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Resumo:

A Lei de Biossegurança brasileira, após aprovação, iniciou um longo percurso pelo judiciário que se
encerraria três anos mais tarde com a audiência pública e a votação sobre a constitucionalidade da
referida lei. Entre uma e outra, uma série de mobilizações em torno da questão envolvendo o uso de
embriões para obtenção de células-tronco ganhou os espaços midiáticos, políticos e jurídicos. O
objetivo  deste  trabalho é  analisar  a  controvérsia  envolvendo a lei  de biossegurança  a  partir  da
audiência pública, convocada a partir da ação direta de inconstitucionalidade 3510, no Supremo
Tribunal Federal, descrevendo os modos de ação dos cientistas envolvidos com o tema. Para isso,
procura recompor a partir de materiais audiovisuais e rastros documentais os traços deixados desde
a votação no Congresso até a audiência, ao passo que tenta mostrar como as apresentações dos
cientistas  são  pontualizações  que  evidenciam  e  mobilizam  uma  série  de  redes  sociotécnicas
formadas por atores humanos e não-humanos. Nosso ponto de partida considera que as relações
entre a ciência e o direito não podem ser concebidas como esferas desarticuladas. Antes, elas são
parte do esforço de composição de um mundo em comum para o qual escolhemos aqueles que farão
parte ou não de tais arranjos. Conclui-se, então, que os vínculos estabelecidos pela ciência a partir
da mobilização dos atores que a sustentam não podem ser vistos de maneira isolada da sociedade,
pois há neste processo um esforço de mobilização de outros atores, como o sistema jurídico, que
atuam diretamente no sentido de lançar perspectivas de significação e contextos de uso sobre os
resultados  alcançados  pela  ciência,  sobretudo  quando  os  objetos  oferecem  riscos  e  afetam
diretamente um número significativo de pessoas.
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