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E E S H.” Q 

0. tema central ~desta dissertacão é a investigacão 
das concepcões que alunos concluintes do segundo grau têm a res- 

peito de aspectos relacionados com a tecnologia nuclear. Uma 
amostra de 34 alunos de escolas públicas da cidade de Florianó- 
Polis foi entrevistada no segundo semestre de 1988. Das entre- 
vistas constatou-se um baixo nivel de informacao de natureza 
técnico-cientifica a respeito da problemática nuclear, ao lado 

de posicionamentos definidos quanto aos aspectos politico-so- 
ciais. Verificou-se também. que o assunto não é tratado regular- 
mente nos curriculos escolares e que a maior parte das infor- 
macoes dos alunos veio através dos meios de comunicacao de massa 
(principalmente a televisão) devido à ocorrência recente dos 
acidentes' nucleares em Goiânia e Tchernobgl. O trabalho discute 
0 papel da educacao cientifica nas escolas brasileiras. 
apoiando-se em um referencial teórico que considera as tendên- 
cias Pedagógicas na educacao brasileira. Defende-se ainda. a ne- 

cessidade de se incorporar a temática nuclear aos curriculos de 

segundo grau propondo-sez para isto, um enfoque integrado e cen- 
trado em eventos.



The central theme. of this dissertation is the in- 

vestigation of final gear secondarg school students'conceptions 
have about aspects related to nuclear technologg. A sample of 34 
students from state schools in the city of Florianopolis were 
interviwed during the second semester of 1988. The findings show 
a low level of information about scientific and technical 
aspects of the nuclear problem. At the same time thes have defi- 
ned views concerning its Political and societal issues. It was 
also verified that this subject is not regularlg included in the 

curriculumz and that most of their information came through the 

media (mainlg television), due to the recent 'ocurrence of the 

nuclear accidents in Goiania and Chernobgl. The role of scienti- 
fic education in schools is dicussed, drawing on a theoretical 
framework that considers pedagogical tendencias in Brazilian 
education. An argument is made for the necessitg of including 
nuclear issues in secondary school curriculum, and an integrated 
and event centered approach is proposed.
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'Este' trabalho comecou a ser considerado logo após 
CD O ...oz 

QI) 3 |.u GJ G1 O ko- n)\ UI o acidente ocorrido em capital do Estado de no 

final de 1987. Naquela ocasião, havia por parte da autora uma Ç.¡c mâ 

Preocupacão com a pouca disseminacão dos conhecimentos referen- 

tes à utilizacão de energia nuclear no Brasil. Esta preocupacão 
veio a se acentuar a partir da constatacäo da falta de informa- 

são das pessoas envolvidas diretamente no acidente radioativo, 
assim como, do pouco esclarecimento proporcionado pelos meios de 

comunicacao de massa para a populacão em geral. 
D debate sobre energia nuclear não é recente. Este 

tipo de energia vem sendo questionada desde que foi produzida 
verdadeiramente a primeira reacäo em cadeia controlada, em de- 

zembro de 1942. No Brasil, a energia nuclear comecou a ser deba- 

tida, principalmente, a partir da decisão governamental de cons- 

truir uma usína nuclear - Angra I - perto da cidade de Angra dos 
Reis, no Estado do Rio de Janeiro. Us debates se acentuaram ain- 
da mais, com o Acordo Brasil-Alemanha. 

Os principais Pontos questionados nesses debates 
foram: a dependência externa que poderia vir a ocorrer; a neces- 
sidade, propriamente dita, dessas usinas nucleares para a gera- 
cão de energia elétrica, levando em conta o potencial hídrico do 

pais ei uma futura utilizacäo de toda a tecnologia nuclear para 
fins militares (bélicos). Essas discussões foram intensificadas 
após a ocorrência dos acidentes em Tchernobgl, na Rússia (1) e 

em Goiânia, no Brasil (2). Agora, a ênfase recaia nos problemas 
de seguranca associados à tecnologia nuclear. 

1. Cf. p. 78-82. 
2. Cf. p. 82-83.
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De todos esses debates, ficou a pergunta. até que 

ponto a populacão teve condicöes de acompanha-los? Deixando à 

Parte. a populacäo de baixo nivel instrucionalz acredita~se que 
IV _ I pelo menos a populacao escolarizada a nivel de 20. grau - que 

teve contato com _disciplinas tais como: Fisica» Quimica, Biolo- 

gia, Geografia, DSPB além de Sociologia - deveria ter essas con- 

dicöes. 
pu D 9-u Fi pu Ill Deste modo pensou-se. lmente. em investigar 

as concepcöes que alunos do 20. grau tinham a respeito dos as- 

pectos técnico~cientificos e politico-sociais ligados a utiliza- 

cão da tecnologia nuclear. Para isto, tomou-se como base as se- 

guintes hipóteses de trabalho: 

a)'A educacäo formal não está se preocupando devi- 

damente com o tema; 

b) A cobertura dada pela imprensa sobre os aciden‹ 
G7 O pu Qi) D pu Bl tes de Tchernobgl e de teria' levado os 

alunos a desenvolverem concepcbes ID O 'U 'gli IJ ,,... 
OZ FD UI 

sobre o assunto. 'A 

Para testar estas hipóteses elaborou-se um roteiro 

de entrevista que foi aplicado› posteriormente, em um teste pi- 

loto. 

Com o passar do tempo houve um amadurecimento da 
fii O.. ml HI IU inicial; notou-se que a dissertacão ficaria incompleta se 

apenas se restringisse a etapa de identificacäo das concepcbes 

dos alunos e constatacão das hipóteses de trabalho. Desta forma› 

resolveu-se fazer uma complementacão do trabalho de dissertacäo 

com sugestbes para Aa introducäo da temática nuclear em sala de 

aula.



13 

n|. l. 

H . Identificar o nivel de informacäo cientifica dos 

alunos do 2o. grau, detectando 0 que eles sabem a respeito de 

assuntos nucleares por meio de suas: 

a) percepcöes sobre os acidentes ocorridos em 
GTI O ,... ma 3 ,... OJ Tchernobgl e em 

b) concepcöes a respeito da tecnologia nuclear;

O U 'JI D ,.,. OZ F0 UI c) sobre as implicacöes sociais da utili- 
N n zacao dessa tecnologia. 

. Verificar como a escola de 2o. grau tem traba- 
lhado o assunto. 

. Estabelecer sugestões para a introducão do tema 
nuclear no curriculo do 2o. grau. 

Josií£icaii1a_e_ReLe1âucLa 

Este trabalho iustifíca~se por quatro razões: 

lo.) Avalanche de notícias fornecidas pela impren- 
sa, sobre os acidentes de Tchernobäl e de Goiân ,... IU 

20.) As controvérsias surgidas sobre a utilizacão 
da energia nuclear pelo Brasil, tanto para a geracao pacífica de 

energia (usina de Angra I) como para seu uso bélico (bomba atô- 
mica, Centro Experimental de Aramar). 

30.) Urgência de se trabalhar o assunto, pois a 

B4: mâ tecnologia nuclear está implantada no pais, e no entanto, as 

Pessoas praticamente nada sabem sobre ela.
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4o.) Interesse particular da autora pelo assunto» 

como professora de Fisica e por possuir .formacão na área nu- 

clear. 

1 A relevância deste trabalho consiste em estabele- 
cer. com o auxilio de um instrumento desenvolvido (roteiro de 

entrevista) sugestões para a introducão de tópicos sobre tecno- 

logia nuclear - aspectos técnicos. politicos e sociais - no cur- 

riculo de 2o. grau. '

1 

No primeiro capitulo deste trabalho_ é feita uma 

exposicao do papel da Educacão nas várias tendências pedagógicas 
que permeiam o meio educacional e num aspecto mais especifico» 
isto é, como parte da Educacão geral, é exposto o papel da Edu- 

cacão Cientifica e a sua finalidade nas escolas secundárias. 
. No segundo capitulo são apresentados os aspectos 
técnico-científicos e politico-sociais da tecnologia nuclear, 
bem como a descricão dos mais importantes acidentes nucleares e 

radioativos já ocorridos. 
À No terceiro capitulo é indicada a metodologia ado- 

tada para a coleta de dados bem como) as diversas fases da pes- 

quisa deste trabalho. 

No quarto capitulo é apresentada a análise dos da- 

dos e os resultados finais do trabalho. 

No quinto capitulo são apresentadas as sugestões e 

› o u IV 0 - 0 IV respectivas implicacoes curriculares para a implementacao da te- 

mática nuclear em sala de aula. 

U1 U2 O Após, estes capitulos. listadas as referências 
bibliográficas que possibilitaram a elaboracão deste trabalho.
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4 

Finalmente, são incluídos dois apëndices.-O primeiro 
apresentando o roteiro de entrevista elaborado e utilizado na 

coleta de dados para este 'trabalho. O segundo apresentando um 
glossário de termos nucleares.



1. Eflflfiâfiãfl.CIEEllfilflâ_NQ_QQHlEXIQ_Dfi_EDU£A£ãQ_EEBâL 

l â educacao è um processo que ocorre ao longo de 

toda a vida não havendo uma unica forma nem um unico modelo 

para adquiri-la. Neste sentido, a escola não é o único lugar on- 

de a educacão acontece. Contudo, neste trabalho, a palavra edu- 

cacão está liqada ao seu siqnificado formal fornecido pela esco- 

la. Isto é, a educacao é tratada aqui, apenas no sentido dos 
processos formalizados de ensino. 

Embora a escola venha sofrendo severas criticas, 

ela ainda é considerada importante para transmitir às novas oe- 

racões os conhecimentos e as habilidades considerados imprescin- 

díveis para a sua sobrevivência. A escola ë também considerada, 
no âmbito das relacões sociais, um “instrumento de luta". Ela 

pode ser considerada desta maneira, que 0 próprio conflito Lao m` 

criado pela classe dominante para manter a sua hegemonia, cria 

as condicões - o caminho - Para que ocorra uma reaaão ou contra- 

hegemonia (1). Isto possibilita que a própria escola atue como 

elemento transformador da sociedade. Para isso, ela deve cumprir 

seu papel, transmitindo conteudos de forma critica a fim de pos- 

sibilitar à classe dominada o aumento da sua capacidade de oroa- 
I ` N u n 1 IV IV nizacao, de reivindicacao e de Pressao.

_ 

Para Ribeiro (2), a escola é importante como 

transmissora de bens culturais porque, 

“é necessário (mesmo que não suficiente) a todo 
ser humano o conhecimento, cada vez mais riqoro- 
so, profundo e abrangente da realidade sobre o 
qual atua, transformando-a praticamente e trans- 

«formando-se enquanto ser humano". 

' 1.' JQSÊÍJÊS 'Pâõuz ú'Av11.â. â z;z'z:.izâ -_da..zâf_‹z1.e..z;aez_t' .a- 
l.is.1:.a_em_d.eb.a_t_e, p. 35-41. l 

2. fi-£oLmaeãe_,eoliiica do eeoíessnr de loewec2o¢“sLaus, p. 
12.
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1.1. I I* u 

E I 

4 u IV B Q! `n 

Para a discussão do papel da educacao cientifica e 

da funcao do ensino de ciências nas escolas secundárias brasi- 
leiras. utilizou-se como referencial teórico a síntese de clas- 

sificacäo das tendências pedagógicas na história da educacao 
brasileira. elaborada por Saviani (3) e contextualizadaf poste- 
riormente. por Libãneo (4). Esta síntese de classificacão foi u- 

tilizada Porque. acredita-se que Libâneo, independentemente de 

seu posicionamento como educador. foi quem organizou de forma 
mais sistematizada as tendências que permeam o pensamento peda- 
gógico moderno brasileiro.>

. 

Libãneo fornece em seu livro uma breve explanacão 
dos pressupostos teóricos e metodológicos das tendências pedagó- 
gicas. Ele usa como critério para a classificacäo destas tendên- 

¡ n ÀI ÍV \ cias, a posicao adotada pelos Professores em relacao aos condi- 
cionantes sócio-politicos da escola. Para Libãneo. as tendências 
pedagógicas podem ser classificadas em duas vertentes: liberais 
e progressistas. 

1.1.1. Eedasnsia_LiheLaL 

Libâneo, entende por pedagogia liberal toda aquela 
que preconiza ser a funcão da escola 0 preparo de individuos, de 

acordo com suas aptidões individuais, com a finalidade de inte- 
grá-los aos valores e às normas estabelecidas pela sociedade de 

classes. Para ele, a pedagogia liberal pode ser subdividida em 4 

3. Es;nLa_e_demecLaciaz passim. 
4. DemncLati1afiãomda_mescola_eúbLica;m_a eedagogía cnitizo- snLiai_dns_;onieudQsz p. 21-46.
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tendências: tradicional. renovada progressivista, renovada não- 

diretiva e tecnicista. 

i) I th ¢ In! “I In v

i 

Nesta tendência o aluno é visto como um individuo 
onde o papel da escola é acrescentar-lhe algo, com objetivos de 

moldar-lhe o comportamento, valores e atitudes à modelos Pedagó- 
gicos pré-definidos. Estes modelos são as grandes realizacões da 

humanidade em todas as áreas do conhecimento que devem ser - 

tados e progressivamente assimilados pelos alunos, sem ter, con- 

,... E ,... 

tudo, nada a ver com o seu mundo real. Neste caso, o Processo 
pedagógico está centrado no Professor e aos alunos cabe à assi- 

milacäo dos conhecimentos a eles transmitidos. 

No Brasil, em relacão ao ensino de ciências, só a 

partir de 1890 com a primeira reforma do ensino público é que a 

tendência liberal tradicional se faz presente. No ensino das 

disciplinas cientificas eram' usados manuais europeus traduzidos 
ou versões brasileiras, escritos por destacados cientistas da 

época e que apresentavam conceitos básicos das ciências. Esses 
manuais eram organizados de maneira racional, isto é, encadeados 
numa forma lógica. Para o ensino de Fisica. esses manuais - ,_.. ,... 3 .... 

tavam-se a fornecer nocöes gerais com grande ênfase em cálculos 

matemáticos sem contudo enfatizar a parte experimental. Ainda 
hoje, essa tendência pode ser encontrada em algumas escolas bra- 
sileiras, principalmente nas religiosas onde marcadamente os 

conteúdos sofrem a acão de uma orientacão clássico-humanista ou 

humano-cientifica.

1

v
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I |. _ |.| 
I B ¡ 

pu pu \I 

Esta tendência nasce da critica à escola tradicio- 

nal tomando como Ponto de Partida as lacunas deixadas Por esse 

tiPo de escola. Para a tendência renovada. rePresentada Princi- 
Palmente Pelo movimento da escola nova. a escola tradicional não 

estava» conseguindo realizar a tão Propalada mudanca social. 

tendo em vista a igualdade dos individuos. Contudo. a tendência 
renovada ainda acreditava no Poder da escola e em sua funcao de 

buscar a igualdade social. Para essa tendência. o estabeleci- 
mento de uma pratica "democrática" nas relacöes educativas. ga- 

rantiria solucao dos conflitos e desigualdades Presentes na so- 

ciedade como um todo. Com a intencäo de reformar. a Pedagogia 
nova acabou concentrando-se na questão da melhoria da escola e 

em seu Plano interno. ou seja. nas relacöes Pedagógicas. des- 

viando-se da análise das relacões Politicas envolvidas. 

Segundo Libâneo. a tendência renovada Pode ser 

subdividida em: 

a) Pnogressivisia: Neste caso. o PaPel da escola é 

Possibilitar ao aluno. através de sua interre- 

lacão com um meio estimulante. a construcao e 

reconstrucão' do objeto. através da interacão 
entre as suas estruturas cognitivas e as do am- 

biente. 

b) &ão;Di¿eii1a : Neste caso. o Papel da escola é 

levar o aluno à formacäo de atitudes. Para is- 

so. a escola. deve se Preocuoar mais com os 

Problemas Psicológicos do que com os Pedagógi- 
cos ou sociais. facilitando uma mudanca dentro 
do índividuo. a fim de que ele possa alcancar
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seu auto~desenvolvímento e realizacão Pessoal. 

No Brasil, a tendência renovada recebeu o nome de 

"escolanovismo". âgui, ela exigiu grandes recursos e sua imnlan- 

tacão não chegou a passar de núcleos isolados. No entanto, o 

ideário da escola nova perpassa todo o ensino existente a Partir 

de 1930, causando alteracões reais na Prática pedagógica, prin~ 

cipalmente no ensino Público. Entretanto, no ensino de ciências, 
essa tendência só comeca a se fazer sentir no inicio da década 

de 50, quando um grande entusiasmo sobreveio à mentalidade edu- 
cacional do pais. em conseqüência do aumento do conhecimento ci- 

entifico em todo o mundo. No ensino, isto foi sentido, com uma 

maior procura, Por Parte dos educadores, no uso de laboratórios 

e no processo de investigacão cientifica. 

A escola nova trouxe como Perspectiva Para a solu- 

cao do “problema educacional", a reformulacäo dos métodos Peda- 

gógicos. A Preocupacão exagerada por Parte de alguns escolano- 
vistas, com esses métodos, levou ao surgimento da tendência tec- 

nicista. 

pu pau pa. 
\-I knüo_.ci.aJJm~ 

Nesta tendência o Papel da escola é modelar o com- 

Portamento humano, através de técnicas específicas. A escola 
Passa a ser pensada a Partir dos pressupostos da neutralidade 
cientifica, dos Principios de racionalidade, eficiência e produ- 
tividade (5). 

No ensino de ciências, a influência da tendência 
tecnicista comeca a se fazer sentir na década de 60. Nesta épo- 
ca, tem ínicio a criacão e o desenvolvimento de materiais de en‹ 

5. Ínemëfbal šêvmwl, Ez-mta a ,ó,»mQzz,-zma, p. 15,
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sino e a utilizacäo de conhecimentos cientificos derivados das 

areas de psicologia, em especial os que provinham do campo da 

teoria da aprendizagem. Surgem livros em forma de textos progra- 

mados (auto-instrutivos), há a producão de “kits” para uso em 

laboratórios ou sala de aula, producao de audio-visuais e a ela- 

boracão de projetos curriculares baseados nos projetos curricu- 

lares americanos. Todas essas estratégias eram consideradas ne- 

cessárias para facilitar o processo de aprendizagem. Como diz 

Krasilchik (6), 

“As propostas, de modo geral, se referiam à modi- 
ficacão de conteúdos e Principalmente enfatizavam 
a necessidade de incorporar o conhecimento do 
processo de investigacão cientifica na educacão 
do cidadão comum que assim aprenderia a julgar e 
decidir com base em dados, elaborar várias hipó- 
teses para interpretar fatos, identificar proble- 
mas e atuar criticamente na sua comunidade". 

Paralelamente ao predomínio da tendência tecni- 

cista surge, no final da década de 60, um conjunto de estudos 

oriundos especialmente da Franca, na época, em grande efervecên- 

cia social. Tais estudos, desenvolvidos sob a influência de fi- 

lósofos e educadores franceses, promoveram uma denúncia da es- 

cola e de sua ligacão com a ideologia da classe dominante. Sur- 

gem assim, a "teoria do sistema do ensino enquanto violência 
simbólica" (Bordieu-Passeron), a “teoria da escola enquanto apa- 

relho ídeológico do Estado" (Althusser), a “teoria da escola 
dualista" (Baudelot-Establet). No centro das questões levanta- 

das, estava sempre implicita uma relacao com as funcoes sociais 
a que devia satisfazer a educacão. Entretanto, por considerarem 
as relacões entre a educacao e as funcões sociais de um modo me- 
cânico e externo - a escola reproduz as relacbes sociais vigen- 

tes através da forca de trabalho e da inculcacão da ideologia 

6. Inovacão no ensino de ciências, in Walter E. GARCIA 
(0rg.), e eecseecti- 
xflfis p. 170.
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dominante - essas teorias acabaram por acentuar uma postura Pes- 
simista e imobilista nos meios educacionais. Embora. estas teo- 

rias fossem capazes de fazer a critica do existente e de seus 
. 

' N ‹ n N 4 - mecanismos, nao possuiam propostas de intervencao pratica. Estas 
teorias não se fizeram sentir no Brasil, no ensino de ciências, 
ainda imbuido do espirito escolanovista e tecnicista. 

Dposta a pedagogia liberal surge a pedagogia pro- 
gressista. 

1.1.2. Eedasesiawfieoaeessista 

O pensamento progressista tem como referência a 

anátise critica ao sistema capitalista. sustentando que as fina- 

lidades sdcio-politicas da educacão devem ser converpidas na di- 

recão dos interesses emancipatórios das camadas populares. Nesta 
pedagogia os debates se centram sobre a educacão como um instru- 
mento de luta. A pedagogia progressista. como diz Libâneo, 

“näo tem como institucionalizar-se numa sociedade 
capitalista; dai ser eta um instrumento de luta 
dos professores. ao lado de outras práticas soci- 
ais" (7). 

Ainda para Libâneo, a pedagogia progressista tem 

se manifestado, no Brasil, em três tendências: a libertadora, a 

libertária e a "critico-social dos conteúdos". 

i) Leoiäncia_ELoaressista Libentadoza 

Nesta tendência o papel da escola é Levar o indi- 

viduo a questionar as retacões homem~natureza e homem-homem com 
o objetivo de possibilitar uma transformacão na sociedade. 

WífúfiemocLaiiza1šQ_da_escola pública: a Qedagogia czíticg; 
senLaL_des_cnnieúdnsz p. 32.
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O educador vê seus alunos' com possibilidades de 

serem criticos e criativos. e juntamente com eles se educa no 

processo pedagógico. Para Freire (8). o mais importante repre- 

sentante desta tendência. 

“Ninguém se educa sozinho; ninguém educa ninguém. 
mas os homens se educam. em comunhão. mediatizados 
pelo mundo". 

IU* n E ny I.. Ia n 

Nesta tendência. o papel da escola é exercer uma 

acão transformadora na personalidade dos alunos num sentido li- 

bertário e autogestionário. isto é. o aluno se educa a partir da 

sua atuacão na *coletividade estudantil. como diz Libâneo (9). 

isso ocorre. 

pú 

IJ Qd. FI 
pu 

Ill ff' ya. < OJ “gracas à sua própria e sem qualquer 
.forma de Poder". 

pe pu 
|.¡- \J 1iznúê.zzz.'a Pzzzgzzzzizàzv ”c_u'gu_z.z-sQzz'â_L 

s cms cmzàzú.-_ 

dos"
4 

Nesta tendência. o papel da escola é preparar o 

individuo para o mundo adulto e suas contradicoes. Para isso. a 

escola deve fornecer ao aluno. ,um instrumental originado da a- 

fluisicäo de conteúdos e de sua socializacão. 

Esta tendência surgiu devido a insatisfacão sen- 

tida por alguns educadores brasileiros diante das análises cri- 

tico-reprodutivístas. Estes educadores sentiram a necessidade de 
` \ N z ~ . , uma nova visao. visao esta que desse conta do carater contradi- 

8. &dam~. p. 79. 

_ 
9- DemecLatiLacãowda__escoia eublíca;m_a_eedasogia_cLiii;Q; 

p. 37.
_

_
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tório do problema educacional, e em conseqüência, alterasse a 

prática pedagógica, possibilitando a sua articulacšo com os in- 

teresses populares em transformar a sociedade. 
i A tendência prosressista critico-social dos con- 

teúdos foi encabecada por Saviani (10) que introduziu a expres- 
são “concepcão histórico-critica". Nesta concepcão ele pretende 
articular o caráter critico com os condicionantes sociais que a 

visão reprodutivista possuia, vinculando porém à dimensão histó- 
rica que o reprodutivismo tinha Perdido de vista. A finalidade 
da concepcão histórico-critica é tentar superar a pedagogia li- 

beral 'em suas várias tendências (tradicional, renovada, tecni- 
cista) com uma "pedagogia revolucionária" que deve pautar-se nos 

interesses das classes dominadas. Neste mesmo sentido surge a 

tendência critico-social dos conteúdos a partir dos trabalhos de 

Libâneo. 

A tendência critico-social dos conteúdos. desde a 

Publícacão dos trabalhos de Saviani e Libâneo vem sofrendo vá- 

rias criticas. Entre seus críticos Podem ser citados: Paolo 
Nosella, Luiz Antônio Cunha e Moacir Gadotti. Suas críticas se 

prendem principalmente a dois pontos. O primeiro ponto, é no que 
se refere aos conteúdos a serem ministrados para a reapropriacão 
do 'saber pelas classes populares. Isto é, quais seriam os con- 

teúdos a serem selecionados e ministrados para garantir às 

classes populares o saber sistematizado que a classe dominante 
procura ocultarz O segundo ponto, é se essa pedagogia dita 
"revolucionária" provocará, realmente, uma transformacão na 
sociedade de classes. Isto é, se a pura transmissão de conteúdos 
garantirá a formacëo de um aluno critico que questiona o sistema 
dominante a que está submetido, levando-o a procurar modifica- 
lo. Apesar das divergências entre os pesquisadores das tendên- 

10. A pedagogia histórico-critica no quadro das tendências da educacao brasileira, Rfl1iÃiÃ_dfi_âüDE, 11 : 17.
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cias progressistas, e não querendo entrar no mérito da Questão, 
todas elas têm em comum a idéia de levar o aluno a ser critico 
quanto a sociedade em que está inserido. Deste modo, a autora 

deste trabalho acredita que as tendências progressistas, como um 

todo, sejam as melhores possibilidades para se Levar avante um 

projeto de ensino que possibilite a formacao de um aluno critico 
e capacitado a se posicionar em relacao a sociedade exercendo, 
deste modo, sua condicao de ser social e tendo o direito de in- 

terferir na sua historia e conseqüentemente no destino do seu 

Pais. 

No Brasil, a tendência progressista ainda não se 

implantou no ensino de ciências. A situacao dada pela legislacäo 
do ensino de ciências (Lei 5.692/71 e 7.044/82, Resolucão 8/71 e 

Parecer 853/71) que é a de promover um ensino que favoreca o de- 

senvolvimento lógico do aluno e à sua vivência com o método 

cientifico e suas aplicacões, não está se cumprindo. Pode-se ob- 

servar em sala de aula que o ensino de ciências continua sendo 
ministrado de maneira formal e abstrata, com ênfase nos aspectos 
informativos em detrimento dos formatívos. As aulas são exposi- 

tivas e discursivas, com atividades práticas irrelevantes, usan- 

do uma didática superada e uma pedagogia acientifica, A 

metodologia é inadequada empregando uma tecnologia educacional 
desconhecida e de curriculos impróprios para os objetivos do 

ensino de ciências (11). A conseqüência deste ensino é uma 
ciência transmitida como um conjunto de conhecimentos estáticos 
e acabados, como algo distante e inatingivel por individuos 
comuns. Este procedimento também não desenvolve a capacidade 
criativa dos alunos e nem leva a formacao de cidadãos críticos. 
Para que a tendência progressista possa se integrar ao ensino de 

, A 

50 5111. 
Georg. J. HENNIG, Meindoleeia_do_ensine_de_cienciass p.



26 

ciências é necessário que o Professor mude sua atitude e passe a 

ensinar a ciência numa perspectiva histórico-social. Isto é, o 

Professor deve levar seus alunos a estabelecer a ligacão entre 
ciência' e a Producao social, assim como entre a ciência e a su- 

Peracäo dos Problemas enfrentados pelo homem. Para isso, o Pro- 

fessor deve mudar sua postura tradicional para uma postura cri- 

tica. Sabe-se não ser isso fácil, mas havendo uma disposicão 
IV I ¡ Para renovacao Por Parte do professor. dos sistemas de ensino e 

das instituicöes formadoras de educadores. isso Poderá se tornar 

uma realidade. 

D que é importante enfatizar, neste momento, é que 

todas as tendências progressistas destacam o Papel da educacao 
ÍV I ^ I O I l na formacao de uma consciencia criticaz importante na busca da 

mudanca social. Deste modo, as tendências progressistas são con- 

trárias à educacão tradicional e tecnicista - que buscam apenas 
a adaptacäo do aluno à sociedade - e a do tipo reprodutivista - 

que mostra a educacao numa visão pessimista e até conformista. 
De acordo com Freire. citado por Frankenstein (12) não é que a 

educacao vá mudar as estruturas sociais mas ela Pode ajudar os 

alunos a descobrirem o mundo e a se tornarem comprometidos com 

as mudancas sociais. 

Do que foi dito até agora existem pressupostos im- 

plicitos sobre o papel da educacão em geral e educacão cienti- 
fica em particular que podem ser sintetizados como: 

a) fornecer elementos Para que 0 aluno se torne 

capaz de entender a realidade que o cerca; 

b) Possibilitar que o aluno compreenda a sociedade 
em que está inserido para que possa tomar parte 

12. Educacão matemática critica: uma aplicacao da epistemo~ 
logia de Paulo~Freire. in Maria Aparecida Viggíani BICUDU 
(or9.)J EducacšQ_maiemáiica. p. 105.
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- de forma consciente dos debates e_ decisões que 

permeiam esta sociedade e de sua própria trans- 

formacão. i 

Se um dos objetivos da escola é formar o trabalha- 
dor, conseqüentemente também será o de formar o cidadão. Isso 
porque, a escola ao assegurar a transmissão do saber - Patrimô- 
nio intelectual e cultural da humanidade - ao trabalhador, asse- 
gura-lhe também, o desenvolvimento de uma inteligência critica 
que se torna uma preparacão para a sua vida de cidadania. 

- Considera-se tarefa primordial da escola a de for- 

mar cidadãos críticos ao sistema que os domina. Para isso, o en- 

sino de ciências desempenha um amplo papel, pois na aprendizagem 
de uma ciência o homem pode chegar a ter uma maior compreensão 
do significado de sua existência. ' 

1.2. 5 çâênzâa z Q Igzzglaaâs na Eduzszâz ag egmzm maaefng 

Na medida em que ciência e tecnologia passaram a 

ser 'elementos integrados no Modo de Producao Capitalista, passa- 
ram a fazer parte do jogo de poder das classes dominantes. Sem 
dúvida nenhuma, na sociedade capitalista a producão e a apro- 
priacäo da pesquisa cientifica e tecnológica são permeadas por 
interesses econômicos, Politicos e ideológicos de alguns segmen- 
tos das classes sociais. Sabe-se que a sociedade moderna esta 
cada vez mais influenciada pela ciência e tecnologia. Mesmo o 

Brasil que é considerado como um pais capitalista periférico, 
sente os reflexos desta influência nas discussões politicas de 

Problemas, tais como: Reserva de Mercado na Informática; Quimica 
Fina e Tecnologia Nuclear. Desta forma, é importante que os alu- 
nos tenham acesso a informacöes que lhes Permita entender o que 
está se Passando na sociedade em que estão inseridos.
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Sendo a ciência ensinada de forma dogmática, não 

permite Que as pessoas percebam e compreendam sua relacao com 
outras atividades humanas e com a sociedade. Além disso, como ja 

foi dito (13), o ensino de ciências, não esta proporcionando 
condicöes `de análises criticas de alguns problemas criados pela 
pesquisa cientifica e pelo desenvolvimento tecnológico. Para mu- 
dar essa situacao e importante também que comece a acontecer a 

u 1 IV of- u | 1 o I n N \ politizacao da ciencia. Com isso, havera uma diminuicao a pre- 

tensão a objetividade e neutralidade da mesma, enquanto aumen- 
tara a necessidade de Levar a sociedade informacões sobre as 

pesquisas e o desenvolvimento tecnológico. Estas informacões de- 

vem ser disseminadas de maneira compreensível e assimilàvel por 
IV IV u IN u pessoas que nao terao condicoes de prosseguir seus estudos em um 

nivel mais avancado. 

1.2.1. Ensina zgm Enfâzg zm càêzzâz-Izzzglzgíz-sgzizaaaz 

Com o aumento dos problemas ambientais e sociais 
. A da humanidade relacionados à ciencia e à tecnolo9ia› cresceu a 

necessidade de que os cidadãos participem de maneira responsável 
na resolucão desses problemas. Apesar de que desde o final da 

década de 30, onde al9uns Pesquisadores marxistas como Bernal 
(14), já discutiam o assunto. é só a partir da década de 70, que 
um maior numero de pesquisadores comecou a reconhecer que a 

ciência é uma atividade social cuja conduta e cujos resultados - 

Positivos e negativos - são resulados por forces sociais. Os 
educadores sentindo sua responsabilidade social em discutir os 

problemas tecnológicos reagiram, ao fato, com a inclusão nos 
curriculos universitarios, de aulas e cursos sobre o impacto 

13. Cí. p. 25-26. 

14. ]1b¿:_s_o.ci,aL__íi|n£_LLon_o_Lscieuce. pas s im.
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ambiental da tecnologia. Foram criadas disciplinas voltadas para 

a compreensão das interrelacfies entre ciência, tecnología e 

sociedade (CTS), com o objetivo primordial de capacitar os 

alunos com os conceitos e informacöes necessarias para a 

compreensão e explicacäo dos-fatos científicos. Desta forma, os 

cursos em CTS nasceram da necessidade de uma sensibilizacäo dos 

alunos às implicacões da ciência e da tecnologia. Inicialmente, 
estes cursos tiveram lugar nas universidades americanas, e a 

partir de 1980 comecaram a ser implementados nas universidades 
brasileiras. Para Thiollent (15), 

"Esses cursos propõem uma perspectiva relativamente 
nova no contexto do ensino de ciências. São cursos 
de sensibílizacäo dos cientistas e engenheiros aos 
problemas sociais e politicos ligados ao desenvol‹ 
vimento técnico-cientifico que eram bastante des~ 
Prezados até agora". 

Nos paises em que os pesquisas sobre a importância 
do ensino em^ CTS estäo mais adíantadas, vêm sendo implementados 
curriculos com ênfase em CTS 'no lo. e 20. graus. Além disso, 

Ã 1 u N 1 z vem sendo realizadas avaliacoes quanto aos efeitos desse ensino 
U1 EJZ O _ 

N z ‹ 4 z Em PGLGEGO 805 SEUS ObJ@tÍ1VDS lšSPEC1f1CD5; CIUQ OS dê! 

. A a) aumentar o interesse dos alunos pela ciencia; 

b) possibilitar um posicionamento critico dos alu- 

nos quanto as implicacöes sociais das politicas 
cientificas e tecnológicas, isto é, qualificar 
cidadãos críticos capazes de pensar sobre pro- 

blemas complexos. 

No Brasil, apesar da existência de alguns cursos 
em CTS, a nivel de graduacäo, surge agora a preocupacäo com um 
ensino de ciências com ênfase em CTS para 0 10. e 20. graus. 

15. Ciência-tecnologia-sociedade e formacšo metodológica do engenheiro, Bfiia_fiflÃiflQ.fin3*, 3 (Z) : 52.-
V



30 

Isso pode ser percebido pela realizacäo do “Primeiro Simpósio 
Internacional sobre o Ensino de Ciências para o Século XXI: ACT 
- Alfabetizacão em Ciência e Tecnologia". Esse simpósio foi rea- 

lizado em Brasilia, no periodo de 4 a 8 de junho de 1990, promo- 

vido pelo Ministério da Educacão através da Coordenacão de Aper- 

feicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES). Seu objetivo 
como propalado foi o de divulgar no pais, esse novo campo de es- 

tudos, para que os educadores pudessem refletir sua prática pe- 
dagógica repensando um novo contexto para o ensino de ciências, 
menos abstrato e mais próximo do cotidiano dos alunos. 

1.3. A Cultura Cientifica Brasileira e_o_Eusiuo_de_Liâncias 

Um estudo da evolucão do ensino médio no Brasil, 
mesmo que sucinto, contribui para o entendimento da cultura 
cientifica brasileira e do ensino de ciências no Brasil. 

A história da educacao brasileira comeca em 1549 

com a fundacäo da primeira escola por Nóbrega e mais cinco mis- 
sionários jesuitas. Apesar desta escola ter sido fundada em 

plena época da Revolucão Cientifica do século XVI e XVII, so- 

mente no comeco do século 'XIX, com a vinda da familia real ao 

Brasil é que a rigor, comecou a processar-se o desenvolvimento 
Q I u I cientifico no pais. 

De fato, em todo o periodo colonial, desde o-des- 
cobrimento até a vinda de D. João VI para o Brasil, não há re- 

Qistros de atividades cientificas significativas na história 
cultural do pais (16). Isso porque, Portugal permanecia alheio a 

renovacäo intelectual que se processava nos paises da Europa. 
Como a educacao brasileira até 1759 esteve sob a 

lideranca exclusiva dos jesuítas que eram os maiores humanistas 

16. Fernando de AZEVEDO, A_£ylj¿u3LJU3äiLLRLLä, p. 368.
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da época, não foram incluidos tem seus curriculos o estudo de 

ciências. Contudo, no governo de Mauricio de Nassau (1637-1644) 

houve “um parentese luminoso", conforme a expressäo de Fernando 

de Azevedo (17), 

"que inaugurou no Brasil colonial uma época de a- 
tividades cientificas, realizadas pelo grupo de 
homens de ciência que o Conde de Nassau mandou 
vir a Pernambuco". 

Entretanto, com a expulsão dos holandeses, das 

terras brasileiras em 1644, desapareceu todo o vestígio de um 

ensino cientifico que pudesse ser estabelecido no pais. 

Em 1771 foi fundada no Rio de Janeiro, a primeira 

Academia Cientifica. Contudo, ela não conseguiu atingir seus ob- 

jetivos e nem exercer influência na evolucäo do pensamento cien- 

tifico do pais. Só em 1772, com a reforma da Universidade de 

Coimbra empreendida pelo Marquês de Pombal tem comeco a histó- 

ria, Propriamente dita, 'da cultura cientifica brasileira. Com a 

implantacao de novos estatutos e criacäo das faculdades de Nate- 

mática e de Filosofia na Universidade de Coimbra, os jovens bra- 

sileiros que iam a Portugal para completar seus estudos, acaba- 

vam sendo treinados nos novos métodos de estudo e de investiga- 

são cientifica. Esses jovens retornavam para o Brasil-Colônia 
imbuidos do gosto pelas ciências naturais abrindo, deste modo, 

novos horizontes a cultura nacional. 
' Em 1800 é fundado pelo bispo êzeredo Coutinho o 

Seminário de Olinda. Este seminário foi um marco de renovacäo 
educacional no pais, Principalmente, com a introducäo no seu 

curriculo de disciplinas cientificas tais como: fisica, quimica, 

mineralogia, botânica e desenho. Mas, esse espirito voltado para 
as ciências ficou concentrado apenas no Nordeste do Brasil sendo 

17. 1bâú..“pi. 369.
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interrompido pela ocasião da retirada de D. Azeredo em 1802, pa- 

ra Portugal. 
` 

A vinda úa familia real para O Brasil em 1ôoô e z 

Independência em 1822 contribuiram no sentido de que se orien- 
tasse a educacao brasileira para a formacão de elites dirigen- 
tes. D. João VI, além da instituicão da Imprensa Régia e da Bi- 

blioteca Pública, fundou as Primeiras escolas de ensino superior 
profissional: na Bahia,_ a Escola de Cirurgia e no Rio, a Acade- 
mia Médica Cirúrgica. Contudo, o ensino de ciências ficou vol- 
tado mais para a técnica cirúrgica do que em levar o aluno ao 

interesse pela pesquisa cientifica. 

Após a Independência do Brasil em 1822, houve uma 
nova orientacäo na politica educacional. A 2 de dezembro de 1837 

foi fundado o Colégio de Pedro II - de ensino secundário - que 
acabou servindo de modelo para todas as escolas da Corte. Neste 
colégio, a exemplo dos colégios franceses, foram introduzidos os 

estudos simultâneos e seriados, organizados num curso regular de 

seis a oito anos. A importância deste colégio, para o avanco dos 
estudos científicos, foi a introducao do estudo de ciências nos 

três últimos anos do curso. Em 1855, o regulamento do Colégio 
de Pedro II, influenciado pelas "realschulen' alemãs, transferiu 
o 4ensino de ciências para os primeiros anos do curso reservando 
para as últimas séries o aprimoramento da formacao clássica. En- 
tretanto, essa reforma baseada nas "realschulen", não teve con- 

tinuidade por vários motivos: falta de livros adequados às 

licões, despreparo dos professores, densidade de conteúdos dos 
cursos e razões de ordem social e econômica (18). 

pao 3 |-II. fl F* O No ` de 1870 muitos brasileiros, inspirados 
Pelas idéias do positivismo, enfatizavam a forca da ciência em 

'18. João Baptista de ALMEIDA JÚNIOR, A evolucão do ensino de fisica no Brasil, Re1e.EnÃi_EiÃi£â, 1 (2) : 55.
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desenvolver uma atitude critica que levaria à perfeicão do espi- 

rito. Isso foi sentido no Colégio de Pedro II que comecou a dar 

maior ênfase à educacão cientifica. Em seus estatutos foram de- 
. A signados um maior número de horas semanais aos estudos em cien- 

cias fisicas e naturais bem como uma distribuicäo mais adequada 
aos estudos matemáticos. Com isso» 

"a questão do ensino cientifico assumiu especial 
importância na área dos estudos secundários aos 
quais se procurava confiar a missão mais ampla de 
formar integralmente o cidadão. habilitando-oz não 
apenas para o ingresso nos estabelecimentos supe- 
riores, mas para enfrentar (...) as necessidades 
complexas e variadas da vida social" (19). 

Mas» apesar do aumento da carga horária para as 

disciplinas cientificas o método de estudo permanecia o mesmo - 

memorizacão e repeticão de principios e leis - o que impedia que 

o aluno desenvolvesse um raciocinio lógico e um pensamento cien- 
tifico. 

_ 

A Primeira Republica (1889-1930) foi um periodo em 

'D ¬ H. < ,... que o modelo educacional herdado do Império - modelo que - 

legiava a educacão da elite em detrimento da educacão popular - 

foi colocado em questão. De fato. entre os ideais republicanos 
figurava a "reforma da educação". Desta forma. logo no inicio do 

periodo republicano (1890). o ministro da Instrucão Benjamim 
Constant realizou a primeira reforma do ensino público. Esta re- 

forma abrangeu toda a instrucão - primária, secundária e supe- 

rior. No curriculo do nivel secundário eram introduzidos o es- 

tudo das ciências naturais marcando uma ruptura com o tradicio- 
nal ensino humanistico. Contudo. pouco ou nada foi cumprido do 

Plano de reforma de Benjamim Constant. No periodo de 1900 à 

19. Maria de Lourdes Mariotto HAIDAR, A instrucäo popular 
no Brasil antes da república, in Mogsés BREJON (org.), Estrutura ~m¿o ens..i~. p. 120.

›
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1925, outras reformas educacionais ocorreram no ensino secundá- 

rio e superior brasileiro (1911 - Reforma de Rivadávia Correa; 

1915 - Reforma de Carlos Maximiniano; 1921 - Reforma de Epitácio 

Pessoaii 1925 - Reforma Rocha Vaz), entretanto elas também não 

chegaram a provocar mudancas significativas em relacão ao ensino 

elitista e humanista oriundos do Império. 

Apos a segunda metade da década de 20, o Brasil 
HI Q.. m. HI fll U1 ingressa na corrente das liberais. Um grupo de intelec- 

tuais e cientistas insiste na necessidade de uma reforma radical 

do ensino e na introducão, no sistema educacional, de escolas de 

pesquisa e estudos científicos Livres, surgem assim novas refor- 

mas. Em 1931, ocorre a Reforma Francisco Campos que institui os 

cursos secundários seriados, e introduz o regime de dois ciclos, 

o ginasial de cinco anos e o pré-universitário de dois anos de 

duracão. Dentro da área de ciências, com a criacäo das Faculda- 

des de Filosofia, a primeira em 1934, na Universidade de São 

Paulo e, a outra em 1939, no Rio de Janeiro, -se o preparo pu D pu FI ¡-1- 0! 

regular de professores do ensino secundário. 

Em 1942, a estruturacão do ensino secundário cul-
Ú 

mina com a Reforma Capanema. Essa reforma introduziu dois ci- 

clos: o ginasial de quatro anos e o colegial de três. O ciclo 

colegial foi subdividido em outros dois; clássico e cientifico. 

No curso clássico era dado maior ênfase a formacão humanistíca 

enquanto no curso cientifico a ênfase recaia no estudo das 
n^ 1 Ifl 1 ciencias. Com a Reforma Capanema o ensino de ciencias comecou a 

ocupar um lugar bem definido na educacão geral. 
'-Il 3 |-na fl 9.a. O No final da década de S0 e da de 60, com 

de modernizacão e desenvolvimento baseadas na indus- 0.! U! HI O. Q
. 

H: OJ ui 

trializacão do pais, comeca a implantacao do tecnicísmo nas es- 

colas. Surgem os chamados "projetos de ensino" com o objetivo de 

renovar o ensino de ciências. Essa-renovacão deveria ocorrer
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pelo uso de material didático apropriado (textos, kits de labo- 

ratório, livros didáticos), e por cursos de treinamento, ambos 

com a finalidade de suprir as deficiências dos professores. 

Para Pernambuco (20), três tendências se manifes- 

taram, neste periodo. Uma tendência de caráter mais tecnicista, 

¡.« 
D. m

` 
W. BJ UI baseando-se nas da psicologia comportamental (instrucão 

programada, métodos individualizados, ensino por módulos); outra 

de caráter escolanovista, enfatizando o uso do laboratório em 

detrimento da teoria; e finalmente, uma terceira tendência fir- 

mando-se na Proposta de Que o professor apenas precisava saber 

usar os materiais didáticos apropriados não necessitando conhe- 

cer o conteúdo para poder ensinar (ciência integrada). 

Com, a promulgacäo da Lei 5.692/71 houve uma mu- 

danca na estrutura curricular das escolas primária e secundária. 

Apesar dos dois ciclos continuarem, os seus periodos foram modi- 

ficados. Com esta reforma a educacao cientifica ficou de certo 

modo prejudicada pois, com um maior número de disciplinas in- 

troduzidas no curriculo, para Qarantir a profissionalizacão do 

aluno, os conteúdos científicos tiveram que ser reduzidos ti- 

rando-lhes, muitas vezes, o sentido e finalidade de serem ensi- 

nados. 9 

1.4. ~.i'ent1'í¿'ca 

A educacao cientifica dentro de uma visão progres- 

sista tem o papel de proporcionar ao educando a busca do co- 

nhecimento da realidade em que esta inserido, para ao mesmo 

tempo que investigue esta realidade procure transforma-la em 

busca de melhores condicoes de vida. 

20. Marta M: C. PERNAMBUCO e Fernando W. Vargas da SILVA, 
Uma.LetQma1a_bi1LQLica_dn.ensinQ_de_ciâocias, p. 116.'
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Neste Ponto a escola ez em Particular, o ensino de 
Q ^ 1 U 1 I I IV Í ciencias, podem contribuir nessa investigacao tornando acessivel 

a um maior número de Pessoas a linguagem cientifica e os Proce- 

dimentos de producäo do conhecimento. Isto é necessário Para que 

esses individuos possam. por si mesmos. compreenderem através da 

especificidade do conhecimento cientifico, os problemas que o 

coletivo enfrenta. e assim. venham a atuar no sentido das trans- 

formacões sociais. 

Deste modo, a ciência resgata a discussão sobre 

cidadania. qualificando cidadãos comuns em Pessoas criticas ca- 

pazes de Pensar sobre problemas complexos. Contudo, Para que 

ocorra a formacao Plena do cidadão é necessário que ele seia al- 

fabetizado cientificamente. Isto é. um cidadão é considerado al- 

fabetizado cientificamente quando ele for capaz de (21): 

a) entender o que os meios de comunicacao lhe pas- 

sa (tabelas› gráficos); 

b) entender certos conceitosz Palavras especificas 

de uma disciplina cientifica; 

c) compreender o problema social, institucional 

das decisões do cientista;
1 

d) saber quem sustenta a ciência e como é financi- 

ada a pesquisa; 

e) compreender os problemas que a ciência e a tec- 

nologia têm na sociedade. 

21. Miriam KRASILCHIK› Comunicacao Oral, IX SNEF.
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1.4.1. 

Muitas Pessoas questionam a importância do ensino 

de ciências no ensino secundário. Contudo; Para a autora; este 

L." 
ms ensino é fundamental pois; como foi dito; para muitos alunos; 

talvez para a grande maioria deles. seja esta a última oportuni~ 
. n dade de ter algum contato com um curso de ciencias. 

Alguns pesquisadores também se posicionaram em re- 

lacão a importância do ensino de ciências nas escolas secundá- 

rias. Para Zanetic (22), alguns Pontos podem ser considerados 
. A Para mostrar a importância do estudo das ciencias: 

1o.) Vive-se numa época fortemente influenciada 

Pela ciência; 

2o.) A natureza é explicada Pela ciência; 
- A 3o.) A tecnologia é baseada na ciencia; 

~4o.) A ciência permite um diálogo com o cotidiano; 

So.) A ciência desperta a observacão cuidadosa; 

óo.) A ciência promove o pensamento critico; 

Para Taglieber (23). 

“ensinar ciências é antes de mais nada conduzir o 
educando a encontrar ele mesmo o caminho do saber; 
consciente de que ele pode e deve conhecer a natu- 
reza que o rodeia" 

Para o Programa de Ciências desenvolvido no Rio 

Grande do Sul (PRDCIRS), citado por Moraes (24) - um dos objeti- 

vos do ensino de ciências deve ser o de enfatizar objetivos for- 

22. João ZANETIC. Comunicacao Oral, IX SNEF. 

23. Ciência; tecnología e educacao cientifica, II SSBES; P. 
40. - 

24. Uma análise critica do ensino de ciências ProPosto Pelo 
PROCIRS. BoLL_là£e_EBfl£lRÃz 1 (3): 15.-

A



38 

matívos, visando o desenvolvimento de habilidades cientificas 
nos alunos, voltadas à formacäo de individuos críticos e capazes 
de solucionar problemas de forma racional. 

. vz Dentro da finalidade do ensino de ciencias, quem 
melhor trabalhou esse assunto foi Krasilchik (25). Para ela, 

“além de Propiciar conhecimentos para compreender 
os fenômenos da natureza, as disciplinas cientifi- 
cas devem desenvolver a capacidade dos alunos para 
assumirem posicões face a problemas controvertidos 
e agirem no sentido de resolvê-los. (...) Um deba- 
te sobre as implicacões sociais do desenvolvimento 
cientifico e tecnológico envolve tantos aspectos 
que dependem de conhecimentos factuais e técnicos 
como posicões fundamentadas por conviccões politi- 
cas, éticas, religiosas, etc". 

Para Rodrigues (26), 

“o conhecimento cientifico não é ocasional, cir- 
cunstancial, acidental, nem mágico. Ele resulta 
histórico, cumulativo, intencional e racional. Não 
se constrói do que se ignora para o que se conhe- 
ce, mas ele progride do que se conhece para novas 
fronteiras do saber. Nesse sentido, 0 processo de 
ensino das Ciências deve sempre levar em conta- o 
nivel de percepcão do mundo que as criancas apre- 
sentam, e promover, a partir desse nivel, a com- 
Preensäo, um entendimento novo e mais elaborado do 
'mundo. Deve igualmente levar as criancas a perce- 
berem a ciência como forma de producao humana e 
histórica de um mundo novo, pela transformacão, 
através do saber, desse mundo da percepcão imedia- 
ta. Se o ensino partir do real vivido, ele permi- 
tirá que os educandos compreendam a importância 
das conquistas da ciência na superacão dos proble- 
mas vitais, como de saude, alimentacao, habitacäo, 
urbanizacão, e a importância da natureza, da 

. higiene, do espaco ecológico". 

Rodrigues, nesta citacão, enfatiza a importância 
do ensino de ciências para a compreensão do mundo real vivido 
pelo individuo, mas, se esquece de salientar que a ciência tem 
também algumas implicacões negativas para a sociedade e que, 

25. Ensinando ciências para assumir responsabilidades so- Ciaís. B_ey_._.E.L1s_._£_Le`"n.ci_a.s, (14) z 8. ' 

ÊÊ- 
, 
§QT(%g›.a_~ 2.- ~m.n..e.M.e.¿a
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cabe ao ensino, mostrar as implicacäes politico-sociais causadas 
pelo_impacto de novas descobertas cientificas. 

Essa citacäo, ainda chama a atencão para outro as- 

pecto a ser considerado no ensino, que são as concepcëes e per- 

cepcães trazidas pelo aluno, para a sala de aula, e que influen- 
ciam todo o seu aprendizado posterior. 

1.5. 

Piaget em seus primeiros trabalhos, publicados na 
(_¡n 

ms década de 20 (27), (28), mostrava que a aprendizagem é essen« 
Qà 

hn cialmente um processo ativo no qual a crianca constr seu co- 

nhecimento através da interacäo com o meio fisico ez da solucäo 
do conflito cognitivo que pode ocorrer entre expectativas e ob- 

servacöes. Apesar, dos trabalhos de Piaget enfatizarem uma visão 
construtivista, isto é, a crianca sendo o próprio construtor do 

seu conhecimento, somente a partir da década de 70, pesquisado- 
. os res na àrea de ensino de ciencias _comecaram a se preocupar em 

investigar, mais detalhadamente,_ as concepcães elaboradas pelos 
alunos no seu dia-a-dia e trazidas para a sala de aula (29), 

(30), (31).
, 

' Estes trabalhos tentam identificar quais as con- 
cepcöes mais comuns que ocorrem no processo de aprendizagem e 

como se manifestam. Existem outros trabalhos que tentam relacio- 
27. Ihe_LhiLdLs_conceeiion_oi_iheceoLd, passím. 
23- Ihe_Lhild;Ã_LonLeeiion_n£_eheâicaL causalitsz passim. 
29. G. ERICKON, Children's conceptions of heat and tempera- 

ture. Scii_£duc+, 60, 221-230. r

V 

30. L. VIENNUT, Spontaneous reasoning in elementars dana- mics. EuLi_J+_SLi¿_EduL¿, 1 (2): 205-222. 
31. J. NUSSBAUM e J. NUVAK, An assessment of children's concepts of the Earth utilising structured interviews, Sci. Edune, 60, 535-550.

1
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nar o desenvolvimento das concepcöes dos alunos com os estágios 
piagetianos do desenvolvimento mental ou relaciona-las com o po- 

sicionamento" cognitivista de Ausubel. Em qualquer um dos casos 

os pesquisadores com suas investigacões tentam buscar solucões 
para possibilitar um melhor aprendizado dos alunos em relacão ao 

ensino de ciências. 

1-5-1. Eonceecñes_fiLieLoaiixas 

Pesquisas têm demonstrado que os alunos trazem 
para a sala de aula, conceitos fortemente incorporados à sua es- 

trutura cognitiva e que se tornam resistentes à instrucão (32). 

As dificuldades de aprendizagem encontradas pelos alunos advém 
das suas idéias formadas pela sua experiência cotidiana em seu 

meio sócio-econômico. Essas idéias, que recebem o nome de "con- 

cepcões alternativas", estão firmemente arraígadas, na mente dos 

alunos, pois são fruto de um longo processo, do qual os alunos 
se valem Para entender e explicar os fenômenos que ocorrem a sua 

volta, de uma maneira consciente e coerente do seu Próprio ponto 
de vista. 

Este processo é longo porque, desde o seu nasci- 
mento, as criancas desenvolvem idéias sobre os fatos que ocorrem 
à sua volta. Inicialmente, a crianca comeca por estabelecer um 

conjunto de expectativas isoladas e independentes umas das ou- 

tras, às quais lhe permitem comecar a fazer algumas predicöes 
sobre 'o mundo ao seu redor. Conforme a crianca vai crescendo, a 

prática do seu dia a dia, estimula o desenvolvimento de conjun- 
tos mais generalizados de expectativas, levando-a a um conjunto 
de idéias sobre uma série de fenômenos naturais. 

32- ROSHLÍHÓ DRIVER, IheceueLLcas_a_scieoLLsi2 passim.
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Ao chegar a escola, algumas dessas idéias podem 
estar em harmonia com aquelas transmitidas pelo professor. mas 

nem sempre estão bem articuladas, todavia. poderão fornecer ele- 

mentos para Ó aprendizado do ensino format. 
|-ou D.. m

À 
pu ÍU UI Por outro lado, as trazidas pela crianca 

(concepcbes alternativas) podem diferir significativamente da- 

quelas a serem ensinadas pelo professor em sala de aula. Neste 
caso, a crianca - agora aluno ‹ encontra dificuldades em fazer 

1 N Í I n Í 1 \ uma ligacao - uma Ponte - de suas proprias ideias com aquelas 
que o professor deseja transmitir.” Isso porque, os conceitos 
transmitidos pelo professor não levam em conta. o conjunto de 

conhecimentos que o aluno adquiriu ao longo do tempo. Isto é, o 

professor em sala de aula vê 0 aluno como uma “tábula rasa". 

pronto a aceitar e assimilar os conceitos cientificosz que ele 

se propöe a passar. 

Tradicionalmente. professores e pesquisadores dão 

pouca atencao aos conceitos estabelecidos pelos alunos ao longo 

do tempo, considerando-os pura e simplesmente como “erros” 

facilmente corrigiveis. Assim, pouca ou nenhuma importância tem 

sido dada ao estudo do desenvolvimento intelectual do aluno na 

elaboracão dos programas de ensino. 

Uma maior atencão será dada às concepcões alterna- 
tivas nas situacões de ensino-aprendizagem, a partir do momento 
que os professores passarem a aceitar que os alunos chegam em 
sala de aula, com um pré-conhecimento originado das suas con- 

cepcöes sobre a realidade vivenciada ez que elas, influenciam na 
assimilacão e incorporacäo, em suas estruturas cognitivas, das 
nocões que o professor quer lhes ensinar. 

Se é desejável que o aluno desenvolva e compreenda 
os conceitos e principios convencionais da ciência, deve-se 
apresenta-los partindo das concepcões alternativas dos alunos e,
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fazendo com que eles as reavaliem para reformulâ-las de maneira 

mais condizente com os conceitos aceitos cientificamente. Para 

isso, é preciso primeiramente descobrir os conceitos dos alunos, 

interrogando-os para depois quando eles derem sua explicacão, 

fazer-se o confronto dela com fatos que a desmentem. Esses fatos 

destroem a explicacão ingênua e deixam, portanto, uma insercão 

disponivel para a teoria correta, no modelo conceitual do aluno. 

Como diz Frota-Pessoa (33), 

“Só há aprendizagem genuina quando o aluno constrói 
o entendimento do assunto a partir de seu núcleo 
conceitual pré-existente. Entender é relacionar 
dados novos com o que já sabemos, incorporando-os 
ao acervo". 

1.5.2. Eauú5as_müu3L£noceecäeziflifimnaiilas 

No Brasil, a pesquisa sobre concepcões alternati- 

vas vem se intensificando junto aos pesquisadores voltados Para 

o ensino de Fisica (34), (35), (36). Todavia, pelo fato da ener- 

gia nuclear não constar, oficialmente, no programa de ensino de 

Fisica do 2o. grau do pais, as concepcöes alternativas pertinen- 

tes a esse tópico não têm sido investigadas. Entretanto, no ex- 

terior, Pesquisas comecam a ser realizadas para verificar algu- 

mas concepcões na área nuclear. Uma pesquisa, nesta área, foi 

realizada na Itália, por Conforto (37). Esta pesquisa feita por 

Oã.` Como ensinar na era da contestacäo. Qiân;ia_e_ÇuLiuLa, 
37 (Z) : 1128. 

34. Jesuina L. PACCA, Conceitos intuitivos e conteúdos for- 
mais de Fisica: consideracöes, passim. 

35. Arden ZYLBERSZTAJN, Concepcöes espontâneas em fisica: 
exemplos em dinamica e implicacões para o ensino, Re1+__EQíL 
Ei.S..n.I 5 2 3'16. C 

36~ M- C- NfiRI^NI› â__einiucãn_das__conceasñes_eieQuLäneas 
§flh1£_LQliÃfiflí, Passím 

37. Anna Maria CONFORTO, The nuclear issue and the school, 
Eh3í+_EiuLz, 24 (Z) : 83-87.
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meio de questionários contou com 1023 alunos na faixa etária de 

16 a 24 anos. Destes alunos 493 cursavam o último ano do 20. 

grau e 630 o 1o. e 2o. ano do curso superior de biologia ou me- 

dicina. Os Principais resultados obtidos, nesta pesquisa, foram: 

a) os estudantes ›italianos não estäo recebendo informacões na 

escola quanto a questões nucleares; b) aparentemente os meios de 

comunicacão de massa (televisão principalmente) tomam um papel 
de lideranca na educacao dos jovens; c) nas opiniões da maioria 
dos estudantes há o risco de uma guerra nuclear; d) os estudan- 
tes têm idéias confusas e inadequadas sobre questöes nucleares. 

Em 1987, no Brasil, foi feita uma pesquisa, pelo 
Instituto Gallup (38), sobre a imagem que a populacao urbana 
brasileira tem sobre a ciência e tecnologia. Esta pesquisa uti- 

lizou questionários que foram aplicados, na forma de entrevis- 
tas, tem uma amostra de 16 milhoes de pessoas (20% da populacao 
adulta da época). Apesar de ter sido um estudo cuidadoso do 

ponto de vista estatístico, a pesquisa não se aprofundou nos tó- 

picos da energia nuclear e questões envolvendo a sua tecnologia. 
Apenas algumas conclusões foram relatadas tais como: a) há um 

maior desconhecimento do uso pacifico da energia nuclear (19%), 
contudo mais da metade dos entrevistados percebem esta possibi- 
lidade (56%): b) os entrevistados de instrucão primária são os 

que menos reconhecem o uso pacífico da energia nuclear (33%)¡ c) 

os entrevistados associam as usinas nucleares somente à constru- 
cão de bombas nucleares e, d) consideram a energia nuclear como 
um dos principais problemas trazidos pelo desenvolvimento cien- 
tifico e tecnológico. 

Embora, o assunto nuclear, atualmente, não esteja 
sendo divulgado e discutido com tanta ênfase como na época dos 

38. INSTITUTO GALLUP DE OPINIÃO PÚBLICA, O que o brasileiro 
pensa da ciência e tecnologia? passim. ‹
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acidentes de Goiânia e Tchernobgl, os alunos perceberam e elabo- 

raram suas concepcões, sobre a realidade da energia nuclear e, 

questionaram as suas aplicacões em Programas de desenvolvimento 
tecnológico' brasileiro, através dos debates realizados na época, 

pelos meios de comunicacão de massa. 

Assim, torna-se a enfatizar a importância da iden- 

tificacão do nivel de informacao cientifica dos alunos do 2o. 

grau quanto a questões nucleares, Pois se a temática nuclear 

passar a fazer parte do ensino formal das escolas brasileiras, 

haverá a necessidade de se levar em conta as concepcões dos alu- 

nos trazidas para a sala de aula. E a Partir destas conceP¢ões, 

caso não sejam compativeis com os conceitos aceitos Pela comuni- 

dade cientifica como verdadeiros, Possibilitar que os alunos re- 

elaborem seu conhecimento. de uma forma mais aceitável Para as 

suas estruturas cognitivas.



2. Iecnotofizâ Nuçtââez âsesclns“xecmxco-cifimllfilcos Eieotlllcof 
SQUM5 , . 

2.1. 

Para se falar da tecnologia nuclear(*) e seu de- 
senvolvimento deve-se, inicialmente, retornar aos primórdios da 
história do átomo.

_ 

E a partir' do século U a.C., na Grécia, com as 

idéias de Leucipo _e posteriormente de seu discípulo Demócrito 
(460-370 a.C.) que surgem as primeiras concepcöes atomisticas do 
universo. Na sua Teoria Atomistica Demócrito afirmava que os 
átomos 'eram os menores elementos constituintes da.matéria. Para 
ele, os átomos eram invisíveis, indívisiveis, impenetráveis e 

animados' de movimento próprio. D movimento dos átomos era ga~ 

rantido pela existência do vazio absoluto entre eles. Este vazio 
- o vácuo - estava relacionado simplesmente com a ausência do 
átomo, e era neste vazio que eles podiam se locomover. Para os 
atomistas os átomos distinguiam-se uns dos outros pelo número, 
forma, tamanho e pelo modo como se agrupavam. Desta maneira, os 
atomistas explícavam a origem dos diferentes aspectos do uni- 

,
, verso (1). 

Apesar da idéia de uma concepcäo atomistica da ma- 
teria remontar às especulacões dos filósofos gregos da Antigui- 
dade, a sua formulacão em bases cientificas é atribuida ao gui- 
mico e fisico inglês John Dalton (1766-1844). Dalton em 1803, 
aplicou a hipótese atômica, que por muitos anos tinha sido uma 
mera especulacäo filosófica, à explicacão quantitativa de leis 
empíricas dando inicio, desta forma, a teoria atómica moderna. 
Os estudos de Dalton estimularam outros cientistas a realizar 

__ 
'í. HISTÓRIA no PENSAMENTO, vol. 1. p. 41-42. 

× D significado das palavras em negrito está no apêndice B
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experimentos a fim de esclarecer a natureza intrínseca da 

matéria. Estas experiências demonstraram que o átomo não seria 
um todo indivisivel, como Demócrito tinha imaginado, mas sim um 
conjunto mais ou menos estável e dinâmico com várias particulas, 
dentre as quais se destacavam as três fundamentais: elétrons, 
prótons e nêutrons (2), (3). 

D nêutron foi descoberto em 1932 por James Chad- 
wick (1891-1974) tornando-se, de imediato, extremamente valioso 
para a explicacäo da estrutura do núcleo do átomo. Esta desco- 
berta abriu um imenso campo para outros trabalhos experimentais 
e levou à idéia, atualmente aceita, do núcleo constituido por 
prótonst e nêutrons. Como 0 nêutron não transporta nenhuma carga 
elétrica ele possui grande poder de penetracão quando usado para 
o bombardeamento do núcleo de outros elementos. Por isso, os ci- 

entistas da época comecaram a bombardear núcleos de outros ele- 

mentos, fazendo uso do nêutron sem receio de que sua traietória 
fosse desviada pelas cargas presentes no núcleo bombardeado. En- 

tre estes cientistas se destaca o fisico Enrico Fermi (1901- 
1954). Fermi e seus colaboradores no de 1934 - trabalhan- [JI J ,aa F1 H. O 

do na Universidade de Roma - comecaram a bombardear com nêutrons 
todos os elementos Quimicos da tabela periódica em ordem cres- 
cente do seu número atômico para observar as mudancas resultan- 

Qgo ms tes. Isto porque, tinha sido verificado que os nêutrons ti- 

nham especial importância na fabricacao de ótopos radioativos. pu 

Ui 

Esse trabalho teve prosseguimento de forma sistematizada até 

que, em maio de 1934, o grupo irradiou o mais pesado dos elemen- 
tos até entäo conhecido - o urânio - com o objetivo de aumentar 
o número de elementos da tabela periódica. O bombardeio do urâ- 

1,1 2. Jackson CRAVEN, Nuestro mundo.aiQmi£Q¿_Lä_hLíiQLlà_á& ~a, passim. 
3. Otto ULDENBERG, wenóell G. HoLLADêv, 1nLLedoâäo_àcLi; ~L¿_mcLmL, p. 3. .

_
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nio com nêutrons não forneceu o resultado previsto. Assim, Fermi 

acreditou haver obtido um novo elemento quimico transurãnico. 

Os produtos resultantes do experimento de Fermi e 

sua equipe apresentavam um comportamento quimico tão complexo 

que outros cientistas trabalharam exaustivamente, por vários 

anos, para poder entendê-los. Finalmente, no ano de 1939, os 

químicos alemães Otto Hahn (1879-1968) e Fritz Strassmann (1902- 

1980) e os fisicos Lise Meítner (1878-1968) e Otto Robert Frisch 

(1904-1979) encontraram a solucäo. Os passos que levaram estes 

cientistas a encontrarem a solucäo do problema foram os seguin- 

tes: Em 1938, Hahn e Strassmann refizeram a experiência de 

Fermi na esperanca de encontrar os transurãnicos, contudo detec- 

taram bário e lantânio. Meitner, refugiada na Suécia, ao receber 

uma carta de Hahn sobre suas experiências, concluiu que ele e 

Strassmann tinham conseguido partir o núcleo de urânio origi- 
H. U1 nando ôtopos de elementos bem conhecidos, com aproximadamente 

a metade do peso do urânio. Frish, sobrinho de Meitner, compro- 

vou fisicamente o fenômeno e criou a palavra fissão para o pro- 

CBSSD. 

A noticia dessa descoberta criou Qrande agitacäo 

no meio cientifico pois, um processo nuclear desta natureza 
,

. 

tinha que liberar grandes quantidades de energia, conforme a 

equacão de Einstein. â agitacão ainda foi maior quando percebe- 

ram que na fissão do núcleo de urânio havia a liberacäo de ou- 

tros nêutrons que poderiam vir a fissionar outros núcleos, libe- 

rando mais energia e novos nêutrons para continuar o processo 
(4), (5). 

4. Emilio SEGRÉ, Dos naios_X_ans_euaLKs;_Eisicns_mndeLnos 
e_suas_descobeLias, cap. 10. 

S. Jackson CRAUEN, NuesLLQ__mundn_aiomico¿_La_hisioLia_de 
La_eneLaia_aiomica, passim.
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2.1.1. A__E_r_a_N.u.c_LeaJ*_ 

Após a descoberta do processo de fissão os cien- 

tistas passaram a se preocupar em obter uma reacäo nuclear em 

cadeia controlada, com o urânio natural (U-236). Em 2 de dezem- 

bro de 1942, um grupo de cientistas sob à direcao de Fermi - 

agora morando nos Estados Unidos - conseguiu a primeira reacão 

em cadeia controlada, utilizando um reator de urânio natural e 

grafite em um laboratório improvisado no ginásio de esportes da 

Universidade de Chicago. O dispositivo foi chamado de CP-1 (Chi- 

cago Pile Number One) Pilha Nuclear No. 1 - Chicago, e ele seria 

uma primeira versão dos reatores nucleares modernos. Frequente- 

mente, se faz referência a este fato como o principio da era nu- 

clear. 

Ds cientistas presentes naquela data histórica, em 

Chicago, formaram parte do grupo dedicado a desenvolver o Pro- 

jeto supersecreto chamado Manhattan Engineer District (Distrito 

de Manhattan). O projeto Manhattan como comumente é conhecido, 

tinha como finalidade principal o desenvolvimento de uma arma 

nuclear de fissão utilizando urânio. Embora, fosse o objetivo do 

projeto produzir uma bomba com U-235, ao mesmo tempo eram feitos 

esforcos para desenvolver outra bomba de fissão diferente da 

primeira,' utilizando plutônio. Mas, como o Pu-239 só podia ser 

obtido através da reacão em cadeia, nos cernes dos reatores, o 

programa de construcão de reatores teve de ser acelerado. 

No dia 16 de julho de 1945, um grupo de cientistas 

montou cuidadosamente todos os componentes de uma bomba de Plu- 

tõnio que foi detonada com sucesso em Alamagordo, deserto do 

Novo Mexico. No dia 6 de agosto de 1945 foi detonada uma bomba 

de U-235 (Little Bog) sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Uma 

segunda bomba, agora de Pu-239 (Fat Man), foi detonada três dias
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mais tarde sobre a cidade de Nagasaki, também no Japão. Desta 
forma, o mundo teve conhecimento de maneira dramática do poder 

de forca contida no núcleo do átomo, e paradoxalmente com o in- 

tuito, `ao menos à nivel da propaganda, de garantir a paz mundial 
(6).

_ 

. Com o término da II Guerra Mundial o governo dos 
Estados Unidos, tentando preservar seu monopólio nuclear e a 

proliferacão de armas nucleares no mundo, encaminhou uma lei ao 

Senado que regulamentava a transferência de material estratégico 
norte-americano. ' 

Em janeiro de 1946, foi criada a Comissão de Ener- 
gia Atõmica da Urganizacão das Nacões Unidas (CEANU) e, concomi- 
tantemente, 0 plano Baruch, pelos americanos. Este plano consis- 

tia do controle da energia nuclear em âmbito mundial, incluindo 
0 controle das reservas mundiais de urânio e tôrio por um órgão 
especifico da CEANU. O plano Baruch encontrou resistência da 

União Soviética que o rejeitou passando a propor imediata elimi- 
IV nacao das armas nucleares. 

Em 1949, chegou ao fim o monopólio nuclear norte- 
americano com a primeira explosão nuclear soviética. E, ao ser 

detonado em 1952, a primeira bomba da Grä-Bretanha, o plano 
Baruch mostrou não surtir mais efeito como sistema de controle. 
Neste mesmo ano foi dissolvida a CEANU. 

Em 6 de dezembro de 1953, o presidente Eisenhower 
proferiu na Assembléia Geral da ONU o famoso discurso "átomos 

para a Paz". Neste discurso o presidente norte-americano, mos- 

trava o perigo da corrida armamentista e insistia nos beneficios 
que a energia nuclear poderia vir a trazer para a humanidade se 

ela fosse aplicada exclusivamente para fins pacificos. Uma das 
suas Propostas era o fornecimento de certas quantidades de mate- 

ó. ibâó., paszim.
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rial fissil. por paises produtores, para uso das nacfies de menor 
desenvolvimento. Este material deveria ficar sob um sistema de 
inspecäo e controle de um organismo internacional da ONU que as- 
sesuraria a sua aplicacao para uso pacífico. 

Em 1955, a ONU convocou a Primeira Conferência In- 

ternacional sobre o uso da energia atômica com fins pacificos. 
Esta Conferência mostrou-se de suma importância pois nela é que» 
pela Primeira vez, cientistas de quase todos os Paises tiveram 
oportunidade de reunir-se para discutir a energia nuclear. Nova- 
mente Eisenhower apresentou seu projeto de "Atomos para a Paz” 

em andamento nos Estados Unidos. (gn gh 

' Em 23 de outubro de 1956, os B1 paises membros da 
ONU entre eles 0 Brasil - partidários das de Eisenhower - pu D.. ms' 

H. GJ Ui 

I IV 1 I IV l N aprovaram os estatutos para a criacao e atribuicoes do orgao que 
deveria, a partir daquela data, inspecionar e controlar as ati- 
vidades nucleares mundiais. E em 1957. em Viena - Austria - o 

órgão foi formado oficialmente com o nome de Agência Internacio- 
nal de Energia Atõmica (AIEA). Entretanto, na década de 60, com 
o progresso tecnológico no setor 'e o aumento nas perspectivas 
dos usos da energia nuclear. as atividades de inspecão da AIEA 
foram gradativamente sendo superadas pelas de controle, mediante 
a implementacão operacional de salvaguardas. O Estatuto da AIEA 
é considerado por muitos como o primeiro tratado internacional 
em matéria de não proliferacão. 

Em 5 de agosto de 1963, os Estados Unidos e'a 

União Soviética tentando impedir a corrida armamentista, patro- 
cinaram um tratado de proibicão de testes nucleares na atmosfera 
chamado "Tratado de Proscricão das Experiências com Armas Nucle- 
ares na Atmosfera, no Espaco Cósmico e sob a Agua". Este tratado 
foi rejeitado pela Franca e República Popular da China que já 

tinham seus projetos de armas nucleares em andamento. As nego-
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ciacöes sobre não proliferacão continuaram e na segunda metade 

dos anos 60, foram assinados mais três tratados. O primeiro, as- 

sinado em 1967, tratava da proibicão do uso de armas nucleares 
no espaco cósmico, isto é, a colocacëo em órbita de objetos com 
armas nucleares. O segundo tratado assinado também em 1967, tra- 

tava da Proscricão das Armas Nucleares na América Latina. Este 

tratado ficou conhecido como Tratado de Tlatelolco - nome da ci- 

dade do México onde fora assinado - e é considerado o primeiro 
instrumento internacional à não proliferacäo de armas nucleares. 
Este tratado foi assinado e ratificado na época pelo Brasil. To- 

davia, só agora, com a meta do atual presidente de desnucleari- 
zar o Brasil, é que este tratado passará a entrar plenamente em 

vigor. Isto porque, o Brasil não dispensou na época, conforme 
faculdade concedida pelo _próprio tratado, a cláusula de que o 

tratado só entraria em vigor quando fosse assinado por todos os 

Paises latino-americanos. ` 

D terceiro tratado, assinado em primeiro de julho 

de 1968, tratava da Não Prolíferacão de Armas Nucleares. Este 

tratado, conhecido como TNP (Tratado de Não Proliferacão) criou 
muita polêmica. Muitos paises, dentre eles o Brasil, não aderi- 
ram a este tratado pois ele imponha limites apenas à prolifera- 
cão horizontal e não a proliferacäo'vertical de armas nucleares 
(7), (8). 

2.1.2- Situa1ãn_ñiuâL 

Apesar de todos esses tratados, a proliferacäo de 

armas nucleares vem ocorrendo até' os dias atuais. Essa corrida 

7. Frederico FULLGRAF, â_homha_ea;i£ica; O Eeasil e a cnƒ¬ 
nida_nucLeaL, passim. 

8. Marco Antonio S. MARZD, Curso introducão a energia nu~ 
clear: Historico do desenvolvimento da energia nuclear no Bra- 
sil, Passím.
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armamentista que antes era disputada entre as grandes naeães 
atinge agora também as nacões menores que vêem na posse da 

bomba, uma forma de demonstracão de poderio. Por outro lado, a 

possibilidade da geracão de energia elétrica pelas usinas nucle- 
|-ao 3 ¡..¡. O ps 

OJ ares que provocou_ lmente grande entusiasmo, já não vem 
causando tanta euforia. Embora o consumo mundial de energia nu- 
clear continue aumentando, o número de reatores em construcão 
vem diminuindo desde 1980 (9). Uma das causas para o desinte- 
resse na construcão de novos reatores são os seus custos eleva- 
dos. Uma outra é a repercussão negativa de alguns acidentes 
ocorridos, a nivel mundial, em centrais nucleares com a libera- 

eão de radiacão. 

2.2. ~a 
A tecnologia nuclear atualmente tem dois campos 

distintos de aplicacão: aplicacões bélicas e aplicacöes pacifi- 
CBS , 

2.2.1. âglâzzzfizz Bélâzsz 

As reacães nucleares de fissão e de fusão dão ori- 

gem a dois tipos de armas nucleares: a bomba atômica ou bomba A 

e a bomba de hidrogênio ou bomba H, respectivamente. 

a) Bombas de Eissãg 

As armas de fissão utilizam U-235 e Pu-239, como 

e×Plosivos nucleares. A bomba de fissão consiste de uma certa 
quantidade de U-235 que é fissionada por uma reacão em cadeia 
i i 

9. José ÍGULDEMBERG, O futuro da energia nuclear, Ciencia une. 7 (fiz) z 42. 
_

V

.
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não controlada até que a massa toda seia consumida pela fissão 
ou dispersada pela explosão. O U-235 ocorre na natureza em pe~ 

quena proporcão, para altera-ta e fazer com que o urânio se 

torne competitivo Para uso militar. é necessario o seu enrique- 
cimento. no ser usado na bomba o urânio deve ser extremamente 
Puro; pois impurezas absorveriam nêutrons que são necessarios 
para a continuacão da reacão em cadeia. A bomba é detonada dis- 
parando-se as diversas massas subcriticas de U-235 umas contra 
as outras para formar uma massa supercritica. Este ajuntamento 
deve ser feito tão rapidamente quanto possivel para Que a ex- 

plosão não comece quando mal for atingida a massa critica des- 
perdicando assim, as outras massas de urânio que cheguem atrasa- 
das. Para evitar isto, coloca-se no centro do volume uma fonte 
de nêutrons que fornece o impulso inicial. A fim de reduzir as 

perdas de nêutrons por fuga a bomba fica contida dentro de um 
,... J rg. _? invólucro refletor. Além disso. a cia do invólucro atrasa a 

expansão do urânio em reacão. A bomba de plutônio segue os mes- 
mos principios de uma bomba de urânio. Contudo, como já foi 

dito. o plutônio é produzido em grandes quantidades num reator 
nuclear, e não precisa ser enriquecido para ser utilizado (10). 

b) Bomhas_de_Eusão 

As armas de fusão utilizam várias combinacões de 

isótopos de hidrogênio - deutério e tritio - dando como resul- 
tado átomos de hélio e liberacäo de Qrande quantidade de ener- 

|-n Il ¡.|. Fi F. GJ gia. Para a explosão da "bomba H" usa-se lmente. a explo- 
são de uma bomba de fissão para fornecer temperatura suficiente 
Para a fusão dos núcleos leves (deutério e tritio). Assim, a ex- 

plosão da bomba de fusão é mais violenta que a de fissão. Como a 

10:? Otto OLDENBERG, Wendell G. HDLLñDAYz Introdução É fi- 
sica_aiâmica_e_nucLeaL, p. 316-317. -

_
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reacäo de fusão se processa a temperaturas altissimas ela é cha- 

mada de reacäo termonuclear. 

2.2.2. 

As aplicacões pacificas da tecnologia nuclear am- 

Pliam~se dia~a-dia criando novos horizontes. Estas aplicacöes 
são feitas por meio de reatores nucleares. de radioisótopos e 

análise por ativacäo com nêutrons nas áreas da agricultura, da 

indústria. da energia elétrica, da metalurgia, da medicina etc. a)~ 
Após terem sido conhecidos os efeitos das e×~ 

plosöes nucleares sobre as cidades do Japão» na II Guerra Mun- 
dial, os cientistas comecaram a imaginar meios de controlar a 

liberacão de energia do átomo para aplicacões pacificas. Entre 
estas aplicacöes sobressaiu. como de maior importância, a gera~ 
cão de energia elétrica. ñpesar. do Primeiro reator nuclear ter 

sido construido antes da primeira bomba atômica, só a partir de 

1952 foi fabricado o primeiro reator comercial para a producao 
de eletricidade. 

O reator é um dispositivo que permite que a reacäo 
nuclear de fissão em cadeia. se processo de forma controlada. U 

calor Produzido no reator nuclear é extraído por meio de um flu- 

ido refrigerante que não deve consumir nêutrons. Dependendo do 

modelo de reator, 0 fluido refrigerante pode. ser transformado 
diretamente em vapor. ou pode fornecer calor ao gerador de va- 

por, para acionar a turbina. Em ambos os casos, o vapor depois 
de acionar a turbina passa por um condensador onde se resfria e 

se condensa, utilizando para isto. água do mar.ou de rio. E ím-
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portanto ressaltar que esta agua não entra em contato com o cir- 

cuito fechado água~vaPor que aciona a turbina. No reator nuclear 

a reacão em cadeia pode ser controlada por barras com elemento 

absorvedor de nêutrons ~ barras de controle ~ que quando intro- 

duzidas na massa 'critica do 'urãnioz fazem com que os nêutrons 

sejam retirados do ciclo dei reacäo em cadeia sendo rapidamente 

absorvidos sem que ocorra o fenômeno da fissão. Além disso» 

existem as barras de seguranca acionadas em caso de emergência. 

0 reator apresenta ainda, uma blindagem contra a radiacäo nu- 

clear que também constitui sua sustentacão mecânica. e um siste~ 

ma de refrigeracão e troca de calor do qual se pode extrair a 

energia através de um conversor adequado. Ha diversos tipos de 

reatores e eles são classificados segundo: 

i) a energia dos nêutrons que provocam a criti- 

calidade do reator; 
pu pu \J o elemento combustivel utilizado; 

pu 
|..n rn \/ a forma do cerne do reator; 

iv) o tipo de moderador; 

v) o vaso de Pressão; 

vi) o tino de fluido refrigerante; 

vii) a sua utilizacäo. 

Quanto a sua utilizacäo os reatores modem ser 

classificados em reatores de potência e reatores de Pesquisa. A 

diferenca entre estes reatores, está no Produto Principal que 

ambos Podem produzir. U reator de Potência Produz energia elé- 

trica e o reator de Pesquisa Produz nêutrons que servem para in- 
I IV I I I 4 l vestigacoes cientificas e tecnologicas. 

Os reatores nucleares Podem liberar radiacão quan~ 

O2 FU Ui do operando em condic normais ou em situacões de acidente. 

Em condicões normais de operacäo. os reatores nucleares produzem
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pouca radiacão. Isto porque, em seu projeto, os reatores estão 
cercados por várias medidas de seguranca como diversas barreiras 
para a contencão das substâncias radioativas. Contudo, ao tomar~ 
se o ciclo completo do combustivel nuclear, onde os reatores nu~ 

cleares constituem apenas uma das etapas constata~se um aumento 
dos riscos com a radiacão. Em situacões de acidentes os proble- 
mas com a radiacão aumentam substancialmente. Ao ser desligado 
um reator continua gerando cerca de 10% de sua potência nominal. 
Se houver uma falha no sistema de refrigeracão do reator esta 
quantidade de potência, sob forma. de calor, poderá fundir com- 

Pletamente o cerne do reator havendo o perigo de uma explosão 
térmica do reator. Deve ser esclarecido aquí, que esta explosão 
não é igual a de uma bomba atômica. O que acontece é a expulsão 
Para o meio ambiente, em forma de uma nuvem radioativa, do mate- 
rial radioatívo acumulado* no interior do reator durante o seu 

funcionamento normal. Este é considerado o acidente mais grave 
que pode ocorrer. Embora, tal acidente nunca tenha ocorrido ele 
não é impossivel de acontecer (11), (12). 

_

' 

As declaracões sobre seguranca total em reatores 
nucleares e do ciclo do combustivel estão hoje sendo questiona- 
das devido a vários acidentes já ocorridos. Por isto, muitos 
grupos ecológicos e pacifistas têm resistido, com protestos, 
contra a instalacao de usinas nucleares em seus paises. 

b) 5 
I. N 

E i. . .l 

Ao conceber, projetar e construir os reatores, os 

cientistas visavam obter dispositivos que permitissem a producao
z 

de energia elétrica partindo da fissão nuclear. Os reatores, na 

11.' Luiz PINGUELLI ROSA, Panorama e perspectivas-da energia 
nuclear, in SIMPOSID NACIONAL DE ENERGIA, p. 40~42 . 

12. José GULDEMBERG, O que_é_enerQiafloucLeaL, passím.
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realidade, funcionam também como dispositivos muito eficientes 

Para a producao de radioisótopos. Com efeito. nas 

deia que ocorrem com os combustiveis nucleares hà 

siderável de nêutrons. Os nêutrons são caPazes 
eros elementos Quimicos dando pu D C\ 3 transmutacão de 

pa. 

U1 

reacões em ca~ 

uma sobra con- 

de provocar a 

como resultado 

ótopos artificiais (radioisótopos). Ds radioisótopos Produzi~ 

dos em reatores são usados em numerosas aplicacães Pacificas. 

Eles são empregados de duas maneiras distintas (13), (14)› (15)› 

(16): 

i) Em pequenas quantidades como indicadores ou 

tracadoresí 

ii) Em grandes quantidades como fontes de radia- 
Al CãO . 

b.1) âglícacões de Badíoisótogos çgmg Iragaddnes: 

,... ln 
o~ 

z+ O 'U O um Os tracadores são radioativos que mistu- 

rados com isótopos comuns do' mesmo elemento revelam. por suas 

radiacde U1 a localizacão deste elemento. São utilizados em: 

i) figligggãgg Médicas: No campo das investi9a~ 

cães metabólicas; da hematolosia (Para medir a taxa de circula- 

Gäo do fluxo sangüíneo no corpo humano); da endocrinologiai das 

moléstias da tireóide; das afeccães gastro-intestinais; das mo- 

léstias ósseas; das afeccöes renais; dos fibromas (Para a loca- 

lizacão das ramificacões de tumores malignos). 

13. Donald J. HUGHESz Da enecgía nuclear; Eossibilidades de 
5eus_uâns_em_iemens_de_eaz. cap. 6. 

14 Otto OLDENBERG. Wendell G. HOLLADAYz Iniroducão à fi- 
âi£a_aiómica_e.nucLeaL» cap. 17 e cap. 20. 

A

A 

15. LIDADUR ‹@ó.› Enzzgâa nuzgzaz; sfla sE¡¡;a¢ãQ na zndúzz 
iiias cap. 4 e cap. 5. - 

16. Emíco UKUNO, ELsica.eaLa ciências hiológicag e biomedi- 
QAÃJ cap. 2.
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figlícagões Agrícolas: Para medidas de absor- 

cäo de nutrientes do solo; de distribuicão de compostos alimen- 

.HC 

pz 
\./ 

tares; de cinética das reacöes quimicas ligadas a sintese foli- 
H. 3 ar; na erradicaeão de setos (através da esterilizacão sexual); 

nas análises dos processos vitais da planta ~ como elas crescem; 

elaboram seus alimentos pela absorcão da energia solar ez se ref 

produzem. E evidente a vantagem prática dessas medidas e análi~ 

ses pois elas estão diretamente relacionadas com o rendimento 

das colheitas. ` 

o IV u u n AI u ~= Ne m1nera‹:ao› nas 1n~ 

dústrias manufatureiras; nas indústrias de construcões (servicos 

pu yu 
|-u \/ 

de eletricidade; agua; gás; esgoto; obras sanítár etc); na ,... ll; mn 

determinacëo de espessuras de chapas de aco ou papel; na medida 

de densidade; na medida de desgaste de pecas em análises näo- 

destrutivas; nas medidas de vazão de fluidos; na índicacão de 
Í I Q I 1 I I Al I niveis em silos e outros recipientes; na verificacao de trincas 

em vigas; na verificacão da homogeneidade de misturas na fabri~ 

cacão de produtos farmacêuticos. 

b`2) Ê 
l. ~ 

¡ 
I. . -! E I I E I. .N

› 

Os radioisótopos como fonte de radiacëo utilizam 
diretamente a energia liberada pela sua desintegracão nuclear. 
São utilizados em: 

i) ñEli£aiä&í.Mádicas: Na medicina os radioisó~ 

topos podem ser empregados de duas maneiras: 

a) como fontes de radiaeão interna - quando são 

diretamente administrados aos pacientes;
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b) como fontes externas ¬ quando são colocados 

a uma certa distância do Paciente. 

Como fontes de radiacšo interna os radioisótopos 

servem para diagnóstico e tratamento de certas doencas ou tumo~ 

res malignos; Como fontes de' radiacëo externa os radioisótopos 

ao emitir radiacão gama permitem a destruicão de tecidos cance~ 

rosos sem afetar os tecidos sãos. Estas fontes são representadas 
pu 

_) ›-na Q |.-lu O pelas bombas de cobalto-60. -192. râdio~226 e césio-137. 

As fontes externas também são usadas na esterilizacëo de mate~ 

rial cirúrgico (gases, seringas, bisturis, suturas cirúrgicas 

etc) eliminando a necessidade de fervê~los ou submete-los a tra- 

tamento quimico. 

ii) àelicasñes_fis1icoLas: No controle de presas 

(esterilizacão- de frutos); na conservacão de alimentos (elimi- 

nando bactérias e microorganismos que contaminam os alimentos); 

nas sementes (provocando mutacão nos seus genes e conseqüente- 

mente fazendo com que a semente amadureca num Periodo menor, au~ 

mentando assim a Droducão do fruto); ' 

pu yu 
pu 

\-I' âeLicacäes_lndusiLiais= Na gamagrafía (radio- 

grafias industriais - obtidas com radiacäo Qama ~ com o objetivo 

de controlar a qualidade de pecas forjadas e fundidas, soldasz 

homogeneidade de ligas etc.). 

iv) ô2li£B£fi£Ã_MiliiâLflÃ: Na propulsão de navios 

e submarinos.
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C) E 
'lu 5!; ..l\l . [INI 

M Há no campo da quimica fina as chamadas análises 
Por ativacãoz que permitem a identificacão de impurezas e×trema~ 
mente pequenas em quaisquer materiais que se esteja usando. 

Na análise por ativacão a amostra para ser anali- 
sada é submetida a um fluxo intenso de nêutrons. transformando 

H. Vl algumas das impurezas em ótopos radioativos. Ela pode ser a- 

plicada (17): 

i) Na_glgj1Âfli;a: para medir as impurezas nos 

semicondutores de silício. 

Na_ag¿i;uLiuLa: para determinar a presenca de 

residuos de inseticidas na colheita. 

pu pu \J 

Na_metaLuLgia: para determinar impurezas. kn 
pu 

hn \/ 

0 V I n 9 fil iv) Na~aíLLgQauLica: para determinar a composicao 
de minerais do solo da lua e possivelmente 
dos Planetas. 

v) Na criminalistíca: para identificar residuos 
de pólvora, arsênico ou outras impurezas em 

um cadáver; i 

vi) Ma_senln3ia: para analisar minerais. 

vii) NÀ_&:mniQ3iâ: na coloracäo de cristais por 

radiacäo. ' 

Atualmente as fontes radioativas constituem itens 
' ' N - _ . ‹ ú acessorios que estao contidos em produtos disponiveis no mercado 

industrial como: para~ráios, detetores de fumaea. pecas de reló- 

17. william R. CORLISS. enali`sL~ 
nai. passim.
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gio, mostradores de instrumentos, sinalizadores, discos de tele‹ 

fonez marca~Passos cardíacos, etc. 

d) “F_u_t_u_c_esz t:1ec_ca_dess da E.o.e:=Li.asN1.:.c_l_e_ae 

Podem surgir substanciais mercados Para as apli- 
IV Q IV cacoes da energia nuclear na: construcao de portos e estradas. 

abertura de canais etc (utilizando a-Própria bomba atômica); 
destilaeäo da água do mar fazendo uso do excesso de calor 
perdido nos reatores; ProPuls5o de foguetes a energia nuclear. 
Também a energia radioísotópica Poderá ser usada em: satélites 
meteorológicos para comunicacöes e de navegaeão¡ sistemas para a 

exploracäo do espaco e missões espaciais; aplicacães térmicas 
(aquecedores de espaconaves e de trajes de natacão); sistemas 
para recuperacão de rejeitos em missões espaciais tripuladasí 
fontes de energia Para marca-Passos, bombas cardíacas. 

2.3. ~LüL 
2.3.1- Êm_t_e_c.ecLen_Les 

Ds debates e iniciativas sobre a Politica nuclear 
brasileira comecaram em julho de 1945 com o primeiro acordo da 
era nuclear brasileira (18), (19). Este acordo tratava da venda 
de areia monazitica Para os Estados Unidos. e a outros Paises 
mediante autorizacäo americana. Posteriormente, em 1952 e 1954 
foram assinados mais dois acordos de venda de areia monazitica 
para os Estados Unidos. Em 1951› no governo de Getúlio Vargas, 
foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPQ - hoje Con- 

1ô. Fr@derâz‹ÍFusLLoRnF, ~em 0 measure â em-. ~, P. 35-60. ' 

19. Primeiro. garantir a vida, LQLQLLQL, no. 66, p, 38~40_
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selho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico) res- 

ponsável por orientar a politica geral de energia nuclear e ado- 

tar medidas necessarias a sua investigacao e industrializacão. 

Para sua presidência foi escolhido o almirante Alvaro êlberto,
â 

que por seu posicionamento nacionalista em defender o desenvol- 

vimento da tecnologia nuclear brasileira. enfrentou forte Pres- 

são internacional. Inicialmente, em 1951, o almirante propôs 

uma legislacäo que protegesse as reservas nacionais de tório e 

urânio contra a espoliacão estrangeira. Apresentou também, um 

memorandum ao governo brasileiro propondo a venda de materiais 

nucleares para os Estados Unidos em troca de transferência de 

tecnologia nuclear. Com isto. 0 almirante pretendia a transfe- 

rência de equipamentos e de prestacão de servicos técnicos que 

viabilizasse um "programa nuclear brasileiro independente". Con- 

tudo. esta orientacão nacionalista do CNPq encontrou resistência 

do Ministério das Relacöes Exteriores, principalmente do chefe 

do Conselho de Seguranca Nacional. o general Juarez Távora. 

Entretanto, o almirante álvaro Alberto não se in- 

timidou. Ao perceber que os Estados Unidos resistiam em fornecer 

ao Brasil a tecnologia nuclear que ele desejava. obteve autori- 

zacão do governo Getúlio Vargas para negociar com outros paises 

o fornecimento desta tecnologia. 
Q Em 1952. Álvaro Alberto entrou em contato com o 

fisico nuclear alemão Otto Hahn. seu antigo professor, com 0 ob- 

jetivo de negociar a construcao de três centrifugadoras para se- 

rem trazidas ao Brasil. Com estas centrifugadoras ele pretendia 

continuar as pesquisas de enriquecimento do urânio - por ultra- 

centrifugacäo - abandonadas pelos americanos em 1943. Todaviaz o 

Projeto nuclear do almirante Alvaro Alberto não se concretizou. 
Quando as centrifugadoras estavam prontas e desmontadas para se-
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rem embarcadas disfarcadamente, para o Brasil, tropas americanas 

entraram nos portos alemães e apreenderam o material. 

Em 1955, o governo brasileiro passou ao Ministério 

das Relacães Exteriores a responsabilidade pela conducão dos as~ 

suntos nucleares relativos ao controle de exportacão de minérios 

nucleares. O almirante Alvaro Alberto foi compelido a deixar a 

presidência do CNPq face às pressões americanas. Com a demissão 

do almirante tomou- a frente dos negócios nucleares brasileiros, 
9 u Í 1 u 

o general Juarez Tavora que reorientou a politica de energia nu~ 

clear do Brasil conforme a politica adotada pelos Estados Uni- 

dos. Neste mesmo ano foram assinados dois acordos com os Estados 

Unidos, objetivando: a) um programa de prospeccäo de urânio; e 

b) a negociacão de um reator de pesquisa. 

A denúncia de irregularidades nos acordos nuclea~ 

res do general Juarez Távora com os Estados Unidos, resultou na 

(U2 O instalacao de uma Comiss Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

energia nuclear na Câmara dos- Deputados, em 1956. Ainda, neste 

ano, foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

para ser o órgão gerador da politica nuclear brasileira. Na 

época, alguns cientistas brasileiros de renome internacional 
como os professores José Leite Lopes e Marcello Dama de Souza 

Santos, partidários das idéias do almirante Alvaro Alberto, lu- 

taram pela adocão de uma politica nacional para o setor nuclear. 

Eles tentaram perante o governo a criacão de um “Laboratório Na- 

cional da Energia Nuclear" para a formacao de cientistas na área 

nuclear. Contudo, em vez do laboratório, foi criado na Universi- 
dade de Säo Paulo o Instituto de Energia Atômica (IEA) voltado 
para a pesquisa e formacao de pessoal. Foi comprado também, para 
este Instituto, um reator de pesquisas de projeto e fabricacao 
da Babcock & wilcox, USA.
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No governo João Goulart (1961-1964) ficou estabe- 

lecido o monopólio da União sobre os minérios radioativos e de- 

cidido a construcao da primeira central nuclear a urânio natu- 
ral-grafite. Este projeto foi abandonado posteriormente. Em Belo 

nn ,... 5 H. Horizonte, em 1962, foi proposto a criacão de um instituto - 

lar ao IEA, o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) que com- 

prou um reator de pequisas de projeto e fabricacao da General 

Atomic, USA. 

Entre 1958 e 1966 o governo brasileiro veio resis- 

tindo as constantes investidas da CNEN, que propunha a constru- 

cão de uma usina nuclear na região Sudeste. Neste periodo, des- 

taca-se' a fabricacao e montagem no Brasil do reator de pesquisas 
Argonauta, de projeto do Laboratório Nacional de Argonne - USA, 

no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN). Em 1967, no governo do 

presidente Costa e Silva (20), foi feito um planejamento para a 

compra e construcao de um reator nuclear mediante concorrência 
internacional. que elevaria o Brasil a categoria de potência nu- 

clear. A principal motivacão para este planejamento foi a preo- 

cupacão do governo brasileiro com o avanco da Argentina no campo 

nuclear. A Argentina já construia 0 seu primeiro reator de po- 

tência e os militares estavam temerosos de que com isso, ela pu- 

desse superar mílitarmente o Brasil. Por isto, 0 presidente en- 

viou seu ministro das Minas e Energia, Costa Cavalcanti, em uma
ø missão de entendimentos sobre troca de tecnologia nuclear em va- 

rios paises. Desta viagem resultaram a assinatura do Protocolo 
de Cooperacšo Tecnico-Cientifica com a Alemanha e a criacao da 
Comissão Mista Teuto-Brasileira para Pesquisa Nuclear. Estas me- 

didas forneceram as bases do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha que 
seria assinado posteriormente, em 1975, pelo general Ernesto 
Geisel, então presidente do Brasil. 

. A 20. U programa nuclear brasileiro: Um balance, Ciencia Hole, S (26) : 82.
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No da década de 70 aconteceu o que é conhe- H. 3 Quil fl HO O 

cido como a "crise do petróleo" que. entre outras consegüênciasz 

levou os governos e cientistas do mundo a buscarem fontes alter- 

nativas' de energia. A energia nuclear foi uma das opcoes encon- 

tradas para a producao de energia elétrica. 

O Brasil. utilizando-se do planejamento feito em 

1967, no governo Costa e Silva. criou em 1971 a Companhia Brasi- 
leira de Tecnologia Nuclear (CBTN) subordinada a CNEN¡ e assinou 
em julho de 1972 um acordo nuclear com a empresa americana Wes- 

tinghouse para a construcão da primeira usina nuclear (21). No 

acordo. além da construcão da usina a Westinghouse se comprome- 

tia a transferir. no minimo, 500 toneladas de urânio enriquecido 
para o funcionamento do reator e de lhe dar assistência técnica 

pelo periodo de 30 anos. Assimz o Brasil apenas seria suprido de 

equipamentos e não receberia a tecnologia das partes "mais deli- 

cadas" do ciclo do combustivel, especialmente o enriquecimento e 

o reprocessamento do urânio. Com o contrato feito com a Uesting- 

house, o Brasil optou em seu programa nuclear por usinas com 

reatores do tipo PNR (Pressurized Water Reactor). 
pu J pa 

I"| ¡.n O Em 1974. decorridos dois anos do da cons- 

trucão de Angra I, alguns segmentos do governo comecaram a achar 

o 'projeto equivocado pois. além de não assegurar a transferência 
de tecnologia para o pais deixava-o dependente em relacäo ao 

fornecimento do combustivel nuclear.ÍApós a Comissão de Energia 
âtômica dos Estados Unidos ter quebrado dois contratos com Fur- 

nas ~ quanto a garantia do fornecimento de urânio enriquecido - 

I N . 1 . N os orgaos governamentais resolveram transferir as decisoes e 

atividades do setor nuclear do âmbito das empresas geradoras de 

eletricidade -para os órgãos responsáveis pela seguranca nuclear. 
Deste modo, foi criada em 16 de dezembro de 1974 ~ no governo 

21. Frederico FMLGRAF. â_bmnJzõ_ea_ci'.£.Lm -_D_B_zaâiL z ,z mz- 
r.Ld.a_n_ec_Leac, p. 61--96.
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Geisel. a Nuclebrás ¬ Empresa Nuclear Brasileira 5.A. - socie~ 

dade de economia mista vinculada diretamente ao Ministério das 

Minas e Energia. Esta empresa veio ocupar o Lugar da CBTN res- 

ponsável pelo setor até então. A Nuclebrás tinha as seguintes 

atribuicões: 

a) realizar pesquisa, lavra e beneficiamento de u- 

rânio e de outros minerais nucleares; 

b) promover 0 desenvolvimento da tecnologia nucle~ 

ar e sua respectiva assimilacäo pela indústria 
privada do pais; 

c) apoiar a formacão de pessoal; 

d) ocupar-se da construcao e operacão de indústri~ 

as de componentes para instalacoes nucleares. 

Para a fiscalizacão das atividades do setor, foi 

reestruturada no mesmo ano a CNEN. 

2.3.2. A;1LdQ.NucLeaL;BLasiL;flLemanba 

Em 1975. em meio à crise energética. 0 governo bra- 

sileiro anunciou que, após terem sido feitos estudos referentes 

aos recursos hídricos disponiveis na Região Sudeste estes come- 

cariam a rarear na década de 1990. sendo urgente a implantacao 
de usinas nucleares para o fornecimento da energia elétrica ne- 
cessaria. Embora restassem os recursos hídricos da Região Norte 

,... 3 < ,... 

gi < Fã F' esta hipótese tinha sido descartada, por se tornar a 

transmissão de energia elétrica a longas distâncias. o que impe~ 

diria de se trazer aos centros mais desenvolvidos do pais a 

energia potencialmente disponivel do Rio Amazonas e de seus 

afluentes (22). O que os militares tentaram esconder na época 

22. A luta politica contra o acordo nuclear. BOLETIM INFOR- 
MATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA. no. 2, p. 11~12.



' 67 

1 .

. 

foi o seu interesse pelo dominio da tecnologia do enriquecimento 

do urânio. Esta tecnologia lhes traria a capacitaeão necessária 

à producão de armas nucleares. Desta forma, em 27 de iunho de 

1975, em Bonn, o governo brasileiro assinou um acordo com a Re- 

pública Federal da Alemanha (REA) - chamado Acordo sobre CooPe~ 

racão no Campo dos Usos Pacificos da Energia Nuclear - de quem o 

Brasil absorveria a tecnologia nuclear com o objetivo de colocar 

em prática o Programa Nacional de Energia Nuclear (23). O acordo 

estabelecia a construcão de oito centrais nucleares no Brasil - 

quatro até 1986 e as restantes até 1990 -, bem como de usinas de 

enriquecimento de urânio e reprocessamento de combustivel nu~ 

clear. Segundo o contrato o Brasil deveria ter. no final de 15 

anos (1990), o ciclo completo do combustivel. Em troca a Ale~ 

manha deveria possuir urânio necessário para movimentar suas 

instalacöes atômicas. Como resultado imediato do acordo de co- 

operacäo com a Alemanha foram criadas em dezembro de 1975, as 4 

W- O.. 
pu 

w\ 'D ...cz C9 V\ Primeiras empresas subs da Nuclebrás: 

a) Nuclebrâs Engenharia S.A. (NUCLEN). encarregada 

da área de servicos de engenharia para usinas 

nucleares; 

b) Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP)z 

responsável pela fabricacao dos componentes pe~ 

sados das usinas nucleares; 

c) Nuclebräs Enriquecimento Isotópico 5.A. (NU~ 

CLEI). encarregada da construcao de uma usina 

de demonstracão de enriquecimento de urânio; 

d) Nuclebrás Auxiliar de Nineracão S.A. (NUCLAM), 

responsável pela Prospeccäo. pesquisa. minera~ 
E 23Í" Frederico Fallseâr, â bamba Qzzífâza; Q Bzazzg E a CQE- 

Lida_nu;ieaLJ p. 64. «
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' 

cao e beneficiamento de minérios de urânio; 

Posteriormente, foram criadas mais duas subsidia- 
rias: A NUCLEMOM e a NUSTEP. 

A primeira usina nuclear brasileira ~ Angra I ~ 

formaria com as duas centrais iniciais do Acordo Brasil-Alemanha 
- Angra II e Angra III, a Central Nuclear Almirante Alvaro Al- 

berto situada no municipio de Angra dos Reis, RJ. Sua finalidade 
seria a de fornecer energia elétrica para a Regiao Sudeste, es~ 

Pecialmente RJ, SP, MG. Duas outras usinas tiveram em 1980 sua 

Localizacao fixada entre as cidades de Peruibe e Iguape, no li~ 

toral de Sao Paulo. Em 1981 foi anunciado 0 propósito de cons- 
truir um grande complexo nuclear no Ceará. 

As Pressaes norte~americanas contra o acordo com a 

Alemanha somadas a crise financeira que se agravou no pais no 
H. 3 Q-ll fl ¡... O 

I 

'da década de 80, provocaram uma profunda desaceleracao do 

Programa Angra em relacao à construcao das três usinas. Angra I 

sofreu uma série de dificuldades financeiras e tecnológicas e, 

apenas no último ano do governo Figueiredo ~ 1985 -, entrou em 
operacao comercial. Angra II e III ficaram praticamente parali- 
sadas durante aquele periodo enquanto surgiram progressos maio~ 

Í n IV 0 u u IV ^ \ res nas areas de mineracao e lndustrializacao de uranxo e fa- 

bricacao do elemento combustivel. 

2.3.3. ~o 
Enquanto o programa de construcao de reatores pelo 

acordo com a Alemanha se conduzia lentamente nasceu, em feve« 
reiro de 1980, um programa nuclear paralelo executado sob o con~ 
trole da Aeronautica e da Marinha (24). Este programa vem se de~ 

24. Flaminio FANTINI e Ragmundo COSTA, A epopéia do urânio, lÃiQ_E, no. 590, p. 46~52.
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senvolvendo em Iperó (SP) no Centro Experimental de Aramar. 
Neste centro a Marinha através de sua Coordenadoria para Proje- 
tos Especiais (COPESP) em cotaboracão com o Instituto de Pesqui~ 
sas Energéticas e Nucleares de São Paulo (IPEN) - antigo IEA ~ 

desenvolve dois grandes projetos: a) o dominio completo do ciclo 
do combustivel em escala~piloto e, b) a instalacao de um reator 

nuclear de pesquisa de pequeno porte (50 Mw). O objetivo a Longo 

prazo é a construcao de um submarino movido a energia nuclear. D 

processo de enriquecimento do urânio, ali pesquisado. é dife- 
rente daquele estabelecido no acordo com a Alemanha. No Acordo, 

o enriquecimento do urânio seria feito pelo Processo dos iatos 

centrifugos› enquanto no programa paralelo o enriquecimento do 

urânio é feito por ultracentrifugacão. 
De 1980 à 1987 este programa nuclear esteve fora 

do controle da sociedade civil. O pouco que se sabia do_programa 
era de vazamentos de ínformacões proporcionadas pelos próprios 
militares. 

No dia 4 de setembro de 1987, o Presidente José 
Sarneg anunciou que o Brasil dominava a tecnologia do enriqueci- 
mento do urãnio por ultracentrifugacão. Quase um ano depois, em 

31 de agosto de 1988 o Presidente Sarneg e o Ministro das Minas 
e Energia, Aureliano Chaves, assinaram um decreto que determi~ 
nava a extineão da Nuclebrás e a criacão de outra empresa para 
substituí~la, as Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB). 

Neste decreto as usinas nucleares passaram ao controle da Ele~ 
trobrás, que ficou encarregada de terminar as obras de Angra II 

e Angra III. A CNEN foi mantida apenas como órgão técnico cen- 
tral do sistema. Como órgão. maximo para definir a politica no 
setor foi criado o Conselho Superior de Politíca Nuclear (CSPN), 
integrado por 17 ministros, por 3 parlamentares, pelos presiden~ 
tes das Industrias Nucleares do Brasil. da CNEN e da Eletrobrás.
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além de três cientistas de estados diferentes (Säo Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais). D governo também decidiu privatizar 
duas das seis empresas que estavam subordinadas a Nuclebrás 
(NUCLEMDN --responsável pela industrializacäo e fornecimento de 

I Í | \ 1 I I ^ Q í 1 4 areias monaziticas as industrias eletronicas, onticas, metalur~ 
gicas e fabricantes de cerâmicas e a NUCLEP) (25). 

g.:- Q. pa- mx '1 
pu 

OJ Com a criacão da INB e de sua subs a Urânio 
do 'Brasil S.A. - que cuidará da mineracão do urânio e da Produ~ 

IV U I O cao de seu concentrado, o governo decidiu unir o programa nu- 

clear oficial assinado com a Alemanha, com o Paralelo das For~ 

cas Armadas coordenado pela CNEN e IPEN, transformando-o no Pro~ 

grama Nacional de Energia Nuclear. 

2.3.64. Cnn_t_r_o_v_é.es_i_as 

.... 3 ,aa fl Praticamente desde o seu io, a`nolitica nucle- 
ar brasileira vem sofrendo criticas. Quando em 1968 o Brasil 
optou Pela linha de reatores a urânio enriquecido, houve obosi- 
cëo Por Parte de técnicos e cientistas brasileiros. As maiores 
oposicões foram: a) dos fisicos que defendiam a linha a urânio 
natural - Por Permitir uma maior autonomia do Pais em relacão ao 

combustivel nuclear - e, b) dos fisicos do chamado grupo do Tó- 

rio que estudavam, desde 1963, as aplicacões do tório como com~ 

bustivel nuclear. Este grupo tinha sido desfeito em 1967 pelo 
regime militar. Anós_ a realizacão do Acordo Brasil~Alemanha em 

1975, essas criticas tornaram~se mais acentuadas (26). Alguns 
fisicos da SBF (Sociedade Brasileira de Fisica) manifestaram«se 
contrários ao Acordo, Pois novamente, a comunidade cientifica e 

técnica não tinha sido consultada sobre o programa de energia 

25. A sucata exposta, yeja, no. 36, p. 111. 

26. A luta Politica contra o acordo nuclear, BOLETIM INFOR» MATIVD DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA, no. 2, P. 11.
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nuclear. _As decisães tinham sido tomadas por militares, órgãos 

governamentais e especialistas alemãe Além disso, os cientis- lfl 

tas questionavam se haveria necessidade de um programa de tal 

magnitude em face do potencial hidríco brasileiro. 

_ 

Entre 1976 e 1977 a SBF realizou seminários e pu- 

blicou alguns artigos com criticas ao Acordo. Estas criticas es- 

tavam mais voltadas para o modo como estava ocorrendo o Processo 

de transferência de tecnologia, o estudo da seguranca dos reato~ 

res nucleares e o problema do armazenamento do lixo atômico. Es‹ 

tes dois últimos assuntos, unidos aos problemas de construcao e 

funcionamento de Angra I, mobilizaram os ecologistas brasileiros 
com o intuito de denunciar à opinião pública o lado negativo da 

energia nuclear. 

Já entre 1978 e 1980 os debates concentraram-se 

mais `no alto custo da energia nuclear para o Brasil em vista do 

seu potencial hidrico total, subestimado nos estudos realizados 

antes do Acordo Brasil~Alemanha. Nesse Periodo, com uma maior 

abertura politica no pais, tanto engenheiros e técnicos do setor 

energético brasileiro quanto industriais e até alguns elementos 
do governo comecaram a questionar a viabilidade do programa nu~ 

clear. No final de 1976, devido a denúncias de: irregularidades 
financeiras; alteracöes deliberadas, da Eletrobrás. no cálculo 
do potencial hídrico nacional; dependência tecnológica brasi~ 

leira face à industria nuclear alemã, instalou-se uma CPI nu~ 

clear do Acordo (27). Esta CPI criou um clima favorável à revi~ 

são do Acordo. Assim, em 1980 houve a primeira revisão do pro~ 

grama nuclear brasileiro. Nesta revisão foi estipulado que o 

prazo de construcao dos oito reatores alemães deveria ser pror~ 

rogado em 5 anos, isto é, o prazo deveria se estender de 1990 

para 1995.
` 

27.* F»zó@riza7FoLLõRAF. â bamba zzzâfiza; Q atazâz g a CQC- ~, p. 88-89.
_
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Em 19B5, logo que iniciou seu governo, D Presi- 

dente José Sarneg anunciou a decisão de relegar a segundo plano 

os projetos de alto custo econômico-financeiro -` entre eles o 

Programa Nuclear. Deste modo, em 2 de setembro de 1985 o presi- 

dente constituiu uma comissão para a reavaliacão do Programa Nu- 

clear. Esta comissão foi presidida por José Israel Uargas e for- 

mada por técnicos da área oficial e cientistas de diversos cam- 

pos. No dia 19 de abril de 1986 a comissão apresentou um relató- 

rio final ao presidente, onde foram feitas várias recomendacões 

quanto a direcao que deveria _ser dada ao programa nuclear. As 

IV 1 o 1 recomendacoes resumidamente diziam que: 

a) Em relacao aos aspectos institucionaiS do Pro- 

grama deveria haver uma mudanca da estrutura das subs da 

Nuclebrás associadas empresas alemãs, bem como, a criacao de 

pa. D. pa. U\ '1 54. E1 V! 

mf VI 

uma comissão reguladora e fiscalizadora das atividades nucleares 

com o intuito de eliminar a ambigüidade da CNEN (órgão promotor 

e fiscalizador do setor nuclear). Além disso, deveria ser criado 

um Conselho Deliberativo constituido por representantes tanto do 

governo quanto da sociedade nomeados pelo Presidente. 

b) Em relacäo aos aspectos pacificos do Programa 

foi enfatizada a importância de ser mantida a sua natureza Paci- 

fica, e de ser estabelecido um acordo bilateral Brasil-Argentina 

objetivando promover empreendimentos conjuntos com controle e 

prevencäo contra a producao de armas nucleares. 

c) Em relacao aos aspectos técnicos do Programa 

foi proposto que apesar da energia nuclear só se tornar competi- 

tiva ou necessaria a partir do ano 2015, isto é, só dentro de 30 

anos, deveriam ser mantidas as relacões de cooperacäo com a Re- 

pública Federal da Alemanha, em ritmo mais lento, dando conti- 

nuidade à construcao das usinas de Angra II e Angra III e poste-
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riormente, em 1989, a decisão de construcao de uma quarta cen- 

tral. Também foi proposto que as atividades de fabricacao de 

componentes pesados deveriam continuar conforme as necessidades 
das centrais em construcao e que deveriam prosseguir as três 

pesquisas independentes quanto ao ciclo do combustivel nuclear 
(difusão gasosa, ultracentrifugacão e jatos centrifugos) para 

ser decidido, mais tarde, qual o melhor método a ser adotado 
pelo Brasil (28), (29), (30). 

Apesar das controvérsias geradas 0 programa nuclear 
continua tendo o seu prosseguimento. Em 1988, ao anunciar a u- 

nião do Programa Paralelo ao Programa Oficial, o Presidente José 
Sarneg (declarou que o Programa Nuclear Brasileiro se tornaria 
racional, "dando um basta ao desperdício" e as informacöes sobre 

0 programa, chegariam à nacão de maneira “cristalina e objeti~ 
va" (31). 

2.3.5- 

Como já foi dito, o Programa Nuclear Brasileiro 
comeca a ter maior transparência. Isso vem ocorrendo devido ao 

próprio Processo de democratizacão por que o pais está passando. 
Ainda no governo Sarney, em junho de 1989 três 

cientistas alemães, entre eles dois responsáveis pelo Acordo Nu- 

clear Brasil~Alemanha, recomendaram que o governo brasileiro de~ 

sativasse definitivamente Angra I e repensasse a construcao de 

28. Luiz Carlos de MENESES, O programa nuclear: A comissão 
e o presidente, in BOLETIM INFORMATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE FISICA, no. 3, p. 32-33. 

29. A sucata exposta, Qeia, no. 36, p. 111. 

30. O programa nuclear brasileiro: Um balanco, Ciência 
Hflifl, 5 (Zi) : 82. 

31. Programa Nacional de Energia Nuclear, Diário Catari- 
flRn££J 04/O9/1988. -
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Angra II e III. Para Angra I apresentaram três razoes principais 
IV 5 n I IV que tornavam sua operacao problematica: sua localizacao sobre 

uma falha geológica, a fragilidade dos sistemas de seguranca 

contra fa pressão do reator e as falhas nos dutos de refrigera~ 

cão. Consideraram ainda um risco adicional o fato de estar sendo 

ligada e desligada a todo momento provocando o risco de aci- 

dente.
_ 

Em 1990, no dia 27 de marco, agora na gestão do 

presidente Fernando Collor, criou-se um grupo de trabalho (GT- 

Pronen) interministerial com o objetivo de fazer um relatório 

sobre as atividades nucleares no pais. O grupo foi formado por 

representantes dos três ministérios militares, da Infra-estrutu~ 

ra e Relacões Exteriores, além das secretarias da Ciência e Tec~ 

nologia, Meio Ambiente e Assuntos Estratégicos (SAE). Em junho, 

o grupo concluiu relatório propondo altos investimentos em pro~ 

jetos militares. O relatório do GT~Pronen ainda informou ao Pre- 

sidente que: a) o Centro Tecnológico do Exército (Cetex) pesqui~ 

sava a construcao de um reator nuclear moderado a grafite com u- 

rânio natural metálico como combustivel (reator que produz mais 

plutônio que os demais) (32); b) o principal projeto nuclear da 

Aeronáutica era o desenvolvimento de um reator de regeneracão 

rápida, para producão de energia elétrica, capaz de ser alimen~ 

tado com tório ou urânio (33). Ja a Marinha continuava seu pro~ 

jeto, no Centro Experimental de Aramar (SP) para a construcao de 

um submarino nuclear (34). 

Lu [Ux 32. Projeto do Exército gastou US$ 49 milhões, Eolba de 
S.'ãa_P_âa.Lc. 23/09/1990. 

33. Ricardo JULIO, Aeronáutica tem reator que libera plutô~ 
nâo. mmL~. 23/09/1990. 

34. Roberto LOPES, Marinha quer iniciar submarino nuclear 
até 92, ~, 23/09/1990.
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No dia 21 de junho foi instalada uma nova CPI de 

energia nuclear para investigar o programa paralelo (35). Um dos 

assuntos investigados foi apurar quem seria o responsável pela 

construcäo de um poco de 320 metros de profundidade, na base ae» 

ronâutica na Serra do Cachimbo (PA). Este poco criou muita polê- 

mica, pois quando foi revelada a sua existência em agosto de 

1986, suspeitou-se logo que sua construcäo se destinava à reali- 

zacäo de testes com explosivos nucleares (36).
Â 

No dia 18 de setembro de 1990 o presidente Fer~ 

nando Collor lacrou, simbolicamente, o poco na Serra do Cachimbo 

(37). O gesto foi anunciado pelo governo, como demonstracäo de 

que o Brasil não tem intencäo de desenvolver armas nucleares. 

Com isto, o governo tenta acabar com os boatos da imprensa in~ 

ternacional de uma suposta cooperacäo do Brasil com o Iraque na 

area nuclear. ' 

No dia 20 de novembro de 1990 o presidente brasi~ 

leiro juntamente com o presidente argentino Carlos Menem assina~ 

ram -um documento criando um Sistema Comum de Contabilidade e 

Controle (SCCC) em seus respectivos programas nucleares (38), 

(39). Este acordo tem um duplo significado: a) demonstrar o fim 

da concorrência entre Brasil e Argentina na área nuclear; e, b) 

criacão de sistemas próprios de salvaguardas com a cooperacäo e 

35Ç Eumano SILVA, CPI retomará depoimentos, Eolha de São 
EÃRLQ, 23/09/1990. 

36. Luiz PINGUELL ROSA, Fernando Souza BARROS e Anselmo 
PASCHOA, Análise da compatibilidade da perfuracšo de 320 metros 
do profundidade na Serra do Cachimbo com as perfuracbes Para ex- 
plosbes nucleares subterrâneas realizadas no Nevada Test Site, 
in BOLETIM INFORMATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA, no. 3, 
p. 17~19. 

37. Octávio BONFIM, Desnuclearizacão, QoLL&LQ_BLaÃiiifinÃfl, 
30/09/1990. 

38. IDEM, Cotlor ie Menem eliminam testes atômicos, CQLLRÀQ ~e, 25/11/1990. V 

39. Abertura Latina, LíL1_fi, no. 1107, P. 32~33.
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o controle da AIEA, evidenciando para todo mundo, as intencões 

Pacificas do programa nuclear brasileiro. 

2.4. 

Muitos acidentes nucleares ocorreram nestes quase 

40 anos de funcionamento dos reatores nucleares. Até 1987. a li- 

teratura sobre o assunto listava pelo menos 39 ocorrências de 

grande importância (40). (41). 

O Canadá foi o Primeiro pais a concentrar-se em 

Programas civis nucleares e. em 1952, foi o Primeiro Pais a ter 

um acidente nuclear. Um reator de pesquisa em Chalk River explo- 

diu sem graves conseqüências. Mais tarde. em outubro de 1957 

houve um incêndio na central inglesa de Windscale, em um reator 

destinado a producao de plutônio para uso militar. O reator ex- 

plodiu liberando uma nuvem radioativa. Em 1983, o governo inglês 

admitiu que 39 pessoas morreram de câncer em conseqüência deste 

acidente. '
- 

Em janeiro de 1961 ocorreu uma explosão na central 

nuclear SL-1, em' Idaho Falls. nos Estados Unidos. Um reator ex- 

perimental militar entrou em pane após a retirada imprudente de 

uma barra de material radioativo. Como conseqüência três técni- 

cos de reparacão morreram. Em 1962, uma crianca, na cidade do 

México. encontrou na rua uma fonte de radiacäo gama. provavel- 

mente usada em radioterapia. A crianca levou a fonte para casa e 

a colocou em uma jarra de doces. Todos da familia morreram. com 

excecão do pai que visitava a crianca nos finais de semana (42). 

Já em 1963. ocorreu outro acidente agora com o submarino nuclear 

40. Diante da morte e perplexos, LíLg_E. no. 564, p. 19, 

41. Trinta anos de medo, líiQ_E› no. 489z P. 40. 

42. Eliot MARSHALLz Juarez: an unprecedented radiation ac- 
cident› S£ifince› 223 : 1152-1154.
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dos EUA - o Tresher - que desapareceu com 129 pessoas à bordo 

durante uma imersão.
_ 

Na década de 70, ocorreram mais três grandes aci- 

dentes fem usinas nucleares (43). Em marco de 1975, houve um aci- 

dente nos EUA, em duas usinas em Browns Ferrs, no Alabama. Um 

incêndio que durou 7 horas avariou o dispositivo de emergência 

de um reator, e obrigou o fechamento de outro. No dia 28 de 

marco de 1979, a unidade no,2 da Central Nuclear de Three Mile 

Island, em Harrisburg (Pennsilvânia - EUA) teve problemas. Ocor- 

reu uma falha no sistema de refrigeracão' e a formacão de uma 

bolha de hidroeênio com o Perigo do derretimento do núcleo do 

reator (meltdown) - “sindrome da China". Durante ialguns días 

houve vazamento de material radioativo do reator e risco de uma 

catástrofe. Contudo, o acidente não provocou vitimas. Dez anos 

após o acidente, o Departamento de Energia dos Estados Unidos 

confirmou que aproximadamente metade do cerne derreteu e um 

terco desse material ficou no fundo do vaso do reator. 

A 

Na década de 80 ocorreram mais acidentes. Em marco 

de 1981, 56 pessoas ficaram contaminadas na central de Tsuruga 

(Japão) depois de um acidente provocado por falha humana. Em de- 

zembro de 1983- aconteceu em Juarez, no México, um acidente ra- 

dioativo com um aparelho de radioterapia.(44). Este aparelho foi 

roubado por catadores de lixo, vendido para um ferro-velho das 

proximidades onde foi aberto, espalhando 6.010 pastilhas metáli- 

cas de cobalto-60. D material do aparelho foi vendido como su- 

cata para duas fundicões no México e uma nos Estados Unidos. D 

acidente só foi descoberto um mês mais tarde, em 16 de janeiro, 

quando um caminhão carregado com rodas de aco, feitas da sucata 

radioativa, fazia uma entrega no Laboratório Nacional de Los 

43. Carlo RUBBIA, Q_diLâmã_DuLL&ãL, p.43-46. 

. 
44. Eliot MARSHALL, Juarez: an unprecedented radiation ac- 

cident, Siiflnce, 223 : 1152-1154.
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Alamos. no Novo México. 0 caminhão passou sobre um sensor de ra- 

diacão, ativando seu alarme. Neste acidente 200 pessoas recebe- 

ram doses elevadas de radiac§o› contudo, nenhuma veio a falecer. 

Na segunda metade da década de 80. ocorreram dois 

novos acidentes com grandes repercussões mundiais. 0 primeiro 

ocorreu em 1986, na Central Nuclear de Tchernobgl, na Rússia en- 

quanto que o segundo ocorreu em 1987, com um aparelho de radio- 

terapia na cidade de Goiânia, no Brasil. 

2.4.1. I_cb.eJ*_o_o.b¿LL 

Apesar das poucas informacões vindas da Rússia, 

alguns artigos» Colin (45) e Gross (46). esclarecem o que acon- 

teceu com o reator no. 4 da usina de Tchernobgl. em abril de 

1986. ' 

A usina de Tchernobgl continha na época do aci- 

dente. 4 reatores refrigerados a água leve e moderados a gra- 

fite. Em 25 de abril de 1986 estava previsto a realizacäo de 

servicos rotineiros de manutencão no reator no. 4. C 

Antes de desligar o reator completamente para ma- 
z A nutencão, os técnicos aproveitaram para realizar uma experien- 

cia. A experiência tinha Por objetivo testar a possibilidade de 

um dos geradores da própria usina de Tchernobgl fornecer energia 
elétrica» por um" breve periodo. para alimentar o sistema auxi- 

liar de fornecimento de energia do reator quando este sistema 
sofresse uma parada momentânea. Caso os técnicos provassem a 

viabilidade desta solucao de emergência conseguiriam fazer com 

que os sistemas auxiliares de fornecimento de energia funcionas- 

Â5. Wflorman COLIN, Chernobgl: errors and design flaws› 
5£i£n§fi› 233 : 1029-1030. A 

I46. Bernhard GRDSS, Tchernobel um ano depois: 0 que houve 
afinal?. Ciânciaufiniez 6 (32) : 32-33.
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sem. evitando deste modo. a interrupcão na alimentacão elétrica 

dos sistemas de controle e manutencão do reator e conseqüente- 

mente. evitando que o reator continuasse funcionando sem as ne- 

cessárias medidas de seguranca. 

E bom ressaltar que mesmo após a queda de forneci- 

mento de energia para a usina o gerador continuaria funcionando; 

pois a turbina que o alimentaria. continuaria a girar devido a 

*II 3 fp~ ¬ F1 f-II 01 sua grande mecânica. 

Como os técnicos pretendiam realizar o experimento 

quando a potência estivesse entre 700 e 1000 Mw (th) eles come- 

caram a reduzir a potência do reator de seu nivel de operacão 

normal - 3200 Mw (th) - para desligar a unidade. Doze horas de- 

pois conseguiram que a potência do reator caisse pela metade. 

0 reator no. 4, onde se realizava a experiênciaz 

alimentava dois geradores' de energia elétrica. Contudo, como os 

técnicos pretendiam realizar o experimento apenas com um dos ge- 

radores o outro foi desligado. Para evitar qualquer possibili- 

dade de que o sistema de refrigeracão de emergência fosse ativa- 

do durante os testes ele também foi desligado. 

O que ocorreu a seguir foi uma sucessão de erros 

que culminou no acidente nuclear. 

Inicialmente os técnicos_ tiveram que adiar por 

nove horas a experiência pois houve um aumento da demanda ener- 

gética pelos consumidores da região. Neste periodo o reator no. 

4 continuou funcionando para atender a demanda mesmo em con- 

dicöes adversas. 
' Ao retomaram à experiência. os técnicos desligaram 

o sistema automático de controle e voltaram a reduzir a potência 
do reator através do controle manual. Entretanto, o operador en- 

- ~ . . .. , _ carregado disso nao conseguiu equilibrar com rapidez o sistema 

ocasionando uma queda brusca na potência do reator para 30 Mw
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(th). Duas horas depois, a 1:00h do dia 26 de abril, o operador 

conseguiu que a potência aumentasse para 200 Mw (th). Para au- 

mentar mais a potência do reator, para o nivel desejado, as bar- 

ras de controle teriam que ser levantadas. Todavia, isto causa- 

ria um aumento brusco na reacäo em cadeia de fissão sem condi- 

cöes de ser controlada. Mesmo assim, os operadores levantaram 

algumas barras e decidiram continuar os testes apesar do reator 

não apresentar condicfies adequadas para isso. 

O reator de Tchernobgl foi projetado Para operar 

com quatro bombas que fazem a água de refrigeracäo circular pelo 

cerne do reator retirando o calor produzido pelas fissbes. Nesse 

experimento, além das quatro bombas de projeto foram adicionadas 

mais quatro elevando para oito o total de bombas de circulacão. 

Este foi um outro erro porque como havia menor producão de va- 

por, que a potência estava baixa, o volume de àgua circulando 

aumentou consideravelmente. Isso levou a uma queda de pressão de 

vapor e do nivel de água nos separadores de vapor fazendo soar 

‹..,. 
ml 

os alarmes que exigiam o desligamento imediato do reator. Mas, 

em vez de desligar o reator o operador desligou o sistema de 

alarme. 
pau 3 ,Jú f'| pu fll -3 Para desacelerar o gerador e assim o expe- 

rimento propriamente dito, .os técnicos fecharam as válvulas que 

controlavam a saida de vapor para movimentar as turbinas e con¡ 

seqüentemente 0 gerador. Como a intencão dos técnicos era a de 

poder ligar e desligar o gerador várias vezes, eles desligaram o 

sistema composto pelas barras de Protecäo para evitar que elas 

entrassem em funcionamento automático nas condicões irregulares 

de funcionamento do reator. 

Aproximadamente um minuto depois do teste comecar, 

o operador reduziu a vazão d'água para o cerne do reator, presu- 

mivelmente para ajudar a manter a pressão de vapor. Então, como



81 

4 das 8 bombas que forneciam água de refrigeracão para o reator. 

eram mantidas pelo 'gerador que agora estava desacelerado, a 

quantidade de água de refrigeracão fluindo através do reator di- 

minuiu muito. Com isto, houve um aumento de potência. Meia hora 

após' ter o teste o engenheiro chefe deu a ordem para pu 3 pc 

_f`I 

pu OI C1. O 

ligar o botão de emergência que mergulha as barras de controle 

no reator para parar a reacão nuclear. Elas desceram. Estouros 

foram ouvidos e algumas das barras pararam antes de alcancar a 

base do reator. Os operadores então. removeram o mecanismo de 

direcionamento para que as barras caissem pelo seu próprio peso. 

Todavia. a situacao estava fora de controle. A potência con~ Lu m. 

tinuou a aumentar produzindo um aumento de temperatura e como 

conseqüência geracao de vapor ao redor dos elementos combusti- 

veis impossibilitando a retirada de calor pela água. O combusti- 

vel superaquecido comecou a desintegrar~se. Este superaquecimen- 

to gerou pulsos de pressão que romperam os canais de refrigera- 

cäo e levaram a destruicão da parte superior do reator. U vapor 

liberado entrou no edificio do reator reagindo com o grafite 

produzindo mais calor e hidrogênio. 'A estrutura de grafite in- 

cendiou-se. O hidrogênio liberado explodiu ao combinar~se com o 

oxigênio do ar, ocasionado a liberacão de uma nuvem radioativa 

que atingiu com diferentes intensidades alguns paises da Europa 
eu indiretamente o Brasil. através da importacão de alimentos 

contaminados. 

Nesse acidente 31 pessoas morreram. Duas morreram 

na hora e as demais no mês seguinte. Outras 237 pessoas sofreram 

ferimentos de alguma gravidade e milhares ainda hoje submetem-se 

a controles especiais. Recentemente. em junho de 1990, morreu um 

soviético que participou dos trabalhos de descontaminaaão da 

usina e que estava fazendo tratamento nos Estados Unidos.
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Hoje, Tchernobul é de novo uma usina em operacão. 

Desde outubro de 1986 as unidades 1 e 2 voltaram a funcionar. A 

unidade 3 vizinha a unidade 4, encontra-se ainda em Processo de 

descontaminacão. Quanto ao reator no. 4 recoberto nos quinze 

días que se seguiram à explosão - com areia e barro e posterior- 

mente com uma camada de concreto ~ provavelmente não funcionará 

mais. 

2.4.2. Qniânia 

Apesar da divergência de depoimentos sabe-se que 

no dia 13 de setembro de 1987, foi retirada por dois sucateiros, 

de um prédio abandonado em ruínas, uma caixa de chumbo (47), 

(48), (49). O prédio abandonado fora local de funcionamento até 

1985, do Instituto de Radiologia de Goiânia - especializado no 

tratamento de pacientes com câncer. A caixa de chumbo sem os 

sucateiros saberem, era uma unidade de radioterapia com um 

cilindro de metal no seu interior contendo césio-137. Os suca- 

teiros pegaram a caixa de chumbo com a finalidade de vendê-la 

para um ferro~velho de um bairro da cidade. Após a compra da 

unidade de radioterapia, o dono do ferro~velho e os sucateiros 

decidiram por abrir a caixa completamente. Resolveram também 

abrir o cilindro de metal e no seu interior encontraram uma pe- 

quena peca de 2 cm2. Notaram que do cilindro saia uma certa lu- 

minescência e resolveram também quebrä~lo para retirarem de là, 

o objeto que emitia o brilho azulado. Encontraram uma pastilha 

(constituida por 28 9 de Cloreto de césio 4 CsCl e mais 63 gra- 

47. Fernando GABEIRA, Goiânia, Eua 52; D nuclear na tenra 
d£_Ã£lJ passim. 

48. Leslie ROBERT5, Radiation accident grips Goiania, Sci; 
finfle, 238 : 1028-1029. 

49. CIENCIA HOJE. Autos de Goiânia, v. 7, no. 40, passim.
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mas de um aglutinante), que ao contato se desfez. Fascinados 

pelo brilho tanto os sucateiros quanto o dono do ferro-velho le- 

varam para casa um Pouco do pó de césio-137 que estava dentro do 

citindro, e distribuiram entre parentes e amigos. Desta maneira, 
G1 O 9-na mi 3 |.¡‹ W comecou um grave acidente radioativo em 

Transcorreram quinze dias antes que se soubesse da 

existência de pessoas contaminadas pelo césio (50). O césio-137
\ po 

Vl e um ótopo do elemento césio e como tal emite radiacbes. Estas 

radiacões podem ser usadas para a cura de fibromas como Pode 

trazer conseqüências danosas quando indevidamente manuseadas 
G1 O pó 

OJ
> 3 ¡J- 01 como constatado em 

No acidente as pessoas ficaram contaminadas pelo 

césio devido a sua ingestão, inalacäo e/ou seu manuseio. Como o 

césio Possui Propriedades químicas que fazem com que ele se fixe 

nos tecidos, após o acidente, foram identificadas Pessoas que 

além de terem sofrido irradiacäo, contaminaram-se externamente 

(através da pele) e internamente, através de alimentacao conta- 

minada e/ou de absorcão intradérmica. As pessoas envolvidas di- 

retamente com o césio receberam doses elevadissimas de radiacão 

contaminando assim, o meio ambiente e outras Pessoas por irra- 

diacäo. Além disso, houve contaminacão do solo, dos animais e 

das plantas pelo pó de césio espalhado. Os órgãos oficiais cal- 

cularam que, neste acidente, 244 pessoas foram contaminadas e 4 

outras morreram. 
GJ O |..¡¢ EU D paz GJ se viu discriminada. Eventos foram cance- 

lados, o comércio boicotado havendo reflexos negativos sobre a 

economia e o turismo. 

O acidente de Goiânia colocou em discussão a segu- 

ranca na área nuclear. Mostrou o despreparo da estrutura dos ór- 

gãos oficiais em dar solucbes coerentes e seguras para pequenos 
À Z 

50. Frederico F. de Souza CRUZ, Radioatividade e o acidente 
de Goiânia, Câd¿_fiflis_En£¿_ELí*, 4 (3): 167-168.
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probiemas envolvendo a tecnologia nuclear. Fica a Pergunta: S 

no Brasil ocorrer um acidente de grandes Proporcöes estarão os 

órgãos oficiais preparados para adotarem as medidas corretas?

\



3. MEDMEHflfilfi_EJiEfiELDA_EESQUDä& 

â Para descobrir qual o nivel de informacao cienti- 

fica que os alunos do 3o. ano do 2o. grau possuíam - quanto a 

questões nucleares -. optou-se por uma metodologia qualitativa, 

utilizando como instrumento de coleta de dados a técnica de en- 

trevista. Posteriormente. apesar de se usar a entrevista (téc- 

nica mais usada nas pesquisas qualitativas) e pequena amostra, 

na análise dos dados usou-se também, um método quantitativo, 

isto é, quantificou-se alguns dados para possibilitar uma melhor 

compreensão dos resultados obtidos. _ 

No tipo de pesquisa realizada poderia ser utili- 

zada duas técnicas muito comuns na metodologia da pesquisa edu- 

cacional: o questionário e a entrevista. A principal diferenca 

entre estas duas técnicas reside na extensividade do questioná- 

rio (grande número de pessoas e fechamento das perguntas) e na 

intensividade da entrevista (pequeno número de pessoas e grande 

abertura de perguntas). Deste modo. a técnica de entrevista foi 

escolhida neste trabalho porque além de oferecer maior profundi- 

dade que o questionário oferece também maior flexibilidade para 

a obtencão de informacões. e permite ao entrevistador maior 

oportunidade de observacäo da pessoa entrevistada e da situacao 

total a que ela responde (1). 

No dizer de Marconi (2), 

"Tanto os métodos quanto as técnicas devem ade- 
quar-se ao problema a ser estudado. às hipóteses 
levantadas e que se queira confirmar. ao tipo de 
informantes com que se vai entrar em contato" . 

1.i Claire SELLTIZ. MáLQdQ1__de__eeseuisa__nas__LeLamñes 
ÃQCIÂ' .l..5_r P- 

-4 

2. Marina MARCONI & Eva M. LAKAT05. lécníçag dg Eggggiíâ, 
p. 287. _
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H. W. Como foi dito na introducäo, alguns objetivos 

do trabalho envolvem a investigacão das percepcöes, concepcöes e 

O U ...nú 3 yu O2 m U1 dos alunos sobre a tecnologia nuclear e suas 

implicacöes; Assim, a flexibilidade permitida pela técnica da 

entrevista, fez dela, 0 melhor instrumento a ser utilizado neste 

trabalho. 

3.1. 

A técnica de entrevista se faz necessária em qual- 

quer interacão que requeira um contato mais estreito entre as

O U F- 3 pa O2 N UI PBSSOES PãPã C0flh€C8P SUBS E PEPCEPGõES SOÕPE ãlQUmã 

realidade vivenciada ou conhecida. Com essa técnica pode-se ob- 

ter informacões relevantes para a pesquisa. 

Em qualquer uma das suas modalidades a entrevista 
p. 

,__ ¡..¡. pressupõe a existência de no minimo duas pessoas e a possib - 

dade de uma interacão verbal entre elas. Contudo, deve-se levar 

em conta que a entrevista não é uma simples conversa entre duas 

pessoas, mas uma conversa orientada. tendo um objetivo em vista 

que é o de coletar dados. Tenha-se em mente que o coletar dados, 

neste caso, é obtido através de um interrogatório direto entre o 

entrevistado e o entrevistador, que na maioria das vezes é o 

próprio pesquisador, para a realizacão da sua pesquisa. 

_ 

O uso mais importante da entrevista é na obtencão 

de informacäes. A entrevista é utilizada como técnica para obter 

informacöes quando se deseja conhecer das pessoas suas atitudes, 

O U ¡-4- 3 Q-ao 02 W U\ preferências ou sobre um assunto especifico. Além deste 

objetivo, a entrevista pode ser usada para procurar instruir o 

entrevistado e, finalmente, procurar influencia-lo ou motivá-lo. 

Para cada um desses objetivos há um tipo de entre- 
,

r 

vista adequada. A entrevista pode ser classificada, de acordo
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com seus objetivos, em entrevistas de levantamento, diagnóstico, 

terapia e aconselhamento. Dos quatro tipos de entrevistas cita- 

dos, o que tem maior aplicacao no campo das pesquisas educacio- 

nais é a Ventrevista de levantamento, se bem que, em alguns ca- 

sos, seja necessário a aplicacao dos outros tipos. 

As entrevistas podem ser classificadas, ainda, em 

dois grupos: padronizadas e assistemáticas. Nas entrevistas pa- 

dronizadas ou estruturadas, as perguntas säo apresentadas de ma- 

neira minuciosa, isto é, com as mesmas palavras e na mesma se- 

qüência utilizando, para isto, um formulário previamente elabo- 

rado e rigorosamente normalizado a fim de garantir que todos os 

entrevistados respondam a mesma pergunta. As entrevistas padro- 

nizadas são constituídas por perguntas do tipo abertas e fecha- 

das. As perguntas fechadas ou com alternativas fixas são aquelas 

em que as respostas do entrevistado se limitam às alternativas 

apresentadas. Já nas perguntas abertas o entrevistado pode res- 

ponder livremente as perguntas formuladas. Apesar delas terem 

uma ordem pré-estabelecida, o entrevistador tem toda a liberdade 

para repetir a pergunta de outro modo, bem como fazer interro- 

gacães não diretivas quando a resposta do entrevistado não for 

adequada ao objetivo daquela pergunta. 

Cada tipo de pergunta (fechada ou aberta) tem van- 

tagens e limitacöes. As perguntas abertas apesar de serem de di- 

ficil análise, dispendiosas, exigindo criacão de categorias para 

a codificacão de respostas e um treinamento bem maior para a re- 

alizacäo dessa codificacão, 

“dão indicacão muito melhor do fato de a pessoa 
ter ou não qualquer informacão sobre o problema, 
ter ou não uma opinião claramente formulada a res- 
peito, bem como sobre a intensidade de seu senti- 
mento a respeito" (3). 

3. Claire sellnz, m_é_t;zzLo.sc_.;Le_âaeqiú.sa nas zztafgz 
sociais, p. 291.
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Desta forma. as Perguntas abertas são vantajosas 

quando o Pesquisador está interessado na Percepcão e/ou nas mo- 

tivacöes que o entrevistado possui em relacao ao problema Pro- 

Posto. 

Contrariamente às entrevistas Padronizadas, nas 

entrevistas assistemáticas ou não-estruturadas as Perguntas não 

são pré-estabelecidas e com isto as respostas do entrevistado 
IV n H I C I U sao mais espontâneas. Por serem mais ftexiveis que as entrevis- 

tas Padronizadas, as entrevistas não-estruturadas são usadas. 

geralmente, Para um estudo mais profundo das Percepcëesi moti- 

vacöes e atitudes do entrevistado. Sua Principal limitacão re- 

side na sua propria flexibilidade pois torna a análise mais 

dificil e demorada do que na outra forma de entrevista. Além 

disto, esta flexibilidade traz como conseqüência a imPossi- 

bilidade de comparacão entre as entrevistas realizadas. 

Como a entrevista é a técnica de pesquisa social 

onde a coleta de dados é feita entre Pessoas por meio de uma in- 

teracão verbal direta, essa interacäo é a origem das suas vanta- 

gens e limitacöes (4). (5).
_ 

As principais vantagens da técnica de entrevista 
IV sao: 

a) Permite maior Profundidade que outras técnicas 

de coleta de dados devido a sua maior flexibi- 

lidade na obtencão de informacõesi 

b) Permite que o entrevistador esclarece as ques- 

töes não entendidas pelo entrevistado obtendo 

4. Ezequiel ANDER-EGG, LoLLQd1cciàn_a__Las_iéLniLas_de_in; 
1eÃiisa;ion_sociaLz P. 118-120. ' 

5. J. Francis RUMMEL. BencedÃmeoLos__de_eeâsuisa_em_educa; 
eãe. p. 99-100. -
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U 

assim respostas relevantes para a pesquisa; 

c) atinge uma amostra muito melhor da populacao 
u 

geral não exigindo que as pessoas tenham muita 

educacao formal; 

d) permite ao entrevistador avaliar melhor a vali- 

dade das respostas näo só observando “o que" o 

entrevistado diz masz também. “como” ele diz 

através do seu comportamento não-verbal; 

e) é mais adequada para a revelacäo de informacão 

sobre assuntos complexos e confidenciais. 

Entre as limitacões› da técnica de entrevista, 

pode-se destacar: ' 

a) requer muito tempo e maior disposiaão do pes- 

quisadori 

b) perigo de falsas interpretacöes das respostas 

pelo pesquisador; 

c) requer um alto< nivel de habilidade que gerab 

mente não possuem os entrevistadores inexperi- 

entes; 

d) dificuldade na transferência da forma qualita- 

tiva para a forma quantitativa das respostas; 

e) depende da disposicão do entrevistado para dar 

informacöes precisas e confiáveis. 

'Deve-se ter em mente que a entrevista não pode ser 

utilizada como um instrumento neutro, mas como um meio de se ob-
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ter informacöes cujas vantagens e limitacöes devem ser controla- 
das. ' 

3.2. Eases_da_Eessuisa 

3.2.1.~ 
Quando se pretende coletar informacoes de pessoas 

utilizando entrevistas é necessário que se faca um planejamento 
tendo em vista as personalidades do pesquisador e dos entrevis- 
tados e não apenas os dados requeridos. D Pesquisador deve de- 
terminar quais as pessoas que possuem a informacão que será re- 

levante para a sua pesquisa, se elas têm ou não familiaridade 
com o assunto e se elas estäo dispostas a relatar essas infor- 
macões. Além disso, é importante que o pesquisador determine 
quantas pessoas deverá entrevistar para obter informacoes sufi- 
cientes para a sua pesquisa e se essas pessoas representam o 

grupo que está sendo estudado. Assim. nesta primeira fase foi 

feito um planejamento e a elaboracäo de um roteiro de entrevis- 
tas» para a coleta de informacöes concernentes aos conceitos nu- 
cleares básicos que alunos no 30. ano do 2o. grau possuem (6). 

' Essas entrevistas foram realizadas com atunos do 

30. ano do 2o. grau porque os focos de interesse principais da 

entrevista estavam concentrados nos acidentes ocorridos em 
G3 O H. QI) 3 ¡... OI Tchernobsl e em Esses acidentes ocorreram em 1986 e 

1987, respectivamente, portanto era o momento apropriado de sa- 

ber qual o nivel de informacao cientifica que esses alunos pos- 

suiam› que na época desses acidentes deveriam estar cursando o \_¡n ms 

1o. e o 2o. ano do 2o. grau, respectivamente. tendo com isso, 

- ó. CFÍ p."1ó9»173.
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condicões de ter recebido alguma informacao cientifica sobre os 

acidentes acima citados.
_ 

2 O roteiro de entrevistas elaborado foi dividido em 

6 focos de interesse. constando cada um de questões do tipo 

abertas, no intuito de possibilitar ao aluno discorrer livre- 

mente sobre o tema proposto com base nas informacões que ele de- 

têm. 

U5 focos de interesse do roteiro foram: 10.) aci- 

dente em Goiãn 2o.) acidente em Tchernobglä 30.) usinas para H. W 

a geracao de energia elétrica; 4o.) artefatos bélicosi 50.) 

aplicacões pacificas da tecnologia nuclear; e. 60.) O Brasil e a 

tecnologia nuclear. 

3.2.2. za. Ezzzz âglízzgãz de um Izzzz-Eílglg 

Após a estruturacäo das Perguntas do roteiro foi 

realizado um teste-Piloto com 5 (cinco) alunos do 20. grau com 

as mesmas caracteristicas da amostra a ser trabalhada posterior- 
mente. Este teste-Píloto foi imeortante Para revisar e testar o 

roteiro. Ele permitiu: adequar corretamente os termos técnicos 
usados nas Perguntas; dimensionar o número de Perguntas; ordenar 

da melhor maneira as Per9untas› evitando a influência de uma 

pergunta sobre a outra e estabelecer a melhor forma de 

introduzi-las. 

Com o roteiro aprimorado Passou-se para o levanta- 

mento dos dados Propriamente dito.
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condicöes de ter recebido alguma informacao cientifica sobre os 

acidentes acima citados.
_ 

t 

O roteiro de entrevistas elaborado foi dividido em 

6 focos de" interesse, constando cada um de questães do tipo 

abertas, no intuito de possibilitar ao aluno discorrer livre- 

mente sobre o tema proposto com base nas informacoes que ele de- 

têm. 

Ds focos de interesse do roteiro foram: lo.) aci- 
G) U pu QI) Ú pu nl dente em 2o.) acidente em Tchernobgli 3o.) usinas para 

a geracao de energia elétrica; 4o.) artefatos bélicos; So.) 

aplicacöes pacificas da tecnologia nuclear; e. 60.) O Brasil e a 

tecnologia nuclear. 

3.2.2. za. Ezzzz âziízzgãz de um Izzzz-Ezlggg 

Após a estruturacäo das Perguntas do roteiro foi 

realizado um teste-piloto com 5 (cinco) alunos do 2o. grau com 

as mesmas caracteristicas da amostra a ser trabalhada Posterior- 

mente. Este teste-piloto foi importante para revisar e testar o 

roteiro. Ele permitiu: adequar corretamente os termos técnicos 

usados nas perguntas; dimensionar o número de perguntas; ordenar 

da melhor maneira as perguntas. evitando a influência de uma 

pergunta sobre a outra e estabelecer a melhor forma de 

introduzi~las. 

Com o roteiro aprimorado passou-se para o levanta- 

mento dos dados propriamente dito.
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3.2.3. az. Esse; âzlizzzãa az enlzízg az Enàzezízzzz 

i)~ 
Para' a finalidade da pesquisa, os alunos escolhi- 

dos para serem entrevistados foram alunos do 3o. ano do 2o. 

grau. Para isto, foram escolhidas as unidades de Ensino de 2o. 

grau da 1a. UCRE (Unidade de Coordenacäo Regional), no estado de 

Santa Catarina, congregando 13 municípios, dentre os quais o de 

Florianópolis (7). Como esta cidade está situada numa ilha e se 

prolonga até o continente por uma faixa denominada Estreito, por 

facilidade de locomocão a autora deste trabalho escolheu as es- 

colas situadas na ilha. Todavia, isto não invalida a amostragem 

escolhida nas escolas desta cidade. Isto porque os conteúdos 

programáticos destas escolas são basicamente os mesmos encon- 

trados nas escolas das outras cidades brasileiras. Assim, esta 

amostragem pode ser considerada representativa do Brasil. 
'Na época dessa pesquisa na cidade de Florianópolis 

existiam 27 escolas com o curso de 20. grau. Destas, 12 escolas 

ofereciam o curso de 2o. grau sem habilitacäo especifica. Esta 

condicäo, é justamente' aquela de interesse para o trabalho de- 

senvolvido, pois supõem-se serem estes cursos os que melhor pre- 

param os alunos nas disciplinas cientificas. Das 12 escolas 

foram escolhidas apenas 6 pois uma delas não tinha a turma de 

3o. ano, 2 delas não tinham o 20. grau funcionando naquele ano, 

outras 2 tinham o 2o. grau funcionando em estabelecimentos 

particulares e uma outra era de dificil acesso sendo portanto 

descartada. Us 2 estabelecimentos particulares foram descartados 

pois as escolas oficiais são mais acessíveis a este tipo de pes- 

M 
7. sEcRETâR1â BA Enucâcao. cadastro aa; unidades Eszolaresz 

la. UCRE, Florianopolis, pp. 79-86.
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quisa do que as escolas Particulares. Das 6 escolas escolhidas 5 

são da rede estadual e 1 da rede federal. 

Estas escolas estão listadas abaixo iuntamente com 

o número de alunos selecionados em cada uma delas: 

Coléoio de Aplícacão da UFSC - 06 alunos 

C.E. Getúlio Vargas - 06 alunos 

C.E. Padre Anchieta E - 05 alunos 

C.E. Prof. Henrique Stodieck - 04 alunos 

C.E. Simão José Hess i - 07' alunos 

Instituto Estadual de Educacão - 06 alunos 

Total - 34 alunos 

Estes 34 alunos foram selecionados› Pelas orienta- 

doras educacionais do 2o. grau de cada uma das escolas. com base 

em seus desempenhos escolares e Participacäo efetiva em sala de 

aula. Foi solicitado a escolha de alunos de niveis diferentes 

(médios, acima da média e abaixo da média). Esta amostra pode 

Parecer Pequena mas como diz Richardson (ö)› 

"Cada entrevista em Profundidade pronorciona um 
rieuissimo material de análise. O pesquisador, 
Portanto, deve estar Preparado para usar um tempo 
considerável fazendo esta análise. Assim. reco- 
menda-se quez Para uma Pesquisa que utiliza entre- 
vista em profundidade, não se entrevistem mais de 
40 Pessoas". 

8. Roberto Javrä RICHARDSÚN: EBSQUÃSQ SQCíal; métodflã E 
técnicas» P. 171.
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f~ Nas entrevistas realizadas» para registrar as res- 

postas "dos alunos, contou-se com o auxilio de um gravador pe- 

dindo-se antecipadamente, o consentimento do entrevistado, e ex- 

plicando a importância da gravacão das informacões. 

D uso do gravador na entrevista É conveniente e 

barato. Apesar da transcricão de fitas ser um trabalho tedioso e 

exaustivo, isto não diminui as vantagens desse tipo de registro. 

tais como (9): 

a) elimina a necessidade de escrever no transcurso 

da entrevista evitando assim. um fator que pode 

levar a distracão. tanto o entrevistador quanto 

o entrevistado; 

b) as fitas podem ser reproduzidas várias vezes 

permitindo o estudo de cada entrevista e uma 

análise preliminar dos resultados alcaneados, 

assim como, complementar e objetivar a análise 

posteriormente; ' 

c) na gravacao com fita conserva-se o tom de voz e 

o impacto emocional da resposta do entrevista- 

do. 

Logo após a realizacão de cada 3 (três) entrevis- 

tas. estas eram transcritas. conforme os focos de interesse do 

roteiro e essa transcricäo era de partes das respostas dos alu- 

Z 

9. Carter GOOD. EsseniiaLs_oL_educatiooaL_LeseaLch¿_meihe; 
doLnss_and_de§isnJ p. 252-254.



nos. Partes estas que ti 
u Í \ IV d t da pesqulsa. Apos a transcrlcao e 

feita a análise dos dados coletados. 

95 

nham a ver com os objetivos e hiPóteses 

odas as enürevistas foi



4. &NâLl5E_E_DlS£U55Efl_DDS_Dâflflfi 

1 Neste capitulo serão apresentados a análise e dis- 

cussão 'dos"dados - sobre algumas questões nucleares básicas ~ 

extraidos das entrevistas realizadas com os alunos do 30. ano do 

2o. grau. 

Antes de entrar propriamente nesta análise e dis- 

cussão faz-ser-á necessário uma explicacão do processo de aná- 

lise e da forma de apresentacao dos dados. 

Inicialmente. após al transcricäo das entrevistas. 

de cada resposta dada pelos alunos extraiu-se a parte de ínte- 

resse relativa ao estudo. Isto foi feito. porque em entrevistas 

constando de perguntas do tipo aberta tem-se respostas com sig- 

nificados amplos fugindo -muitas vezes à especificidade do as- 

sunto. Estas respostas foram organizadas de forma a responderem 

as hipóteses de trabalho formuladas. Depois disto. passou-se 

para a classificacão das respostas baseando-se nos 6 focos de 

interesse do roteiro de entrevistas. D tipo de respostas para as 

perguntas de cada foco do roteiro forneceu as categorias. Estas 

categorias foram otimizadas. isto é. as respostas semelhantes 

foram agrupadas entre si para facilitar a tabulacão dos dados e 

sua posterior quantificacão permitindo assim. uma melhor visua- 

lizacão e compreensão dos mesmos. Após esta tabulacäo passou~se 

para a análise onde buscou-se as relacões existentes entre os 

dados colhidos e as hipóteses de trabalho formuladas. 

Para esta análise. os dados são apresentados nume- 

rando-se as perguntas do roteiro de entrevistas. em cada foco 

de interesse. O primeiro número representa o foco de interesse 

enquanto os demais representam a numeracäo da pergunta. Além 

disso. em cada pergunta apresenta-se uma tabela e um pequeno co- 

mentário a seu respeito. Excecão a regra; dependendo do conteúdo
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da pergunta tem-se comentários para uma ou várias perguntas 

agrupadas. 
Í' As tabelas são formadas por duas colunas. A pri- 

meira› kà esquerda, representa o tipo de resposta fornecida pelo 

entrevistado. enquanto a segunda. à direita. representa o número 

de entrevistados. As vezes. devido a pergunta formulada alguns 

entrevistados fornecem mais de uma resposta para a pergunta. 

Quando isto ocorre, a coluna a direita passa a representar_näo 

mais 0 número de entrevistados mas sim 0 número de respostas ob- 

tidas. Em outras palavras, a soma dos números de respostas obti- 

das não representa o número real de entrevistados relacionados à 

pergunta. 
Quando necessârioz para tornar mais clara a pró- 

pria tabulac5o› respostas- tipicas dos alunos são acrescentadas 

aos comentários em forma de citacões. Ao final de cada citacäo é 

pz 

FI m\ usada uma nomenclatura para personif -la. A nomenclatura ado- 

tada foi da forma (iz iv). onde: pu 
¡J- pu 

ps 

I-' ` 

¡.¡- :I 
pó 

(1 
pl: 

Gl ¡.¡. U1 i = do nome e sobrenome do entrevistado; 
,gn pu = sexo do entrevistado; 

gn 

|.n ¡.“ = idade do entrevistado; 

iv = escola do entrevistado. 

Quanto as escolas. a nomenclatura adotada foi: 

CA - Colégio de Aplicac5o¡ 

CEGV - Colégio Estadual Getulio Vargas; 

CEH5 - Colégio Estadual Henrique Stodiecki . 

CEPA - Colégio Estadual Padre Anchieta; 

CESJH - Colégio Estadual Simão José Hessi 

IEE - Instituto Estadual de Educacão.
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Nos 6 itens seguintes são apresentados os 6 focos 

do roteiro de_entrevistas. com suas perguntas e respectivas res- 

postas categorizadas. No último item apresenta-se um sumário dos 

resultados e comentários finais do trabalho. 

4.1. 

G! O H. W! 3 |..¡. III P.1.1. Há um ano atrás aconteceu, em um acidente de 
ÍV ^ | I grandes proporcoes. Voce ouviu falar alguma coisa sobre 

este acidente? 

tipo de número de 
respostas. entrevistados 

sim ..... . ................. 33 
não .......................... 01 

E l. . 

Dos 34 alunos entrevistados, 33 ouviram falar do 

acidente ocorrido em em setembro de 1987. Essa CD O ,... EU) 3 *Ji CU 

alta incidência de respostas afirmativas era esperada 

pois este acidente foi muito veiculado pela imprensa. 

Dos 33 entrevistados, 4 não se lembraram, de ime~ 

diato, dele ter ocorrido. Foram necessários pequenos lem- 

bretes para isto. Ds mesmos lembretes também foram apre- 

sentados ao aluno que disse não ter ouvido falar do aci- 

U ¬ 0\ X ,... dente. Devido a resposta negativa deste aluno. as - 

mas perguntas, deste foco. foram feitas apenas para os 33 

entrevistados que afirmaram ter ouvido falar do acidente 

ocorrido em Goiânia.
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P.1.2. Como você ficou sabendo desse acidente? 

número de 
Fonte citada respostas obtidas 

Televisão ..................... 32 
Jornais ....................... 19 

_ 
Revista ....................... 16 
Rádio ......................... 08 
Comentários entre colegas ..... O5 
Comentários de pessoas ........ 02 
Comentários na familia ........ 02 

C I 

I . 

32 entrevistados citaram de imediato a televisão. 

19 entrevistados não tiveram dificuldades em citar outras 

fontes, enquanto o restante teve de ser incentivado para 

isto. _ 

Para a televisão esperava-se essa alta taxa de in‹ 

cidência de respostas porque ela é, dentre os meios de 
n IV u 1 I U comunicacao de massa, o mais Popular e o mais utilizado. 

Haja visto, algumas respostas tipicas dadas pelos entre~ 

vistados: 

"Pela... televisão. Eu vi uma entrevista na Veja, 
mas foi depois da televisão" (ES, M, 19 CEPA). 

"ñhl Através da televisão, né? Foi... O primeiro 
meio de comunicacao que domina mesmo. Ai a televisão co- 
mecou a anunciar isso ai..Ai partiu pros jornais. Vi co- 
mentários e, revistas. Revistas é que falaram Prá ca- 

- ramba" (RMS, F, 18, CESJH). 

"E porque, meu pai vê muito jornal, né? Que ele 
Qosta. Então, às vezes eu passava em frente da televisão 
e... falava alguma coisa sobre... esse assunto" (KSGR, F, 
19, IEE). 

Dos entrevistados apenas um não citou nenhum meio 
de comunicacão. O entrevistado obteve conhecimento do 

acidente pelas discussões com os colegas:
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"Eu vi falar, eu não li jornal, eu não escuto te- 
levisão, entende? (...) Porque eu ouvi através dos meus 
colegas, dos meus amigos (...) Porque eu quase... eu não 
sou de assistir televisão, muitoà menos jornal" (MLS, F, 
19, CA).

_ 

Esse acidente foi discutido em sala de aula? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim ........................... 20 
não ........................... 12 
não lembra ..... .............. 01 

C I, . 

Dos 33 entrevistados, 20 disseram ter sido o aci- 

dente discutido em sala de aula e destes 5 afirmaram que 

essa discussão partiu do interesse dos alunos. Sendo que 

2 - da mesma escola e turma - relataram que fizeram um 

trabalho sobre o elemento césio, a radioatividade e suas 

conseqüências e outros 3 de uma outra escola também fi- 

zeram um trabalho na disciplina de Quimica 6 meses após o 

acidente. Uutrossim, 2 alunos, da mesma escola que os 

Primeiros, disseram que o Professor de Fisica trouxe um 

texto para debate em sala de aula. 

Em que disciplinas? 

número de 
respostas obtidas 

disciplinas 
mencionadas 

Fisica ........................ 06 
Quimica ....................... 05 
Geografia ..................... 04 
sem disciplina especifica ..... 04 
Biologia ............}......... 03 
Saúde e Fundamentos ........... 03 
História ...................... 02 
Sociología .......... ........ 02 
Economía e Mercado ............ 01 
Português ..................... 01
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C I. . 

G3 O Hz QI) D ¡zo- OJ Como no acidente de houve radiasão do 

césio-137, era de se esperar que os professores das dis- 

ciplinas Quimica e Fisica dessem ênfase ao fato› pois es- 

sas disciplinas estão mais diretamente ligadas ao as- 

sunto. Apesar de 11 alunos. dos 20 entrevistados, terem 

afirmado que nas disciplinas de Fisica e Quimica o aci- 

dente foi discutido, é importante ressaltar que esses 11 

alunos estão representando apenas 3 escolas das 6 traba- 

lhadas. Além do mais, 5 dos alunos que citaram Fisica são 

da mesma escola e também da mesma turma. Então os 6 alu- 

nos que citaram Fisica representam apenas 2 professores. 

desta disciplina, que discutiram o acidente em sala de 

aula. Com relacao a Quimica. os 5 alunos que citaram esta 

disciplina estão divididos da seguinte forma: 2 são da 

mesma escola e turma e 3 de uma outra escola sendo 2 da 

mesma turma e o terceiro de turma diferente. Isso signi- 

fica que os 5 alunos que citaram Quimica representam 3 

professores, desta disciplina, que discutiram o acidente 

em sala de aula.» 

Nota-se, do exposto. que na disciplina Quimica o 

acidente foi mais discutido do que na Fisica. Tal fato 

pode ter ocorrido porque na Quimica. no seu programa do 

2o. anoz existem tópicos relacionados com o assunto ra- 

dioatividade. ' 

- Por outro lado, dos 20 entrevistados 4 deixaram 

claro não ter professor especifico para a discussão do 

assunto porém existir professores dando abertura para 

esta discussão. Observe a seguir respostas tipicas dadas 

pelos entrevistados:
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s "Glha! Em geral a gente nesses assuntos a gente 
procura mais é... os professores mais Ligados a área, né? 
Só que a gente não fazia mais ou menos uma restricäo. A 
gente observava, assim, os professores que tinham con- 
teúdo do assunto" (VFR, F, 17, IEE). 

' “Qualquer aula que via que a gente era amigo do 
professor que via que-ele tinha condicöes de... dar uma 
folga, sabe? dar uma explicada... deixar a gente discu- 
tir também um pouco, a gente... pegava o assunto e colo- 
cava em discussão" (NBS, F, 17, CESJH). 

Você poderia dizer o que aconteceu nesse acidente? 

às respostas a esta pergunta foram divididas em 

quatro grupos: 

. 
número de 

Grupos entrevistados 

I ........ .................. ._ 1 
II ...... ..................... 11 
III ........................... 16 
IV . 

` ........................... 06 

D 
1 N 

i E B I 
Id z 

Grupo I - O entrevistado não forneceu nenhuma 

explicacão sobre o acidente. 

Grupo II - O entrevistado conhecia as conseQöên~ 

cias do acidente com relacão a pessoas (mortes/doencas) e 

com relacão à cidade (poluicäo ambiental/discriminacão) 

mas não forneceu detalhes sobre o ocorrido. 

"Foi uma espécie de gás né?... radioativo né?... 
Fez mal as pessoas, né? Era um troco de exame, né? Exame 
não, era... (Houve mortes?) Houve. (Por que as pessoas 
morreram?) Esse Qàs penetrou nas pessoas, né? E fez muito 
mal. Fez lesöes na pele" (LGS. M, 17, CEGV). 

"Foi... o césio, né? O césio 137, se eu não me en~ 
gano que... Me falha alguma coisa assim sabe? Só que eu 
sei que causou... muitas pessoas morreram, outras comeca-
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ram a cair cabelo. todo aquele... aquele conseqüência da 
radioatividade e... que eles não... Q motivo foi eles não 
colocarem o lixo. aquele lixo atômico no... no devido lo- 
cal. né? Onde deveria ser colocado é... enterrado com 
placas de chumbo e..{ concreto. não foi. devidamente co- 
tocado. (Como as pessoas foram enterradas?) Ah! Não me 
recordo. (Quais foram as conseqüências desse acidente 
para a cidade de Goiânia?) Em primeiro lugar acho que foi 
doloroso. Principalmente das familias que perderam muita 
gente. ou elementos da própria familia e... e .também 
mexeu com toda estrutura econômica. social. politica. 
Principalmente a politica que tá ligadissima nisso e... 
Sei lá foi um alerta 'né? Que... sei lá. a politica não 
tá agindo como deveria tão bem. Eu acho. na minha opi- 
nião. foi politica. rolo de politica" (NBS. F. 17. 
CESJH). 

"Q. eu sei que... as pessoas morreram. né? Até... 
enterraram elas em caixöes especiais. um monte de chumbo. 
um monte de coisa de concreto que... é terrivel. A radio- 
atividade realmente é terrivel porque... corrói o... 
corpo da pessoa. provoca várias doencas e o pessoal lá 
também andaram se manifestando bastante. né? Até fizeram 
propaganda sobre Goiânia. que... Q ela acaba com tudo... 
vegetacão. tudo. destrói tudo mesmo. (Por que enterraram 
as pessoas em caixöes com chumbo?) Porque a radioativi- 
dade é uma coisa que ela... demora muito assim prá aca- 
bar. né? E depois ela também se espalha. ela pode se es~ 
palhar. se fosse. dizer assim... caixão simples ela pode- 
ria... se espalhar pela terra. não sei. até sair... e fi- 
car pelo ar. assim. então... eles botaram concreto. 
chumbo. 0 chumbo ai impede... que a radioatividade saia. 
Ai foi isso" (FRF. M. 18. CESJH). 

Grupo III - Além das conseqüências mencionadas 

pelo grupo II. o entrevistado forneceu alguns detalhes 

limitados sobre o acidente. 

"Tô lembrada daquele que comprou. né? E foi ten- 
tar... desmembrar o material na oficina. Ah! que depois 
passou parece um... Li uma reportagem eles fizeram uma 
montagem. né? Em que 0... dono da oficina que tinha com‹ 
prado. ele levou prá casa. prá mostrar prá esposa. e dai 
com isso ela ficou com câncer. né? (Teve mortes?) Parece 
que morreu a menina né? A mulher dele também morreu. 
(Como as pessoas que morreram foram enterradas?) Eu sei 
que eles tinham que ser colocados num local aonde 
aquele... aquele produto quimico né? Não pudesse sair 
com... fazer com concreto. né? Alguma coisa bem resis- 
tente pra não sair aquele pó. até mesmo com chumbo. 
(Quais foram as conseqüências desse acidente para a ci- 
dade de Goiânia?) Foi terrivel. né? Tiveram que mudar o 
lixo atômico. e todos aqueles problemas que aconteceu. 0 
pessoal teve que abandonar suas casas. deixaram tudo 
abandonado. Acho que prás familias foram bem terríveis" 
(MBM. F. 20. CEGV).
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“Foi uma... foi uma... uma descoberta das pessoas 
que descobriram... o objeto num ferro-velho né? Ai eles 
abriram a... aquele obieto e logo eles entraram em con- 
tato com a radiacão. do césio. Ai aquilo foi_ se espa- 
lhando. foi... foi horrivel. né? Porque... matou inclu- 
sive o dono do ferro-velho coitado que manteve contato 
com o césio. a familia dele. a esposa e a filha e... pre- 
judicou também outras pessoas que mantiveram contato com 
ele. Mais ou menos assim. que eu me lembre” (SMC. F. 19. 
CEGV).

_ 

"A história dele foi que... Era um... um hospital 
abandonado. se não me engano. né? E de repente uns... as- 
saltantes. ou alguma coisa parecida. foram lá e... tenta- 
ram tirar essa... esse produto radioativo que era usado 
prá... raios-X. né? Creio que seia isso. Isso. não sei de 
que forma também. comecou a ser distribuido. comecou a 
morrer um monte de gente eu acredito que foi displicên- 
cia. sei lá. das... das pessoas que... das pessoas res- 
ponsâveis por isso. que sabiam que tinha aquilo ali. e 
não tomaram providência nenhuma. (Essas mortes foram de- 
vido a qué?) A esse elemento radioativo. que... pega a 
pessoa. que contamina a pessoa. e leva a morte. inclusive 
tinha que ser... enterradas em caixöes de ferro. de 
chumbo _pré não transmitir até mesmo debaixo da terra. 
(Quais as conseqüências desse acidente de Goiânia para a 
cidade?) Ela ficou toda contaminada (...) Tudo agora tem 
certo receio até de ir na própria cidade. um preconceito 
muito' grande. como se lá... tu fosse lá. tu fosse morrer. 
As pessoas ficaram com medo talvez até com razão. não 
sei" (RMS. F. 18. CESJH). 

Grupo IV - Além das conseqüências mencionadas pelo 

grupo II. o entrevistado forneceu uma descricão mais ela- 

borada sobre o acidente. 

"Oral O que eu... soube assim através de jornais. 
de revistas... foi que existe um aparelho de... raios-X. 
né? Numa clinica que já estava pra serl demolida... e 
eles... tentaram roubar esse mate... o material né? Eu 
sei que o material que se faz esses aparelhos são. um ma- 
terial_ carissimos né? Que poderia ser vendido pro ferro- 
velho essas coisas assim e ele. o cara ia conseguir 
uma... uma grana prá ele. Só que no que ele foi roubar 
ele... descobriu esse... Ele abriu uma cápsula. não en- 
tendo desses aparelhos. Eu só sei que ele abriu o compar- 
timento e encontrou o césio 137. Levou para casa. era um 
pó... brilhoso. azulado e... passou assim. brincou com a 
familia. com os filhos né? E foi dai que comecou a se ma- 
nifestar... realmente a... radiacão. E dai depois a ra- 
diacão ela se incorpora no corpo e na medida que você vai 
Passear. tu pode passar essa radiacão pra outra pessoa 
(...) Eu não me lembro ao certo como foi... detectado. Eu 
não sei se... a mãe levou. foi num médico pré ver se táva 
com algumas feridas que é algum dos sintomas da radiacão 
e dali se constatou que era radiacão. Isso ao certo eu

4
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não me lembro (...) (Quais foram as conseqüências`deSse 
acidente de Goiânia Para a cidade?) Eles interditaram a 
rua. Os médicos entraram em Processo contra eles né? Por 
negligência, ahi... digamos assim, foi um alerta as Pes- 
soas comecaram a serem assustadas, comecou a haver Pre- 
conceito às Pessoas da rua onde moravam né? E até mesmo 
com os Produtos de Goiânia, (que as Pessoas comecaram a 
negar, as Pessoas de outras regiões comecaram a negar os 
Produtos de Goiânia, com medo que tivessem radiacäo" 
(VFR, F, 17, IEE). 

"Havia uma clinica, eu não me lembro do que era a 
clinica, mas ela' tinha sido... fechada. Então, se não me 
engano, duas Pessoas que trabalhavam... que tinham con- 
tato com um dono de um ferro-velho, arrombaram a clinica 
e pegaram... procuravam materiais, que usavam ferro e en- 
contraram ali dentro a... bomba, não me lembro muito bem 
o que era o material... o aParelho. Encontraram o aPa- 
relho e foram abrindo o aParelho Prá... ajudar na..z Prá 
ver o que que tinha dentro, e então descobriram lá dentro 
essa Pedra. O elemento césio. Então ficaram... ficaram 
fascinados ou tiveram interesse Por aquela... Pela Pedra 
que era Porosa, inclusive brilhava, brilhava muito e Por 
isso tiveram... Pela ignorância deles 'mesmo... sei lá, 
Pela falta de idéia deles, eles levaram essa Pedra... Prá 
muitas Pessoas e então essas Pessoas. se contaminavam. 
Quer dizer toda aquela região ~correspondida... familia 
deles e a familia do... dono do ferro-velho ficaram con- 
taminados. Eles foram... sofreram radiacão da... da Pe- 
dra. '(Nesse acidente houve mortes?) Que eu me lembre sim, 
duas Pessoas (...) (Quais as conseqüências do acidente de 
Goiânia Para a cidade?) Foi quanto aos Produtos que ela 
exportava Pros outros estados. EmPresas que estavam ins- 
taladas em Goiânia comecaram a ser boicotadas" (AGPD, M, 
18, CESJH). 

"D que eu me lembro? E que o... o material táva 
num ferro-velho, Parece, era uma bomba, Parece de césio 
usada em raios-X eu acho, não sei e o... funcionário do 
ferro-velho foi tentar abrir, e... Partiu a bomba e 
aquele material ficou com ele. Ele viu que era muito 
azul, brilhante assim, e levou Prá casa, dai foi contami- 
nando todo mundo no Ônibus, em casa, ele viu que de noite 
aquilo brilhava, acho que a filha dele botou aquilo na 
boca, não sei. Sei que aonde foi Passando, foi contami- 
nando, né? Porque o Pessoal achava muito... não tinha in- 
formacao sobre aquilo e achava uma coisa diferente, um 
azul brilhante, uma coisa fosforescente assim né? (...) 
(Quais as conseqüências desse acidente Prá cidade de 
Goiãnia?) Que eu me lembre, além do perigo, do césio, 
houve também uma discriminacão, tanto Pessoal de Goiânia, 
né? (...) Se alguém chegasse e falasse que era goiano, o 
Pessoal ficava meio assustado, Pô! aquele ali té con- 
taminado, assim é... Foi um Pouco de discriminacão“ (BBJ, 
M, 17, CEHS). 

u. m.
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Dos 33 alunos entrevistados, 6 conseguiram dar uma 

descricao do acidente de forma mais completa. Mesmo assim 

eles não sabiam exatamente o que era o aparelho encon- 

trado. 7 alunos dos Qrupos III e IV disseram tratar-se de 

um aparelho de raios-X. Uma pessoa do grupo III disse 

tratar-se de vazamento de uma usina. 

No grupo II. 2 alunos mencionaram o césio-137 e 3 

disseram tratar-se de um gás que se espalhou. 

Na sua maioria os alunos demonstraram um conheci- 

mento maior das conseqüências do acidente do que dos de- 

talhes mais técnicos do mesmo. Isto pode ter acontecido 

devido à divulgacäo fornecida pela imprensa que chamou 

mais atencao para os efeitos do acidente do que para as 

5Uã5 CGUSBS . 

O U pa. D ¡..¡. 012 O Na sua esse acidente poderia ter sido evitado? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim .......................... 30 
não sabe ..................... 02 
não .......................... 01 

De que maneira esse acidente poderia ter sido evitado? 

número de 
tipo de respostas entrevistados 

maior cuidado das pessoas que abandonaram ...... 14 
maior fiscalizacão ............................. 10 
maior cuidado das pessoas que 

abandonaram/maior fiscalizacão ............... 04 
maior cuidado das pessoas que abriram .......... 02
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1.8. Houve algum culpado por esse acidente? 

tipo de .número de 
7 respostas entrevistados 

sím .......................... 29 
não sabe ..................... 03 
não .......................... 01 

Quem? 

Governo ......................................... 10 
Pessoas que abandonaram o aparelho .............. 10 

02 pessoas que abandonaram/pessoas que roubaram .... 
Pessoas que abandonaram/órgãos fiscalizadores ... 02 
Bovernolpessoas que abandonaram ................. 01 
Governo/órgãos fiscalizadores ................... 01 
órgãos fiscalizadores ........................... 01 
pessoas do ferro-velho .......................... 01 
pessoas do ferro~velho/órgãos fiscalizadores/ 

Governo ...................................... 01 

Qnmeniicins 

G) O ,... nn Para os 33 entrevistados sobre o acidente de - 

niaz foi feita a pergunta PÇ1.6. sendo que 30 responderam 

afirmativamente. Para esses 30 foi feita a pergunta 

P.1.7. Em seguida. para a pergunta P.1.8z foi pedida no- 

vamente a resposta dos 33 entrevistados. 
Os entrevistadosz' na sua maioria, mostraram~se 

conscientes a respeito do descaso com que a seguranca na 

área nuclear é tratada, levando inclusive a ocorrência do 

acidente de Goiânia. Eles culparam tanto o Governo. que 

fiscaliza os aparelhos que usam materiais radioativos 

quanto as Pessoas que deixaram a "bomba" de césío abando- 

nada. Apenas um entrevistado» talvez por não ter idéia do 

Processo. disse que o acidente não poderia ter sido 

evitado porque fora uma coisa repentina. um escapamento 
de gás, e devido a este fato. não haver culpado pelo aci- 

dente.



“Acho que foi uma coisa repentina 
sido evitado. Olhai... Prá mim não tem 
ali aconteceu ocasionalmente mesmo, não 
né? Quem é que ia fazer um negócio desse 
né? a populacao? Prá mim não teve" (CVP, F, 

4.2. Zn, Eoco: flcideuie em Tcheinooai 
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não poderia ter 
culpado. Aquilo 
tem... pessoaz 
prá prejudicar. 
211 CEPA). 

P.2.1. Há aproximadamente dois anos atrás, ocorreu na Rússia, 

em Tchernobgl, um acidente. Você ouviu falar sobre este 

acidente? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim ..................... .... 30 
não 

E I. . 

..................... .... 04 

Como era esperado. a maioria dos entrevistados ou- 

viu falar do acidente ocorrido em Tchernobsl. em abril de 

1986. pois este acidente voltou a ser discutido com maior 

destaque após o acidente de Goiânia. 

Devido 4 alunos terem respondido negativamente a 

esta pergunta. as próximas perguntas deste foco, foram 

feitas apenas aos 30 entrevistados que disseram ter ou- 

vido falar do acidente ocorrido em Tchernobäl. 

P.2.2. Como você ficou sabendo desse acidente? 

número de 
fonte citada respostas obtidas 

Televisão . 

Jornais ... 
Revista ... 
Rádio ..... 
Comentários 
Comentários 

entre cole 
Í 1 na familia

u

u 

1

u

9 8 S 

. 28 
16 

. 16 

. 05 

. 03 

. 02
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E !. . 

Dos 30 entrevistados que ouviram falar do aci- 

dente, 28 citam a televisão. Era de se esperar essa alta 
taxa de incidência de respostas para a televisão porque 
ela éz dentre os meios de comunicacao de massa o de maior 
poder de penetracäo. 

Algumas respostas tipicas são apresentadas abaixo: 

"Eu acho que foi pelo mesmo de... de Goiânia tam- 
bem› por televisão. Eu veio muito jornal as vezes leio 
revista" (VC. F, 19, CA). 

"Ez pelos mesmos meios né? Pelos jornais escritos 
e pela TV" (SU, F, 17. CEHS). 

“Também pelo jornal. da TV. E... da TV, porque... 
deu na TV, no outro dia deu nos jornais é sempre as- 
sim" (BBJ, Mz 17, CEHS). '

_ 

Qu m\ 

Esse acidente foi discutido em sala de aula? 

tipo de número de 
respostas . entrevistados 

sim ........................... 11 
não ........................... 11 
não lembra .................... 08 

C ¡, . 

D alto indice de alunos não se lembrando do aci- 

dente ter sido discutido em sala de aula, pode ter sido 
pelo fato dele ter ocorrido em 1986, portanto dois anos 
antes da realizacão da entrevista.
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4. Em que disciplinas? 

disciplinas número de 
mencionadas respostas obtidas 

EMC ........................... 
Geografia ..................... 
sem disciplina especifica ..... 
Fisica ........................ 
ÚSPB .......................... 
Quimica ....................... 

03 
03 
02 
01 
O1 
01 

E ¡. . 

Para estabelecer esta tabela os alunos entre~ 
vistados foram aqueles 11 que responderam afirmativamente 
a Pergunta P.2.3. Neste caso porém. há concordância entre 
o número de .entrevistados e -o número de respostas› pois 

cada aluno citou apenas uma disciplina. 
Como o acidente de Tchernobal envolveu liberacäo 

de radiacãoz novamente. como no de Goiânia, era esperado 
que os professores das disciplinas Quimica e Fisica des- 

sem maior ênfase ao fato pois estas disciplinas estäo 
mais diretamente ligadas ao assunto. Contudo, foi nas 

disciplinas de EMC e Geografia Que o acidente foi mais 
discutidoz provavelmente, pelos aspectos politicos e so- 

ciais envolvidos. 

Você poderia dizer o que aconteceu nesse acidente? 

As respostas a esta pergunta foram divididas em 

quatro grupos: 

número de 
Grupo entrevistados 

I ._........................... 7 
II .............. ............. 15 

08 III ........................... 
IU . . 04
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D _ Q IV 
| E R l I 

I s
: 

Grupo I ~ D entrevistado não forneceu nenhuma 

explicacão sobre o acidente. 

Grupo II - O entrevistado conhecia as conseqüên- 

cias do acidente com relacao a pessoas (mortes/doencas) e 

com relacão à contaminacão (ambiental/alimentos) mas não 

forneceu detalhes sobre o ocorrido. 

“Alguma coisa parecida com a que aconteceu em 
Goiânia e também que contaminou até aquela... teve aquela 
crise do cruzado coisa e tal que eles comecaram a impor- 
tar carne e dai comecaram a falar que a carne também tava 
contaminada e tal. Eu acho que foi também descuido, des- 
cuido de... de lixo atômico né? Acho que foi isso, des- 
cuido" (NBS, F, 17, CESJH). 

_ 
"Só sei que teve... Ficaram contaminados alguns 

produtos, né? Comecaram a ser cortados até aqui, de... 
eles 'vieram de fora, vieram da Rússia e vieram prá cá e 
disseram que estavam contaminados. Muitas pessoas comeram 
Prüdutos contaminados" (RMS, F, 13, CESJH). 

"Eu acho que... sei lá, um reator... um reator que 
sei lá, rachou, vazou, né? E aquela massa né? De urânio 
derretido, sei lá, sei que foi afundando. Me lembro disso 
mais ou menos. (E as conseqüências disso?) Ah! Prá Europa 
toda (...) Encontraram radiacão na Noruega, sei lá, la 
naqueles paises nórdicos encontraram... radiacão e... os 
alimentos, parece que tavam exportando alimentos da No- 
ruega prá outros paises, que vinham com radiacão, até na 
América do Sul acho que veio, alimento contaminado" (AF, 
N, 16, CA). I 

"Acho que näo, totalmente. Que houve um problema 
no rea... em um dos reatores de uma usina nuclear, e que 
houve um... um grande... número de radioatividade libe- 
rada, no ar, que atingiu grandes áreas como... conseguiu 
alcancar até a Europa" (SV, F, 17, CEHS). 

Grupo III - Além das conseqüências mencionadas Pe- 

lo grupo II, o entrevistado forneceu alguns detalhes li- 

mitados sobre o acidente.
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"O reator derreteu. Um gás passa vai resfriando 
e... em vez de resfriar esquentou, comecou a derreter. 
Aonde passa a energia nuclear teve vazamento e explosões. 
Esse vazamento foi prá um lencol freiático e poluiu os 
rios... o ar. As pessoas beberam da água e ficaram conta- 
minadas, 0 gado ficou contaminado, a populacão de Tcher- 
nobsl foi toda 
explosães saiu 
na Rússia, foi 
N, 16, CEPA). 

contaminada pelo ar. A fumaca devido as 
juntamente com a radiacão, ela ficou mais 
pra fora atraves da carne importada" (LBZ, 

“Pelo que eu me lembro era... foi aquele... Foi um 
vazamento, que aconteceu, na usina... da cidade, da 
Qião, que então... não me lembro, o que vazou, se 
uma... na usina, determinado elemento, que vazou um 
terminado... acho que foi um determinado liquido, 
substância da... da usina, falhou... o sistema e não 

re- 
foi 
de- 
uma 
foi 

avisado... em tempo prá populacão. Tentou-se encobrir 
o... o ocorrido, da populacão, e a imprensa soube 
desse... desse acontecimento por... se não me engano, 
quase uma semana depois de ter acontecido. Apesar de QUE 
a Holanda por exemplo já tinha detectado... radioativi- 
dade no... no próprio ar" (ASPD, M, 18, ÇESJH). 

"A explosão de um reator, né? A explosão... E a 
IV Ú Q Í 

I 81 explosao de um reator que pegou fogo, ai explodiu 
causou danos muito grandes a cidade, toda a cidade ficou 
mobilizada, aquela nuvem de radíacão que subiu, 
vários paises da Europa, agricultura tudo... foi 
tudo, rebanhos de... de gado, de outros animais 
miam, a radiacão descia, na grama, eles comiam 

QUE 

afetou 
perdido 

CO' 
aquela 

grama, toda a lavoura, toda a lavoura ficou afetada e 
muitos paises daquela... daquela região, né? 
das, né? Porque as chuvas também, a radiacão 
as chuvas que caiam porque... levantou-se uma 
grande, a grande altura, e as correntes de ar levaram 
outros paises ali, daquela região, né? E... os danos, 

descia, 
Chuvas áci- 

CDÍTI 
nuvem muito 

prá 
fo- 

ram enormes, é... a usina foi lacrada, inclusive com con- 
creto, toda lacrada. Os mortos não lembro, mas teve bas- 
tante naquela região ali, evacuaram, e... milhares de 
pessoas vão ficar o resto da vida com... com problemas 
por causa da radiacão, e×cessiva,que receberam" (SNS, M, 
20, CEH5). 

Grupo IV - Além das conseqüências mencionadas pelo 

grupo II, o entrevistado forneceu uma descricão mais ela- 

borada sobre o acidente. 

"Ahl Ai também depende do lado das versães 
viéticas. Dizem eles, que foi um carinha, que houve 
falha humana, e... quando deu um problema no reator, 
o reator comecou a super... a ter superaquecimento, o 
rinha era pra ter ligado o sistema de refrigeracão, e 

So- 
uma 
que 
ca- 

IV nao 
ligou, ai estorou o reator e... conseqüente, pegou fogo, 
explodiu tudo la, e espalhou radioatividade, a radioati-

2
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vidade foi levada prá Europa, toda Europa teve, mais a 
Parte européia da União Soviética" (FSBM, M, 17, CA). 

"Que eu me lembre? Foi... acho que alguma coisa 
que teve a ver com... o resfriamento do reator que deu 
alguma coisa errada e... não conseguiram mais controlar o 
reator e... parece que ele foi... o reator foi afundando, 
e tal porque... e também, é foi isso, foi problema de... 
de resfriamento e tal, reator. (Due conseqüências gerou 
isso?) Ah! Muitas conseqüências, dentro do próprio pais e 
fora porque, a radiacão contaminou todo o pessoal ali,_e 
muitos... dias mais tarde contaminou, todos os Paises, 
porque ali, a Europa, é um pais, grudado no outro, paises 
Pequenos então aquilo... muitos paises. E a... União So- 
viética, né? SÓ... notificou isso, depois que os outros 
Paises comecaram a sentir os indices da radiacão subindo, 
quer dizer que as conseqüências foram em quase toda a Eu- 
ropa. Uma irresponsabilidade deles a partir do momento 
que, teve o acidente deviam ter avisado, né?" (BBJ, M, 
17, CEHS). . 

E I 

Í I 

No grupo I foram colocados tanto os 4 alunos que 

responderam negativamente a esta pergunta, isto é, não 

ouviram falar do acidente quanto aqueles outros 3 que ou- 

viram falar do acidente mas nada sabiam sobre ele. 

Nota~se nas entrevistas uma ênfase sobre as conse- 

qüências do acidente. principalmente quanto a contamina- 

Gão dos alimentos pela radiacão. Isso pode ter ocorrido 

pelo fato de ter sido o assunto dos alimentos contamina- 

dos muito veiculado pela impressa brasileira, ia que es- 

ses alimentos chegaram ate o Brasil, sofrendo severas 

criticas dos ecologistas e pacifistas. 

O 'U H. :J H. GJ2 O Na sua houve algum culpado por esse acidente? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim .......................... 20 
IV nao sabe ............. ....... 10

3
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-Quem? 

Governo . . . . . . ................................... 09 
operadores da usina ............................. 05 
órgãos fiscalizadores ......... ................. 02 
Governo/operadores da usina ..................... 02 
o próprio homem ................................. 01 
órgãos fiscalizadores/operadores da usina ....... 01 

Os entrevistados. na sua maioria. a semelhanca do 

ocorrido com o acidente de Goiânia. culpam o Governo e 

seus órgãos fiscalizadores como os responsáveis pelo aci- 

dente de Tchernobsl. Algumas respostas tipicas são apre- 

sentadas abaixo:
i 

n N "Culpado? (...) Na certa o Governo da Uniao Sovié- 
tica que não cuidou do... não fiscalizou melhor. Talvez 
a... a usina fosse muito velha também. Era usina de uma 
qualidade não muito boa. né? Tudo questão de seguranca. 
quer dizer culpado... quem é que cuida dessas questões é 
o Governo. então. na certa o Governo foi o culpado" (SMS. 
N. 20. CEHS). 

"Acho que o mesmo que... aconteceu em Goiânia. né? 
Se tem... essas indústrias assim. que tem... tem risco. 
né? Tem risco de Perigo. essas coisas assim. Eu acho que 
deveria ter um controle muito rigido mesmo. A pessoa de- 
veria ficar em cima do produto. do material seja ele qual 
for. prá que não aconteca essas coisas" (UC. F. 19. CA). 

4.3. 3oi_Foco;_Usina1_eaLa_a_GeLacãe_de_£mmLsi¿LJü¿íLLica 

P.3.1. Você ouviu falar na hidrelétrica de Itaipu? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

Sim .. _. 34
G 

nao ........ ....... . ....... 00
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3.2. Você pode descrever. de maneira geral. como uma usina hi- 

drelétrica fornece energia elétrica? 

Para classificar as respostas a esta pergunta fo- 

ram considerados quatro niveis. de acordo com uma ordem 
crescente de compreensão do funcionamento de uma usina 

hidrelétrica. Apesar de nenhum entrevistado ~situar-se no 

nivel Iz este foi incluido para manter uma equivalência 
dos niveis com perguntas similares para o caso da usina 

termelétrica (P.3.4) e nuclear (P.3.7). 

numero de 
Nivel entrevistados 

uuuuuuúzonuu u |ø›nu›ø‹vo I .. 
II . 

III 
IV . 

øâànnzøurunóv--nàunuu-vu-o 
. 00 
. 26 

.. ....................... 07 

.... . . . . . . ......... ....... 01 

s e_Reseestas Iipícasi D 
I IV 

y 
III n 

Nivel I - O entrevistado não fornece nenhuma ex- 

plicacão sobre o funcionamento de uma usina hidrelétrica. 

Nivel II - O entrevistado cita a água como "fonte" 

de energia, mas` não menciona corretamente as transfor- 

macöes de energiaz ou os Processos através dos quais a 

energia é transformada. 

"Boml Eu acho que seria assim. Na queda do... do 
rio. né? No caso. que teria uma... uma enorme quantidade 
de energia. né? Eles... eles sondariam. também não sei 
como, essa energia, nessa queda, que... que faz o rio. 
né? E dai... eu acho que passando por vários processosz 
que eu tambem não sei explicar direito» que iria produ- 
zir. né? A energia elétrica" (NBS, F, 17, CESJH). 

"Através daqueles... daquelas coisas de água. Eles 
fazem vários tipos de... tipo assim uma... Tipo da de 
Itaipu. que tem aquelas... Aquele tanto de água. que tem 
aquelas... Tipo assim uma cachoeira, mas não é uma cacho- 
eira. (Uma represa?) Uma represa. Dai... conforme a... a

I

5
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forca daquilo eu acho que dai vai... Prá uns aparelhos 
que dai. vai gerando assim" (DRS. F. 17. CA). 

Í "Pela forca né? (Forca do qué?) Assim... Ó. tu 
pode ver que lá... em Foz do Iguacu tem aquelas... aque- 
las «águas bem fortes. E aquilo deve emitir alguma ener- 
gia. né? Aquela forca" (KSGR. F. 19. IEE). 

“Eles constroem aquele reservatório._ eles libe- 
ram... a agua. ne? Bastante assim. bastante quantidade. 
ela roda a turbina. e gera energia" (AF. M. 16. CA). 

Nivel III - D entrevistado menciona as trans- 

formacões de energia. ou descreve os Processos através 

dos quais a energia é transformada. 

“Beml Através da... das forcas das águas. no caso. 
uma hidrelétrica. ela forneceria essa energia através dos 
movimentos das águas em contato com os seus geradores. 
que... entrando em rotacão. eles Produziriam uma energia. 
através de sua velocidade. a medida que se vai aumentando 
assim. com a forca. a Pressão exercida dessas águas sobre 
os geradores. eles produziriam uma energia elétrica. uma 
energia... hidrelétrica que dali. ai sim. passariam a ser 
uma energia elétrica dos... transformadores" (RDS. N. 17. 
CESJH). _ 

“E... A água. a água é transformada em energia. 
através de... Ah! a água faz trabalho mecânico. trabalho 
mecânico é transformado em energia elétrica. imputsos 
elétricos. A água através do movimento. faz um trabalho. 
faz energia mecânica. energia mecânica é transformada em 
energia elétrica. através de mecanismos que eu não sei" 
(FSBN. M. 17. CA). 

"E a água ique Passa pela turbina. Prá movimentar 
o... o gerador. que através de um ímã. ou dinamo. Pro- 
cesso todo. vai... gerar energia elétrica. (A água gira 
uma. turbina?) Bira a turbina. as pás da turbina. um gera- 
dor. um transformador. todo aquele processo elétrico. pra 
geracao de eletricidade" (BBJ. M. 17. CEH5). ' 

Nivel IV - O entrevistado menciona as transfor- 
IV ¡ 1 macoes de energia e descreve os processsos atraves dos 

quais a energia é transformada. 

"Beml E... Tem um reservatório de água. Através 
da queda d'água. faz a água cair. cai num... numa turbina 
que é uma roda com pás. Ela gira. e então. tem uma ener- 
Qia cinética. que ela é fornecida pro... Pros geradores.
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e dai, eles girando. eles criam uma diferenca de poten- 
cial. tensão eletromagnética que ocorre. e dai. formam... 
as correntes elétricas) que são mudadas prá corrente al- 
ternada por... motivo de economia. Corrente continua 
Qasta mais” (MJF. M. 17. IEE). 

E I 

I n 

Apesar dos 34 entrevistados terem ouvido falar na 

usina hidrelétrica de Itaipu. e 4 afírmarem que visita- 

ram suas instalacães. constata-se que apenas 1 dos entre- 

vistados foi capaz de explicar as transformacões de ener- 

gia e os processos envolvidos no funcionamento de uma 

usina hidrelétrica. 

Os entrevistados no nivel II apesar de saberem que 

uma hidrelétrica funciona fazendo uso da água, não pos- 

suíam nocão de como a energia podia ser retirada para a 

geracao de energia elétrica. Para eles. a água devia ter 

“alguma coisa", "algo imaginário" para gerar a energia. 

Você ouviu falar na termelétrica de Jorge Lacerda? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim ... ...................... 24 
não .................... ..... 10 

Você pode descrever. de maneira geral. como uma usina 

termelétrica fornece energia elétrica? 

Para classificar as respostas a esta pergunta fo- 

ram considerados quatro niveis, de acordo com uma ordem 

crescente de compreensão do funcionamento de uma usina 

termelétrica. Apesar de nenhum entrevistado situar-se no 

nível IV, este foi incluido para manter uma equivalência
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dos niveis com perguntas similares para o caso da usina 
hidrelétrica (P.3.2) e nuclear (P.3.7). 

número de 
Nivel entrevistados 

11 14 
111 os 
IV ............................ 00 

Deiccicão dosiüiyeis e Beseostas Iieicas: 

Nivel I - D entrevistado não fornece nenhuma ex- 

plicacão sobre o funcionamento de uma usina termelétrica. 

"Eu sei que ela é mais ou menos o mesmo processo 
que a outra" (SRS, F, 17, CESJH). » 

"Termo? Termo, quente né? Eu não sei, sincera- 
mente, não sei" (VC, F, 19, CA). 

Nivel 'II - O entrevistado cita o carvão (e/ou ca- 

lor) como "fonte" de energia, mas não menciona cor- 
IV 1 retamente as transformacoes de energia. 

"Eu tenho uma idéia de que talvez seja uma usina 
que funciona com base no calor, provocado pelo carvão" 
(ASPD, M, 18, CESJH). _ 

"Termoelétrica quer dizer que... termo tem que ser 
alguma coisa com calor, eu sei que tem que ver alguma 
coisa com calor, então eu acredito que ela, essa... ener- 
gia termoelétrica ela... venha através do carvão, movi- 
mento, mistura de carvão (...) Agora também não sei como 
é que são transformado, esse carvão, essa queima de car- 
vão, em energia elétrica. Como é que são esses processos" 
(RUS, N, 17, CESJH). 

"Seria mais ou menos aproveitar energia térmica 
prá transformar em energia elétrica, agora o processo eu 
também já não sei como eles fazem. Não sei se eles... 
aquecem algum... tem algum... reator, algum aparelho, que 
aquece e desse aquecimento eles vão gerar, porque dai as 
moléculas vão entrar mais em choque, e desses choques 
eles vão gerar eletricidade" (VFR, F, 17, IEE).
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Nivel III - D entrevistado menciona as trans- 

formacöes de energia, ou descreve os processos através 

dos quais a energia é transformada. 

"Ai seria mais com o... carvão, né? Eu tenho 
assim, na minha idéia, que deve ser carvão. Eles pöem 
carvão na fornalha, onde vai ocorrer um aquecimento, vai 
ter um aquecimento muito... muito alto, né? Onde vai ge- 
rar uma certa energia, pro gerador, o qual vai passar 
pras cidades assim também, a iluminacão" (FRF, M, 18, 
CESJH). 

“Ah! Eu acho que é assim. Eles põem o carvão no 
forno, na catdeiraz né? Então a água da caldeira ferve, 
ai o vapor, a forca do vapor, né? Nove a turbina. Vai ge- 
rar energia. Acho que é isso" (AF, M, 16, CA). 

_ 

“Não tô muito bem informado, mas... seria 0 aque- 
cimento, seria o mesmo... tipo de uma... mais ou menos de 
uma usina atômica, que acontece. Que... seria o carvão, 
com energia atômica, prá fornecer o aquecimento, pra que 
houvesse evaporacão de água, e também ocorreria esse 
mesmo sistema. O gás, ele moveria as turbinas prá... pros 
seradores. Sempre teria que ter ~um... um tipo de... uma 
coisa, um meio que fornecesse energia cinética, prá haver 
essa movimentacäo, pra poder haver diferenca de poten- 
cial, prá... Qeracäo de energia" (MJF, N, 17, IEE). 

Nivel IU - O entrevistado menciona as transforma- 

cães de energia e descreve os processsos através dos 

quais a energia é transformada. 

E I 

I \ 

Embora o Estado de Santa Catarina tenha a maior 

Producao brasileira de carvão e possua usinas termelétri- 
cas em operacão, nenhum dos entrevistados foi capaz de 

explicar as transformacões de energia e os processos en- 

volvidos no funcionamento de uma usina termelétrica.
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P.3.7. 

Na sua opinião para que serve uma usina 

tipo de 
respostas 

Para atividades bélicas ............... 
Para geracao de energia elétrica ...... 
Para atividades bélicas e geracao 

de energia elétrica .f.............. 
não sabe .........;.................... 

E l. . 

Os entrevistados que associam uma usina nuclear a 

atividades bélicas dizem que ela serve 

bas» Producao de armas nucleares. Para 

destruicão. 
` ' ` associando as usi~ O .maior numero de entrevistados 

nuclear? 

número de ~ 

entrevistados 
15 

......... 09 

......... 07 

......... 03 

Para fabricar bom 

a guerra ou Para a 

nas nucleares a um poder destrutivo pode estar 

lacíonado a fatores tais como: as explosões ocorrrídas n 

reator' de Tchernobgl, na Rússia, ou ao material usa 

como combustivel, nas usinas nucleares; Pois esse mate- 

rial serve também Para a fabricacao de 

res. 

armamentos,nuclea 

u 1 I 1 Uma usina nuclear Pode produzir energia eletrica? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim .......................... 22 
nao ................. ........ 08 

..................... 04 não sabe 

De que maneira, uma usina nuclear, Pode Produzir energia 

elétrica? 

Para classificar as respostas a esta Pergunta f 

ram considerados quatro niveis. de acordo com uma ordem
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crescente de compreensão do funcionamento de uma usina 

nuclear. 

número de 
Nivel entrevistados 

....... ...... ...... ... 20 

.............. ... ....... 10 
I .. 
II . 

III .. . . . . ..... .. . .. ..... 04 
IV ..... ..................... O0 

fleíccicäo dos Nixeis e Reseoâtas lieicasa 

Nivel I - O entrevistado não fornece nenhuma ex- 
\ ÍV 1 \ Plicacao sobre o funcionamento de uma usina nuclear. 

"Não sei como é que funciona" (ANS, M, 17, IEE). 

"Boml Eu näo sei te explicar" (VC, F, 19, CA). 

Nivel II - O entrevistado cita o átomo (e/ou nú- 

cleo), ou urânio como "fonte" de energia, mas não men- 

ciona corretamente as transformacöes de energia. 

"Näo sei, acho que... a forca do átomo, partindo o 
atomo, da explosão do atomo, acho que geraria, nao sei" 
(AF, N, 16, CA). 

"Näo sei, sei que eles usam o... átomo, o núcleo 
do atomo, agora como exatamente que eles fazem eu não... 
não sei" (SM, F, 17, IEE). 

' "Por causa do... urânio, urânio... através de... 
radiacão, um negocio assim tambem ai la Pelos processos 
deles fazem... transformam em energia" (FSBM, N, 17, CA). 

Nivel III - U entrevistado menciona as trans- 

formacões de energia, ou descreve os Processos através 
dos quais a energia é transformada. 

"Boml O Processo tem um reator, né? O reator todo 
Protegido. Dentro da sua couraca. Geralmente ele e mer~ 
gulhado em... na Piscina, né? Essa água é aquecida... e 
geralmente usam dois sistemas. Essa agua... dentro do re-
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ator é sob pressão. chamam de água pesada e tudo. e ela 
transfere calor prum segundo sistema. leva a água que 
evapora. evaporou move a turbina. que gera a energia elé- 
trica" (RRM. M. 18. CA). 

"A energia nuclear... controlada. eles fazem um 
tipo de uma reacão. uma ficcao. eles não chegam a... ha- 
ver explosäo. os átomos raspando. então aquilo... vem ge- 
rando uma energia muito grande. que vai aquecer a água. 
que vai fazer o vapor. que vai movimentar as pás. que vai 
gerar energia elétrica" (BBJ. M. 17. CEHS). 

"E como já expliquei. Que é o aquecimento do... 
Ela aquece a agua... basicamente como na outra. se bem 
que a fonte de calor. seria o calor do... do urânio enri- 
quecido. combustivel nuclear” (MJF. M. 17. IEE). 

Nivel IV - O entrevistado menciona as transfor- 
IV Q

I macoes de energia e descreve os processos atraves dos 

quais a energia é transformada. 

C I 

f u 

'No nivel I da tabela da pergunta P.3.7. na página 

121. íos 20 entrevistados estäo agrupados de forma que: 8 

entrevistados afirmaram que uma usina nuclear pode 

produzir energia elétrica mas não souberam explicar 0 seu 

funcionamento; 8 entrevistados falaram que uma usina 

nuclear não pode produzir energia elétrica e 4 
' 

. N z z . entrevistados nao sabiam se uma usina nuclear poderia ou 
IV o 1 I u › nao produzir energia eletrica. 

Para os 16 entrevistados que afirmaram na pergunta 

P.3.5 ser uma usina nuclear capaz de produzir energia 

elétrica. não foi feita a pergunta P.3.6. pois haveria 

redundância. Assim nas respostas afirmativas da pergunta 

P.3.6 foram adicionadas as respostas dos 16 entrevistados 

da pergunta P.3.5.
_ 

Constata-se na pergunta P.3.7. pelo número de en- 

trevistados nos niveis III e IV. um desconhecimento dos
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processos envolvidos na transformacão da energia nuclear 

em energia elétrica. 
. Analisando as respostas dos entrevistados, nota-se 

que apenas 7 dos 22 que responderam afirmativamente a 

pergunta P.3.6 referem-se ao urânio como o combustivel 

utilizado por uma usina nuclear_para a Qeracäo de energia 

elétrica. 

Que paises no mundo utilizam energia nuclear? 

número de 
Pais mencionado respostas obtidas 

Estados Unidos ................ 30 
União Soviética/Rússia ........ 24 
Alemanha ...................... 06 
Brasil ... ...... ............. 06 
Inglaterra .................... O6 
Argentina .. .................. 05 
Franca ...... ............. ... O5 
Japão ......................... OS 
Canada ........................ 04 
Suécia ........................ 04 
Israel ........................ 03 
Itália ........................ 02 
Bagdá ......................... 01 
China .. ...................... O1 
India ................ ........ 01 

E I. . 

Percebe~se pelas entrevistas. que os alunos asso~ 

ciam as usinas nucleares ao desenvolvimento econômico de 

um pais. Pode~se notar isso, pela tabela, onde as duas 

superpotências mundiais. Estados Unidos e União Soviética 

foram de 5 a 4 vezes, respectivamente. mais citadas que 

os paises restantes na tabela. Contudo, paises em desen- 

volvimento como o Paquistäoz a África do Sul e Formosa 

não são lembradosz ou como a India apenas lembrada por um 

aluno. Por outro ladoz países em conflitos militares, 

como Israel e Iraque (Bagdá). que não possuem usinas nu-
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« cleares. são lembrados (1). E bem verdade, que o Iraque 

tinha uma usina nuclear que foi destruída Por Israel e 

talvez. seja a esta usina, que o aluno entrevistado te- 

nha se referido. 

P.3.9. O Brasil tem alguma usina nuclear? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 
não . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -08 

P.3.10. Quantas? Aonde estäo localizadas? 

24 

As Perguntas P.3.10 e P.3.11 foram feitas apenas 

aos 26 alunos entrevistados que afirmaram que 0 Brasil 

tem usinas nucleares. 

numero de 
Numero de usinas entrevistados 

Uma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 11 
Duas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 06 
Três . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 05 
Quatro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Não sabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 03 

Localizacão das número de 
usinas entrevistados 

Angra dos Reis/RJ . . . . . . . . . . . .. 09 
Angra dos Reis . . . . . . . . . . . . . . .. 09 
Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . .. 03 
Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Goiânia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Não sabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 03 

1. Carlo RUBBIA. Q_..._~ez p. 67.



P.3.11. Estas usinas estão 

P.3.12. Estas usinas estão 

12 

construídas? 

número de 
entrevistados. 

tipo de 
respostas 

sim ..... . 
IV nao ....... 

em Parte ._ 

.................... 20 
........ 03 
.......; 03 

naun :novos 
ou-.un uuuuo 

funcionando? 

número de 
entrevistados 

tipo de 
respostas 

sim ........................... 06 
06 fil nao ........................... 

em parte ................. .... 05 
não sabe ........ ....... ..... 03 

C I, _ 

Para estabelecer a tabela P¡3.12 os alunos entre 
vistados foram aqueles 20, da Pergunta P.3.11› que 
afirmaram estar as usinas brasileiras totalmente cons- 
truidas. 

Os alunos entrevistados. na sua maioria, mos~ 
traramz Pelas Perguntas P.3.9 à P.3.12. ter conhecimento 
quanto a alguns aspectos do Programa nuclear brasileiro. 
Esses alunos souberam o número de usinas existentes no 
paisú a sua localizacão assim como o número de usinas ja 

construídas (2). Mostraram ainda estar atentos aos acon- 
tecimentos, nessa área. quando afirmaram que a única 

I I IV I Í usina construida nao estava em funcionamento na epoca da 
realizacão da entrevista (2o. semestre de 1986). 

2. U Programa nuclear brasileiro: Um balance, Ciênciamfioie, 5 (Zá) : 82.

5
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3.13. Você acha que o Brasil precisa ter usinas nucleares? Por 

quê? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

não ........................... 23 
talvez ........................ 06 
sim ........................... O4 
não sabe ...................... 01 

As razoes para as respostas negativas foram: 

número de 
Razões mencionadas respostas obtidas 

Existência de muitos rios ...................... 11 
Existência de outras prioridades ............... 07 
Evitar fabricacao de bombas .................... 04 
Existência de outras usinas _. .. .............. 03 
Falta de capacidade ............................ 03 
Evitar a competicão entre paises ............... O2 
Não há necessidade ..¿.......................... 02 
Os riscos oferecidos ................ ......... 02 

Algumas respostas tipicas são apresentadas abaixo: 

"Porgue... a hidrografia do Brasil é... a melhor 
do mundo. não precisa de maneira nenhuma usina nuclear. 
E só saber usar os rios desse pais. Que não é nem um 
pouco aproveitado. só prá poluir. só prá virar esgoto" 
(HJR. M. 19. CESJH). 

"Eu acho 0 Brasil um pais tão... que... ele tem 
tantos recursos naturais. ele tem tantas... O Brasil não 
é um pais... Ele é um pais subdesenvolvido. teoricamente 
considerado em vias de desenvolvimento. eu acho que ele 
näo... não teria condicões prá... construir uma usina 
nuclear" (RTC. N. 16. IEE). 

“Sendo o... Brasil assim... um pais que tem... 
tanta hidrografia. né? Que tem tantos rios... Acho que 
não deveria ir pro lado da... energia nuclear. Tem tan- 
tos problemas prá resolver no caso. né? Menores abando~ 
nados... Acidentes nas estradas... Acho que esse di- 
nheiro primeiro eles deveriam ser aplicados primeiro 
na... nas coisas mais necessárias. Deixar esse negócio 
de... energia nuclear mais pro futuro quando... real4 
mente houvesse condicões" (MAB. F. 18. CEGV).
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U IV "Porgue... porque se na minha opiniao pra cons- 
truir bomba e foguete. acho que o Brasil precisa 
disso" (MLS. F. 19. CA). 

As razöes para as respostas favoráveis foram: 

número de 
Razöes mencionadas respostas obtidas 

Mais progresso/prosperidade .... ............... 03 
Geracäo de mais energia ................ ....... 01 
Distância dos rios ._........................... 01 
Igualdade com outros paises .................... 01 

Algumas respostas tipicas são apresentadas abaixo: 

“Em termos de progresso... de prosperidade. acho 
que sim" (MDG5. F. 18. CEGV). 

"As usinas nucleares elas... elas poderiam ser 
usadas como uma alternativa. por exemplo. a gente pas- 
sou... tá passando. -né? pela era do petróleo. tá com 
problemas de combustivel. tá procurando uma fonte de 
energia nova. ta ai tentando utilizar a energia solar. 
agora... a gente poderia usar como uma... uma nova ten- 
tativa. uma alternativa. pra conseguir mais... energia" 
(SV. F 17. CEHS). 

As razões para as respostas condicionais foram: 

Favoráveis: 

Mais economia ............................. .... 02 
Beracäo de mais energia-.......... ............. 02 
Mais aperfeicoamento tecnológico ............... 02 

Desfavoráveis: 

O Brasil tem outras usinas ...... .............. 02 
Endividaria mais o pais ........................ 02 
Ha outras prioridades .......................... 01 
Não ha necessidade ............................. 01 

"De repente até precisaria... usar que é um 
avanco tecnológico. o Brasil precisa evoluir. né? Seria 
uma maneira de evolucão. agora. eu acho que ele poderia 
nao ir com tanta sede ao pote. e näo... Ir mais 
calmamente e ver. pesando os pros. os contras. que 
poderia ser feito. Mais estudado" (MLS. F. 19. CA).
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mx -o 
' "Pode ser que sim, Pode ser que näo, n Depende 

que aspecto que... que ele vai usar energia. Por uma 
parte o Brasil acho que tá muito endividado prá... prá 
querer se meter em usinas, né? Por outra parte acho que 
seria bom porque... 'gera energia, né?" (E5, M, 19, 
CEPA). ' 

E l 

1 u 

A maioria dos entrevistados achou desnecessário, 

para o Brasil, a construcão de usinas nucleares. Isso 

porque, essas usinas, necessitam de muitos recursos para 
|\I Í ÍV I u IV a sua construcao se o pais nao estaria em cond1coes.de 

arcar com tantos gastos, tendo prioridades maiores, com 

que se preocupar, como educacao e saúde para o povo. 

Além disso, alegaram que 0 potencial hídrico brasileiro 

é muito grande para surgir essa preocupacäo de constru~ 
N z 

_ 
N › f cao de usinas nucleares para a geracao de energia ele~ 

trica. 

Os entrevistados que deram respostas condicionais 
à pergunta, alegaram os mesmos motivos dos entrevistados 
anteriores, contudo, como afirmaram que seu conhecimento 
era pequeno na área, disseram que se elas fossem mais 
econômicas que as hidrelétricas e termelétricas seria 

viável a sua construcao. Eles ainda acharam que as usi~ 

nas nucleares poderiam trazer algum aperfeicoamento tec- 

nológico para o pais ao mesmo tempo que proporcionariam 
maior geracão de energia elétrica.
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P.3.14Ç As usinas nucleares podem trazer riscos para a populacao 

P.3 

que mora perto dela? Que tipo de riscos? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

Sim .. ........................ 33 
não ........................... 01 

Os riscos apresentados foram: 

acidentes nucteares .................. ......... 10 
problemas de radiacão .......................... O9 
explosão ......._............................... 06 
riscos de vida ................................. 03 
problemas de radiacão/lixo atômico ............. 02 
producao de Lixo atômico ....................... 01 
producao de armas nucleares .................... 01 
não sabe _................................ ..... 01 

Eemeniácins 

Para .33 dos 34 entrevistados, as usinas nucleares 

podem trazer riscos para a populacao. Os alunos alegaram 

que haveria uma Qrande probabilidade de ocorrer aciden- 

tes nucleares por explosões. vazamentos, e até por fa- 

lhas humanas. Além disso haveria os riscos ocasionados 

pela liberacão de radiacão tanto no funcionamento normal 

de uma usina nuclear quanto na manipulacão do lixo atô- 

mico. D entrevistado Que respondeu negativamente a per~ 

Qunta alegou que tudo dependeria da maneira como a usina 

fosse tratada. 

O acidente nuclear ocorrido em Tchernobul pode acontecer 

no Brasil? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim ........................... 22 
não ........................... 01
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C I. . 

Para estabelecer esta tabela. os alunos entre- 

vistados foram os 23 da pergunta P.3.11 que afirmaram 

que as usinas brasileiras já estavam total ou parcial- 

mente construídas. 

Com relacão ao acidente ocorrido em Tchernobgl os 

entrevistados acharam que ele poderia acontecer no Bra- 

sil. Isto porque o pais possui um conhecimento tecnoló- 
I IV gico inferior à Uniao Soviética ez além dissoz a usina 

brasileira era uma usina com tantos problemas que aumen- 

tava a probabilidade de ocorrência de um acidente nu- 

clear. Elos também afirmaram que este acidente. caso 

ocorresse, Poderia ter Proporcões maiores do que o de 

Tchernobal.

0
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4.4. QQ. fflzgz âzzzfalzz Bélizzz- 

P.4.1. Que paises possuem a bomba atômica? 

número de 
Pais mencionado respostas obtidas 

Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . .. 32 
União Soviética . . . . . . . . . . . . . .. 28 
Japão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 08 
Alemanha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 06 
Franca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 06 
China ..Â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O4 
Inglaterra ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 05 
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 05 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Irã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Iraque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Libia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Polônia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., 01 
Suécia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Tchecoslováquia . . . . . . . . . . . . . .. 01 
Não sabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 

C I 

Í I 

Dos 34 alunos entrevistados. um afirmou não saber 

quais paises possuiam a bomba atômica. Observa-se que os 

33 entrevistados restantes tenderam a associar a bomba 

atômica às grandes potências. isto é. aos paises desen- 

volvidos e industrializados. Assim, paises em desenvolvi- 

mento como é o caso da India foi lembrada apenas por um 

aluno. Por outro lado, paises desenvolvidos. como o Japão 

e a Alemanha, que não possuem bombas foram citados (3). 

3. Antônio CABRAL. âmieLceiLa_sueLcammundial. p. 49~59.
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P.4.2._Você ouviu faLar em testes com bombas atômicas? 

tipo de 'número de 
1 respostas entrevistados 

sim .......................... 24 
não .......................... 10 

P.4.3. Em que Locais são reatizados estes testes? 

P.4 

Locais número de 
mencionados respostas obtidas 

desertos ...................... 13 
Lugares afastados ............. 04 
Atóis ......................... 02 
Hiroshima ..................... 02 
não sabe ...................... O2 
fundo dos mares ............... 01 
ithas ....}....... . .......... 01 
Lua ........................... 01 
sem poputacão ................. 01 
subterrâneos ......... ........ 01 

C I. . 

Dos 24 entrevistados que ouviram faLar em testes 

com bombas atômicas, 15 especificaram corretamente os de- 

sertos, subterrâneos e atóís como os Locais onde esses 

testes nucLeares são realizados. e 3 deLes chegaram até 

a especificar os nomes dos Locais desses testes. 

Você conhece aLgum caso de bomba atômica que tenha exoto- 

dido em atguma cidade do mundo? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

Sim .... ...................... 32 
não ........................... 02
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P.4.5. Em que cidade? """"` 

P.4 

Essa pergunta foi feita apenas para os 32 en- 

trevistados que afirmaram ter conhecimento da explosão de 

uma bomba atômica em alguma cidade. 

cidades número de 
mencionadas entrevistados 

Hiroshima e Nagasaki .......... 16 
Hiroshima ..................... 14 
não sabe ...................... 02 

Quando? 

Essa pergunta foi feita apenas para os 30 entre- 

vistados que sabiam 0 nome da cidade onde a bomba tinha 

explodidog 

número de 
entrevistados 

Fato mencionado 

II Guerra Mundial ............................... 13 
durante a guerra ................................ 07 
não sabe ................................... .... 06 
durante um teste ................................ 03 
desavenca entre 0 Japão e Estados Unidos ........ 01 

Dnmeutániei 

Us alunos entrevistados mostraram-se bem informa- 

dos quanto a explosão da _bomba atômica no Japão na II 

Guerra Mundial. O fato de um maior número de entrevista- 

dos citar mais a cidade de Hiroshima e menos a de Naga- 

saki pode ser porque foi em Hiroshima que ocorreu a la. 

explosão atômica no mundo. Além disso, anualmente, em 5 

de agosto, os meios de comunicacao de massa dão ênfase as 

comemoracöes que ocorrem. na cidade de Hiroshima» tendo 

em vista relembrar este acontecimento.
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4.7. Você acha que o Hrasil possui a bomba_atômica? Por Quê? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

não ........ .................. 21 
talvez ........................ 06 
não sabe ...................... 05 
sim ............ .............. 02 

As respostas negativas apresentaram como causas: 

falta de tecnologia/técnicos ... ................ 05 
é subdesenvolvido ............................... 04 
não tem necessidade ............................. 03 
não tem condicbes econômicas .. ................. 02 

' precisa de mais recursos ........... . . . . . . ....... 02 
não tem condicões econômicas/técnicas ........... 02 
subdesenvolvido/sem tecnologia .................. O2 
não tem capacidade ............... .............. O1 

“De repente até pelo nivel tecnológico dele sabe, 
e... e também por ser pais de terceiro mundo, subdesen- 

_ volvido. Acho que isso tá mais prá... pais desenvolvido, 
né?“ (NBS, F, 17, CESJH). ' 

"Eu acho que... nós não estamos num estagio... 
tecnológico que tenhamos condicbes de produzir a bomba 
ainda, né? Mas... já se tá trabalhando em reatores, né? 
E... na certa vamos chegar... a bomba atômica, devemos 
chegar, né?" (SMS, M, 20, CEH5). 

"Acho que... ele precisa assim um pouco mais de... 
mais recursos, pra construir uma. Acho que ainda não teve 
oportunidade não" (DRS, F, 17, CA). 

As respostas afirmativas apresentaram como causas: 

' para se igualar aos Estados Unidos .............. 01 
se torna respeitado ............................. 01

C D 
I`D~ 

pu 

"Acho. Porque... uma potência, os Estados Unidos 
é uma grande também, a ão Soviética. D Brasil... cons- 
trói uma bomba atômica... se torna respeitado, não sei" 
(ANS, N, 17, IEE).
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às respostas condicionais apresentaram como causas: 

podem estar escondendo .......................... 03 
há pesquisas .................................... 02 
disposicão do Governo para ter .................. 01 

-"Talvez simz talvez näo. E... Ele possui usinas 
nuclearesz pode ser que uma... das intencões do Brasil 
seja produzir uma bomba atômica. mas isso dependeria 
muito do Governo brasileiro, dos centros tecnológicos do 
Brasil também. Se isso seria uma vontade... do Governo. 
né? Porque... o povo hoje em dia não tem muita vontade, 
se 0 Governo quereria ou não, a construcao de uma bomba. 
Seria necessário ou não prá proteger o Brasil" (SV. F, 
17. CEHS). . 

EJ: mâ "Feita não, mas eu acho que possui projetos 
dela. Já possui assim. mais ou menos. meio caminho andado 
sobre a bomba atômica. né? Ele já pretende... usar técni- 
cas novas assim para tentar chegar a bomba atômica. Por‹ 
que o Brasil se... a gente, e tem muita coisa... eles faz 
muita coisa sem... a populacao saber..." (VFR, F. 17, 
IEE). _ 

E ! 

¡ 1 

Dos entrevistados que responderam negativamente a 

pergunta, o motivo que predominou, para as suas respos- 

tas. foi a falta de tecnologia do Brasil quanto a parte 

nuclear. para a construcao de bombas atômicas. 

7 dos 21' entrevistados que disseram que o Brasil 

não possuia a bomba. afirmaram que o Governo tem planos 

para a construcão de uma bomba no futuro. 

P 4.8. O Brasil precisa ter bombas atômicas? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

não ........................... 24 
talvez . ...................... 10
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As respostas negativas apresentaram como causas: 

é uma coisa desnecessária ....................... 06 
deveriam investir em outras prioridades ......... 05 
não tem recursos/condicôes ...................... 04 
nenhum pais precisa ter ......................... 03 
não faz diferenca ter ou não ter ................ 03 
a bomba é uma coisa perigosa .................... 01 
é um pais que não pensa em guerra ............... 01 
deveriam investir em outras prioridades/ 

é uma coisa desnecessária .................... 01 

“Acho que tem muito mais coisa necessária Prá ele 
é... vamos supor, fazer, do que construir uma bomba atô- 
mica. Acho que tem muito mais coisa no Brasil que tá pre- 
cisando de... mais urgente prá ser feito do que... uma 
bomba" (DRS, F, 17, CA). 

“Eu_ acho que nenhum pais precisaria de bombas atô- 
micas, nem nenhum tipo de bombas" (NBS, F, 17, CESJH). 

As respostas condicionais apresentaram como causas: 

só se fosse prá se defender ..................... 05 
para ter sua independencia/garantia ............. 05 

"Eu acho que... por um lado eu acho que não é ne- 
cessário, nem... nem Brasil nem pais nenhum ter um... um 
brinquedinho desse dai que... causa tantos estragos, 
que... mas por outro lado eu creio que é necessário por- 
que... eu aprovaria até a construcao de uma bomba atômica 
não pra ser usada, né? por... Brasil porque assim usar, 
né? Intencôes nossas mesmo, mais como uma arma de defesa, 
no caso se houver uma II Guerra, uma III Guerra Mundial 
ai" (RUS, M, 17, CESJH). 

"Vai precisar é logico. Isso ai tá muito selvagem. 
Sei lá, de repente ele fica... Já é dominado, né? Seria 
mais dominado ainda se não tivesse bomba. Acho que a 
idéia que eles têm é essa, quem não tem bomba é... domi- 
nado” (AF, N, 16, CA). 

C I. . 

Apesar de todos os entrevistados mostrarem-se con- 

trários ao Governo brasileiro ter bombas atômicas, 10 de- 

les ressaltaram a importância do pais possui-la para o
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caso 'de precisar defender-se, numa guerra ou na luta pela 

soberania nacional. 

Na sua opinião. como funciona uma bomba atômica? 

Para classificar as respostas a esta Pergunta fo- 

ram considerados três niveis, de acordo com uma ordem 

crescente de compreensão do funcionamento de uma bomba 

atômica. 

' número de 
Nivel entrevistados 

I ............................. 18 
II ............................ 14 
III ..........................._02 

D_es_c_r_i..‹¡.§Lo dos,.N_i1.e.Ls e B.eseostas_ I1.p'_1`ca.s -. 

Nivel -I - O entrevistado não fornece nenhuma ex- 

plicacão sobre o funcionamento de uma bomba atômica. 

"E uma peca 'meio complexa. né?" (SMC. F. 19. 
CEGV). _ 

"Bomba atômica... E uma ogiva nuclear que vai den- 
tro da... dentro daquele foguete. aquele projétil que 
transporta ela, né? Esse missil de longo alcance. Acho 
que todos agora são assim, deve ser" (AJRz M. 19. CESJH). 

"Boml Pelo que eu vejo falar dos Estados Unidos, 
União Sovietica, e aparelhagensz coisas de... E funciona 
assim. acho que mais aparelhagens e... gases" (DRS, F, 
17. CA). 

Nivel II - O entrevistado fornece explicacôes ge- 

néricas elou menciona seus efeitos. sem contudo explicar 

o seu funcionamento. 

"SÓ sei que... quando a bombaz uma bomba atômica 
no caso. explode, ela emite muita radiacão capaz de matar 
muita gente. Que seria... algum elemento ali, né? Algum 
elemento que... que» sei lá, com o impacto ele... emiti-
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ria muita radiacão. acho que seria isso" (NBS. F, 17, 
CESJH). 

"Na minha opinião? Por... E quando... pelo menos 
eu aprendi assim. que o átomo é indivisivel. Depois tu 
comeca a estudar que o átomo pode ser dividido, o núcleo 
dele. Eu acho que a bomba atômica seria isso. seria a di- 
visão do átomo, eu não saberia dizer por... por qual pro- 
cesso. Ahl... do núcleo do átomo que rompe... explodindoz 
Seria isso" (SV. F, 17, CEH5). 

A “E... o... urânio enriquecido ele tá dentro de... 
cápsula vedada, tem... detonador› se bem que ela explode 
antes de chegar no chão" (MJF. M. 17. IEE). 

Nivel III - O entrevistado fornece em sua ex- 

plicacão alguns pontos importantes do funcionamento de 

uma bomba atômica. 

'E plutônio... e o plutõnio através da... fissão, 
lá do... encontro das particulas do... plutõnio ou do 
urânio, do urânio acho e... sai uma grande quantidade de 
energia porque, ' estudei isso em Fisica pro vestibular. 
Porque a energia... liberada é muito grande porque a 
massa que forma depois é sempre menor do que a massa que 
eles tinham antes. O resto é tudo transformado em ener- 
gia, como existem milhares de átomos de urânio ou plutõ- 
nio não sei mais o que é. numa bomba atômica, a quanti- 
dade de energia liberada é... gigantesca" (SMS. M, 20. 
CEHS). `

' 

‹.. 
N. 

C I. . 

A maioria dos entrevistados não soube descrever o 

funcionamento de uma bomba atômica. Para eles, a bomba 
seria alguma coisa muito complexa mas com um grande poder 
de destruicão.
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4-5. 

P.5.1. Você acha possivel o uso da tecnologia nuclear na medici- 

na? ' 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim ........................... 27 
não ........................... 01 
não sabe z..................... 06 

P.5.2. De que maneira? 

tipo de número de 
respostas respostas obtidas 

raios-X ................................ 07` 
não sabe ............................... 07 
tratamento do câncer .................;. 06 
tratamento com Laser ................... 05 

' -na descoberta de doencas/curas ......... 02 
para fazer certos exames ............... 02 
imunizacão de equipamentos ............. 01 
fornecendo material radioativo ......... 01 
realizando operacães ................... 01 
energia elétrica para aparelhos ........ 01 

Comentários 

Apesar de 27 dos 34 entrevistados afirmarem que a 

tecnologia nuclear poderia ser aplicada na medicina, ape- 

nas 7 souberam precisar como essa tecnología vinha sendo 

usada. Desses 7 entrevistados, 5 afirmaram que a tecnolo- 

Qia nuclear podia ser usada no tratamento e cura do cân- 

cer. 1 entrevistado afirmou que essa tecnologia podia ser 

usada para fornecer material radioativo para os aparelhos 

de medicina além de .poder ser usada para o tratamento do 

câncer. Salíentou. ainda, o uso dessa tecnologia para a 

esterilizacão de equipamentos. O restante dos entrevista- 

dos. apesar de afirmarem quea medicina poderia fazer uso

â



140 

da tecnología nuclear, mostraram desconhecer a maneira 

correta disto ocorrer. Eles afirmaram que essa tecnologia 

poderia ser aplicada em aparelhos de raios-X e em raios 

Laser. 

5.3. Há outras aplicacões da tecnologia nuclear. sem ser na 

medicina. que você conhece? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim ........................... 19 
não sabe ...................... 07 
não ........................... 08 

5.4. Quais? 

" tipo de número de 
` respostas . respostas obtidas 

energia elétrica ......................... O7 
agricultura .................. ........... O5 
não sabe ................................. 05 
indústria ..4...._........................ 03 
pesquisa para a área tecnológica ......... 02 
campo espacial ........................... 01 

E I, . 

Dos 19 entrevistados que responderam afirmati- 

vamente a pergunta P.5.3, constata-se que 7 citaram a ge- 

racao de energia elétrica como uma aplicacao da tecnolo~ 

sia nuclear. Contudo. voltando-se a pergunta P.3.5› ob- 

serva-se que ao invés de 7, 16 entrevistados afirmaram 
que uma usina nuclear podia produzir energia elétrica. 

Acredita-se que houve essa diferenca de 16 para 7. ou 

LJ. ms seja. de 9 entrevistados. porque antes. esses 9, ha~ 

viam mencionado a geracão de energia elétrica como uma 

aplicacäo pacifica da tecnologia nuclear. Provavelmente.
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_ 
N . 1 . eles .nao acharam mais necessario ressaltar o fato ou en- 

tão, tiveram alguma dificuldade em associar a geracão de 

"enerQia elétrica, provinda de uma usina nuclear. como uma 

aplicacao dessa tecnologia. 

O entrevistado que disse ser possivel a 

utilizacäo da tecnologia nuclear no campo espacial. 

especificou seu uso em: combustivel para foguete e 

energia elétrica para a lua. 

Os entrevistados que especificaram pesquisas na 

área tecnológica apontaram o aperfeicoamento de materiais 

e de pecas eletrônicas como aplicacões da tecnologia nu- 

clear. 

Dos 5 entrevistados que citaram a aplicacão da 

tecnologia nuclear na_ agricultura› apenas 1 especificou 

como essa tecnologia podia ser aplicada. 

Ds 3 entrevistados que citaram a indústria. espe- 

cificaram o uso da energia_ elétrica para movimentar as 

‹ máquinas industriais. 

Observa-se assimz das perguntas P.5.1. P.5.2z 

P.5.3 e P.5.4 que os alunos demonstraram pouco conheci- 

mento quanto as aplicacães pacificas da tecnologia nu- 

clear. 

4.ó. ón. Egzgz Q Bzsziz E z Igzngzngâz N“z1z§z 

P.6.1. Você acha que o Brasil está preparado para lidar com a 

tecnologia nuclear e suas implicacoes? Por quê? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

não .......... ................ 28 
sim ........................... 05 
não sabe ......... .......... . 01
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As razões para as respostas negativas foram! 

não tem tecnologia suficiente e/ou 
técnicos especializados na área .............._0ô 

falta de preparo do próprio Governo ........ .... 06 
é subdesenvolvido ............................... 04 
não saberia usá-la adequadamentelcontrolá-la .... 04 
precisa mais estudos nessa área ................. 03 
não há interesse ................................ 03 
má fiscalizacão nessa área ...................... O1 
não sabe ........................................ 01 

. A "Não. Por causa do próprio exemplo de Goiania. 
Quer dizer, se não há uma fiscalizacão dos próprios... 
materiais... quanto a medicina, coisas Pequenas. não há 
como se cuidar de uma coisa maior" (ASPD, M, 18, CESJH). 

“N§o. Porque ele não saberia usar adequadamente, 
não seria organizado. Teria milhões de chances de aconte- 
cer um... um desastre como Tchernob9l“ (SRS, F, 17, 
cEsJH›. 

4 _
Í 

"Não. O Brasil é um pais subdesenvolvido, ele não 
tem capacidade pra desenvolver um negócio desses, técnico 
já não seria do Brasil. Seria do Japão, Inglaterra, Esta- 
dos Unidos. Então... viria tudo della, então o Brasil so- 
zinho não conseguiria ter experiências... esse tipo de 
atividade" (CVP, F, 21, CEPA). 

“Eu acho que... totalmente preparado não. Ah! eu 
acho que o Brasil tá muito... ainda falta um pouco de... 
mais pesquisas, mais avanco tecnológico, um aprendizado 
maior, da àrea, da área em si, sobre o assunto" (SMC, F, 
19, CEGV). 

"Näo. O Brasil não tem... tecnologia. Acho que o 
Governo é muito irresponsável prá... ter uma coisa des- 
S35" (E5, N, 19, CEPA). ` 

"Prá avanco tecnológico em termos de Brasil, eu 
acho que não representaria muito porque não ha interesse" 
(SM, F, 17, IEE). 

"Porque tem tanto já problema no Brasil, né? Prá 
ser resolvido. Acho que é uma coisa prá pensar mais 
adiante" (MAB, F, 18, CEGV). 

As razões para as respostas afirmativas foram: 

tem gente capacitada para isso .................. 04 
tem condicões para isso ......................... 01
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"Eu acredito quef preparado mesmo, pelo que ele 
tem mostrado até o presente momento. eu acredito que ele 
tá. apesar de eu não acompanhar de perto esse desenvolvi- 
mento... por parte do Brasil. Condicöes ele tem mas 
não... mas isso eu acredito que não é assim tão... Qran- 
des... aperfeicoamentos. assim comparado com a União So- 
viética. com os Estados Unidos. assim com paises que es- 
tão décadas na nossa frente” (RDS, M. 17, CESJH). 

“Claro. Não todo o Brasil. O Brasil tem gente... 
capacitada a trabalhar. trabalhar e produzir" (FSBM, M. 
17. CA). 

E I. . 

A maior parte dos entrevistados acha que o Brasil 

está despreparado para lidar com a tecnologia nuclear. 

Acredita-se que os alunos entrevistados deram esse tipo 

de resposta tendo em vista- o descaso com que o acidente 
CD O pa 

QD 3 pa 

GJ foi tratado. “ ocorrido em 

Você acha que a populacao brasileira precisa conhecer os 

principios básicos a respeito da tecnologia nuclear? Por 

quê? 

tipo de número de 
respostas ' entrevistados 

Sim ........................... 34 
não ........................... 00 

As razões para as respostas afirmativas foram: 

número de 
Razdes mencionadas respostas obtidas 

saber os beneficios/riscos'............. ..... 07 
não ser manipulada ........................... 06 
conhecer o assunto ............ .............. 10 
saber os riscos .............................. 04 
saber os beneficios ................ ..... ... 04 
saber reagir em caso de acidente nuclear ..... 04 
evitar o que aconteceu em Goiânia ............ 03
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"Ninguém pode... dar um... um conceito. uma opi- 
nião sem conhecer realmente... o que se fala. sem saber o 
que... o que que ela tá dando o conceito. Prá que o povo 
possa manifestar opinião ele tem que conhecer essa usina. 
como funciona. quais os riscos. pra que serve. Então é... 
eu acho... dá maior... muito natural. e mais... necessá- 
rio que se informe a populacão. o que é. e prá que serve. 
como funciona. uma usina nuclear" (RTC. M. 16. IEE). 

"Precisa e muito. Porque se... no caso no... a po- 
pulacão tivesse mais... sido mais esclarecida sobre ener- 
gia nuclear não teria acontecido o que aconteceu em Goiâ- 
nia. No caso... dos donos do ferro-velho não teriam pe- 
gado o césio. se soubessem realmente. Apesar da fabrica- 
cão no Brasil não ser tão difundida né? As pessoas pobres 
não podem ver uma... televisão em casa pra saber. Mas de- 
veria ser muito esclarecido sim" (MAB. F. 18. CEGU). 

“Precisa. Prá ela ter um conhecimento melhor né? 
Se algum acidente acontecer então ela ia... ela ia sabe 
assim. ela precisa pra... que e pra saber discutir tambem 
né? Eu acho que é do interesse deles abrir mais. falar_ 

' ' ' || mais detalhadamente pras pessoas ter conhecimento geral 
(CM. F. 21. CEHS). À 

"Precisaria. Principalmente que se tem muito essa 
visão armamentista. e se esquece um pouco também da visão 
utilitaria da energia nuclear. novas tecnologias. Até pra 
desmistificar mais. tornar mais próximo da gente. e tor- 
nar também... fazer com que as pessoas é... influissem 
mais. se informassem mais. Seria melhor" (MJF. M. 17. 
IEE).` 

“Acho que deveriam estar por dentro sim. Porque 
tem gente ai. tem gente que gostaria de saber e não... é 
explicado. Deveria ter até... na televisão um espaco. nem 
que fosse de cinco minutos prá ser falado. Todo dia ser 
falado um pouco" (CVP. F. 21. CEPA). 

Ciimeniar' iu 
Os 34 entrevistados acharam que a populacão preci- 

saria conhecer os principios básicos sobre energia nu- 

clear. Apontaram como justificativa de suas afirmacões a 

importância da populacão saber tanto dos riscos quanto 

dos benefic oferecidos por esta forma de energia. Isso ,... O ui 

permitiria que a populacão. com maior conhecimento do as-
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sunto, pudesse discutir com mais discernimento a necessi- 

dade. dessa tecnologia› para 0 pais. 

6.3. Ds assuntos, aqui tratados. são discutidos em sala de 

aula? ` 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

não ........................... 17 
' sim ........................... 17 

P.6.4. Esses assuntos deveriam ser discutidos em sala de aula? 

tipo de número de 
respostas entrevistados 

sim .. ........................ 34
V 

não ........................... 00 

P.6.5. Em que disciplinas? 

disciplinas número de 
mencionadas respostas obtidas 

Fisica ........................ 22 
Quimica ....................... 18 
Geografia ..................... 15 
OSPB ...._..................... 10 
Biologia ...................... 10 
História ...................... 09 
Sociologia .................... 04 
sem disciplina especifica ..... 03 
EMC ........................... 02 
Saúde ......................... 02 
Economia .. ................... 02 
Ecologia .......... ........... 01 
Filosofia ..................... 01 
Genética .... ... ............. 01 
Matemática .................... 01 

Comentarios 

Os 34 entrevistados afirmaram que quanto aos as- 

pectos técnicosz politicos e sociais a tecnologia nuclear 

deveria ser tratada em sala de aula. Isto porque. eles

1
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»achavam importante 'ter mais conhecimento sobre o as- 

sunto nuclear, para poderem realizar debates e emitir 

suasr com conhecimento de causa. Além disso, eles O 'U H. J H. O2 FD VI 

acreditavam que aumentando seus conhecimentos sobre o as- 

sunto, este poderia ser mais difundido tanto no meio es- 

tudantil quanto para a populacão em geral. 

Metade dos entrevistados na pergunta P.6.3, dis- 

seram que o assunto nuclear foi discutido em sala de 

aula. Neste caso, estavam considerando as discussões 

ocorridas sobre os acidentes de de Tcher- Gl O ›-II W3 'J ,... QI fli 

nobgl, além de tópicos vistos em Geografia sobre usinas 

para geracão de energia elétrica. Contudo, mencionaram 

que apesar destes assuntos terem sido discutidos em sala 

de aula e serem polêmicos na época, as discussões foram 

de pouca profundidade. Tais díscussöes se prendiam so- 

mente aos acidentes e não abordavam temas como: apli- 
I\I I I U N cacoes pacificas da tecnologia nuclear, geracao de ener- 

gia elétrica por uma usina nuclear, artefatos bélicos e 

outros mais. 

Todos os entrevistados,« sem excecšo, concordaram 

que o assunto nuclear deveria ser discutido em sala de 

aula, e esse tópico incluido nos programas das discipli- 

nas Fisica e Ouimica, as mais apropriadas para isso. 

4.7. Nixei_de_lninLma£Ãn_dos_âiuno5_sohLe_a__lecnnloeia_ Nuclear 
' 

e_o_c_S_e›m_e_.D_e.se.|n.‹¿e_11h_o_Es_c_o_La_L 

A partir dos dados obtidos resolveu-se verificar 

se na amostra considerada podia-se notar alguma influência do 

sexo e desempenho escolar no nivel de informacao dos alunos so- 

bre a tecnologia nuclear. Para saber o nivel de informacao dos 

/,_.
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alunos` entrevistados com relacao as variáveis sexo e desemwenho 

escolar, tomou-se como base as per9untas_P.1.5, P.2.5z P.3.7 e 

P.4.9. Nestas perguntas, o nível de informacao está subdividido 

conforme 'a informacao detida pelos alunos entrevistados. Ini- 

cialmente tabulou-se todos os dados. referentes as perguntas 

para se ter a visão do todo. Posteriormente, foi feita a análise 

de cada pergunta individualmente com relacao as variáveis sexo e 

desempenho escolar. A tabela (4.1) apresenta todos os dados re- 

ferentes as perguntas tomadas como base. 

Nesta tabela. na segunda coluna. as letras têm um 

significado próprio quanto 'ao desempenho escolar: â - acima da

5 mà O.. 
|,.n ID B - na média; C - abaixo da média.



Tabela (4.1)~- Informacöes dos ALunos Entrevístados ReLatívas 
as Variáveis Sexo e Desempenho Escolar 

Nome Desempenho 

EscoLar 

Sexo Perguntas

M F P.1.S P. 2 5 P.3.7 P.4.9 

BLS 
RLS 
CVP 
LBZ 
MBM 
MDGS 
LGS 
MAB 
SMC 
VV 
VFR 
RTC 
ANS 
ES 
MBS 
AJR 
AGPD 
RMS 
RUS 
SRS 
FRF 
DRS 
KSGR 
MJF 
'SM 
FSBM 
AF 
\RRM 
VC 
MLS 
SV 
zCM 
SMS 
LBBJ 

DUJ('J]>(')CU1>CD)CUÍ>("'Jf"lJ>("JE1'Jf7I>UJCU(_J(`!CUI>("lUJ2Df73>lI1U13>W3> 

X 

X

X 

X

X 
X 
X

X
X 

X 

X 

X

X
X
X

X
X

X
X 

X
X

X
X

X

X 

X

X

X 
X

X 

><><><><

I 
II
I 
III
I 
II 
II 
II 
II
I 
III \ 

II 
II 
II 
II 
IV 
III 
II 
III 
II 
II 
III 

IV 
II 
III
I 

IV 
II 

II 
III 
III 
IU 

F4?-Ififlhfli-CP-ii-¡O_II-Ii-It-40-db-4!-4!-IPÁF-Ikflfi-(F-(P-10-40-I 

F-1 

O-I 

D-I 

P-1 

P-li-I 

I-I 

III 
II 
II 
II 
III 
I
I 
II
I 
II 
III 

I-Ii-ll-íi-OI-10-OI-IO-II-l 

I-fl-1!-4

I 
II 
II 
I
I 
II 

O'-lí-li-40-40-10-1 

Í-1

I 
II 
II
I 
III
I 
III 
II
I 
II 
II 
II 
II

4
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Nas labelas (4.2)› (4.3), (4.4) e (4.5) é feila a 

análise do nivel de informacão dos alunos entrevistados relacio- 

nada com a variável sexo. respectivamente às_ Perguntas P.1.5¡ 

P.2.5¡ P.3.7 e P.4.9. 

Tabela (4.2) - Informacäo dos Alunos sobre o Acidente 
de Goiânia Relativa a Variável Sexo 

A 

Nivel 
_ I II III IV 

Sexo 

N 1 5 7 4 

F ~ 6 9 2 

Iabela (4.3) ~ Informacao dos Alunos sobre o Acidente 
' de Tchernobsl Relativa a Variável Sexo 

Nivellr '

A 

I II III IV 
Sexo '

' 

V 

M 3 S 5 4 

F 4 10 3 - 

Tabela (4.4) - Informaëão dos Alunos sobre as Usinas 
Nucleares Relativa a Variável Sexo 

Nivel
A 

I II III IV 
Sexo 

M 8 6 3 - 

F 12 4 
I

1 -
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-Tabela (4.5) ~ Informacao dos Alunos sobre as Bombas 
Atõmicas Relativa a Variável Sexo 

«Nivel
H 

_ I II III 
~ Sexo 

A 

H 9 ó 2 

F 9 '8 - 

Nas tabelas (4.2) à (4.5), tomou~se como base o 

número de entrevistados relativos ao nivel de informacão mais 

avancado - último nivel de cada Pergunta. Na tabela (4.2). no 

nivel IV¡ tem-se 4 alunos do sexo masculino e 2 do sexo femi~ 

nino. Na tabela (4.3)› também no nivel IU, tem~se 4 alunos do 

sexo masculino e nenhum do sexo feminino. Na tabela (4.4), ainda 

no nivel IVz não se tem nenhum aluno. nem do sexo masculino nem 

do sexo feminino. Na tabela (4.5), no nivel III,.tem-se 2 alunos 

do sexo masculino e nenhum do sexo feminino. 

Pode-se constatar da análise das tabelas acima que 

o nivel de informacao dos alunos entrevistados Parece depender 

do sexo, isto é, os alunos do sexo masculino são mais informados 

quanto a questões nucleares do que os do sexo feminino. 

b) É 

.!. 
I !! 

.. 
I E I E I 

Nas tabelas (4.6). (4.7), (4.8) e (4.9J é feita a 

analise do nivel de informacao dos alunos entrevistados relacio- 

nado com a variável desempenho escolar. respectivamente às Per» 

Quntas P.1.5; P.2.5¡ P.3.7 e P.4.9;



Tabela (4.6) ~ Informacão dos Alunos sobre o Acídenle de 
Goiânia Relativa a Variável Desempenho 

Nivel 

Desempenho
I II 'III š IV

Á 37 4\s
B 3 8 @ 1

1

C 1 
:_ 

5 4 1

~ 

Tabela (4.7) - Informacao dos Alunos sobre o Acidente de 
Tchernobgl Relativa a Variável Desempenho 

Nível 

Desempenho 
I I II III ' IV 

A 

Á 2 4 3 3 

é 
\

2 óA31 
C 3 52 - 

Tabela (4.8) - Informacäo dos Alunos sobre as Usinas 
Nucleares Relativa a Variável Desempenho 

Nivel 

Desempenho
I II III IV

Á 
Ç' .

4 4 4 É

~ 

' B 7 

C
.

9

S
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Tabela (4.9) - Informacao dos Alunos sobre as Bombas 
Atômicas Relativa a Variável Desempenho

4 

Nivel 

I II III 
Desempenho

,

\ 

A 4 1 6 2 

B 7 5 ~ 

C 7 3 - 

Nas tabelas (4.ó) à (4.9), tomou-se como base o 

número de entrevistados relativos ao nivel de informacão mais 

avancado - último nivel de cada pergunta. Na tabela (4.6), no 

nivel IV, tem-se 5 alunos com desempenho escolar A, 1 aluno com 

desempenho B e nenhum com desempenho C. Na tabela (4.7), também 

no nivel IU, tem~se 3 alunos com desempenho escolar A, 1 aluno 

com desempenho B e nenhum com desempenho C. Na tabela (4.8), 

ainda no nivel IV, não se tem nenhum aluno com desempenho esco- 

lar A, B ou C. Na tabela (4.9), no nivel III, tem-se 2 alunos 

com desempenho escolar A e nenhum aluno com desempenho B ou C. 

Pode-se constatar da das tabelas acima que G3 3 Q. f_' ,,.,. D1 Q 

o nível de informacão dos alunos entrevistados parece depender 

do desempenho escolar, Pois os alunos que estão no nivel mais 

avancado são sempre aqueles de desempenho escolar A. Tal fato 

era de se esperar pois geralmente os alunos de melhor desempenho 
IV | O I u sao aqueles mais interessados em ter maior volume de infor- 

IV macoes. 

Apesar da análise feita, deve-se ressaltar que a 

amostra utilizada foi pequena, não possibilitando, com isto, um 

EJ 3 ¡-¿¡` I”- 
)-Il U1 fi tratamento estatístico adequado. Todavia, esta deu uma
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|.n CL Qt ¡.¢. O _da dependência do nivel de informacao relativa as variâ- 

veis sexo e desempenho escolar. Ela poderá servir de base para 

pesquisas a serem realizadas com maior profundidade em trabalhos 

posteriores; 

4.8. 5umÂLiQ_d1Ã_Besuiiados_e_QemeataLies 

As respostas dos alunos entrevistados sobre os

É O P.. Qi 3 ¡.... CI acidentes de e de Tchernobal e outros tópicos nucleares. 

demonstram que eles têm pouco conhecimento com relacão aos as- 

pectos técnicos da area nuclear. Por outro lado, constata-se pe- 

las respostas dos alunos que as informacoes recebidas no âmbito 

escolar sobre os acidentes citados foram poucas. Estas infor- 

macoes foram dadas em disciplinas não qualificadas para pu 3 pó 

Fl ¡.ú. CU '7 

uma discussão com alguma profundidade cientifica. Na verdade, a 

UI ~ maior fonte de informacöe para os alunos foi a televisão. Isto 

poreue, estes dois acidentes tiveram, na épocaz um maior espaco 

nos noticiários. ' ' 

Ainda com respeito a discussão dos acidentes de 

GJ O ,... 
Q) É ,... CJ e Tchernobsl é interessante ressaltar que, dos alunos 

entrevistados menos de 25% apresentam em seu relato algum as- 

pecto técnico~cientifico, enfatizando em suas respostas mais as 

conseqüencias dos acidentes. Isto vem mostrar que embora a midia 

venha tentando informar o cidadão. no caso dos acidentes» as in- 

formacöes passadas foram superficiais, provocando simplesmente 

reacões emocionais destituidas de fundamentos técnicos-cíentifi> 

cos. _ 

Apesar disso, parece que as informacoes passadas 

pela midia. levaram os alunos entrevistados a se posicionarem 

quanto aos aspectos politicos e soci ligados aos dois aciden« CJ |-na U1 

tes. Agora. na sua maioria, os alunos mostram-se conscientes a
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respeito do descaso com que a seguranca na área nuclear é tra- 

tada. Levando inclusive a ocorrência de acidentes como o de 

G] O ¡J- 
QI) 3 pu W e o de Tchernobäl. 

Em relacao aos' outros tópicos nucleares. o conhe- 
s .

` 

cimento dos alunos 'entrevistados foi avaliado em relacao a usi- 

nas para geracão de energia elétrica (hidrelétrica, termelé- 

trica e nuclear). Percebe-se das respostas que os alunos entre- 

vistados. na sua maioria, não fornecem nenhuma explicacäo sobre 

o processo de funcionamento de uma usina hidrelétrica ou terme- 

létrica. Quando o fazem fornecem uma explicacäo vaga e Parcial 

de seu funcionamento. No que diz respeito as usinas nucleares. 
c IV Q n I nem mesmo uma explicacao vaga e parcial foi fornecida. Cons- 

tata-se assim. ~um desconhecimento por parte dos alunos entre- 

vistados quanto aos processos envolvidos na transformacão da 

energia hidráulica, térmica ou principalmente. nuclear em ener- 

gia elétrica. 

Também algumas concepcöes puderam ser extraídas 

das respostas dos alunos entrevistados. Com relacao a uma usina 

hidrelétrica. na sua maioria. os alunos acham que a energia 

elétrica é retirada diretamente da água, isto éz a energia é 

extraída da água esquecendo que a geracao de energia elétrica 

por uma usina hidrelétrica ocorre por um processo de 

transformacão de energias, da energia potencial da égua até a 

energia elétrica fornecida pelo gerador. Com relacão as usinas 

nucleares os alunos entrevistados. na sua maioria, associam tais 

usinas a atividades bélicas. Destacamz em suas respostasz que a 

finalidade primordial. deste tipo de usina» é a fabricacao de 

bombas atômicas com o duplo objetivo de demonstracäo de poderio 

militar e de utilizacão em conflitos bélicos. Outro aspecto in- 

teressante observado é de que para os alunos entrevistados 

existe uma relacao entre a presenca de usinas nucleares. bombas
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atômicas e o desenvolvimento econômico 'de um pais. Assim. para 

eles. paises desenvolvidos e industrializados possuem usinas nu- 

cleares e bombas atômicas enquanto paises em desenvolvimento não 

Possuem nenhuma das duas. ' 

.Quanto aos aspectos politicos da tecnologia nu- 

clear, os alunos entrevistados apresentam posicionamentos bem 

definidos. Todos eles são contrários a fabricacao de bombas pelo 

Brasil, apesar de 30% enfatizarem o seu uso como meio de defesa. 

Quanto ao Brasil ter usinas nucleares a maioria dos alunos en- 

trevistados é contrária a isso. Eles alegam a necessidade de 

muitos recursos para a construcão dessas usinas e que o pais 

não está em condicdes de arcar com tantos gastos. Para os alunos 

entrevistados. educacao e saúde para o povo. devem ser priori- 

dades do Governo. Além do mais. eles alegam que o potencial hi- 

drico brasileiro é muito grande para surgir a preocupacão com a 

construcao de usinas nucleares para a geracão de energia elé- 

trica. Apesar disto, alguns entrevistados destacam a possibili- 

dade do Brasil vir a entrarz futuramente. na área nuclear. 

Entretantoz alguns dos entrevistados mostram-se céticos quanto a 

capacidade do Brasil em poder trabalhar e gerenciar a tecnologia 

nuclear. 

Em relacao aos aspectos sociais da tecnologia nu- 

clear novamente os alunos entrevistados apresentam posicionamen- 

tos bem definidos. No que diz respeito aos riscos que uma usina 

nuclear pode trazer à populacao. os entrevistados alegam que há 

uma grande probabilidade de ocorrer acidentes por explosëes. va- 

zamentos. e até por falhas humanas (como em Tchernobgl). Falam 

também. sobre os riscos ocasionados pela liberacão de radiacäo 

tanto no funcionamento normal de uma usina nuclear quanto na 

C D QI) 3 H- manipulacäo do lixo atômico. Os entrevistados. ainda são - 

mes em afirmar que a populacao precisa conhecer os principios
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básicos da tecnologia nuclear. Esse conhecimento possibilitaria 

à populacao maior discernimento para discutir a necessidade de 

uso dessa tecnologia pelo pais e de saber dos riscos e benefi- 

cios oferecidos por ela. 

Com -relacão as ~aplicac8es pacificas da tecnologia 

nuclear, os alunos entrevistados demonstram pouco conhecimento 

quando questionados. Apenas 21% dos alunos entrevistados soube 

responder como a tecnologia nuclear vem sendo usada na medicina. 

Destes, 29% citam além da medicina, mais dois tipos de apli- 

cacöes' dessa tecnologia. São elas: a geracao de energia elétrica 
c IV u e aplicacoes na agricultura. 

Pode-se perceber pelas respostas dos 34 alunos en- 

trevistados, do 3o. ano do 2o. grau a tendência, desta popula- 

Gão estudantil, de ser mais sensível aos aspectos politicos e 

sociais relativos à tecnoloqia nuclear do que aos seus aspectos 

técnicos. 

De tudo o que foi exposto, pelos aspectos técni- 

cos, politicos e sociais, os alunos entrevistados acham impor- 

tante ter maior conhecimento sobre o assunto nuclear tanto para 

O 'U ¡.|- 3 p‹ OZ IU VI poder realizar debates como para emitir suas com conhe- 

cimento de causa. Para isto, eles afirmam que a tecnologia nu- 

clear deve ser tratada em sala de aula e a disciplina Fisica 

foi a mais indicada para este fim.



5. lMBLlQAEQE5_DUBBl£ULBRE5 

51.&JmflücUpmLfimLmmük$tmcmaruoCuu1q¢odeZL ämu 

Do estudo realizado, Principalmente da análise dos 

dados (1), constatou-se que o conhecimento dos alunos sobre a 

temática nuclear deveu-se mais ao tratamento dado pela midia - 

principalmente a televisão - do que pelas informacoes fornecidas 

em sala de aula. Apesar de alguns professores terem abordado o 

tema, os professores das disciplinas Fisica. Quimica e Biologia 
- os quais mais se identificam com o assunto -. não 0 fizeram 

com tanta ênfase como era de se esperar. As respostas dos alunos 

entrevistados deixam transparecer. que os professores trataram 

do assunto nuclear. em sala de aula, mais motivados Pelo 

interesse dos alunos do que por seu próprio interesse pelo tema. 

Entretanto. -as informacões fornecidas, tanto pela escola quanto 

Pelos meios de‹ comunicacão› não parecem ter sido suficientes 
. N ' 

- 1 ú N Para a compreensao do tema. pois o nivel de informacao dos 

alunos mostrou-se muito superficial. Assimz pode-se inferir, com 

uma certa margem de seguranca que os alunos hoje cursando o 3o. 

ano do 2o. grau têm um nivel de informacao menor do que os 

alunos entrevistados em 1988. Isto Porque» a midia não vem 

tratando do assunto. com tanta ênfase e com tanto impacto, como 

o fez naquela época. quando ocorreram os acidentes de Tchernobul 

e de Goiânia. 

Este estudo mostrou ainda que a temática nuclear 

não se encontra formalmente nos curriculos. Isto Pode ser visto 

pela análise de alguns livros didáticos mais utilizados nas dis- 

cielinas citadas pelos alunos (2). 

"1i.“cf[p. 99.
f 

2. cf. p. 100-102.
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I Para fazer a análise dos livros didáticos, com re- 

lacao 'a temática nuclear. selecionou-se aqueles mais conhecidos 

no mercado e indicados pelos professores das disciplinas. 

Para a disciplina Fisica foram selecionados os 

livros de Ramalho (3), Bonjorno (4). Chiquetto e Parada (5) e 

Alvarenga ~(6). Na análise destes livros não foi encontrado ne- 

nhum tópico relacionado com a temática nuclear. Excecão deve ser 

feita ao livro de Alvarenga que na parte de leituras - leituras 

que tratam de alguns tópicos da Fisica Moderna - há uma referên- 

cia› se bem que sucinta `ao assunto. Na leitura. com o titulo 

"Transmissão e distribuicão da energia elétrica" (7) ela faz uma 

comparacão do funcionamento -de uma usina nuclear com uma usina 

termelétrica.
_ 

Para a disciplina Quimica, selecionou-se os livros 

de Feltre (8). Carmo Gallo (9) e Lembo (10). Em todos estes li- 

vros encontrou-se um capitulo destinado ao estudo da radioativi- 

dade. Todavia. estes capitulos encontram-se sempre no final de 

volumes e tratam do assunto de uma forma bem especifica. Excecão 

deve ser feita ao livro de Feltre que apesar do capitulo de ra- 

dioatividade aparecer no final do 2o. volume apresenta um de- 

3. Franziââo RAMALHO JUNIOR. Q¿_”¿ungsmg&Laz__¢¿__¿iz;;¿. 
passim. 

4. Regina F. S. Azenha BONJORNO› Eifiiiaz passim. 

5. Antônio Augusto PARADA, EiíiQa› passim. 

6. Beatriz ALVARENGA» Eiíiiif passim. 

7. Ibid.. v. 3, D. 894-900. 

Õ. Ricardo FELTRE› Quimifläz V. 2: P. 402-466. 

9. carmo GALLD NETTO, muimiza. V. 2. p. 374-407. 

10. Antônio LEMBU, Quimiiiz V. 31 P. 365-385.
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senvolvimento mais elaborado, tratando até mesmo das aplicacöes 
e dos perigos relacionados com as radiacões nucleares. 

Para a disciplina Biologia, os livros selecionados 
foram os de Soares (11), Amabis (12), Cesar e Sezar (13) e 

Gowdak (14). Em todos esses .livros nada foi encontrado que se 

referisse a temática nuclear. › 

. Finalmente, para a disciplina Geografia foram se- 

lecionados os livros de Licinio (15), Nakata (16) e Vesentini 
(17). Nos livros analisados encontrou-se também, na unidade que 

trata da Geografia Econômica nos capitulos sobre fontes de ener- 

gia alguns esclarecimentos sobre a producao de energia elétrica 
a partir do combustivel nuclear. Entretanto, esses assuntos são 

tratados de maneira superficial, estando mais voltados para as 

atividades'econÔmicas. 

5.2. &LuaLLdade_da_ELnbLemáii;a-Nucieai 

- Embora, o assunto nuclear não venha aparecendo na 

midia com tanto destaque, ele continua sendo atual. Haia visto 
os seguintes fatos: 

No Brasil continuam os problemas com o funciona- 

mento da usina Angra I e com a construcão das outras, estabele- 

cidas no acordo Brasil-Alemanha; o Programa paralelo apesar do 

sigilo em que esteve envolvido comeca agora a ter alguma trans- 

11. José Luis SOARES, Binlnfliâ, Passim. 

12. José Mariano ANABIS, BLQLQQLÃ, passím, 
13. Cesar da SILVA JÚNIOR & Sezar SASSUN, HÀQLQQÀQ, PãSSím. 

14. Demétrio BDWDAK. Binlflaiâ, passim. 

15. walter LICINIO, QeQsLaiia_seial_e_dn_BLa1iL, p. 220. 

16. Hirome NAKATA, Beo9La£ifi_fieLaL, pp. 222-226. 

17. José William VESENTINI, Geografia 9eLfil_e“_dQ_HLasil: 
BLasiii_snciedade_e_esea1oJ p. 109-111. -
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parênciai' no Senado está instalada uma CPI Nuclear que investiga 

denúncias sobre o programa paralelo; comeca a ocorrer uma aber- 

tura no programa nuclear na América Latina com o acordo Brasil- 

Argentina de novembro de 1990; as pesquisas e aplicacöes pacifi- 

cas da tecnologia nuclear continuam em desenvolvimento. 
Lin ms Assim. como a tecnologia nuclear está implanta- 

da no pais é de se esperar que a temática nuclear passe a fazer 

parte do ensino formal das escolas brasileiras. Deste modo» a 

discussão ~desta temática' não aconteceria apenas quando 

existissem a ocorrência de acidentes. Além do -mais. um dos 

objetivos da escola~ é a formacao plena do cidadão e como foi Lu ms 

visto (18) o ensino de ciências possibilita também esta 

realizacão. Desta forma, o estudo da temática nuclear é válido 

pois, capacita o cidadão a compreender os. beneficios e os 

problemas que a ciência e a tecnologia trazem para a sociedade. 

Este estudo é ainda importante, pois caso acontece outro 

acidente como os ocorridos em Tchernobul e em Goiânia o 

professor continua despreparado para abordá-los em sala de aula. 

Do que foi exposto. fica evidente que o aluno pre- 

cisa e deve ter algum conhecimento da temática nuclear para po- 

der exercer seu direito de cidadania. A preocupacão com a infor- 

Lu fl_|\ mamão nuclear nas escolas ocorre a muito tempo a nivel inter- 

nacional. Tem-se projetos como o PLDN (Projeto de Desenvolvi- 
H. J |.¡. F1 Ho ID D.. O mento do Curriculo de Fisica na Holanda), em 1972 com o 

objetivo de modernizar e atualizar os curriculos existentes na 

área de Fisica, na Holanda e o DISS (Discussão de Questões de 

Q. ms Ciência na Escola). Estes projetos tem materiais curriculares 
tratando do assunto (19), (20). No Brasil comeca a haver uma 

18. Cf. p. 36. 

19. PLDN (Projeto de Desenvolvimento do Curriculo de Fisica 
na Holanda)z lnniÃifl9_LÀdiÃiiQn› passim.
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preocupacão 'por parte de alguns pesquisadores. Isso pode ser 

visto pelos trabalhos publicados por Barros (21) e Bröckmann 

(22), Pelo Projeto CNEN vai às escolas (23) e pelos textos 

sobre o tema nuclear nos livros Paradidáticos de Goldemberg (24) 

e Portela (25)' demonstrando uma Preocupacão com ua informacão 

sobre o assunto, Passadas aos estudantes brasileiros. 

Embora, estes trabalhos e textos sejam bons, eles 

não estão conseguindo atingir totalmente a Poeulacäo docente e 

discente já que são consumidos apenas Por pessoas mais interes- 

sadas no assunto. Além disto, nenhum deles mostra como deve ser 

introduzido o tema em sala de aula. Em vista disso, é necessário 

que seia tomada providências Para se estabelecer critérios com o 

fim de, introduzir formalmente, os tópicos nucleares nos curri- 

culos escolares. Só assim, a informacao nuclear poderá chegar as 

salas de aula brasileiras. Devido a atualidade da problemática 

nuclear, neste trabalho levanta-se algumas sugestoes e caminhos 

Para a introducão do tema no curriculo escolar. 

E importante salientar que, neste trabalho não 

está sendo feita uma Proposta detalhada Para o professor utili- 

zar em sala de aula; Este não é o objetivo do trabalho e deverá 

ser feito Posteriormente Por grupos de pesquisa e ensino, po- 

dendo mesmo ser tema de outras dissertacões Por outros professo- 

res. 0 que será feito aqui é fornecer algumas sugestões e mos- 

E 

20. DISS (Discussão de Questões de Ciência na Escola), 
Discussing nuclear Power, Eh5Ã+_Educz, 24 (6) : P. 346-347. 

21. Susana de Souza BARROS, The Goiania radioactive 
accident : accident or incídent? subsidies for a science- 
technology-societg module, Pp. 1-15. 

22. Magale Elisa BRUCKMANN, Radioatividade, PP. 1-27. 

23. PROJETO CNEN 'UâI,ÀS ESCOLAS, Curso de introducäo à 
energia nuclear, passim. 

24. José GDLDEMBERG, EneLaia_nucLaa¿;_1aLe_a2eenal, passim. 

25. Fernando PORTELA, EnfiL3iâ_NM£ifiÃL, passim.
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trar suas implicacães na introducão da temática nuclear em sala 

de aula. Os caminhos possiveis para isto, são:›a fragmentacão ou 
1 IV a integracao. 

5.3. caminha: Qâzâ‹1n:zQauzäQ_dâ Ismàríza Nuzleâz 

5.3.1. Ec_a_e1nen.ta‹z.'ã.Q 

Uma maneira de introduzir os tópicos nucleares em 

sala de aula, 'seria -los pelas disciplinas Fisica, Gui- 

mica, Biologia, Geografia, História e OSPB. Evidentemente Que 

Q. ¡.¢. < ph Q. H` 

cada uma destas disciplinas trataria do assunto nuclear adap- 

tando-o a especificidade de seu conteudo programático. 

Em Fisica poderiam ser tratados os tópicos sobre: 

Transformacães de energia, fissão nuclear, fusão nuclear, reato- 

res. nucleares, rejeitos radioativos e funcionamento de bombas 
^ U I I IV u atomicas, utilizacao da energia nuclear. 

-Em Biologia poderiam ser tratados os tópicos so- 

bre: aplicacães diversas da tecnologia nuclear na medicina, na 

agricultura, uso de tracadores, efeitos indesejáveis das radi- 

acães sobre o ser humano e sobre o meio ambiente, raios-X. 

Em Quimica poderiam ser tratados os tópicos sobre: 

átomos, reacães nucleares, histórico da radioatividade, tipos de 

.Jú UI 
O ÍV l Q IV Í Q 4 u radiacoes e suas caracteristicas, producao de otopos, cinetica 

da desintegracão radioativa. 

Em Geografia poderiam ser tratados os tópicos so- 

bre: Fontes de energia (sol, combustão de material orgânico, fo- 
IV q 0 1 1 go, carvao mineral, petroleo e seus derivados, energia nuclear), 

usinas para a geracão de energia elétrica (hidrelétrica, termo- 

elétrica e nuclear), planejamento energético no Brasil, aspectos 

econômicos da tecnologia nuclear.
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Em História/USPB poderiam ~ser tratados os tópicos 

sobre: crise energética e energia nuclear, aspectos politicos da 

tecnología nuclear. diplomacia nuclear, clube atômico. tratado 

de não proliferacäo. indústria nuclear. politica dos acordos 

nucleares brasileiros. programa Paralelo. 

5.3.2. LnLeeLa1ãn 

Um outro caminho para a introducão da temática nu- 

clear em sala de aula seria a forma integrada. Embora» os pro- 

Qramas das disciplinas cientificas tornem-se cada vez mais espe- 

cializados, os movimentos atuais para a reforma do ensino em 

ciências tentam enfatizar a possibilidade da interdisciplinari- 

dade entre as ciências naturais (Zé). O que a interdisciplinari- 

dade' critica é a compartimentalizacäo das disciplinas enfati- 

zando a total união entre as ciências naturais e suas tecnolo- 

gias associadas. Apesar de usualmente o procedimento cientifico 

partir da fragmentacão do objeto de estudo, na integracão das 

ciências o conhecimento cientifico é tratado como uma unidade. 

Como diz Zimam (27). isto é claramente justificado do ponto de 

vista filosófico e é completamente percebido pela maneira como a 

ciência tem progredido no século XX. 

Uma maneira de favorecer a integracäo do tema nu- 

clear. em sala de aula, seria a criacao de uma disciplina em 

Ciênciaz Tecnologia e Sociedade (CTS), onde o tema nuclear seria 

uma parte de um curriculo mais amplo e relevante para 0 cidadão 

do século XX. Outros tópicos poderiam ser acrescentados como: 

Ecologia. informática. indústria gráfica. engenharia 9enética› 

26. Hilton JAPIASSÚ. lnierdiícielinacidadeWe__ea1nineia_do 
sabeis p. 39-77. 

27. John ZIMAN. "It's not what you do: s the wag that 
sou do it!". The rationale of STS education is the approach. 
p. 4.

› 

H. 

H' 

H-

;

~
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biotecnologia etc. Esta disciplina trataria dos progressos ocor- 

ridos com a ciência e a tecnologia do seculo XX e suas reper- 

cussões e implicacões na sociedade. Existem pesquisas hoje vol- 

tadas para uma educacão na perspectiva em CTS, existindo já pes- 

soas e movimentos nesta direcão no Brasil (28). 

Para trabalhar o tema nuclear a ser introduzido na 

disciplina CTS seria necessário a formacão de grupos de trabalho 
com a finalidade de desenvolver projetos, Propostas e materiais 
didáticos nesta linha. Uma possibilidade para trabalhar com a 

integracão seria não partir de um conceito fisico mas sim de 

eventos polêmicos para chegar aos conceitos. Como exemplo têm-se 

os acidentes de Goiânia, Tchernobgl e a Usina Nuclear de Angra 
no Brasil, pois pelas entrevistas realizadas pode-se perceber 
que tais eventos chamaram mais a atencao da opinião pública. 
Dessa- forma, eles seriam mais motivadores para uma abordagem em 
sala de aula. Além disto, os temas por eventos garantiriam a 

própria história, isto é, a populacão não perderia da memória os 

fatos realmente ocorridos. 

Alguns autores já chamam a atencao para a utiliza- 
IV u IV I ø cao da integracao nos conteudos escolares, como e o caso de 

Delizoicov e Angotti (29). Eles trabalham com a integracão temá- 

tica fazendo uso de um conceito central como energia. Partindo 
de um único conceito, eles tentam reduzir a fragmentacëo dos 

conteúdos permitindo uma melhor ligacäo entre as partes (mecâ- 
nica, óptica, eletricidade etc.) e o todo (Fisica). Apesar do 

objetivo dos trabalhos ser o mesmo - a integracão de alguns con- 

teódos escolares -, existe uma diferenca entre a proposta dos 

autores citados acima e a deste trabalho. Para eles a integracão 

28.2 SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ENSINO DE CIENCIAS PARA O 
SÉCULO XXI. ACT - ALFABETIZACAO EN CIENCIA E TECNOLOGIA. 
Brasilia, 04-O7 junho 1990. 

29. Demétrio DELIZDICDV & José André ANBOTTI, Eisifiav pp. 
17-22.

4
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é conseguida através de um conceito central, enquanto» neste 

trabalho tenta-se a integracão através de eventos polêmicos. 
Lnc ms Uma maneira de introduzir o tema nuclear. como 

Lu 
ms foi dito, seria partir de eventos polêmicos ocorridos nesta 

área. Alguns exemplos de possiveis eventos seriam: 

a) É 
ol 

I I 6 n^ I 

Formas de radiacäo ( G . B , Y e raios-X) - Ra- 

dioatividade (aplicacões pacificas e bélicas) - Efeitos da ra- 

diacão (contaminacäo e irradiacão) - Seguranca nuclear (aspectos 

sociais) e responsabilidade - Educacão cientifica. 

b) ficidenie_de_IcbeLoQbsL 

História da energia ~nuclear - Reacöes guimícas e 

iv . ~ . PEEGOES Í`|UCtEõ|"e5 ' FISSBO DUCt9ã|" ' TIPOS de PBBÍOPES HUCLEBPES 
(Reator de Angra - PNR) - Combustivel nuclear (enriquecimento - 

tipos e porcentagens) - Seguranca nuclear - Ecologia (rejeitos 

radioatívos) ~ Controvérsias sobre utilizacão da energia nuclear 

(Subproduto para utilizacäo militar) ~ Problemática no caso bra- 

sileiro (acordos). 

c) Bomha_hLasiieiLa 

Energia nuclear no Brasil (aspectos básicos do 

programa nuclear brasileiro) - acordo Brasil/Alemanha - contro- 

vérsias do programa - programa autônomo - Implicacöes político- 
; I l\I 1 IV IV n sociais - Reacoes nucleares - Fissao nuclear e reacao em cadeia 

- Tipos de bombas (urânio, plutônio› hidrogênio e nêutrons) - 

Projeto Manhattan (Hiroshima e Nagasaki) - Conseqüências das ex- 

Plosfies (efeitos) - Poluicão radioativa - Tipos de radiacbes e 

suas caracteristicas.
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História da energia nuclear - energia nuclear no 

Brasil (histórico) -. politica energética - aspectos básicos do 

programa nuclear brasileiro - acordo Brasil/Alemanha - contro- 

vérsias do pro9rama - Principios de funcionamento de usinas nu- 

cleares (reacão em cadeia) - Tipos de reatores nucleares (PNR) - 

Combustivel nuclear e seu ciclo (mineracäo, enriquecimento, re- 

Processamento e tratamento de reieitos) - lixo atômico - Radioa- 
tividade (aplicacbes pacificas e bélicas) - Efeitos da radiacão 
- seguranca nuclear - acidentes nucleares. 

E importante ressaltar ainda que os professores ao 

trabalharem estes assuntos em sala de aula, devem Qbservar, ini- 

cialmente, quais são as concepcöes dos seus alunos sobre a temá- 

tica nuclear (30). Entretanto, a dificuldade de se criar uma 

nova disciplina é bem conhecida. Assim, enquanto não houver a 

Possibilidade da criacao de uma disciplina em CTS, o caminho 
mais Prático a seguir seria a integracëo dos professores das 

disciplinas Fisica, Quimica, Biologia, Geografia, História e 

OSPB para discutirem em momento oportuno, por exemplo, em um ou 
dois bimestres escolares do 2o. grau, assuntos polêmicos deste 
século. 

Uma idéia para introduzir o assunto nuclear por 

eventos seria através de questões e/ou situacbes visando desper- 
tar 0 interesse dos alunos para discussão. O despertamento para 
estas discussões poderia vir através de textos. O debate poste- 
rior poderia ocorrer das seguintes formas: a) Criar a situacao 
fictícia de que numa certa cidade será instalada uma usina nu- 
clear. Os alunos fariam parte integrante da Câmara Legislativa 
desta cidade e teriam que opiniar a favor ou contra sobre este 

_ ¬ 
30. í:7Í`,›. 145.
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fato. Que decisões você tomaria? Em que se baseariam suas de- 

b) Propor a realizacão de entrevistas com os alunos di-n W m
. 

oz m UI -o 

vididos em dois grupos: Um grupo deles constituindo uma mesa de
\ entrevistados especializados no tema nuclear e um outro grupo 

sendo os entrevistadores. Vüuais as perguntas que você faria a 

estes especialistas?¡ c) Estabelecer uma situacao onde haverá o 

julgamento dos implicados de um determinado acidente nuclear ou 

radioativo. Neste caso,_ um grupo de alunos representaria os ad- 

vogados de defesa e o outro os de acusacão. Como advogado de 

acusacäo quais seriam os argumentos gue você empregaria para 

acusá-los? Como advogado de defesa como você os defendería?; d) 

Apresentar= uma situacao onde numa determinada cidade existem 

alimentos contaminados por radiacão. Dividir 'os alunos em gru- 

pos. representando cada grupo, as autoridades competentes (médi- 

cos› .Politicosz ecologistas, defesa civil, etc) e a decisão fi- 

nal serâ do' prefeito da referida cidade. Você agora é o pre- 

feito. Baseado nos argumentos das autoridades guais seriam os 
' u AI I ^ c Í seus passos?; e) Supor uma situacao da existencia real no pais 

de locais próprios com perfuracöes para explosões nucleares sub- 

terrâneas. Neste caso, um grupo de alunos representaria os ínte- 

grantes de uma CPI nuclear e o outro grupo representaria os im- 

plicados diretamente nessas perfuracöes. Como integrante da CPI 

como você conduziria suas perguntas para esclarecer o fato? Como 

implicado que argumentos você usaria para se defender? 

5.3.3. âlgumas Dificuldades para âgtjçagãg 

A fragmentacão é o caminho mais fácil de ser 

aceito para efeitos de implementacão. Contudo. este caminho pro- 

porciona alguns inconvenientes. Um deles é a dificuldade de 

encadeamento dos tópicos nucleares a serem dados pelas
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disciplinas. Nada garante que um determinado tópico da temática 

nuclear ao ser abordado por um professor de uma determinada 

disciplina esteja sendo abordado. ao mesmo tempo. por outro 

Professor de outra disciplina. Outro inconveniente é a própria 

fragmentacão do conhecimento, pois o assunto nuclear sendo um 

assunto tão rico. envolvendo tanto a parte cientifica como 

social› perderia as suas relacöes técnico-politico-sociais. 

Embora, na fragmentacao possam surgir eventuais 

encadeamentos dos tópicos 'dados pelas diferentes disciplinas. é 

na integracäo que este encadeamento acontece de maneira global. 

Todavia, a forma integrada teria suas dificuldades. Pode-se ci- 

tar algumas como: a) a falta de costume dos professores das dis- 

ciplinas cientificas de trabalharem as relacões sociais e vice- 

versa; b) os professores não estäo acostumados a trabalhar em 

equipes- para fazer um trabalho mais integrado, e c) a escola não 
` 

n ¡ IV oferece a oportunidade para que ocorra a integracao entre os 

professores. 

5.4. ~_E1`na1`s 

Para os professores trabalharem os assuntos nucle- 

ares em sala de aula em uma abordagem integrada e até mesmo em 

uma abordagem fragmentadaz eles precisam de um' certo preparo. 

Pelas informacões obtidas junto a muitos professores pode-se ob- 

servar que o seu despreparo advém da sua própria formacao acadê- 

mica. da falta de material sobre o assunto nuclear para ser 

aplicado em sala de aula - apesar de alguns trabalhos a nivel
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nacional comecarem a aparecer (31), (32) - e do assunto nuclear 
näo estar incluido oficialmente no curriculo. 

Na abordagem fragmentada, apesar do despreparo dos 
professores, alguns tóbicos nucleares Podem ser tratados em sala 
de aula sem muitas dificuldades, Porém de forma suPerficial. Is- 

to Porgue, ao tratar destes assuntos devido ao seu desPreParo, 
tais Professores são levados a não trabalharem todas as relacöes 

O 1 0 ¡ I Possiveis e existentes. Conseqüentemente, havera um esvaziamento 
do assunto. . 

- Com relacao a abordagem integrada Para diminuir os 

Problemas de imPlementacão, os Professores dos cursos de licen- 
ciatura nas disciplinas consideradas cientificas deveriam intro- 
duzir em suas aulas o asPecto social relacionado a temática nu- 
clear. Por seu lado, os Professores das outras disciplinas dos 
cursos de licenciatura deveriam introduzir alguns dos asPectos 
técnicos relativos a temática nuclear. Com isso os futuros Pro- 
fessores - do 2o. grau - comecariam a Perceber as relacões exis- 
tentes entre os Problemas técnicos e sociais relativos a esta 
área. Para aqueles Professores já atuando em sala de aula deve- 
ria ser criada uma Politica de acesso facilitado a cursos de re- 

ciclagem em assuntos nucleares. 

Por outro lado, quando a temática nuclear Passar a 

fazer Parte do ensino formal, ocorrerão algumas modificacões 
curriculares nas escolas brasileiras. As escolas e secretarias 
de educacao devem ser flexiveis e estar atentas Para Permitir 

Q. ms 
-Ú C tais modificacões, e o objetivo maior do ensino é a for- 

macão integral do cidadão. Ou seia, formar um cidadão mais inte- 
grado caPaz de debater os Problemas da sociedade em que está in- 

31. Susana de Souza BARROS, U acidente de Goiânia: subsídios Para um módulo de ensino 'relacionado a ciencia- tecnologia-sociedade (CTS), PP. 1-8. 

32. Magale Elisa BRUCKMANN, Atividades sugeridas sobre o assunto radioatividade Para Primeiro e segundo graus, PP. 1-9.
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serído de maneira consciente, tendo assim condícões de realizar 

seu exercicio pleno de cidadania.



Apêndice A - EDIElBfl_DE_ENIBÉMl5IA 

Este roteiro de entrevista teve por objetivo cole- 

tar informacões que os alunos do último ano do 2o. grau possuiam 
com relacao aos conceitos nucleares básicos. Neste roteiro os 

conceitos nucleares, a serem resgatados. estavam distribuidos em 

seis focos de interesse. Para cada foco as perguntas formuladas 
foram do tipo aberta. Este tipo de pergunta possibilitou ao 

aluno discorrer livremente sobre o tema proposto baseando-se em 
suas próprias informacöes. 

Ds focos de interesse do roteiro elaborado foram: 
1o.)' acidente em Goiânia; 20.) acidente em Tchernobgli 30.) usi- 

nas para a geracëo de energia elétrica; 40.) artefatos bélicosi 

So.) aplicacões pacificas da tecnologia nuclear; óo.) o Brasil e 

a tecnologia nuclear. 

1 E _ 
É 

_' 
I E 

.. . 

n ^ o n Há um ano atrás aconteceu» em Goiania, um acidente 
de grandes proporcöes. 

1. Você ouviu falar alguma coisa sobre esse acidente? 

LfimhLaLe: a) Foi um acidente onde dois catadores de papel 

acharam num terreno abandonado. uma caixa de z 

chumbo» que depois de aberta continha um pó azul 

que brilhava no escuro. 

b) Foi um acidente. em gue foi quebrada a marreta- 
das uma cápsula de césioz que provocou mortes.
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2. Como você ficou sabendo desse acidente? 

3. Esse acidente foi discutido. pelo professor, em sala de aula 

LflmhLeifl; a) Em jornais escritos? Revistas? Na televis No mz o M 

Em conversa com amigos?Ú ms o. H. o ~o

? 

Em que disciplinas? 

4. Você poderia dizer o que aconteceu nesse acidente? 

L£mhLflieí: a) Como foi achada a cápsula com o material? 
b) A cápsula poderia ter explodido? Por quê? 

C) Como as pessoas foram contaminadas? 
d) Esse acidente ocasionou mortes? Quantas? Por 

quê? ` 

e) Como as pessoas foram enterradas? Por quê? 
f) Quais as conseqüências desse acidente para a 

cidade de Goiânia?_ 

5. Na sua opinião, esse acidente poderia ter sido evitado? De 

que maneira? 

6. Na sua opinião. houve algum culpado por esse acidente? Quem? 

2 E _ 
É 

.¡ 
I I ¡ ¡ I 

Há aproximadamente dois anos atrás, ocorreu na 

Rússia. em Tchernobul› um acidente. 

1. Você ouviu falar alguma coisa sobre esse acidente? 
. . 

:ZigW 

Lgmhigifl: a) Foi um acidente que envolveu um dos reatores da 

usina nuclear de Tchernobul.
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2. Como você ficou sabendo desse acidente? 

LRmhLeLeÉ a) Em jornais escritos? Revistas? Na televis No mz 0 -o 

Em CDflV€I"Sã COITI ãfl'IíQOS? 'I gp D. yu O “Q 

3. Esse acidente foi discutido. Pelo Professor, em sala de aula? 

Em que disciplinas? 

4. Você poderia dizer o que aconteceu nesse acidente? 

Lemhgetes: a) Houve incêndio? Em que parte da usina? 

b) Houve vazamento de material? 

c) Esse acidente ocasionou mortes? Quantas? Por 

quê? _ 

d) Como se espalhou a radiacão desse acidente? 

e) Que conseqüências teve a liberação dessa radia- 

cäo Para os Paises da Europa?

O 'U ...- 3 ,... IIJZ O 5. Na sua houve algum culpado por esse acidente? Quem? 

3.1. __`.En_cn.; _.U_s_z_` oas_ea.1:_a_a__G_e1:a5.a" .~ ' ` 

Todos nós estamos familiarizados com a energia 

elétrica. pois a usamos constantemente em nossas casas.

U Cà -za 1. Você ouviu falar na hidrelétrica de Itai 

Lemheeies: a) Você sabe de alguma usina hidrelétrica que o 

Brasil Possui? Qual? Aonde? 

2. Você pode descrever. de maneira geral» como uma usina hidre- 

létrica fornece energia elétrica?
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Lflmhieiesâ a) Como você acha que a água pode gerar energia 

elétrica? 

b) Por que é feito o represamento da água? 

c) Como você acha que o movimento da água pode ge- 

rar energia elétrica? 

Você ouviu falar na usina termelétrica de Jorge Lacerda em 

Tubarão (SC)? 

LamhL:ieí: a) Você sabe de alguma usina termelétrica que o 

' 
' Brasil possu Qual? Aonde? Q-lt -o 

Você pode descrever. de maneira geral. como uma usina terme- 

létrica fornece energia elétrica? 

Lflmhifiifií; a) Qual o combustivel utilizado? 

b) Como esse combustivel pode gerar energia elé- 

trica?
H 

O ̀U H. D ,_.. QIZ CI Na sua para que serve uma usina nuclear? 

Lemhieies: a) D que ela produz? 

Uma usina nuclear pode produzir energia elétrica? De que ma- 

neira. uma usina nuclear. Pode produzir energia elétrica? 

L£mh1£i§í; a) Qual o combustivel utilizado? 

b) Como esse combustivel pode gerar energia elé- 

trica? 

c) Qual é a funcao do reator dentro de uma usina 

nuclear?
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7. Que paises no mundo utilizam energia nuclear? 

8. Q Brasil tem alguma usina nuclear? Quantas? Aonde? Essas 

usinas estäo construídas? Estão funcionando? 

9. Você acha _Que o Brasil Precisa ter usinas nucleares? Por 

quê? 

10. As usinas nucleares Podem trazer riscos Para a populacäo que 

mora perto delas? Que tipo de riscos? 

Lemhifiififi; a) Você acha possivel uma usina nuclear explodir 

como uma bomba? 

11. Q acidente nuclear ocorrido em Tchernobsl Pode ocorrer na 

usina nuclear do Brasil? 

A Lflmhifiifií: a) Essas usinas se Parecem? 

Í E _ 
É r E I 

Bzš. 

1. Que Paises Possuem a bomba atômica? 

2. Você ouviu falar em testes com bombas atômicas? 

L£mhL£ies; a) Ouviu falar em exblosôes subterrâneas Para tes- 

tar 0 Poder das bombas? 

b) Em que locais são realizados estes testes? 

3. Você conhece algum caso de bomba atômica que tenha explodido 
em alguma cidade do mundo? Em que Pais? Quando? 

LfimhLeies: a) Ouviu falar na explosão de bombas atômicas. nas 

cidades de Hiroshima e Naqasaki› na II Guerra

1
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Mundial? 

4. Você acha que o Brasil possui a bomba atômica? Por quê? 

5. D Brasil Precisa ter bombas atômicas? Por quê?

O U yu D ¡..¡. DJZ O 6. Na sua como funciona uma bomba atômica? 

Lfimhifiifiis a) O que faz ela explodir? 

S' E _ 
Ê 

I. N 
E ‹£. 

I I I 

-

I 

1. Pode-se usar a energia nuclear Para beneficio da humanidade? 

Em que atividades? 

L£mhLeieí: a) Pode-se fazer outras utilizacões nucleares sem 

ser a bomba atômica? Em que atividades? 

2. Você acha possivel o uso da tecnoloqia nuclear na medicina? 

De que maneira? 

Lfimhiflieí: a) Você conhece alguma aplicacao da tecnologia nu- 

clear na medicina? 

3. Há outras aplicacões da tecnologia nuclear, sem ser na medi- 

cina» que você conhece? Quais? 

4. Na sua oPiniäo› qual o beneficio que pode trazer uma usina 

JJ CZ rD› -Q
\ nuclear Para a humanidade? Por
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69. Enzo; 0__B1:as'iL_.._e a....LecrLo_l.osj.a_llu_c_Le¡u?.l 

1. Você acha que o Brasil está Preparado para lidar com a tecno- 

logia nuclear e suas imolicacões? Por quê? 

L£mhLeiei: a) Problemas de radiacão? 

b) Lixo atômico? 

c) Construcao de usinas? 

2. Você acha que a populacao brasileira Precisa conhecer os 

Principios básicos a respeito da tecnologia nuclear? Por .O C m› -o 

3. Os assuntos, aqui tratados, são discutidos em sala de aula? 

4. Esses assuntos deveriam ser discutidos em sala de aula? Por 

quê? Em que disciplinas?



Apêndice B - BLO5SABlD_DE_IEBMDS_HUELEARE5 

Este glossário tem por objetivo proporcionar o en- 

tendimento dos termos técnicos nucleares contidos neste traba- 

lho. As definic5es› aqui fornecidas, são sucintas e podem, al- 

gumas vezes, não traduzir as definicões estabelecidas em outros 

trabalhos técnicos da área nuclear (1).(2). 

ABSORVEDOR 

Oualquer material que absorva total ou parcial- 

mente a intensidade de radiacão incidente. 

ALVO 

Material submetido ao bombardeamento de particulas 
\ I n IV ou'a irradiacao. 

ANALISE POR ATIUACÃO 

Método de análise para identificar e determinar a 

quantidade de elementos Quimicos numa amostra de material. 

ANALISE POR ATIVACAO DE NEUTRON5 

Análise por ativacão na qual os nêutrons que bom- 

bardeiam a amostra são os agentes ativadores. 

1. GLOSSARIO NUCLEAR, P. 1-100. - 

2. Aristides PINTO COELHO› D QuB,1QLÊ dele Sfiheƒ sobre Q 
eneisiacnucleacf P. 29-32. *
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ARMA NUCLEAR 

'Termo genérico para 'bombas atômicas e bombas de 

hidrogênio, ou qualquer armamento baseado num explosivo nuclear 

(artefato nuclear). A 

ARTEFATO NUCLEAR 

Explosivo nuclear utilizado com fins pacificos em 

testes ou experimentos. U termo é usado para diferenciar estes 

explosivos das armas nucleares. 

ATOMO 

Menor partícula da matéria. que pode entrar em 

combinacão. De acordo com a' teoria atômica moderna, um átomo 
1 N contém um núcleo composto de prótons e nêutrons e uma regiao ex- 

terna constituída por elétrons que giram em torno do núcleo. Os 

átomos são eletricamente neutros. 

BARRA DE CONTROLE 

Material especial usado para controlar a potência 

de um reator nuclear. As barras de controle quando em funciona- 

mento absorvem os nêutrons em excesso evitando que esses 

nêutrons causem novas fissães.
A 

BARRAS DE SEGURANCA 

Barras de controle de reserva utilizadas para des- 

ligar um reator nuclear em caso de emergência.
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BLINDAGEM 

Parede ou escudo de protecão. feita de material 

denso (chumbo ou concreto) que impede a passagem da radiacão li- 

berada pelos materiais radioativos. 

BOMBA ATOMICA (Bomba A) ou BOMBA DE FISSAO 

Armamento nuclear cuja energia provém da fissão de 

elementos pesados como urânio ou olutõnio. 

BOMBA DE COBALTO 

Aparelho contendo cobalto~60 e destinado ao trata- 

mento do câncer. O termo mais indicadoz neste caso. seria fonte 

de cobalto. , 

BOMBA DE HIDROGENIO (Bomba H), BOMBA DE FUSAO ou BOMBA TERMONU- 

CLEAR 

Armamento nuclear cuja energia provém principal- 

mente da fusäo nuclear. 

BOMBAROEAMENTO 

Ato ou efeito de atingir um alvo por um fluxo de 

particulas ou de fótons.
j 

CAPTURA 

Reacão nuclear em que um nêutron desaparece absor- 

vido Por um núcleo,.sem liberacão de energia.
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CERNE 

Porcão central e ativa do reator. onde se proces- 

sam as fissães nucleares. Também chamado núcleo do reator 

CICLO DO COMBUSTIVEL 

Série de processos envolvidos no preparo e recupe- 

racão do combustivel para reatores nucleares de potêncía._In- 
clui: a) mineracãoí b) tratamento e concentracäo do minério; c) 

refino; d) enriquecimento; e) fabricacao dos elementos combusti- 

veis; f) seu uso num reator; 9) armazenagem e transporte do com- 

bustivel irradiado; h) reprocessamento do material fissionável 
ainda existente no combustivel usado. e; i) lixo atômico. 

coMBusT1vEL NUCLEAR 

Material fissil utilizado num reator nuclear para 
IV I _ a producao de energia, 

CONDENSADDR 

Dispositivo em uma usina nuclear cuja finalidade é 

esfriar e condensar o vapor depois que este acionou a turbina. 

CDNTAMINACÃU RADIOATIVA 

Deposicão ou presenca de material radioativo em 

lugares onde possa Preíudicar pessoas ou provocar perturbacbes 
em equipamentos técnicos.

\



182 

CRITICALIDADE 

Estado de um reator nuclear em que é mantida uma 
IV I reacao em cadeia. 

DECAIMENTO RADIOATIVO 

*Transformacão espontânea de um átomo radíoativo em 

outro diferente ou num estado de energia diferente do mesmo 

âtomo› tendendo para um estado mais estável. E ainda chamado de 

desintegracão radioativa. 

DESCUNTAMINACÃO 

Remocão de material radioativo indesejável. 

DESINTEGRACÃD NUCLEAR 

Transformacão do núcleo atômico em espécie nuclear 

diferente. . 

DÉUTERID 

(Simbolo H2 ou D). Um isótopo do hidrogênio cujo 

núcleo contém um nêutron e um próton. Também é conhecido como 

hidrogênio pesado. _ 

DIFUSÃO GASUSA 

Método de enriquecimento do urânio. U gás hexa- 

fluoreto de urânio é bombeado através de membranas Porosas. O 

isótopo de urânio mais leve (U-235) passará Pela membrana com 

velocidade diferente daquela do isótopo mais pesado (U-238).
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ELEMENTO 

Uma das 103 ^substãncias químicas conhecidas que 

não podem ser divididas em substâncias mais simples por proces- 
‹ . _

' 

SOS QUIMICOS. _

- 

ELEMENTO COMBUSTIVEL 

Conjunto de varetas ou placas metálicas contendo 

internamente material fissil e/ou fértil. O cerne do reator é 

formado por um grupo de elementos combustiveis. 

ELETRON 

. Particula com 1 (uma) unidade negativa de carga 

elétrica e massa igual a 1/1637 da do próton. Os elétrons de um 

átomo circundam a carga positiva do núcleo e determinam suas 

Propriedades químicas. 

ENERGIA 

Capacidade de produzir trabalho. 

ENERGIA NUCLEAR 

Energia obtida a partir de uma reacão nuclear 

(fissão ou fusão) ou por decaimento radioativo. 

ENRIOUECIMENTO (ou Enriquecimento Isotópico) 

Processo no qual a concentracão de um determinado 

isótopo de um dado elemento é alteradaz produzindo o mesmo ele- 

mento enriquecido num determinado isôtopo e empobrecido em outro 

ou outros. No caso do enriquecimento do urânio há um aumento da
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Proporcäo do isótopo mais leve e radioativo do urânio natural. 
U-235 e, diminuicão da proporcäo do isôtopo mais Pesado. não ra- 

dioativo. U-238. ' 

EQUACÃO DE EINSTEIN 

Equacäo desenvolvida Por Albert Einstein (1879- 

1955) :relacionando a massa com a energia. A eguacäo› usualmente 
enunciada como: E = mc2 . onde: E = energia; m = massa e, c = 

velocidade da Luz no vácuo; mostra que. Quando há o desaflareci- 
mento de uma quantidade, embora pequena, de massa há a liberacäo 

de grandes quantidades de energia. 

ESTERILIZACÃD'POR_RADIACÃO 

' Uso da radiacão para tornar estéril uma Planta ou 
l Í Í I U u animal e. Para matar virus e/ou bacterias em alimentos ou equi- 

pamentos cirúrgicos. - 

FISSÃO 

Divisão de um núcleo Pesado. Por um neutronz em 

duas Partes aproximadamente iguais acompanhada da liberacäo de 

energia e dois ou três nêutrons. 

FISSIL 

Núcleo que se biparte após a captura de nêutrons. 

FONTE DE RADIACÃO 

Fonte selada de radioativídade.
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FOTON 

Particula associada ao campo eletromagnético. Os 

fótons não têm massa nem carga elétrica. 

FUSÃO 

Formacão de um núcleo mais Pesado a Partir da 

união de dois núcleos mais leves com liberacão de energia. 

GERADOR DE VAPOR 

Dispositivo em uma usina nuclear onde é Produzido 

o vapor que movimentará a turbina. . 

GRAFITA (ou grafite) 

- Forma quimica do elemento carbono, E usada no rea- 

tor nuclear como moderador de nêutrons. 

HEXAFLUURETU DE URÂNIÚ 

(Simbolo UF6). Composto volátil de urânio e flúor. 

HIDROGENID 

(Simbolo H). O elemento mais leve da tabela Perió- 

dica. 

INDICADOR (TRAEADDR DU MARCADOR) 

Pequena quantidade de um isótooo radioativo utili~ 

zado Para revelar. Pelas radiacöes que emite. as transformacöes 

fisicas ou químicas de certos elementos.
'
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IRRADIGCÃO 

Ato de expor materiais a radiacöes. 

ISOTDPO 

' Átomos de um mesmo elemento quimico mas possuindo 

massas diferentes. Contém o mesmo número de prótons em seu nú- 

cleo. diferindo contudo no número de nêutrons. ' 

JAT05 CENTRIFUGU5 (jet-nozzle) 

Método de enriquecimento do urânio.. O gás hexa- 

fluoreto de urânio é injetado sob alta Pressão nas unidades de 

jato .centrifugo constituídas Por lâminas Paralelas. O elemento 

mais leve (U-235) passa de um lado das lâminas enquanto o mais 

Pesado (U-238) Passa do outro. 

LIXO ATOMICO (REJEITDS) 

Conjunto de produtos formados a partir da desinte- 

Qracão -do combustivel de um reator nuclear. O termo também é 

usado para designar todos os residuos radioativos indesejáveis. 

LUMINESCENCIA 

Emissão de luz Produzida Por uma substância so- 

frendo a acão de qualquer Processo que não seja o aquecimento. 

MASSA 

Quantidade de matéria de um corpo.
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MASSA CRITICA 

, Quantidade minima de material fissil capaz de man- 

ter uma reacão em cadeia. 

MASSA SUBCRITICA 

Massa de combustivel inferior à massa critica. 

MATERIA 

Substância que forma um corpo. 

MÊTERIAL FÉRTIL 

Material que pode ser transformado em material 

fissil pela captura de um nêutron. Existem, basicamente, dois 

materiais férteis: o U-238 e o Th-232. 

MATERIÊL FÍSSIL 

Material que após a captura de um nêutron se parte 

(fissão), com a liberacão de grandes quantidades de energia. Os 

materiaisfisseis mais utilizados são U-235, Pu-239 e U-233. 

MODERADOR 

Material leve usado nos reatores nucleares Para 

freiar os nêutrons liberados na fissão. aumentando a Probabili- 
dade destes nêutrons Provocarem novas fissöes.
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NUTHCÃO 

Mudanca permanente devida a alguma atteracão na 

constituicão hereditária. 

Mw(th) - MEGAWATT TÉRMICO 

'Energia térmica em megawatts (milhões de watts) 
produzida em um reator nuclear. 

NEUTRONS 

Um dos dois componentes do núcteo. Possuem quase a 

mesma massa do próton. contudo. não possuem carga elétrica. 

NÚCLEO (do átomo) 

A parte centrat de um átomo. E constituido por 

nêutrons e prótons (exceto o núcleo do hidrogênio teve, que-con- 

têm um único próton). 0 núcteo atômico possui carga elétrica po- 

sitiva. 

NÚMERO ATOMICO 

Número de prótons encontrado no núcleo do átomo. 

NUVEM RADIUATIVA 

Massa de ar e vapor na atmosfera carregando restos 

radioativos de uma explosão nuctearz
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PILHA NUCLEAR 

Nome dado inicialmente ao reator nuclear. Esta de- 

nominacão surgiu pelo fato de que o primeiro reator foi cons- 

truido empilhando blocos de grafita e urânio natural. 

PLUTONIO 

Elemento radioativo produzido nos reatores nuclea- 

res. Seu isôtopo mais importante' é o Pu-239. E utilizado como 

combustível no reator nuclear e na fabricacao de bombas. 

PROLIFERACAU HORIZONTAL 

Aumento do número de paises com armas nucleares. 

PROLIFERACAO VERTICAL 

Aumento do número de bombas em poder das potências 
nucleares. . 

PRDTON 

Particula com 1 (uma) unidade de carga Positiva e 

massa aproximadamente 1837 vezes a do elétron. 

PNR 

(Pressurized Water Reactor) - Reator a Agua Pres- 

surizada. Reator nuclear de potência onde o calor, Produzido pe- 

las fissões nucleares, ' é transferido do cerne para um gerador 

de vapor, por meio de água que é mantida sob alta pressão para 

alcancar altas temperaturas e não entrar em ebulicão no circuito 
Primário. O vapor é produzido no gerador de vapor do circuito 
secundário.
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RADIACÃD 

Emissão e propagacão de energia através da matéria 

ou do espaco. sob a forma de ondas eletromagnéticas ou sob a 

forma de particulas. 

RADIÊCÃU GAMA 

Radiacão eletromagnética com alta energia e 

Pequeno comprimento de onda. Os raios 9ama são emitidos Por 

quase todos os núcleos radioativos. São muito penetrantesz 

podendo ser blindados por materiais densos como o chumbo ou 

cimento. 

RADIACÃO NUCLEAR 

.Radiacão emitida por átomos instáveis nas várias 
N , 

reacoes nucleares. 

RADIUATIVIDADE 

Decaimento espontâneo ou desintegracão de um nú- 

cleo atômico instável, Qeralmente acompanhado pela emissão de 
0 IV radiacao. 

RADIOISOTOPU 

Isótopo radioatívo de um elemento que decai ou se 

desinteqra espontaneamente/ emitindo radiacão. D termo mais es- 

pecifico é radionuclideo.
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RADIOTERAPIA 

Terapia Por radiacõesl 

REAÇÃO NUCLEAR 

Reacão obtida do choque entre dois núcleos de áto- 

mos ou entre particulas e núcleos de átomos. 

REAÇÃO NUCLEAR OE FISSAO 

Reacão que consiste, em geral, na captura de um 

nêutron Por um átomo Pesado com conseqüente desdobramento deste 
z I 

' ^ 1 N . 1 em dois atomos menores, neutronsz radiacao gama e energia ter- 

mica. 

REAÇÃO NUCLEAR DE FISSAO EN CADEIA 

Reacäo auto-sustentada em que o núcleo, fissionado 

pela captura de um nêutron, libera nêutrons adicionais, que vão 

atingir outros núcleos, promovendo novas fissães. 

REAÇAO TERNONUCLEAR (REAÇÃO NUCLEAR DE FUSAO) 

Reacão nuclear de fusão, isto é, reacão onde tem- 

Peraturas altissimas provocam a fusão de dois núcleos leves Para 

formar um núcleo de um átomo mais Pesado. 

REATUR DE PESQUISA 

Reator nuclear projetado para fornecer nêutrons ou 
o N o n n radiacao Para fins experimentais.
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REATDR DE POTENCIA 

1 Reator nuclear projetado para produzir energia 

elétrica. V 

REATDR NUCLEAR 

Dispositivo em que é produzida, de forma contro- 

lada, uma reacão nuclear em cadeia. Seu componente essencial É o 

cerne contendo combustivel fissil. Ele é constituido usualmente 
por um moderador, um refletor, blindagem› refrigerante e meca- 

nismos de controle. 

REFLETOR 

Material que age como se fosse espelho. Tem como 

objetivo devolver ao combustivel muitos dos nêutrons que tendem 

3 GSCBPBP. 

REFRIGERANTE 

Liquido ou gás que circula através de um reator 

nuclear retirando calor ao se aquecer. 

REPRUCESSAMENTO DO COMBUSTIVEL 

Processamento do combustivel nuclear usado (irra- 

diado) para recuperar o material fissil não utilizado. 

SALVAGUARDAS 

Conjunto de medidas com a finalidade de Proteger e 

controlar o material fissíl Para que este não seia desviado dos 
fins permitidos em lei ou em tratado.
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TABELA PERIÚDICA 

¿ 
Tabela abrangendo todos os elementos Quimicos, 

arranjados na ordem crescente de seus números atômicos e agrupa- 

dos em "Periodos" Pelas caracteristicas fisicas e químicas simi- 

lares. 

TECNOLOGIA NUCLEAR 

Ciência que trata da técnica nuclear. isto é de 
U III sua aplicacao. 

TORIO 

(Simbolo Th). Um dos elementos radioativos natu- 

rais. Seu isótopo Th-232 é abundante e pode ser transformado em 

material fissil. 

TRANSMUTACAD 

› Transformacäo de um átomo radioatívo em um novo 

átomo pela sua desintegracão. - 

TRANSURANICD 

Qualquer elemento com número atômico superior ao 
do urânio. 

TRITIO 

Isótopo radioativoz artificial, do hidrogênio 

com 2 nêutrons e um Proton no núcleo.
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TURBINA 

Máquina que, em uma usina 'nuclear. transforma a 

energia do vapor em movimento em trabalho mecânico. 

ULTRACENTRIFUBACÃO 

Método de enriquecimento do urânio. O gás hexa- 

fluoreto de urânio é colocado dentro de uma centrífuga cuia pa- 

rede gira a altas velocidades. Pela acão da forca centrífuga o 

U-238, mais pesado, é lancado para a parede da centrífuga en- 

quanto o U-235, mais leve, fica na parte central saindo para 

alimentar a centrífuga seguinte. 

URÊNIO 

(Simbolo U). Metal pesado. radioativo que possui 

dois isótoposz U235 (0,7% do urânio natural) que ê fissil e U238 
pu U1 (99,3% do urânio natural) que ê fértil. Esses ótopos diferem 

em seu comportamento nuclear: 0 primeiro fissiona-se facilmente 

com nêutrons lentos enquanto o segundo somente com nêutrons rá- 

Pidos. 

USINA NUCLEAR 

Conjunto de máquinas e dispositivos para 

converter a energia nuclear em energia elétrica. Numa usina 

nuclear o calor produzido no cerne do reator é utilizado para 

gerar vapor que movimenta uma turbina. e esta. por sua vez. um 

Qerador elétrico.

~
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vaso DE PREssÃo`<ó0 reator) 

Dispositivo, -com paredes espessas, utilizado n 

maioria dos reatores nucleares e, contendo 0 cerne do reator 

moderador, refletor, blindagem e barras de controle.
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