

criador da Dolly, o escocês Ian Wilmut, saudou o achado: ‘a descoberta terá 

implicações enormes na pesquisa e, um dia, em tratamentos’, vaticinou. O 

pesquisador Robert Lanza, da companhia Advanced Cell Technology, foi mais 

longe: ‘este trabalho é como aprender a transformar chumbo em ouro’. 

Revista ISTO É, n.1987, ano 30, 28.11.2007 (pp. 91-92, grifos meus) 

 

Seale (2003) faz uma interessante revisão sobre os muitos estudos envolvendo 

representações de saúde na mídia. Segundo o autor, as histórias contadas pelos jornalistas e 

por outros profissionais da mídia geralmente funcionam através da criação e da exploração 

de oposições binárias – o herói e o vilão; o prazer e a dor; a segurança e o perigo; o grande 

e o pequeno; o belo e o feio; o normal e o anormal; o limpo e o sujo; o homem e a mulher; 

o ortodoxo e o alternativo. Segundo ele (op. cit.), talvez o mais importante, em se tratando 

de narrativas midiáticas acerca da saúde, seja a utilização retórica do binário “vida/morte” – 

assim, histórias contendo “decisões de vida e morte” explorariam a ânsia fundamental que 

todos os seres finitos enfrentam cotidianamente, como é o caso da seguinte reportagem, 

publicada no jornal Folha de S. Paulo: 
 

As células-tronco contidas no núcleo dos dentes de leite podem claramente 

servir para formar dentes. Mas as alegações que elas poderiam também formar 

outras células, por exemplo células nervosas, são mais controversas. (...). Mas 

todos os serviços que oferecem armazenagem dos dentes de leite mencionam 

todas as doenças que as células-tronco poderão curar um dia. "No futuro, a 

fadinha dos dentes poderá salvar a vida de seu filho", alega a BioEden, de 
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Austin, em sua publicidade. Segundo a empresa, as células poderão ser usadas 

no futuro para tratar diversas doenças, entre os quais problemas neurológicos 

como o Mal de Parkinson e lesões da medula espinhal.  

Jornal Folha de S. Paulo, 15/08/2008. 

 

A menção ao futuro e à decisão (aparentemente, de vida e morte) de manter 

armazenados os dentes de leite das crianças é um exemplo poderoso da retórica utilizada 

pela mídia para construir nossas esperanças de uma vida longa, saudável e próspera, para 

nós e para nossos filhos, bem como para legitimar a Ciência (e os cientistas) como 

“poderosos benfeitores” da humanidade.  

Seale (2003) argumenta que há uma tendência, na mídia, não apenas à popularização 

das temáticas científico-tecnológicas associadas à saúde, mas, principalmente, à 

“tabloidização” (SPARKS E TULLOCH, 2000). Segundo Seale (op. cit.), uma nova droga 

pode ser retratada nos/pelos meios de comunicação, como uma “cura milagrosa” ou como 

algo com um “potencial monstruoso” (caso da talidomida, por exemplo). A “tabloidização” 

da qual os autores se referem seria a tendência a gerar efeitos de sentido dramáticos por 

meio da oposição de extremos (tais como, neste caso, “o milagre/o monstro”).  

Outra reportagem, do final de janeiro de 2008, traduzida na íntegra do New York Times 

pelo portal Terra (tendo ganhado também destaque na revista Veja e nos jornais Folha de S. 

Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo), provoca certa dose de desconforto, irritação e 

perplexidade. Intitulada “Menstruação pode ser fonte de célula-tronco”, ela interpela os 

sujeitos leitores mediante uma pergunta: 
 

Será que a menstruação de uma mulher será capaz de salvar sua vida, anos mais 

tarde? Uma companhia chamada Cryo-Cell International afirma que sim – o 

fluido menstrual contém células-tronco que poderiam um dia ser usadas em 

tratamentos médicos. 

 

Segundo Andrews e Nelkin (2001), “o corpo na era da biotecnologia é uma fonte 

preciosa de patentes em potencial, de produtos vendáveis e de informações úteis sobre a 

identidade e a saúde (presente e futura) dos indivíduos” (p. 174). As autoras afirmam que 

os tecidos corporais, na contemporaneidade, são muito úteis para os cientistas e os 

pesquisadores do campo da saúde; para as indústrias, que precisam de matéria-prima para 

seus produtos farmacêuticos; para algumas instituições (exército, seguradoras de saúde) que 

procuram por informações preditivas; para a polícia e os órgãos de segurança, que buscam 

por ferramentas para a identificação de criminosos. Nesse sentido, segundo elas, “todos 

esses usos do corpo capturaram, por assim dizer, a imaginação empresarial – e os interesses 

do mercado fornecem muitos incentivos para que tratemos tecidos, sangue e outras partes 

do corpo como commodities” (p. 175). Assim, dentro dessa lógica do mercado do corpo, 

nada pode se perder – e até aquilo que, aparentemente, é um dejeto (algo que incomoda a 

muitas mulheres e que não foi utilizado no “milagre da vida”...) transforma-se em um 

“milagre mensal”:  
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A empresa ainda não publicou resultados de pesquisa que confirmem essa 

alegação. Mas, com o slogan "seu milagre mensal", ela começou a comercializar 

um serviço de coleta e armazenagem de células contidas no fluido menstrual 

para futuro uso pelas mulheres. A Cryo-Cell, de Oldsmar, Flórida, é uma das 

diversas empresas que estão tentando criar um negócio baseado na armazenagem 

de células-tronco. Ainda que empresas que armazenam sangue do cordão 

umbilical estejam em operação há anos, os novos serviços têm apelo 

potencialmente mais amplo, para pessoas que não estejam tendo bebês no 

momento. Existem empresas que oferecem extração de células-tronco do sangue 

de adultos, da gordura removida em lipoaspirações, dos dentes de leite de 

crianças depois que eles caem e dos embriões que não são utilizados pelas 

clínicas de fertilidade. (...) A taxa pela coleta e processamento das células varia 

de US$ 499 a US$ 7.5 mil, a depender da empresa. (...) As empresas 

recomendam que as pessoas não percam tempo. A Cryo-Cell afirma que mesmo 

que uma mulher ainda tenha muitos anos de menstruação pela frente, as células 

de mulheres mais jovens serão mais robustas. Algumas das pessoas que 

adquirem os serviços dizem que há pouco a perder com eles exceto dinheiro, 

mesmo que a chance de que as células venham a ser úteis ou necessárias sejam 

ínfimas. "A idéia é simplesmente dispor delas", diz Stephanie Seidman, 

advogada especialista em patentes e doutora em biologia molecular, em San 

Diego. "Quando você adoece, é tarde demais". Seidman teve células de seu 

sangue recolhidas em uma clínica de combate ao envelhecimento, usando um 

serviço oferecido pela NeoStem, de Nova York. 

Jornal New York Times (traduzido pelo portal Terra), janeiro 2008 

 

A ideia (e o desejo) da “autonomia total” – a possibilidade de não depender de Deus, 

de bancos públicos de células-tronco, de Governos, de parentes, de doadores 

desconhecidos, da sorte e/ou do acaso, mas apenas de seus próprios meios; você, mulher 

jovem, elevada à categoria de empresária de si e única responsável por seu destino – é 

vendida de modo sedutor pelas empresas de biotecnologia (e, também, pelos meios de 

comunicação) juntamente com as células-tronco. O “cure-se a si mesma” aparece, hoje, 

“repaginado”, modificado – bastaria ter dinheiro para dispor da possibilidade, e nada mais. 

Sant’Anna (2001) afirma que “o corpo pode fornecer mão-de-obra e também matéria-

prima. Mais ainda: ele se torna produtor de materiais fundamentais, gestados ou 

desenvolvidos em seu interior, tais como os tecidos cultivados in vitro e em seguida 

colocados “in vivo” para evoluir” (p. 76). Nesse sentido, somos convocados a pensar, 

conclamados pela tecnologia e pelos discursos midiáticos, que o corpo como um todo é 

“fraco”, “passível de deterioração”, “sujeito ao envelhecimento e à morte”; em pedaços, ele 

é “forte”, “ilimitado”, muito mais poderoso, “milagroso”. A referida autora (op. cit.) 

também argumenta que o corpo humano – campo de trabalho preferido pelas 

experimentações científicas e pelo mercado – seria o “derradeiro território a ser 

conquistado, desvendado e controlado”. Além disso, viveríamos e experimentaríamos, 

desde o final do século XX até os dias atuais, segundo ela, uma espécie de paradoxo: “por 

um lado, tem-se o culto, a adoração, a valorização extrema das aparências e da saúde; por 
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outro, a fragmentação do organismo e das terapias em expansão, a dispersão de células, 

genes e órgãos, além do comércio destes materiais em larga escala. Em suma, esta era 

favorável aos cultos do corpo é também aquela que facilita a sua manipulação e 

comercialização desenfreada” (SANT’ANNA, 2001, p. 76).  

Mas eu gostaria, aqui, de perguntar: qual é o problema, afinal – ver muita TV ou, 

simplesmente, não conseguir problematizar o que se vê? A TV é muito importante – seja 

nas horas de folga (para o lazer, a diversão, o ócio), seja servindo de matéria-prima para 

que pensemos em muitos aspectos das nossas vidas na contemporaneidade; assim, não me 

parece que o problema seja algo relacionado ao que antigamente se dizia da TV (é 

alienante, “emburrece” as pessoas etc.). A TV, por vezes, faz aquilo que nós, professores, 

não conseguimos fazer com toda a nossa lábia: ela produz e faz circular saberes de forma 

efetiva, direta e interessante (a TV não é, em princípio, entediante...). Os livros didáticos de 

Ciências e Biologia, por vezes, também espetacularizam a Ciência (e tudo o que gira em 

torno dela), ao fazerem uso de uma espécie de “gramática do espetáculo” – e, nesse sentido, 

processos biológicos se transformam em acontecimentos “únicos”, “ímpares”, “raros”, 

“fantásticos”, e a vida enquanto fenômeno é tratada como um “milagre”. Muito 

provavelmente, a espetacularização é um processo que se retroalimenta, e já não se poderia 

garantir que os textos didáticos vieram primeiro (e as notícias “espetaculosas” vieram 

depois).  

O que quero dizer, com tudo isso, é que estudar a TV (bem como outros meios de 

comunicação) em articulação com a Educação – esforço que vem sendo feito por muitos 

autores há pelo menos 20 anos – ainda é algo muito produtivo, ainda é algo que deve 

importar a nós, professores das Faculdades de Educação neste início de século XXI.  

 
 
Formando professores de Ciências e Biologia no (e do) século XXI 
 

Como professora de Estágio Supervisionado em Biologia, sei o quanto é difícil 

promover espaços para reflexão em nossas salas de aula – seja porque alguns alunos 

chegam para a aula já tendo trabalhado mais de oito horas em um dia, seja porque alguns 

não têm disposição para discutir um texto provocativo, seja porque eles não estão 

acostumados à reflexão (preferindo aquelas disciplinas que os preparem para ser “bons 

zoólogos” ou, ainda, “bons geneticistas”). Como o objetivo do Estágio não é, 

necessariamente, formar “bons professores” (pois o que configura um “bom professor” é 

bastante relativo!), mas instrumentalizar os alunos para o exercício da docência, percebo o 

quão perplexos ficam alguns de meus alunos quando proponho discussões acerca da 

chamada “medicalização da vida cotidiana” via meios de comunicação de massa ou, neste 

caso, em especial, da “bioforia” da mídia. Muitos alunos não conseguem entender a 

pertinência de tais assuntos para a sua prática docente; outros até gostam de discuti-los, mas 

não conseguem transpor as discussões para os seus planejamentos e nem, tampouco, 

aproveitá-las para si mesmos, enquanto biólogos em formação.  

Vários autores (por exemplo, GIROUX, 1995; 2003; KELLNER, 1995; 2001; HALL, 
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1997a; FISCHER, 1999; 2001; STEINBERG E KINCHELOE, 2004) têm afirmado que a 

mídia se tornou, na contemporaneidade, uma das principais instâncias produtoras, 

veiculadoras e reguladoras de significados, valores e gostos em nossas sociedades – aquela 

instância que estabelece algumas das normas e das convenções que oferecem e legitimam 

determinadas posições de sujeito, bem como a instância que participa da construção de 

parte dos nossos entendimentos acerca de nós mesmos e do mundo a nossa volta. Segundo 

Kellner (2001), há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos 

“ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando 

opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as pessoas 

forjam sua identidade” (p. 8). Para o referido autor, “o rádio, a televisão, o cinema e os 

outros produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo que significa ser homem 

ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente”, sendo que a cultura da 

mídia também forneceria “o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de 

classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de ‘nós’ e ‘eles’” (p. 9). Assim, de 

acordo com o autor, tal cultura midiática (construída por meio de imagens e sons) 

modelaria uma visão prevalecente de mundo, definindo o que é considerado bom ou mau, 

positivo ou negativo, moral ou imoral – e, também, forneceria a matéria-prima para a 

construção das identidades dos indivíduos. 

Ao retratarem as células-tronco na mídia, os jornalistas científicos estão ativamente 

produzindo entendimentos sobre as mesmas – o mesmo acontecendo com os cientistas, 

pesquisadores e outros profissionais dos campos da Biologia e da Saúde – e não 

necessariamente “distorcendo a verdade”. Isso porque, dentro das perspectivas pós-

modernas e pós-estruturalistas dos Estudos Culturais, contesta-se a noção de que a 

linguagem seja uma mera “transmissora” de aspectos neutros, objetivos e imparciais da 

realidade; enfatiza-se, isso sim, a importância do significado e das práticas e dos processos 

de significação, bem como o papel a linguagem enquanto constituinte (e constituindo) a 

realidade social que busca representar. 

Assim, mais importante do que discutir os conteúdos das reportagens – e analisar se 

elas são “acuradas” em termos científicos – seria a promoção de uma discussão mais ampla 

e menos simplista (porque menos afeita a mostrar os cientistas como “heróis” e os 

jornalistas como “vilões”). Segundo Kellner (1995), é através de uma alfabetização 

midiática (isto é, através da leitura crítica das pedagogias culturais midiáticas) que os 

indivíduos – nossos alunos, nós mesmos – poderão fortalecer-se em relação à própria mídia 

e às culturas hegemônicas, aumentando sua autonomia e adquirindo mais poder sobre o 

meio cultural. Segundo ele, “para quem viveu imerso, do nascimento à morte, numa 

sociedade de mídia e consumo é, pois, importante aprender como entender, interpretar e 

criticar seus significados e suas mensagens” (p. 108). Numa cultura contemporânea 

dominada pela mídia, os meios de comunicação e entretenimento são uma fonte de 

pedagogias culturais, já que contribuem “para nos ensinar como nos comportar e o que 

pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar – e o que não. Conseqüentemente, a 

obtenção de informações críticas sobre a mídia constitui uma fonte importante de 

aprendizado sobre o modo de conviver com esse ambiente cultural sedutor” (KELLNER, 
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1995, p. 108-109). 

Steinberg (2004), numa direção bastante parecida, afirma que “se quisermos 

compreender os processos educacionais do final do século XX [e do século XXI], nosso 

trabalho como pesquisadores/as educacionais exige que examinemos tanto a escola quanto 

as pedagogias culturais” (p. 102). É nesse sentido que caminho, entendendo que o problema 

não é estarmos “vendo muita TV” (supostamente alienados, perdidos, desconectados da 

realidade), mas discutindo e problematizando muito pouco, em nossas salas de aula e em 

nossa vida diária, as “lições” cotidianas e prazerosas produzidas pelos meios de 

comunicação.  
 

 

Notas 

 
1 Este texto é parte de uma pesquisa mais ampla, em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Luterana do Brasil, financiada pelo CNPq (Edital Universal MCT/CNPq 14/2009, Processo nº 

483405/2009-4). 
2 Luiz (2006) afirma que “com a gradativa especialização da Ciência e o hermetismo progressivo de sua linguagem, 

manifesta-se a necessidade de “tradução” do conteúdo científico para permitir a compreensão do público em geral. 

Surgem assim, a partir do século XIX, termos como “vulgarização científica”, “popularização da ciência”, 

“comunicação pública da ciência”, “alfabetização científica”, entre outros” (p. 49). A relação entre os meios de 

comunicação e o campo científico não é, por assim dizer, recente, mas pode-se afirmar que houve uma intensificação da 

mesma a partir dos anos 1960 (principalmente, nos Estados Unidos). 
3 Para Steinberg (2004, p. 14), o termo “pedagogia cultural” refere-se à ideia de que a educação ocorre numa variedade de 

locais sociais, incluindo a escola, mas não se limitando a ela. Para os Estudos Culturais, há a produção e a circulação de 

inúmeros saberes em instâncias muito diversas da escola (tais como bibliotecas, TV, filmes, jornais, revistas, 

brinquedos, anúncios, videogames, livros, esportes etc.), e parte da tarefa dos analistas culturais contemporâneos seria, 

justamente, problematizar tais instâncias (suas linguagens, suas estratégias) e os saberes que produzem sobre o mundo.  
4 O chamado “circuito da cultura”, enunciado por Paul du Gay, Stuart Hall e outros, corresponde às articulações 

(múltiplas, dinâmicas e pouco óbvias) entre a linguagem – “meio privilegiado através do qual damos sentido às coisas, 

através do qual o significado é produzido e através do qual há sua intercâmbio” (HALL, 1997b, p. 1) – e as instâncias e 

os mecanismos sociais de produção, consumo, regulação e construção de identidades e diferenças.  
5 Utiliza-se o termo “bio(tecno)logia” grafado desta forma para ampliar o conceito – de uma aplicação técnico-industrial 

da genética (a antigamente chamada engenharia genética) para toda e qualquer tecnologia que “atravessa” o corpo e a 

vida, modificando e constituindo-os de alguma forma. Nesse sentido, tanto as células-tronco (isoladas em laboratório) 

quanto um cosmético preenchedor de rugas são considerados “bio(tecno)logias”. 
6 Estou me referindo, aqui, à noção de discurso proposta por Michel Foucault (1997): para ele, a tarefa “consiste em não 

mais tratar os discursos como conjuntos de signos (...), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de 

que falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar 

coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato de fala. É esse ‘mais’ que é preciso fazer aparecer e que é 

preciso descrever” (grifos do autor, p. 56).  
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