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RESUMO
No distrito de Mambucaba, em Angra dos Reis (Estado do Rio de Janeiro), há uma situação
de risco nuclear, decorrente da presença da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Desde
o início das obras em 1972 e do funcionamento de Angra I em 1985, e de Angra II em 1991,
onde ocorreram mudanças no cenário da região. De 1970 a 1980 o número de moradores
cresceu de 885 para 3873 habitantes. Novas escolas foram construídas e algumas funcionam
como “centros de evacuação”, em caso de acidente na usina. A Defesa Civil define escolas
que devem passar por exercícios de evacuação, em uma simulação de um acidente nuclear.
Nesta situação singular no Brasil, com a chegada da usina, há um novo evento ocasionando
novas práticas e crenças que podem afetar o funcionamento da escola e as relações de ensinoaprendizagem que ali ocorrem. Nesse contexto particular, algumas questões podem ser
colocadas: Como os sujeitos da escola percebem a usina e, consequentemente, o risco nuclear
em seu cotidiano? Como abordam o assunto? Se sentem ameaçados? Como enfrentam o
risco? Como relacionam o risco nuclear, materializado na usina, ao cotidiano da comunidade?
O panorama descrito embasa o objetivo geral desse estudo, que consiste em investigar
representações sociais de risco nuclear junto a professores, alunos e familiares de escolas
públicas de Mambucaba. Optou-se pela Teoria das Representações Sociais (TRS) para
investigar o universo consensual existente e, construído sobre o risco nuclear, nos três grupos.
Pautou-se pela pesquisa qualitativa, com opção pela etnografia, em duas escolas públicas,
uma estadual, situada dentro de uma das vilas residenciais da usina (Escola I) e uma
municipal, localizada no bairro Parque Mambucaba (Escola II). Foram convidados a
participar um total de 56 sujeitos: 18 alunos do 9º ano (8 da Escola I e 10 da Escola II); 20
docentes do 9º ano (8 da Escola I e 12 da Escola II) e 18 familiares de alunos do 6º e 9º anos
(nove do 9º ano na Escola I além de 2 do 9º ano e sete do 6º ano na Escola II). Foi escolhido o
9º ano do Ensino Fundamental porque é o período em que os alunos aprendem, em Ciências,
sobre energia nuclear. Escolheu-se estes sujeitos porque tanto os educadores, como os
familiares e os alunos, são atores inseridos em um mesmo espaço social (escola), convivendo
cotidianamente com o risco nuclear em decorrência da presença da usina no local. Foram
feitas visitas às escolas; observação participante, descrita em diário de campo; pesquisa
exploratória; análise de material da usina e de documentos das escolas. As entrevistas
individuais foram analisadas com base na análise de conteúdo temática. Os resultados se
fundamentaram no modelo figurativo da representação social (RS), que expressou um
conjunto de significados estruturados em uma imagem construída sobre o “risco nuclear”.
Para os grupos de professores, a objetivação acontece quando o risco é associado ao medo
(“bomba”), mas visto como um “mal necessário”: o risco se justifica e é silenciado devido à
oferta de empregos pela usina. Para os familiares, a objetivação reside na ideia de medo
(“bomba”), como “arma” engatilhada ou “sujeita” a explodir, feito a rosa de Hiroshima. O
medo se manifesta também na resistência em obter informações fornecidas pela usina. No
grupo de alunos, o esquema representacional (não é possível afirmar que há RS), do risco
nuclear, está referenciado na “empresa que protege do risco” e cuida da segurança, como a
árvore que dá frutos. A realidade encontrada em Mambucaba se assemelha à da vila francesa
Ainay-le-Château, conforme estudo clássico de Denise Jodelet, onde as objeções iniciais
foram amenizadas pela ideia dos benefícios financeiros. O risco “nuclear” é mascarado e
ocultado dos diálogos sociais, inclusive na escola, caracterizando um “hábito do lugar”, um
“saber-viver-com” à possibilidade de acidente nuclear.
Palavras-chave: Representações Sociais, Risco Nuclear, Professores, Alunos, Familiares.

ABSTRACT
There is a nuclear risk situation, in Angra dos Reis (RJ)), in the district of Mambucaba
because of the presence of the Almirante Álvaro Alberto Nuclear Power Plant. Since the
beginning of the works in 1972 and also during the operation of Angra I in 1985, and of
Angra II in 1991, there were changes in the region. From 1970 to 1980 the number of
residents grew up from 885 to 3873 inhabitants. New schools were built and some of them
have the function of "evacuation centers" in case of a nuclear accident. The Civil Defense
defines the schools that must undergo evacuation exercises in a simulation of a nuclear
accident. In this singular situation in Brazil, with the arrival of the plant, there is a new event,
causing new practices and beliefs that can affect the functioning of the schools and the
teaching-learning relationships that occur there. In this particular context, some questions can
be asked: How do the people of the school perceive the plant and, consequently, the nuclear
risk in their daily lives? How do they approach the subject? Do they feel threatened? How do
they face the risk? How do they relate the nuclear risk, materialized in the plant, to the daily
life of the community? The panorama described underlies the general objective of this study,
which consists of investigating social representations of nuclear risk with teachers, students
and their family members of two public schools in Mambucaba. We chose the Theory of
Social Representations (TRS) to investigate the existing consensual universe built on nuclear
risk in the three groups. A qualitative study was carried out in two public schools, a state one,
located in one of the residential villages of the plant (School I) and the other is municipality,
located in the Parque Mambucaba neighborhood (School II). A total of 56 people were invited
to participate: 18, 9th grade students, (8 from School I and 10 from School II); 20 individuals,
9th grade teachers (8 from School I and 12 from School II) and 18, in the families of the 6 th
and of 9 th grade students (9 from 9th grade in School I plus 2 from 9th grade, besides 7 from
6th grade in School II). The 9th year of elementary school was chosen because this is the
period when students should learn, in Science, about nuclear energy. These individuals were
chosen because both educators, family members and students are subjects within the same
social space (school), living daily with the nuclear risk due to the presence of the plant in the
place. School visits were made; participant observation too, described in a field diary.
Exploratory research was also made besides the analysis of plant material and schools
documents. The individual interviews were analyzed based on the thematic content analysis.
The results are based on the figurative model of social representation (RS), which expresses a
set of meanings structured in an image built on "nuclear risk". For teachers, objectification
occurs when risk is associated with fear ("bomb"), but a "necessary evil": the risk is justified
and is silenced due to the supply of jobs by the plant. For family members, objectification
resides in the idea of fear ("bomb"), as a "weapon", that is cocked or "subject" to explode,
such as the Rose of Hiroshima. Fear also manifests itself in the resistance to obtaining
information from the plant. In the students group, the representational scheme (it is not
possible to say that there is SR) of the nuclear risk is referenced in the "company that protects
us from the risk" and takes care of our safety, like the tree that bears fruit. The reality found in
Mambucaba looks like the French village of Ainay-le-Château, according to Denise Jodelet's
classic study, where initial objections were softened by the idea of financial benefits. The
"nuclear risk” is camouflaged from the social dialogues, including at school, featuring a "habit
of place", a "knowing-live-with" the probability of nuclear accident.
Keywords: Social Representations, Nuclear Risk, Teachers, Students, Family.
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1. INTRODUÇÃO
O primeiro reator nuclear do mundo começou a funcionar, com reação em cadeia
autossustentável, em dezembro de 1942, no estádio de atletismo da Universidade de Chicago
(LEÃO, 1997). A partir de 1956 houve avanço desta tecnologia, que começou a ser utilizada
na construção de usinas nucleares (BARROS, 2012). Desde então, ampliou-se o número de
reatores espalhados pelo globo terrestre, como alternativa para o aumento do fornecimento de
energia no mundo.
Em 2010 foi constatado que, os maiores consumidores mundiais de energia nuclear
eram: Estados Unidos 30,9%; França 16%; Japão 10,1%; Rússia 5,8%; Coréia do Sul 5,2%;
Alemanha 5,1%; Canadá 3,4%; Ucrânia 3,4%; Suécia 2,5%; China 2,3% e Brasil 0,4% (ASH,
et al, 2010, p. 164). Esta produção de energia “supria” aproximadamente 14% da demanda
mundial de eletricidade (SAPUNARU, 2014; GONÇALVES, ALMEIDA, 2005).
Em 2016, somavam-se em operação 441 reatores nucleares ao redor do mundo. Entre
os maiores produtores de energia nuclear estão: 99 reatores nos EUA; 58 na França; 43 no
Japão; 34 na Rússia; 31 na China; 24 na Coreia do Sul; 16 no Reino Unido; 15 na Ucrânia,
entre outras (ELETRONUCLEAR, 2016). O Brasil participa desse cenário com duas usinas
nucleares em funcionamento, Angra I e Angra II, conjunto denominado Central Nuclear
Almirante Álvaro Alberto, situada na cidade de Angra dos Reis, no distrito de Mambucaba,
no Estado do Rio de Janeiro.
Atualmente encontra-se paralisada a construção do reator de Angra III. No site da
empresa consta que a previsão de retomada das obras ocorrerá à partir de 2018. O reator da
usina de Angra III faz parte da estatística de construção de novos reatores pelo globo terrestre.
Só na China estão em andamento 24 reatores, na Rússia oito, na Índia seis, nos Estados
Unidos da América cinco, nos Emirados Árabes Unidos quatro, na República da Coréia do
Sul outros quatro, além de outros dez países que apresentam de um a dois reatores já em obra
(ELETRONUCLEAR, 2016).
Nessa perspectiva, de acordo com Goldemberg (2011), o Plano Nacional de Energia
(PNE) previa a construção de mais quatro reatores nucleares, além dos reatores já existentes
em Angra I, II e futuramente a III, o que, até 2030, poderá elevar a participação nuclear
brasileira a 7,4% de geração de energia no país. Estudos apontam necessidade de ampliação
de usinas nucleares no Brasil, com propostas de instalação de usinas no nordeste brasileiro
(CABRAL, 2011); (ELETRONUCLEAR, 2016).
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Embora o governo brasileiro tenha decidido implantar a central nuclear no município
de Angra dos Reis, em 1971 (CARVALHO, 2012), as obras só tiveram início em 1972 com a
construção de Angra I e seu funcionamento começou em 1985. Já as obras de Angra II
começaram somente em 1991, entrando em operação nove anos mais tarde, em 2000. As
usinas de Angra dos Reis, em 2014, foram responsáveis por 2,86% da energia consumida no
país e um terço da utilizada no Estado do Rio de Janeiro (ELETRONUCLEAR, 2016).
A chegada da primeira usina nuclear provocou mudanças no cenário da região. A
empresa FURNAS Centrais Elétricas, responsável pela usina, construiu três grandes
alojamentos para os técnicos especializados, dois denominados de Vila Residencial e Operária
de Mambucaba, que fica a quatro quilômetros da Vila Histórica e ainda um terceiro, Vila
Residencial de Praia Brava, ao lado da usina que fica a dois quilômetros deste povoado
(CARDOSO, 2005).
No alojamento da Praia Brava cresce um centro comercial, com hospital,
supermercado, correio, cinema, barbearia e alguns bancos. A Vila de Praia Brava concentra
esses serviços, principalmente para atender os funcionários da Usina Nuclear, embora ofereça
serviços para todos os moradores da região. (CARDOSO, 2005).
No período de 1970 a 1980 a prefeitura de Angra dos Reis autorizou 37 novos
loteamentos, em consequência do aumento populacional decorrido das construções da BR101,
que liga Rio de Janeiro a São Paulo e da Usina Nuclear (Angra I). Os de maior incremento
populacional ocorreram no 4º distrito nos bairros do Frade e de Mambucaba, especialmente
em dois loteamentos denominados Parque Perequê e Parque Mambucaba. Nesses dez anos, o
número de habitantes de Mambucaba cresceu de 885 para 3873 habitantes, ou seja, um
crescimento de 450%. Em 1982, dados de pesquisa realizada pela prefeitura, apontaram que,
dos chefes de família residentes no 4º distrito, 91% era de imigrantes (IBAM, 1982).
O novo contingente populacional de trabalhadores da usina e de suas famílias,
associado à facilidade de acesso pela BR101, fez com que habitantes nativos da região
vendessem suas terras e casas, aproveitando a especulação imobiliária (CARDOSO, 2005) e,
trocassem a lavoura pelo trabalho na construção da usina, como assalariados. Assim, novas
construções foram edificadas, para receberem novos trabalhadores. Todo esse crescimento
não se deu de forma ordenada, com exceção das vilas da Usina Nuclear (CARDOSO, 2005).
Com relação à educação, para atender a demanda desse novo contingente
populacional, escolas foram construídas nos municípios do Frade e de Mambucaba, que
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atualmente contam com cinco Escolas Municipais e dois Colégios Estaduais. Os colégios
estaduais situam-se dentro das vilas operárias da usina, denominadas Vila de Praia Brava e
Residencial de Mambucaba. Quanto às demais escolas, uma se encontra no sertão, em área da
Mata Atlântica, distante da zona urbana, outras três, municipais, no bairro Parque Perequê,
que é considerado o maior centro comercial do município e, uma outra, na Vila Histórica de
Mambucaba.
Com a chegada dos trabalhadores, para as obras de construção da Central Nuclear,
parte destes operários, vinda do nordeste brasileiro, para os bairros periféricos da região de
Mambucaba, traz consigo um novo contexto cultural para a região. Entender esta fase auxilia
na compreensão de como se deu a reapropriação de sentido, do próprio local, e também a
apropriação da nova realidade com a Usina Nuclear, o “entorno próximo¹” (BECK, 2013, p.
8) 1. Afinal, além da vinda de novas pessoas, ocorreu principalmente a familiarização com a
chegada da usina, consequentemente, dessa nova energia chamada Nuclear.
A presença da usina e da energia nuclear, na comunidade, tende a despertar na
população local a ideia de risco, tanto material quanto psicológico. O risco material seja
técnico, humano, climático, dentre outros, enquadra-se em uma probabilidade estatística. Ao
tomar por base o número de usinas nucleares e os de acidentes nessas mesmas usinas, esse
risco torna-se relativamente baixo, dado às medidas preventivas de segurança que visam
evitá-lo. Já o risco psicológico, causa desconforto e não pode ser mensurado ou previsto, por
isso pode gerar instabilidade emocional. Refere-se às impressões, às expectativas do
indivíduo, aos seus valores simbólicos (MACHADO; CAMPOS, 2014).
Para compreender situações psicossociais como essas, o referencial teóricometodológico das representações sociais é de grande relevância. Na Teoria das
Representações Sociais (TRS), a representação é uma expressão simbólica dos
indivíduos/grupos. Está no pensamento e na ação, no que é compartilhado no grupo, por meio
da comunicação e das práticas sociais (JODELET, 2005). De acordo com Abric (2000), toda
realidade é representada, reconstruída e integrada, no sistema de valores do indivíduo ou
grupo. Assim, a TRS é adequada ao estudo da dimensão psicossocial do risco nuclear, pois se
relaciona com a construção/aceitação da realidade no dia a dia do grupo.( JODELET, 2005)

1

Beck (2013) se refere ao acidente nuclear na União Soviética, que suspende conceitos, inclusive, de tempo e
espaço, tornando o “Longe” próximo ou no entorno de cada pessoa.
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A presença da Usina Nuclear, em Mambucaba, pode provocar reações nos habitantes
locais, atribuição de significados, particularmente na comunidade escolar, lócus de interesse
dessa pesquisa. Para Chamon (2014), a formação dos indivíduos está fortemente associada à
educação formal, que apoia a sociedade em sua sobrevivência e reprodução. De acordo com a
autora, percebe-se a importância da escola, como meio de transmissão de conhecimento
acumulado, para a sociedade. Porém, esta necessidade de educação formal, para a transmissão
de conhecimento, não pode ser dissociada do contexto social em que a instituição escolar está
inserida. No caso de Mambucaba, há uma situação de risco, decorrente da presença da usina,
que pode afetar o funcionamento da escola e as relações de ensino-aprendizagem, que ali
ocorrem. Algumas escolas da região funcionam como “centros de evacuação” (a população se
dirige ao local para aguardar transporte em caso de acidente). A Defesa Civil tem uma
agenda, em que define escolas que devem passar por exercícios de evacuação, em uma
simulação de um acidente nuclear. Outra influência, decorrente da presença da usina, está
relacionada aos alunos, matriculados no Programa EJA (Educação de Jovens e Adultos), já
que deixam de frequentar as aulas por aproximadamente três meses, para trabalharem nas
paradas da usina em seu período de manutenção, muitos deles não voltando para a sala de
aula.
Nesta situação específica do Brasil, com a chegada da usina, há um novo evento
ocasionando novas práticas e crenças, que estruturam e explicam o consenso, o conflito, e as
experiências individuais. A partir disso, algumas novas questões podem ser colocadas: Como
os sujeitos da escola vêem a presença da usina e, consequentemente, o risco nuclear em seu
cotidiano? Como os sujeitos da escola abordam o assunto? Eles se sentem ameaçados? Como
enfrentam o risco? Como relacionam o risco nuclear, materializado na usina, ao cotidiano da
comunidade?
O panorama descrito embasa o objetivo geral desse estudo, que consiste em investigar
representações sociais do risco nuclear junto a professores, alunos e familiares de escolas
públicas de Mambucaba/Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. Foi escolhido o 9º ano
do Ensino Fundamental porque é o período em que os alunos estudam, em Ciências, sobre o
tema “energia nuclear”.
Os objetivos específicos visam: a) contrastar as representações sociais do risco nuclear
entre os três grupos (familiares, alunos e professores); b) verificar as informações que os
sujeitos têm sobre risco nuclear, e como as obtiveram; c) analisar conteúdos sobre “energia
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nuclear” e “risco nuclear” no conteúdo programático do 9º ano do Ensino Fundamental e d)
verificar as atitudes dos participantes em relação à energia produzida pela Eletronuclear.
É importante considerar que este objeto de representação – risco nuclear – no contexto
estudado, está estreitamente associado à presença da usina nuclear na comunidade. Esta
situação permite supor um entrelaçamento entre esses dois temas, como se a “usina” fosse
uma metonímia utilizada para referenciar o risco nuclear. De acordo com Mazzotti (2014,
p.222), “a metonímia, compara noções de mesmo gênero ou espécie”.
A ideia da presente pesquisa foi inspirada na leitura do livro “Loucuras e
Representações Sociais”, de Denise Jodelet (2005). Nesta obra são analisadas as
representações sociais em relação à doença mental e ao doente mental, em uma comunidade
francesa. O estudo foi realizado no início dos anos 70, do século passado, durante quatro anos
de pesquisa de campo, da autora em Ainay-le-Château. Nesta localidade francesa, algumas
famílias recebiam para que morassem, em suas residências, doentes mentais de um hospital
psiquiátrico próximo. A Colônia Familiar de Ainay-le-Château chegou a receber mais de mil
pacientes do hospital, instalados em cerca de 500 casas desta comunidade (JODELET, 2005).
A realidade encontrada e descrita por Jodelet (2005) lembra o vivenciado e percebido
na comunidade de Mambucaba, quando da realização de minha dissertação de mestrado,
intitulada “Relações Públicas como Estratégia de Gestão do Relacionamento Organizacional:
Estudo de Caso da Eletronuclear”, defendida em 2006. Este estudo não abordou a questão das
representações sociais, porém as histórias e práticas percebidas durante a pesquisa de campo
da dissertação acima citada, em Mambucaba, retrataram realidades que fazem lembrar as de
Jodelet, principalmente por configurarem comunidades pequenas, com características de vilas
em volta, e “dependentes” de uma “indústria” (“hospital” e “usina nuclear”).
Em ambos os casos, as objeções iniciais foram amenizadas pela ideia dos benefícios
financeiros, do progresso que possibilitaria à localidade tendo em vista o emprego e a geração
de renda para o consumo. Percebe-se assim certo mascaramento do risco, tanto o sentido por
moradores de Ainay-le-Château, devido ao contato com a loucura, quanto o do possível
contágio radioativo presente em Angra. Este risco tende a ser ocultado nos diálogos sociais e,
com o tempo, vai sendo familiarizado pelos indivíduos, que não o questionam mais,
convivendo com ele em seu dia a dia, como um hábito do lugar: “O hábito traduz então a
experiência, pela qual tudo, até o insólito, tornando-se costumeiro, acaba por tornar-se banal”.
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“[...] essa experiência está socialmente codificada. [...] recebeu, logo de saída, do seu
ambiente, as regras de um saber-viver-com” (JODELET, 2005, p. 90-91).
Assim, os habitantes da Colônia Familiar, de Ainay-le-Château, passaram a saberviver-com a loucura e, os de Mambucaba, com o risco nuclear. Sendo que, no caso do estudo
de Jodelet, a loucura era identificada/referenciada pelo hospital, e no do risco nuclear, pela
usina. Em relação à Mambucaba, é possível dizer que, só a chegada dos novos trabalhadores
para a construção da usina já se tornaria uma situação singular para a região, mobilizando
diferentes formas de pensamento, o que é propício aos estudos das representações sociais.
Entretanto, surge também a energia produzida pela usina, algo estranho, ameaçador, que pode
colocar as pessoas do lugar “em risco”, fato que, por si, justificaria esse estudo.
Acredita-se que a pesquisa em questão tem relevância e originalidade, colaborando
para a compreensão da representação social do risco nuclear, elaborada por professores,
alunos e familiares, no contexto escolar de Mambucaba. Pretende-se verificar, em que medida
a situação de risco. provocada pela usina. pode afetar o cotidiano escolar, incluindo as práticas
dos agentes que fazem parte da escola e também aos processos de ensino-aprendizagem.
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2. ENERGIA NUCLEAR E RISCO NUCLEAR: Uma Revisão de Literatura Sobre o
Objeto de Representação

A energia atômica, mais conhecida como nuclear, é utilizada para a produção de
eletricidade, a partir do processo de fissão ou de fusão do núcleo dos átomos, que tem maior
quantidade de prótons e neutros. Esses são escolhidos por liberarem mais calor, utilizado na
conversão da energia térmica em elétrica. Assim, as usinas nucleares também são
termonucleares (SAPUNARU, 2014)
Entre os dois processos de produção nuclear, a fusão ocorre quando dois ou mais
núcleos se unem para produzir um novo elemento e, a fissão, produz a divisão do núcleo
atômico em duas ou mais partes. Esse segundo processo é o mais utilizado na produção da
energia nuclear.
A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de
eletricidade em usinas nucleares. É usada em mais de 400 centrais nucleares em todo
o mundo, principalmente em países como a França, Japão, Estados Unidos,
Alemanha, Suécia, Espanha, China, Rússia, Coréia do Sul, Paquistão e Índia, entre
outros. (ELETRONUCLEAR, 2017, s/p)

O urânio vem sendo o mais empregado no processo de produção de energia atômica,
dada a sua grande potencialidade energética e ampla disponibilidade na natureza, o que faz
com que seu custo não seja elevado. A reserva de urânio brasileira coloca o país em sexto
lugar, no ranking desse minério. O Brasil também busca ser autossuficiente em seu
enriquecimento, o que está previsto para 2022, conforme a Indústrias Nucleares do Brasil
(INB, 2017).
As usinas nucleares têm os mesmos procedimentos de uma usina térmica
convencional, contudo para gerar calor utilizam como combustível, o urânio. O átomo de
urânio ao ser enriquecido passa de 0,7% para 3,5%, constituindo o urânio 235 que é acoplado
em pequenas pastilhas montadas dentro de varetas colocadas no interior do reator, onde passa
pelo processo de fissão.
No processo de fissão nuclear, a divisão do núcleo de urânio 235 gera uma reação em
cadeia produzindo calor em milhões de graus Celsius. Essa temperatura é utilizada para
transformar a água em vapor e, esta gira turbinas, produzindo correntes elétricas que são
destinadas a geradores elétricos, de onde seguem para as torres de transmissão. A fissão
nuclear para produção de energia é realizada dentro dos reatores, esses são amplamente
aquecidos e precisam ser refrigerados. Por isso, a construção de usinas próximas a rios ou
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mares. (SAPUNARU, 2014; GONÇALVES, ALMEIDA, 2005). A seguir a Figura 1 ilustra
esse processo, que ocorre nos reatores de Angra I e II.
Figura 1 - Energia produzida na Eletronuclear

Fonte: Eletronuclear (2017, s/p).

Os reatores das usinas de Angra são de água pressurizada (PWR), tendo três sistemas
de água, com funções diferenciadas e independentes entre si. O circuito/sistema primário tem
duas funções: primeiramente a água é aquecida no reator, depois é transferida para o gerador
de vapor e, transformando-se em vapor (processo secundário), move as turbinas. Após esse
processo, retorna refrigerada para o pressurizador com a finalidade de resfriar o reator. O
sistema terciário utiliza a água do mar para refrigerar todo o processo, tendo depois o retorno
da mesma ao oceano.
Embora o processo de produção da energia nuclear seja responsável pelo fornecimento
de 16% da energia consumida no mundo, e em alguns países, já esteja consolidada como
alternativa para o seu fornecimento (ASH, et al, 2010; SAPUNARU, 2014), há ainda
questionamentos e relutância por parte de alguns segmentos da sociedade, que dificultam sua
expansão. Alguns obstáculos são o alto custo, as dificuldades de localização e o licenciamento
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para instalação, objeções públicas e, principalmente, a destinação de resíduos e desativação de
usinas. (ASH, et al, 2010)
Conforme Goldemberg (2017, p. 1), são três os riscos do uso da energia nuclear:
físicos, econômicos e estratégicos. Os riscos físicos são atribuídos à radioatividade, inerente a
esse tipo de energia, que ocorre no processo de enriquecimento do urânio e no uso da
produção da energia, nos reatores das usinas “[...] onde podem ocorrer acidentes que liberem
radioatividade no meio ambiente (como ocorreu em Chernobyl), e na armazenagem dos
resíduos altamente radioativos”.
O autor acrescenta que o enriquecimento do urânio, para 3%, faz com que aumente em
80% as chances de explosão nuclear, como a vista em Hiroshima e Nagasaki. Outra questão,
decorrente da radioatividade produzida pelos reatores nucleares, quando dispersas no ar, causa
prejuízos, como os evidenciados em Chernobyl que durará milhares de anos.
Após a produção da energia, o urânio terá de ser armazenado, bem como outros lixos
radioativos decorrentes dessa produção. Para Goldemberg (2017), a questão é que não existe
uma forma adequada de armazená-los em definitivo, embora já existam 70 mil toneladas,
armazenadas provisoriamente junto aos reatores nucleares em uso no mundo. Sobre os riscos
econômicos, o autor aponta o custo da energia nuclear, que é maior do que outros processos
de produção de energia, já que as despesas com a segurança dos reatores para evitar acidentes
é grande, aumentando o custo final dessa energia:
[...] sistemas de segurança de reatores são mais sofisticados do que os sistemas de
geração não-nuclear, o que torna a eletricidade produzida mais cara; interromper o
funcionamento dos reatores é mais frequente do que em usinas não-nucleares,
justamente devido à preocupação com riscos nucleares e atrasos na construção de
reatores são frequentes – o que aumenta muito o seu custo de capital, devido aos
juros – devido à oposição de grupos antinucleares. (ELETRONUCLEAR, 2016, p.
8)

Além dos sistemas de segurança, o tempo de vida útil das usinas nucleares também
pode ser incluído como fator econômico, tendo em vista a brevidade desse sistema (40 anos),
podendo ter a licença renovada por mais 20 anos. A justificativa para o investimento na
revitalização das usinas baseia-se no fato de que representam menor investimento que a
construção de novas operadoras. (ELETRONUCLEAR, 2016)
Mesmo assim, os investimentos são altos. A obra de Angra III foi orçada em sete
bilhões, que já foram gastos, mas para concluí-la estima-se que ainda faltem 17 bilhões. A
usina começou a ser construída em 1984, suas obras seguiram até 1986 quando foram
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suspensas por questões econômicas e políticas, agravadas pela repercussão do acidente de
Chernobyl. A paralização das obras durou 25 anos, sendo retomada em 2009. Em 2016 a
estrutura já construída se encontrava com 58% concluída, novamente suspensa, em função de
denúncias de esquemas de corrupção:
Para se ter uma ideia do que isso significa, a hidrelétrica de Teles Pires, na divisa
entre Mato Grosso e Pará, que tem potência de 1.820 MW e entrou em operação no
fim de 2015, custou R$ 3,9 bilhões. Com o custo total de Angra 3, portanto, seria
possível construir seis hidrelétricas de Teles Pires, com uma geração total de 10.920
MW. (BORGES, 2017, p. 1)

Além dos atrasos e novos investimentos na construção de Angra III, seus
equipamentos foram comprados juntamente com os de Angra I e ficaram armazenados
durante esse tempo. A usina de Angra I, já tem 30 anos e deverá ser revitalizada. Conforme
Villela (2015)2 nesses 30 anos foram gastos US$ 45 bilhões na construção de apenas duas
usinas. A seguir a imagem de como se encontra a Usina de Angra III.
Figura 2 – Obras de Construção de Angra III

Fonte: Jornal Estadão de 03 de junho de 2017.

Buscou-se um parâmetro, em relação aos valores de construção e operação das
usinas, que pudessem confirmar ou não, os citados pelo Jornal O Globo. No site da
Eletronuclear são apresentados links com os custos de Angra I e II diferenciados dos
noticiados pelo jornal. Esses dados estão disponibilizados no Link “Saiba Mais”, na palavra
de
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Matéria de Gustavo Villela, publicada no Jornal O Globo de 2015, no caderno de Economia. Disponível em: <
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/cercada-de-polemica-usina-nuclear-angra-1-construida-na-ditaduramilitar-16997174>. Acessado em set. 2017.
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“Quanto custou a instalação de Angra 1? Segundo o Balanço Anual (2014) da Eletronuclear,
publicado no dia 16/04/2015, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o custo bruto de
construção das instalações de Angra 1, atribuído à Eletronuclear, foi de R$ 2.975.330.769,46,
A esse valor deve-se somar o que foi gasto na compra de equipamentos para Angra I, também
registrado no site: “Os equipamentos de Angra 1 estão registrados pelo valor de R$
2.448.507.779,23, na data-base de 31/12/2014”.
Os cálculos apresentados no site da empresa para a Usina de Angra II referentes à sua
construção e instalação, foram diferentes, “R$ 6.049.149.508,11”, números relativos a data
“até 31 de dezembro de 2014”. Nessa mesma data, a importância informada para as compras
de

equipamentos

de

Angra

II,

foram

na

ordem

de:

“R$

4.978.183.837,02

(ELETRONUCLEAR, 2016).
Além dos dois riscos apresentados por Goldemberg (2017), o físico e o econômico, o
autor considera que ainda existam os estratégicos, que também são relacionados à energia
nuclear e, se referem ao uso do urânio enriquecido ou do plutônio (resultantes do
funcionamento dos reatores nucleares), para criação de armamentos nucleares, aumentando a
possibilidade de conflitos mundiais:
Como se sabe, o Tratado de Não Proliferação Nuclear adotado em 1967 tinha como
objetivo "congelar" a posse de armas nucleares às 5 potências nucleares da época:
Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França e China. Na prática, o que se
viu é que a Índia, o Paquistão e Israel adquiriram também armas nucleares, criando
sérios problemas no cenário internacional. Além disso, o Iraque tentou produzir
armas nucleares, uma das causas das guerras do Oriente Médio, bem como África do
Sul, Líbia, Irã e Coréia do Norte. Até o Brasil e a Argentina desenvolveram
atividades nessa direção durante o período militar, só desistindo delas através de um
acordo firmado em 1992, que criou uma área desnuclearizada na América Latina e
uma agência brasileira–argentina para fiscalizar sua observância (ABACC –
Agência Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle).

O autor lembra que o congelamento nuclear, propiciado pelo Tratado de Não
Proliferação Nuclear, foi revertido pelo presidente Bush, dos Estados Unidos. A disseminação
do uso dessa tecnologia favorece a mais de 30 países em desenvolvimento, aumentando os
riscos, relacionados anteriormente.
De acordo com Ferreira (2012), outra questão que representa uma preocupação em
relação à energia nuclear, é a associação com a bomba atômica, com risco ou perigo, que
muitas vezes referem-se a situações do passado, como Chernobyl e Hiroshima. A autora
destaca a importância de se trabalhar a divulgação da energia nuclear de maneira que informe
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corretamente sobre sua importância, desmistificando-a. Para isto, ela acredita que os
professores podem ser os melhores auxiliadores, principalmente através do uso de conteúdos
didáticos pertinentes. Ferreira (2012) também acredita no potencial do professor, na
propagação do uso da tecnologia nuclear, devido sua condição de formador de opinião e a de
aprimoramento dos conteúdos didáticos, empregados nas escolas.
Fortalecendo esse pensamento, os autores Alvim et al (2007, s/p.) acreditam que esta
forma de energia deve ser incorporada aos meios de produção do Brasil, integrando as
hidrelétricas, de forma que se atenda à demanda do consumo de energia, que é cada vez maior
no país: "A energia nuclear deve ter participação nessa geração, por motivos econômicos,
ambientais, tecnológicos e estratégicos.”
Por outro lado, Beck (2011) aborda os riscos e as consequências inéditas para a
humanidade contemporânea, decorrentes da produção de bens, por meio da energia nuclear.
O pensamento do autor pode ser associado aos riscos de vazamento radioativo que, ao se
dispersarem na atmosfera, afetam a fauna e a flora, como visto em acidentes nucleares do
passado, sendo o mais crítico o de Chernobyl, ocorrido em 1986 na União Soviética.
Outros acidentes também podem ser mencionados, inclusive no Brasil, com o Césio137, em Goiânia (1987), onde aconteceu a contaminação por radioatividade, ao ser
encontrado um aparelho, utilizado em radioterapias, dentro de uma clínica abandonada e que
foi desmontado, em um terreno baldio, por catadores de ferro velho. Outro incidente, devido a
fenômenos da natureza, foi o de Fukushima Daiichi, no Japão, sendo o mais recente, em 2011,
(SILVA, 2012).
Esse acidente também pode ser remetido aos riscos físicos, apontados por Goldemberg
(2017), a partir do que aconteceu na natureza. Algumas medidas de segurança foram revistas
e solicitadas pelos órgãos reguladores, aos países que se utilizam de usinas nucleares. Desse
modo, as usinas criaram programas com procedimentos, que visam evitar ou resolver
situações de vulnerabilidade decorrentes do processo de produção de energia atômica. Foram
sugeridas onze ações, propícias à melhorias:
Estrutura Regulatória; Avaliação da Resistência Sísmica da Central; Verificação das
defesas para Enchentes e Tsunamis; Instalação de Geradores Diesel de Emergência,
se Necessário; Verificação das Bombas de Refrigeração de emergência; Verificação
Instrumentação da piscina dos Elementos Combustíveis Usados; Instalação de
Recombinadores de Hidrogênio; Instalação de Ventilação Especial na Contenção;
Criar SAMG‟s (Procedimentos para gestão de acidentes severos); Avaliação de
acidentes múltiplos (para centrais com mais de um reator). (PANORAMA DA
ENERGIA NUCLEAR NO MUNDO, 2016)
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Entre essas ações, a que diz respeito a “Verificação Instrumentação da Piscina dos
Elementos Combustíveis Usados”, referem-se aos resíduos decorrentes da produção de
energia nuclear, denominados rejeitos e/ou resíduos radioativos, que ficam armazenados
nessas piscinas/reservatórios de água, próximos aos reatores e, que só podem ser removidos
após serem resfriados. Estes detritos também podem ser associados ao pensamento de risco,
devido ao alto grau de contaminação radioativa que podem gerar (BECK, 2011).
No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) determina os
procedimentos e cuidados pertinentes a esses resíduos. Por exemplo, ela estabelece os
preceitos normativos para a construção dos depósitos de rejeito, o tratamento, o
armazenamento e o transporte, além de realizar inspeções rotineiras para verificar as
condições de segurança. Há classificações diferenciadas para o rejeito, que pode ser qualquer
“[...] material resultante de atividades humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades
superiores aos limites de isenção, estabelecidos pela CNEN, para o qual a reutilização é
imprópria ou não prevista” (BARROS, 2012, p. 23-24). Já os resíduos radioativos, rejeitos,
mais característicos das usinas nucleares, correspondem a toda:
[...] substância remanescente gerada em instalações industriais que contenham
radionuclídeos das séries naturais do urânio e ou tório, para a qual a reutilização é
possível, levando em consideração aspectos de proteção radiológica estabelecidos
pela CNEN. (BARROS, 2012, p. 23-24)

No entanto, ambos precisam de espaço e isolamento apropriado para serem
armazenados, pois em contato com seres humanos, ou ambiente externo, podem provocar
sérios danos, como os apresentados pelo acidente do rejeito radiológico de Goiânia, em 1987
(SILVA, 2005), mesmo que em termos de hierarquia não tenha sido considerado de alto nível.
Como afirma Barros (2012, p. 25):
Os rejeitos de Alto Nível de Radiação (“High Level Waste – HLW”) têm atividade
de vida longa e, como geram quantidades consideráveis de calor, necessitam de
resfriamento por no mínimo 10 anos. Durante esse período, os rejeitos HLW são
mantidos em instalações de armazenamento inicial (piscinas de resfriamento de
combustível usado) junto às centrais nucleares que os produziram. [...] isolados de
humanos e do ambiente por dezenas de milhares de anos.

No caso das usinas de Angra, de acordo com informações do site da empresa3, os
rejeitos classificados como de baixa radioatividade, são materiais utilizados na operação das
usinas, como luvas, sapatilhas, roupas especiais, equipamentos e até fitas crepes. Depois de
3

Como são classificados os rejeitos radioativos.
http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Perguntasfrequentes/Temasgeraisrejeitos.aspx
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coletados e separados, estes materiais sofrem um processo de descontaminação para reduzir
seus níveis de radioatividade. Alguns materiais são triturados e prensados, para ocuparem
menos espaço, e acondicionados em recipientes que bloqueiam a passagem da radiação.
Os resíduos de média radioatividade, compostos de filtros, efluentes líquidos
solidificados e resinas, são acondicionados em uma matriz sólida de cimento e mantidos
dentro de recipientes de aço apropriados. Com o passar do tempo, esse material perde a
radioatividade. Enquanto isto não acontece, fica encapsulado e é armazenado em depósitos
isolados e monitorados.
Os rejeitos de alta radioatividade são os elementos combustíveis usados na geração de
energia termonuclear. Como podem ser reaproveitados no futuro, depois de reprocessados,
não chegam a ser propriamente rejeitos. Os elementos combustíveis já utilizados na geração
de energia, ficam armazenados em piscinas especiais (Figura 4) dentro dos prédios de
segurança das usinas. Os rejeitos de baixa e média radioatividade, ficam em depósitos (Figura
3), dentro da área da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Itaorna, até
que a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) escolha um local para armazená-los
definitivamente. Esses depósitos não estão localizados no interior das usinas, mas em área
externa, próxima à Rodovia Rio-Santos, com acesso restrito, com um funcionário, mantendo o
controle de entrada 24hs por dia.
Figura 3 – Depósito de Rejeito Usina Angra dos Reis

Fonte: Eletronuclear (2017)

Ainda no site da empresa, encontram-se informações diversas a respeito do rejeito.
Em relação à quantidade armazenada até a presente data, informa que tem, em caráter
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provisório, todo resíduo produzido pelas usinas Angra I, desde 1982, e Angra II, desde 2001.
Em relação à Angra I, são 7039 embalados estocados, que ocupam cerca de 2.847 m3. De
Angra 2, são 503 embalados, que ocupam 100,6 m3. Para minimizar o efeito desses números,
a Eletronuclear apresenta os dados dos EUA, com cerca de 70 mil toneladas de combustível
nuclear usado, atualmente armazenado em 131 lugares de 31 estados do país.
A respeito da quantidade de elementos combustíveis, rejeitos de alta atividade,
armazenados nas piscinas de combustível usado (Figura 4), a empresa diz que em abril de
2015, Angra I possuía 935 elementos combustíveis e Angra II – 787 elementos
combustíveis. A empresa atesta que as piscinas de combustível, usadas para armazenamento
dos rejeitos das usinas Angra I e Angra II, têm plena capacidade de armazenamento até 2021,
ano em que deve estar concluída uma nova unidade de Armazenamento Complementar a
Seco, com capacidade de até 300 elementos. Para tanto a Eletronuclear negociou com a
Prefeitura de Angra dos Reis, a utilização do solo e, investirá em compensações
socioambientais na região, mais o valor inicial de 317 milhões de reais na construção dessas
novas estruturas de armazenamento de rejeito (ELETRONUCLEAR, 2016, 29).
Figura 4 – Reservatório de Armazenagem de Rejeitos de Alta Atividade

Fonte: site da Eletronuclear
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A Usina Nuclear, em seu site, mantem no item “Saiba Mais” temas gerais a respeito de
gerenciamento de resíduos radioativos, com questões que visam esclarecer a segurança do
armazenamento do rejeito. Com relação a uma das questões apresentadas no site “Quanto
tempo os rejeitos precisam ficar armazenados para deixar de causar ameaça à população?”, a
empresa responde de forma genérica, que varia de segundos até vários anos, porém que
“durante todo esse período os rejeitos estarão adequadamente acondicionados e monitorados.
” Sobre a pergunta: “O que é a meia-vida dos radionuclídeos?” A resposta é especificamente
técnica, com figuras e gráficos de difícil entendimento aos leigos.
Devido aos fatores tempo e periculosidade, os resíduos radioativos representam um
dos fortes argumentos contra a produção de energia nuclear, principalmente no que se refere
aos debates ambientais (ASH et al, 2010) e à busca por fontes de energias sustentáveis. No
entanto, embora haja riscos, Goldemberg (2011) afirma que, na primeira década do século
XXI, 62 novos reatores estavam sendo construídos em diversos países.
Para justificar essa expansão, Goldemberg (2011) apresenta considerações que podem
ser utilizadas como contra-argumento ao risco. Segundo o autor, para o funcionamento das
usinas, com reatores nucleares, é necessária pequena quantidade de combustível, sendo este
um aspecto que chama a atenção para a geração de eletricidade. Goldemberg (2011) ainda
acrescenta que essa produção de energia não emite gases e com isto não favorece o
aquecimento do planeta.
Mesmo assim, esses argumentos, podem ser questionados devido a fatores econômicos
e de conhecimento técnico específico, pois além de alto investimento, torna-se imprescindível
mão de obra qualificada para a segurança necessária ao seu funcionamento (ASH, 2010, et al).
Goldemberg (2011, p. 14), ao descrever os custos com a produção de matéria prima para
funcionamento da usina, afirma:
O Brasil domina a tecnologia do ciclo do combustível, inclusive a principal fase, que
é o enriquecimento. A primeira fase da unidade de enriquecimento, de Resende, [...],
deverá suprir 60% do combustível consumido nas usinas de Angra I e II. Contudo, o
enriquecimento de urânio exige instalações consideráveis, cujo custo de capital é de
cerca de 1 bilhão de dólares. Uma carga típica de reator como o de Angra II custa
cerca de 10 milhões de dólares no mercado internacional. É por essa razão que, para
justificar a construção de uma unidade de enriquecimento, que custa 1 bilhão de
dólares, seriam necessários pelo menos dez reatores nucleares em funcionamento.
Caso contrário, valeria mais a pena comprar o urânio enriquecido no mercado
internacional.
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Entende-se que o Brasil tem vantagens, em relação a outros países que não detém a
tecnologia do enriquecimento do urânio, porém, para justificar esta prática, o país deverá
investir na construção de novos reatores, contrariando a tendência mundial, que é a de
substituir essa energia por outra, sustentável, e a característica do próprio país, que tem várias
fontes desse tipo de energia (ASH, 2010).
Outra consideração importante: ao aumentar as usinas nucleares no Brasil,
consequentemente aumentarão os depósitos de rejeito radioativo, espalhados pelo país, como
já acontece nos EUA. Embora se procure manter a segurança nesses reservatórios, os riscos
de contaminação sempre existirão, seja por falha técnica ou humana, ou ainda, em decorrência
dos fenômenos da natureza. Nas encostas de Angra dos Reis, sempre ocorrem deslizamentos
na época de chuvas, inclusive com barreiras nas estradas, o que dificulta a evacuação.
Conforme Beck (2013, p. 10): “Essa atividade residual, diante do risco residual
realmente existente, encontra-se na inconciliabilidade e imperceptividade do perigo, seus
cúmplices mais eficazes.” Portanto, o risco é real e iminente, evidenciado, por exemplo, por
Chernobyl em 1986, cuja cidade só poderá ser habitada novamente em 900 anos.
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3- A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (TRS) COMO REFERENCIAL
PARA A ABORDAGEM DOS RISCOS
Os riscos, como possibilidade de lesão e morte, sempre estiveram presentes na
humanidade, sejam eles de caráter individual ou coletivo. Contudo, Beck (2013), diz que
tomaram outra proporção com a modernidade, transformando-se de risco em perigo,
tornando-se global e se espalhando, como no caso da ameaça nuclear, sem distinção entre
ricos e pobres, empresários ou assalariados, já que todos sofrem as mesmas ameaças e efeitos.
Outro risco que merece ser mencionado é o decorrente das ações humanas, Machado e
Campos (2014, p. 43) relatam que “Sujeitos empenhados em executar qualquer ação, por mais
simples que seja, estão expostos ao erro e às falhas”. Os autores levantaram a representação
social do risco de acidente aéreo e da segurança de voo de pilotos comerciais e constataram
que aviadores, controladores de voo e profissionais da manutenção, erram e são causadores de
pequenos e grandes acidentes. A esse respeito, Wilde (2005, p. 22-23) acrescenta que em
todas as atividades realizadas pelas pessoas há uma aceitabilidade de haver risco:
Em qualquer atividade que desenvolvam as pessoas estão continuamente checando a
quantidade de risco a que sentem de estarem expostas. Elas a comparam com a
quantidade de risco que querem aceitar e tentam reduzir qualquer diferença a zero.
Portanto, se o nível do risco subjetivamente experimentado é mais baixo do que o
aceitável, as pessoas tendem a se engajar em ações que aumentam sua exposição ao
risco. Se, no entanto, o nível do risco subjetivamente é maior do que o aceitável, elas
tentam ter maior cuidado.

As situações de risco existem até mesmo em ocasiões simples e prazerosas do
universo infantil, decorrentes do brincar. Momento esse, em que provavelmente, tem início o
aprendizado quanto à aceitabilidade do risco. No entanto, na modernidade, o que antes parecia
singela brincadeira, passou a ser ameaça à saúde e a ter limitações que comprometem o
aprendizado de desafios, por crianças superprotegidas (BENTO, 2017). Conforme a autora
(2017, p. 391), o Conselho Nacional de Educação (CNE) de Portugal, em 2011, elaborou um
documento com recomendações relativas ao valor da educação para o risco. “[...] a percepção
exagerada do risco conduz a uma vigilância excessiva e a comportamentos autoprotetores que
podem degradar a qualidade de vida”, da criança.
Em algumas situações, o risco é real e constante. Segundo Dejours (1987), em
determinadas categorias profissionais, na indústria, por exemplo, existem riscos relacionados
à integridade física e que, por vezes, é coletivo. Mesmo sendo realizado um esforço para
extingui-lo, com medidas de segurança, isso não ocorre. Seja por não conhecê-lo totalmente,
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por insuficiência financeira ou por outras circunstâncias, tornando-o residual, mantendo assim
a sensação de que continua a existir, pois não foi extinto integralmente. Dejours (1987) diz
ainda que, embora esse risco seja coletivo, deve ser assumido individualmente, o que leva a
aumentar o sentimento de insegurança interno.
O autor comenta então sobre o sofrimento de trabalhadores, nas indústrias químicas,
onde por todo o lado, faz-se menção a acidentes, desde cartazes e avisos luminosos à
equipamentos utilizados (capacetes, máscaras...), causando um maior sentimento de medo do
que o de proteção. Acrescenta assim que, até mesmo a aparência da fábrica, seus sons e
ruídos, cheiros e todo o ambiente, suscitam receios aos trabalhadores, gerando constante
sensação de medo, inclusive quando estão fora do trabalho. Esses estados foram identificados
por Dejours (1987) nas falas dos funcionários: “tensão nervosa”, “ficar uma pilha” e “com os
nervos à flor da pele”. Bem como, no relato de uso de medicamentos, para ansiedade, e falta
de sono.
Para Bento (2017, p. 391), “[...] a noção de risco não pode ser vista apenas como
ameaça à saúde e ao bem-estar do indivíduo, relacionando-se também, de forma positiva, com
atitudes de empreendedorismo, inovação e aventura.” Desse modo, se a criança for estimulada
a ousar em suas brincadeiras, conquistará a consciências de risco, mas também o sentimento
de coragem ao superá-lo. Essa experiência tende a formar adultos mais ousados e confiantes,
propícios a cenários diferentes dos encontrados nas fábricas, segundo Dejours.
Por outro lado, caso sejam tolhidas as experiências de brincar, em decorrência do
risco, acaba-se por anunciar e reforçar o sentimento de medo vivenciado pelos trabalhadores
das indústrias, já descrito por Dejours (1987). Conforme o autor, ao lado do risco real
(confirmado pelos acidentes; seja previsível, imprevisível e que causa ansiedade específica),
também pode existir o risco suposto, do qual se tem apenas conhecimento difuso e de
responsabilidade do trabalhador. A falta de informações sobre os limites do risco e do melhor
método de prevenção a ser usado, faz com que o sentimento de medo seja ampliado.
Conforme Machado e Campos (2014, p. 50)
[...] o medo e o risco fazem parte do convívio humano, mas eles são ignorados nas
mais diversas situações. O medo da morte e de sentir dor possivelmente acompanha
o homem e causa um desconforto consciente ou mesmo inconsciente por não
conseguir mensurá-lo e prevê-lo. A instabilidade emocional e a imprevisibilidade do
dano físico e material geram no homem a necessidade de criar técnicas de controle
do risco de uma possível catástrofe pessoal ou social.
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Todo esse receio se reflete no campo do trabalho, onde são criadas defesas específicas
e que muitas das vezes não são percebidas, a não ser indiretamente. Para Dejours (1987)
diante dos riscos à integridade física, concentram-se ações voltadas para a saúde do corpo,
mas ignoram-se os aspectos mentais que envolvem os indivíduos: seus gestos, palavras e tons
em que são pronunciadas, etc. A não observância desses aspectos torna imperceptível a
ansiedade e o medo que comprometem o equilíbrio emocional do trabalhador.
Os sofrimentos, descrito por Dejours (1987), por Machado e Campos (2014),
poderiam ser minimizados, caso sejam adotadas as sugestões do Conselho Nacional de
Educação de Portugal durante a fase infantil. “Importa compreender o risco, saber geri-lo,
minimizá-lo e promover na escola uma cultura onde a consciências de risco não seja tão
exagerada que leve à paralisia, nem tão reduzida que conduza à irresponsabilidade” (BENTO,
2017, p. 391).
Percebe-se nesse sentido, a importância da escola na construção da sociedade em
decorrência decisiva na convivência com os riscos do ambiente de trabalho. A escola precisa
educar para o risco, expondo-o “[...] não só como indicador da probabilidade de algo correr
mal, mas também como indicador de sucesso em empreendimentos e iniciativas pessoais”.
(CNE, 2011, BENTO, 2017, p. 391)
A consequência dessa lacuna, de estímulos e reflexões a respeito do risco na infância,
tanto por parte da escola como por parte da família (BENTO, 2017), traz a possibilidade na
idade adulta de, ao se deparar com questões de risco no trabalho, por inabilidade,
desenvolverem, a ideologia defensiva contra o medo. Dejours (1987) estudou o
comportamento dos trabalhadores da construção civil e, nessa categoria profissional, sabe-se
que o perigo é legítimo, dado a constantes acidentes mortais.
Apesar de todas essas informações, os operários resistem em adotar os procedimentos
de segurança, como se não tivessem consciências dos riscos que vivenciam diariamente.
Dejour (1987) afirma que tal comportamento se revela uma defesa inconsciente contra o medo
e que, mesmo fora do trabalho, o medo aparece camuflado. O autor identificou esse
sentimento no diálogo com esses trabalhadores quando eles manifestaram vertigens, dores de
cabeça e uso de medicamentos para ansiedade.
A postura de rejeição e de repulsa ao perigo, demonstrado nessa categoria profissional,
corresponde à inversão da afirmação relativa ao risco, e não é suficiente para esses
profissionais se sentirem seguros. Os colaboradores vão além, criam outros riscos, de forma
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que possam se sentir dominadores do perigo vivenciado e não o inverso. Para Dejours (1987),
nesse caso, a fachada, “pseudoinconsciências” do perigo, resulta de um sistema defensivo
inconsciente destinado a controlar o medo e tem caráter coletivo, compactuada e confirmada
por todos os elementos do grupo:
Na verdade, para funcionar, este sistema necessita de encontrar sua confirmação.
Ninguém pode ter medo. Ninguém deve demonstrá-lo. Ninguém pode ficar à
margem deste código profissional. Ninguém pode recusar sua contribuição
individual para o sistema de defesa. Nunca se deve falar de perigo, risco, acidente,
nem do medo. E estas instruções implícitas são respeitadas [...] na tentativa de
suportar o risco. (DEJOURS, 1987, p. 70-71)

No caso das indústrias químicas, da aviação, da construção civil e de outras áreas
profissionais equivalentes, o risco é latente e legítimo. Mas para entender as crenças desses
trabalhadores, e da comunidade, do entorno dessas empresas, nem sempre é fácil. Elas podem
estar camufladas em suas ações. Para Campos (2012, p. 14) a crença “[...] se refere a uma
ideia ou a uma hipótese sustentada por um grupo cultural como base para um julgamento que
carrega uma aceitação de algo como verdadeiro mesmo na ausência de prova”, ou ainda, que
não seja real.
Na Colônia familiar de Ainay-le-Château, Jodelet (2005, p. 88-89) precisou realizar
profundas observações, a ponto de conviver com os moradores da vila, por quatro anos, para
entender o “saber-viver-com”: Sem medo da loucura, sentimento apregoado pelos habitantes
da região, na verdade uma “fachada de um fato coletivo”. Embora, na Colônia Francesa, o
medo dos moradores fosse consciente, diferente dos grupos estudados por Dejours (1987),
ainda assim era aceito como regra social, sem questionamento.
Desse modo, as crenças construídas em torno do medo consciente, em Ainay-leChâteau, ou nas indústrias, onde o risco profissional é verdadeiro e o medo inconsciente,
ambos foram estabelecidos por normas sociais (CAMPOS, 2012). Na busca por compreender
os significados atribuídos ao risco de acidente nuclear, pelos grupos de Mambucaba, o
arcabouço da Teoria das Representações Sociais assegura o entendimento de seus
comportamentos.
No estado atual da teoria das representações sociais, é plenamente aceito que uma
representação seja um sistema cognitivo que age ao mesmo tempo sobre os
indivíduos que o elaboram como sobre a situação social na qual ela se insere. Este
sistema age sobre os indivíduos através de relações de significados. Uma
representação dá significado a uma dada situação social, bem como aos
comportamentos e condutas observados. (CAMPOS, 2012, p.14)
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As considerações de Campos mostram que o ser humano não está só, ele tem uma
visão de mundo que não é só sua, é partilhada e formalizada por meio da interação com outras
pessoas e com situações do cotidiano. Essa interação ocorre por meio das relações sociais, no
compartilhamento de significados, que estabelecem práticas comuns aos envolvidos em um
mesmo grupo social. Conforme Chamon (2014, p. 305):
[...] a prática social está ligada a uma rede de relações sociais em que os indivíduos
partilham significados, ou seja, está ligada ao fazer, não apenas individual, mas,
sobretudo, ao fazer vivenciado em um domínio social. Sob esse aspecto, as
representações sociais – que estruturam esse compartilhamento de significados e são
estruturadas por ele – estabelecem a relação com as práticas sociais, uma das razões
fundamentais para seu estudo.

Compreender como se dá à construção de significados, o fenômeno de partilha, a
apropriação do novo pelos indivíduos, em que base ele foi organizado, e sobre qual saber se
assenta, estabelece um aspecto central no estudo de representações sociais. Conforme Jodelet
(2001) a representação social corresponde ao conhecimento produzido e compartilhado por
grupos de sujeitos pertencentes a um conjunto social. Os autores Santos, Tura e Arruda (2013,
p. 139) estabelecem a importância dos sujeitos e de sua interação para a formação da
representação: "[...] as representações sociais são construções e, por isso, os atores sociais são
ativos e criativos nesse processo."
A partir dessa construção, o conhecimento toma forma nas práticas diárias dos
indivíduos, constituindo-se em realidade social. Tais práticas servem de guia para conduta
mais segura e confortável no âmbito do grupo, favorecendo o sentimento de pertença a ele.
Para Naiff e Naiff (2008, p.404) “As representações sociais nascem no cotidiano, nas
interações que estabelecemos, seja na família, no trabalho, na escola, nas relações com a
saúde, entre outras dimensões da vida social, ou seja, onde quer que exista uma realidade a ser
apropriada e partilhada”.
A TRS foi proposta por Serge Moscovici em 1961. Trata-se de uma teoria
relativamente recente, com a finalidade específica de compreender comportamentos sociais,
que envolvem o indivíduo e o(s) grupo(s) inseridos em um contexto social. Visa identificar
como algo desconhecido e não familiar, se torna familiar e confortável para os indivíduos,
gerando um universo consensual (MOSCOVICI, 2011). Para Guareschi e Roso (2014, p. 11):
Ainda que exista a apropriação/reconstrução individual das representações sociais,
elas transbordam a vida mental do indivíduo isolado e formam uma realidade
própria, compondo a identidade de um grupo social, orientando e justificando suas
práticas sociais.
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Assim, a realidade que se torna comum aos grupos, reapropriada em seu sentido e
transformada, passa a ser compartilhada pelos indivíduos em suas interações, que se adaptam
a ela em suas práticas e condutas diárias, construindo a realidade social (ABRIC, 2000). Desta
forma, a TRS privilegia a realidade elaborada, compartilhada e vivenciada por sujeitos que
integram um mesmo contexto social. Segundo Jodelet (2001, p. 21), as representações
expressam o grupo que as elaborou e também o objeto por ele representado, demonstrando
“uma visão consensual da realidade” e a dinâmica social das representações.
Para Chamon (2014, p. 305) “São as representações sociais o que explica como um
grupo se apropria de um objeto social e recria coletivamente seu significado, gerando, a priori,
uma orientação para sua prática e, a posteriori, uma justificativa para suas ações”. Desse
modo, a representação social almeja investigar esse universo consensual, ou conhecimento do
senso comum, relacionado a um objeto (re)significado pelo grupo. A respeito de grupo, cabe
estabelecer sua concepção em estudos de representação social. Conforme Campos (2003),
corresponde a uma coletividade que tem interpretação comum da realidade, ou seja, afina-se
em suas crenças quanto ao objeto de representação.
Para que os grupos existam, deve-se verificar se há consciências de similitude, algo
em comum, alguma constituição simbólica em que seus membros concordem internamente
(CAMPOS, 2003). E também, em torno de quais, princípios tomam uma posição para
manutenção do universo consensual, ou seja, o que é dito ou feito tende a reconfirmar os
significados (MOSCOVICI, 1981).
Desta maneira, cabe a observação do cotidiano para captação do que se tornou
consensual, as convenções e memórias do grupo (MOSCOVICI, 1981). Se as pessoas aderem
às mesmas crenças, em torno de que elas se estruturam? São homogêneas ou existe uma
minoria? É importante investigar o sistema de valores, normas e práticas onde as
representações estão “enraizadas”, amparadas, sustentadas. Em relação ao objeto de pesquisa,
“risco nuclear”, os sujeitos aceitam o nível de risco por “indiscernibilidade dos perigos”
(BECK, 2013, p. 10) ou devido à teoria da homeostase de Wilde? (2005, p. 22)
A homeostase do risco afirma que, em qualquer atividade, as pessoas aceitam
subjetivamente certo nível de risco, estimado para sua saúde, sua segurança e para outras
coisas que dão valor, em troca dos benefícios que esperam receber daquela atividade
(transporte, trabalho, comer, beber, uso de drogas, divertimento, romances, esportes ou
qualquer outra coisa) (WILDE, 2005).
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.Conforme Moscovici (1981), os grupos não são receptores passivos. Eles formam
pensamentos de maneira independente e por iniciativa própria, gerando e expressando
representações. Para se constatar a existência do grupo, torna-se necessário entender a
comunicação que ocorre intragrupo e dominar o fenômeno de interpretação (conversação
cotidiana do grupo com outro(s) - intra e extra grupo – poder, política, negociação...). Essas
interações permitem a compreensão do conhecimento partilhado pelos grupos a respeito do
risco nuclear. É preciso considerar:
[...] as normas sociais, às quais o sujeito adere ou não adere pela mediação dos
grupos, [...] podendo transformar as normas anteriores. [...] Desse modo, uma RS é
uma norma grupal, no sentido que ela define (normatiza) o que é, para este grupo e
não para outro grupo, o objeto em questão. (CAMPOS, 2005, p. 87-88)

Portanto, tem-se que identificar os comportamentos dos grupos, onde se assemelham,
diferenciam-se os pouco prováveis “[...]porém aceitáveis ou justificáveis e aqueles que são
inaceitáveis, não condizentes com o objeto social representado" (CAMPOS, 2005, p. 88). No
entanto, para isso tem-se que observar o contexto das práticas comunicativas, no que se refere
à resistência e à transformação da sociedade, através de "[...] ideias, cenários, prescrições de
condutas e atividades, enfim, verdadeiros procedimentos para delimitar, para normatizar a
relação entre o objeto em si e sua representação" (CAMPOS, 2005, p. 89).
No contexto do presente estudo, o objeto “risco nuclear e sua representação” será
investigado em três grupos (pais, alunos e professores), em duas escolas da comunidade de
Mambucaba. Serão observadas as comunicações que estabelecem entre si, a interação com o
ambiente, as informações que ali circulam as apreensões presentes e as trocas cotidianas que
formam o pensamento espontâneo, ou do senso comum (JODELET, 2001).
Por meio desse estudo, pretende-se compreender o modo como os sujeitos se reportam
ao objeto (risco nuclear), a visão consensual a respeito do tema, onde ela está embasada. E
também os elementos que organizam tal visão, que demonstram um saber sobre a realidade,
representações sociais que “[...] envolvem a pertença social dos indivíduos com as
implicações afetivas e normativas, com as interiorizações de experiências, práticas, modelos
de condutas e pensamentos, socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social
[...]” (JODELET, 2001, p. 22).
Pretende-se também abordar a familiarização dos grupos com algo novo - a chegada
da energia nuclear por meio da usina. Ou seja, um objeto desconhecido, não familiar, não só
na localidade, mas no país, que se coloca como novidade a ser interpretada, construída e
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reconstruída por parte dos sujeitos estudados. Conforme Moscovici, (1981), as representações
formadas sobre uma teoria científica, ou artefato, ocorrem no esforço de tornar algo nãofamiliar, em algo comum, presente no cotidiano.
Em relação à energia produzida pela Eletronuclear, sem precedentes no Brasil,
particularmente em Mambucaba, é preciso encontrar elementos do saber utilizados como
pontes pelos sujeitos para formar um conhecimento prático e específico. O estudo adota a
abordagem processual inaugurada por Moscovici, e seguida por Jodelet, que visa investigar os
processos formadores da representação social: a objetivação e a ancoragem.
Na abordagem processual (ou genética), Moscovici (1961), propõe dois processos
formadores que geram a representação social: a objetivação e a ancoragem (MOSCOVICI,
2012). Na fase da objetivação, materializa-se a palavra, duplica-se um conceito abstrato, em
figura, na busca de materializá-lo, torná-lo concreto. Ocorre a construção formal de um
conhecimento. Conforme Chamon (2014, p. 306) “A objetivação é o processo que torna
concreto o que é abstrato. Ela substitui o objeto pela sua imagem, a imagem tornando-se o
próprio objeto e não mais sua representação.” Esse processo ajuda a naturalizar o novo, em
nova informação, introduzir o novo em um quadro de referência conhecido, tornando familiar,
o estranho.
Jodelet (1990)4 esclarece que os processos de objetivação e ancoragem contribuem
para a compreensão de como se forma o conhecimento do objeto que os sujeitos passaram a
incorporar no seu cotidiano. A autora propõe três fases para a objetivação: seleção e
descontextualização dos elementos da teoria, formação do núcleo figurativo e naturalização.
Na seleção e descontextualização dos elementos da teoria, ocorre a apropriação do
novo, com base nos critérios culturais e normativos existentes (sistema de valores circulante).
Estes critérios nortearão a ressignificação do objeto. Diante do novo, selecionam-se as
informações concordantes com esses critérios, de forma a torná-lo aceitável e condizente com
a realidade em que o grupo está inserido. Ou seja, haverá uma construção seletiva alicerçada
nas informações sobre o novo objeto, compatíveis com os interesses, os valores e as crenças
do grupo. (JODELET, 1990)
Na esquematização estruturante, segunda fase da objetivação, ocorre à condensação/
materialização do novo. Na ressignificação/apropriação do objeto ocorre a formação do
núcleo figurativo, fase em que é possível identificar a estrutura conceitual que foi formada e
4

Jodelet, D. Représentation sociale: Phénomènes, concept et théorie. In S. Moscovivi (Org) Psychologie
Sociale.Paris, Presses Universitaires de France, 1990. Texto Traduzido por Mazzotti, Alda Judith, 2013.
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como os conceitos elaborados/imaginados se organizam para expressar a apreensão do objeto
de representação pelos sujeitos. (JODELET, 1990)
Quando chega a esse estágio, a propagação do novo reapropriado/familiarizado,
através dos diálogos e da vivência social, faz com que ocorra a generalização e consequente
naturalização do objeto (JODELET, 2001). Para Moscovici (1981), houve a incorporação e a
apropriação do novo sentido que foi dado ao objeto, de tal forma que o mesmo passa a ser
compartilhado coletivamente, se naturalizando no universo social.
O modelo ou núcleo figurativo corresponde a um esquema demonstrativo da
organização da representação do objeto, elaborado pelos sujeitos de um mesmo grupo social.
Ou seja, refere-se a uma imagem que conta a história de como se deu a estruturação da
representação pelo grupo, em seu processo de constituição e elaboração (MOSCOVICI,
2012). Assim, por meio desse esquema, torna-se possível compreender como esses sujeitos
apreenderam o novo, tornando-o simplificado e aceitável em seu dia-a-dia.
Para Moscovici (2012), o núcleo figurativo refere-se à enorme quantidade de palavras
que circulam em torno de determinado objeto e que, ao serem selecionadas e associadas,
produzem significado concreto. Trata-se de ligar as palavras ao objeto da RS. Uma forma de
estabelecer essa ligação, é sugerida por Mazzotti (1998)5, que aconselha o uso de metáforas
como elementos de significação do núcleo figurativo: “[...] núcleos figurativos das
representações sociais podem ser vistos como resultantes de metaforizações ou como
constituídos por metáforas”. Contudo o autor estabelece que a análise da metáfora “requer
controles como os fornecidos pela análise de discurso”. No caso desse estudo adota-se a
análise de conteúdo temática, como poderá ser visto mais adiante.
No entanto, como explicar a maneira, como essas novas informações foram integradas
e incorporadas pelo indivíduo ou pelo grupo? (JODELET, 2005). Como o desconhecido e
inquietante tornou-se familiar, destituindo o desconforto e a intimidação? Esse processo parte
de algo já existente e conhecido pelo sujeito, de forma que possa ser comparado,
caracterizado, etiquetado, classificado, rotulado, encaixado e nomeado a algo aceitável,
apropriado em seu meio, ou seja, ancorado (MOSCOVICI, 1981).
A ancoragem corresponde à incorporação ou assimilação de novos elementos de um
objeto em um sistema de categorias familiares, conhecidas e funcionais aos indivíduos.
5

MAZZOTTI, Tarso Bolina. Investigando os núcleos figurativos como metáforas. Jornada Internacional sobre
Representações Sociais: Teoria e Aplicações. Natal (RN), 25-28 de novembro de 1998. Trabalho completo
apresentado no Grupo de Trabalho n.9.
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Conforme Trindade, Santos e Almeida (2014, p. 110), “[...] corresponde exatamente à
incorporação de novos elementos de um objeto em um sistema de categorias familiares e
funcionais aos indivíduos, e que lhes estão facilmente disponíveis na memória.” Assim,
Ancora-se o “diferente” em representações já existentes, transforma-se em visão coletiva, o
que foi classificado pelo grupo, tornando “[...] real um esquema conceitual”, substituindo
“[...] uma imagem por sua contrapartida material” (MOSCOVICI, 2012, p. 100). Essa
substituição ocorre pela assimilação do novo em valores pré-existentes do indivíduo. As
autoras Trindade, Santos e Almeida (2014, p. 110), acrescentam que a ancoragem:
[...] permite ao indivíduo integrar o objeto da representação em um sistema de
valores que lhe é próprio, denominando e classificando-o em função dos laços que
este objeto mantém com sua inserção social. Assim, um novo objeto é ancorado
quando ele passa a fazer parte de um sistema de categorias já existentes, mediante
alguns ajustes.

O processo de ancoragem, relacionado dialeticamente à objetivação, articula as três
funções básicas da representação, que são a integração da novidade; a interpretação da
realidade e a orientação das condutas e das relações sociais. Desta maneira, a objetivação e a
ancoragem esclarecem a integração da novidade, por meio da relação do sujeito com o objeto
(JODELET, 1990). Conforme Campos (2014, p. 2):
[...] a ancoragem e a objetivação são fundamentais no modo como os
indivíduos/grupos lidam com uma RS, como forma de conhecimento, ou como
“estrutura de conhecimento”. Neste sentido, são os processos pelos quais novos
conhecimentos são articulados com a realidade simbólica existente.

Com relação ao presente estudo, existe a necessidade de conhecer em quais sistemas
anteriores, os diferentes grupos de Mambucaba ancoraram sua relação com o objeto “risco
nuclear”, materializado na usina. Também é preciso investigar qual significado é atribuído ao
objeto por cada um dos diferentes grupos sociais envolvidos (CAMPOS, 2014).
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4- CAMINHO METODOLÓGICO E PESQUISA DE CAMPO
A metodologia permite o direcionamento da pesquisa, o caminho a ser seguido para
alcançar seu objetivo. Dessa maneira, pautou-se na pesquisa qualitativa, com opção pela
etnografia, que possibilita a análise e a interpretação dos atos humanos, auxiliando na
investigação, bem de perto, de seus hábitos, comportamentos e práticas (JODELET, 2005).
Por meio deste método, a investigadora entrou em contato direto e prolongado com os sujeitos
e grupos da pesquisa.

4.1- Pesquisa Etnográfica

A pesquisa do tipo etnográfica, por ser conduzida no local onde os grupos habitam,
(ANGROSINO, 2009), visa compreender a vivência dos sujeitos a partir de suas perspectivas,
em seu ambiente natural. Conforme Geertz (1989), o que define a pesquisa etnográfica é a
descrição densa do objeto em estudo. Além de densa, diz que deve ser microscópica, para
retirar-lhe a essência.
Para Geertz (1989), o essencial é aprofundar a busca pelas particularidades, olhar as
dimensões simbólicas da ação social, ou seja, “mergulhar no meio delas”. Para isto, tem-se
que “ver as coisas do ponto de vista do ator” (1989, p. 24). “[...] ver as coisas do ponto de
vista dos nativos [...]. O que é importante é descobrir que diabos eles acham que estão
fazendo. Em um certo sentido, ninguém sabe isto tão bem quanto eles próprios [...]” (2006, p.
88-89). Considera-se que eles interpretam os acontecimentos de primeira mão, pois se trata de
sua cultura.
Essa observação cuidadosa e sistemática da vida que levam, da fórmula que usam para
definir o que lhes acontece (GEERTZ, 1989), permite relatar, registrar e interpretar como
essas pessoas têm aprendido a ver, ouvir, falar, pensar e agir em relação ao objeto de estudo.
Segundo Geertz (1989, p. 27): “Deve-se atentar para o comportamento, e com exatidão, pois é
através do fluxo do comportamento – ou, mais precisamente, da ação social – que as formas
culturais encontram articulação”. Por esse motivo, a necessidade de uma descrição densa
utilizando-se de “[...] uma hierarquia estratificada de estruturas significantes em torno das
quais todos os ângulos são observados e retratados minuciosamente para serem estudados e
decifrados” (GEERTZ, 1989, p. 15).
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No processo etnográfico, o pesquisador interage com o campo e os sujeitos envolvidos
na pesquisa (ANGROSINO, 2009) e precisa encontrar a justa medida entre proximidade e
distanciamento com os grupos observados, a fim de manter coerência entre “o concebido, o
vivido e o percebido”, o interpretado (STECANELA, 2013, p. 193). Não é tornar-se nativo,
mas conversar com eles, com capacidade de demonstrar na descrição desse diálogo, ter
penetrado - e ter sido penetrado – pelos mesmos. No entanto, uma boa descrição já é densa e
implica em interpretação do pesquisador, no sentido de “construir uma leitura de” algo. Para
Geertz (1989, p. 15): “O pesquisador vai além de um decifrador de códigos, deve agir como
um crítico literário na busca de determinar a base social do objeto em estudo e sua
importância”.
Cabe ao pesquisador descrever densamente e sistematicamente o campo, mas com o
cuidado de não afetá-lo ou ser afetado por ele demasiadamente na construção dos dados, já
que terá de interpretá-los: “como ela é extraordinariamente “densa”. [...] o que chamamos de
nossos dados são realmente nossa própria construção das construções de outras pessoas, do
que elas e seus compatriotas se propõem [...] é determinar muito da nossa compreensão dele”
(GEERTZ, 1989, p. 19). Essa compreensão é claramente percebida nos relatos de Jodelet
(2005), quando a autora utiliza da etnografia para descrever a vida diária dos moradores de
Ainay-le-Château, para obter considerações sobre doença mental, no estudo sobre “Loucuras
e Representações Sociais”.
No presente estudo, a pesquisa etnográfica foi realizada por meio de visitas semanais
às escolas para a observação dos comportamentos habituais e previsíveis das pessoas
(ANGROSINO, 2009), durante dois anos, de 2014 a 2016. As visitas incluíram observações e
contatos no entorno das escolas, considerando a vila de Mambucaba e os espaços associados
às usinas (vilas, comércio, praia, entre outros).
Com essa ação pretendeu-se olhar as dimensões simbólicas da ação social, o que era
dito (o pensamento, o conteúdo, a substância), (GEERTZ, 1989). Essa proposta incluiu
observações registradas em diário de campo, análise de documentos das usinas e das escolas,
formulários para caracterização de perfil sócio-profissional dos sujeitos e entrevistas
individuais.
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4.2 - Campo
O estudo foi realizado no 4º distrito de Angra dos Reis – Mambucaba. Mais
especificamente em duas escolas públicas, um Colégio Estadual situado dentro de uma das
Vilas Residenciais da Usina (Escola I) e uma Escola Municipal, localizada no Bairro Parque
Mambucaba (Escola II). Essas escolas foram definidas com base em contato com a direção e
aprovação para a realização da pesquisa. A seguir apresenta-se a imagem aérea da localização
das Escola I e II.
Figura 5 – Ilustração da Localização das Escolas Pesquisadas

Escola II – Parque Mambucaba

Escola I – Vila Residencial

Fonte: http://mcparente.blogspot.com.br (2017)

Esta imagem permite a visualização geográfica das áreas onde as duas escolas se
encontram e a proximidade entre ambas, cerca de 10 km. A BR 101 separa as duas
localidades (Vila Residencial e Parque Mambucaba) e as ligam à Eletronuclear por 15 km,
seguindo a direita da foto.
A Escola I oferece Ensino Fundamental e Médio e foi criada em de abril de 1980,
tornando-se colégio em setembro de 2001. Em agosto de 2016 estavam matriculados 1025
alunos no Ensino Fundamental e 415 alunos no Ensino Médio. Funciona em duas edificações
que foram construídas separadamente com uma distância aproximadamente de 500 metros. O
prédio, localizado na Praça da Bandeira, atende as turmas do 1º Segmento do Ensino
Fundamental, enquanto que o da Praça da República, onde fica localizada a secretaria do
colégio, atende aos alunos do 2º Segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
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Figura 6 – Ilustração do Colégio Estadual – Escola I

Fonte: Dos registros da autora em visita a Escola I.

Construída em pavimentos térreos, cercadas de varandas, suas salas de aula ficam com
as portas abertas voltadas para um amplo pátio descoberto com vista para as montanhas. A
quadra de esporte fica na área externa próxima à praia e também é descoberta. Na imagem
abaixo (Figura 7) é possível conferir os dois prédios da Escola I, com suas quadras próximas
ao mar.
Figura 7– Vila Residencial de Mambucaba

Fonte: Wikimapia (2011).
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A estrutura em que a Escola I está inserida oferece um ambiente agradável para todo o
contingente escolar e chama a atenção do aluno do 3º ano do Ensino Médio, que morou nos
Estados Unidos, na Espanha e na França: “[...] a estrutura dá para ver que é, parece mesmo
que tá na Vila, não é parecido com as outras escolas... não assim, posso falar o refeitório,
biblioteca, essa sala, a estrutura é diferente. Mais interessante.” (AEM)6
Por ser dentro da vila, cercada em toda a sua extensão e com patrulhamento regular
dos profissionais da empresa, oferece mais segurança, que é percebida pelos alunos, como
ainda relata (AEM) “[...] a gente se sente bem nessa escola, aqui na Vila é bem seguro assim,
a gente pode sair da escola, a gente se sente seguro.”
A Escola I atende tanto filhos de funcionários mais graduados da usina (classe média
da Vila) quanto de pais desempregados do Parque Mambucaba, conforme a fala do professor
de sociologia (P1), vindo de Curitiba. Na época das entrevistas estava com quatro meses de
trabalho na escola.
[...] é notável assim é... a influência da usina no local, tanto quanto da ocupação do
território aqui por conta da construção da usina e quanto à questão de consequência,
quanto das classes sociais que estão aqui na escola mesmo. [...] tem tanto filhos de
operários da usina mais qualificados, como pessoas que tem... que sofrem uma
vulnerabilidade social maior aqui na região, que estão desempregadas, mas que
permanecem no local.

O professor acrescenta: “A própria estrutura social que tem aqui na Vila, garante pros
alunos um ambiente de sociabilidade entre eles, na praia, na quadra, que eles não teriam se
fosse [...] numa favela no Rio de Janeiro. [...] a escola é o principal meio de convívio deles.”
(P1).
Subentende-se que além do espaço escolar, a convivência entre os alunos da Escola I
seja dispersa, pois em sua maioria residem no bairro Parque Mambucaba (Perequê) e fora esse
ambiente não teriam contato com seus colegas, filhos de funcionários da Eletronuclear.
Dificilmente frequentariam a Vila Residencial, a não ser para ir à praia ou trabalhar para esses
funcionários.

6

O aluno do 3º ano do Ensino Médio foi convidado para uma conversa, por ter morado na França, próximo de
usinas nucleares, podendo contribuir com informações sobre a atuação da escola nesse contexto.
No decorrer do texto o aluno do Ensino Médio será identificado como (AEM), os demais alunos entre A1 a A18;
os professores entre P1 a P20; .os familiares entre F1 a F18.
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A Escola II foi fundada em 1982 e oferece Educação de Jovens e Adultos – Supletivo
e Ensino Fundamental. Está situada no maior bairro de Angra dos Reis. Em setembro de 2016
estavam matriculados 850 alunos. As famílias de seus alunos, em geral, são provenientes de
outras regiões do país e vieram trabalhar na usina ou em seu entorno. Poucos nasceram em
Mambucaba. Alguns trabalham na casa de funcionários da Eletronuclear, outros no setor de
limpeza da usina, ou nos períodos de manutenção, chamados de “paradas”, às vezes não
retornando à escola. A seguir apresenta-se a ilustração da Escola II.
Figura 8 – Escola Municipal no Parque Mambucaba

Fonte: Dos registros da autora em visita a Escola I.

A Escola II funciona em um prédio de dois andares, as portas das salas são abertas
para um corredor fechado. O pátio é parcialmente coberto, sua quadra de esportes é
descoberta e fica na área externa do prédio, porém dentro dos muros da escola. Além das
características citadas, a Escola II reflete a realidade da região em vários aspectos. Por
exemplo, seus alunos refletem a origem de seus pais e dos moradores da região de
Mambucaba, conforme o relato do professor de história (P18), há três anos na escola:
[...] os alunos daqui são mais tranquilos, né, tem uma dinâmica diferente, né, são
bem mais ligados à..., aqui, ao lugar né, tanto que muitos vieram por trabalho dos
pais, [...] ou são, vem do Nordeste ou vem de Volta Redonda né, ou vem do Rio...
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então é... são poucos mesmo que nasceram aqui, então cada um vem com sua
característica.
[...] geralmente a Eletro tem terceirizadas, né... e acaba fazendo mutirão de serviços,
aí de tempos em tempos tem trabalhadores vindos do Nordeste ou até mesmo, hoje
mesmo no 6º ano tenho aluno de Sergipe, tenho aluno da Bahia né, e também tenho
alunos que nasceram aqui, tenho aluna de Curitiba no 9º ano, certo? que a mãe
passou no concurso de Angra dos Reis e acabou vindo pra cá, dando aula [...] numa
creche no Perequê [...] então a gente tem essa coisa do Brasil todo dentro da nossa
escola.

As professoras de Geografia, (P15) que trabalha na escola há oito anos, e (P12), que
está há 15 anos, expõem outros aspectos que também auxiliam no entendimento do lugar, com
relação à comunidade, familiares dos alunos e principalmente à própria sala de aula:

[...] quase todos os meus alunos, eles dependem diretamente da usina, os alunos
aqui, principalmente os que trabalham, os mais velhos dependem direta ou
indiretamente da usina, muitos deles trabalham na parada, ou trabalham em setor de
manutenção, ou de limpeza, ou em casas de pessoas que trabalham na usina, então
muito gira em torno disso. (P15)
[...] geralmente eles são empregados domésticos do pessoal da usina, marinheiro,
essas coisas, hoje até deu uma mudada assim, porque eles estudaram, tem alguns que
se qualificaram e conseguiram trabalhar na usina. [...] numa parada da usina, que ela
acontece ou pela troca do uranio ou por manutenção, eles ganham pra trabalhar
nessa parada, então, muitos alunos deixam de estudar pra trabalhar na parada da
usina, alguns retornam, outros não. (P12)

Essa escola faz parte do plano de evacuação da usina, dando abrigo às famílias que
devem deixar suas casas, em caso de acidente. Em decorrência desse plano, a Defesa Civil
tem essa escola na relação para a realização de treinamentos para a comunidade em suas
instalações. Também se prevê simulações de retirada com os alunos, a fim de evitar o pânico:
[...] aqui nós estamos num raio, aqui o plano ele é feito por raios né, então o plano
primeiro é a Praia Brava, o Frade é o que tá... é o segundo e o Pereque não é área de
evacuação, a gente não é área de evacuação, muito pelo contrário, a gente recebe
essas pessoas que vão sair, porque eu acho que nós estamos num raio de 15 metros,
o Frade num raio de 10 e a Praia Brava ..., eu acho que é isso, então a nossa
localização, ela é, o nosso risco né, é menor do que os outros lugares. (P12)
(geografia)

Segundo a Defesa Civil, os treinamentos ocorrem conforme a demanda das escolas,
que devem encaminhar ofício solicitando o trabalho. Apesar dessas informações da Defesa
Civil, foi observado que na Escola II os treinamentos não estão acontecendo. Para os alunos
desta escola, esses treinamentos, não ocorreram nos últimos oito anos. A direção da escola
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também não sabia da necessidade do encaminhamento de ofício para solicitação dos
treinamentos.
4.3 - Sujeitos

Nesse trabalho os sujeitos foram escolhidos pelo pesquisador de forma proposital em
função das questões de interesse do estudo e também da disponibilidade dos mesmos
(ALVES-MAZZOTTI, 1999). Foram convidados a participar da pesquisa um total de 56
sujeitos: 18 alunos do 9º ano (8 da Escola I e 10 da Escola II); 20 docentes do 9º ano (8 da
Escola I e 12 da Escola II) e 18 familiares de alunos do 6º e 9º anos (nove familiares do nono
ano na Escola I além de, 2 do nono ano e sete do sexto ano na Escola II).
Adotou-se o 9º ano pelo conteúdo ministrado nesse ano especificamente, ENERGIA,
incluindo a nuclear, que se dá nesse período. Em relação aos familiares dos participantes da
pesquisa, eles não foram necessariamente os mesmos dos alunos entrevistados. No entanto, os
alunos e os familiares deveriam residir em Mambucaba, ou na região.
Optou-se por estes sujeitos porque tanto os educadores, como os familiares e os
alunos, são atores inseridos em um mesmo espaço social (escola), convivendo cotidianamente
com o risco nuclear em decorrência da presença da usina no local.
4.3.1 – Sujeitos Professores
Os professores foram identificados na pesquisa como “P” e seguem a sequencia de P1
a P8 na Escola I e P9 a P20 na Escola II. Na Escola I, o professor com mais tempo de atuação
tem 15 anos, na disciplina de Matemática, e o mais novo, com quatro meses, é o professor de
Sociologia. Os professores da Escola I são em sua maioria (seis) da cidade do Rio de Janeiro,
um de Curitiba (PR) e uma de Angra dos Reis (RJ). Todos os entrevistados são concursados.
Nos dias em que dão aula na escola, três docentes ficam hospedados na casa de parentes na
Vila Residencial, um reside em Paraty e outra em Angra dos Reis. Duas professoras são
casadas com funcionários da Eletronuclear e residem na Vila Residencial. Um professor
alugava casa no bairro Parque Mambucaba.
Na Escola II, o maior tempo ministrando aula é do professor de Português/Inglês, com
21 anos de magistério na escola. E os dois com menos tempo (seis meses) são de Sociologia e
de Língua Portuguesa. Em sua maioria são oriundos da cidade do Rio de Janeiro (sete), uma

53

professora de Angra dos Reis (RJ), dois da cidade de Barra Mansa e dois de Volta Redonda
(RJ). Entre eles dois são contratados e os demais concursados. Nos dias em que atuam na
escola, ficam em uma casa alugada, chamada pelos mesmos de “república”, no bairro Parque
Mambucaba, com exceção de um professor que tem casa no mesmo bairro.
Na Escola I, seis professores concluíram o ensino superior e dois são pós-graduados.
Todos dão aula em escola pública e uma das professoras também leciona em escola privada.
A faixa etária desses professores é bem diversificada: um está com menos de 30 anos, três
estão entre 31 a 40 anos, dois entre 41 a 50 anos e dois entre 51 a 60 anos. Quanto ao tempo
de magistério a mais recente tem seis anos e o professor com mais tempo 36 anos. Sendo que
três estão com mais de 20 anos de trabalho.
Na Escola II, nove professores terminaram o ensino superior, dois são pós-graduados e
um concluiu o mestrado, todos lecionam, somente, em escolas públicas. A faixa etária de
maior incidência entre eles ficou entre 31 a 40 anos, com seis professores. Três estão entre 41
a 50 anos; dois entre 51 a 60 anos e um com menos de 30 anos. Quanto ao tempo de
magistério a mais recente tem oito anos e o professor com mais tempo 25 anos. Como na
Escola I, três se encontram com mais de 20 anos de trabalho.
4.3.2 – Sujeitos Alunos

Participaram das entrevistas oito alunos da Escola I e dez alunos da Escola II,
identificados na pesquisa como “A” e seguem a sequencia de A1 a A8 na Escola I e A9 a A18
na Escola II. As entrevistas foram realizadas em espaços das escolas, por exemplo, biblioteca,
pátio, sala de aula e refeitório, nos horários livres dos alunos. Os alunos foram convidados a
participar. Em caso de aceite, foi solicitada autorização a um responsável, que deveria assinar
o Termo de Consentimento (Apêndice 9.1 e 9.2) para a realização do estudo.
Em ambas as Escolas (I e II), os alunos entrevistados pertencem ao 9º ano. Os alunos
da Escola I têm entre 13 e 16 anos. Cinco são nascidos na região, sendo que três no Parque
Mambucaba, um de Angra dos Reis e outro de Paraty. Duas vieram do Rio de Janeiro, e um
de Barra Mansa. Duas alunas frequentam aulas na Escola I há mais tempo (15 e oito anos) e o
com menos tempo a dois anos e cinco meses (AEM).
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Os alunos da Escola II encontram-se entre 14 e 16 anos, quatro deles nasceram no
Parque Mambucaba, um em Angra dos Reis e outro em Paraty. Os demais vieram de fora, de
Volta Redonda, São Paulo e Minas Gerais. Estudam na Escola II entre três a quatro anos.
Os alunos que vieram de fora, de ambas as escolas, vieram acompanhando seus pais
para estarem próximos aos familiares que já residiam no Parque Mambucaba na busca de
novas oportunidades profissionais, de certa forma repetindo seus antecessores quando
também chegaram a região.
O aluno (AEM), da Escola II, foi convidado para uma conversa, como complemento
ao estudo por considerar que suas informações contribuiriam para a pesquisa por dois
motivos: ter morado na França perto de indústrias nucleares; ter estudado em escolas
francesas com práticas diferenciadas devido a essa proximidade. Este aluno tinha 17 anos na
data da pesquisa (junho de 2016), morou nos Estados Unidos, na Espanha e na França. Desde
que voltou para o Brasil, há dois anos e cinco meses, estudava na Escola I.
4.3.3 – Sujeitos Familiares
Os familiares entrevistados foram identificados na pesquisa como “F” e seguem a
sequencia de F1 a F9 na Escola I e F10 a F18 na Escola II. Na Escola I foram entrevistados
nove pais do 9º ano. Estas entrevistas foram realizadas durante as reuniões de pais
promovidas pela escola. Entre eles, somente um é do sexo masculino que veio de Volta
Redonda, Estado do Rio de Janeiro, para Mambucaba para montar sua própria oficina
mecânica. Das mulheres, duas são concursadas e trabalham na direção de escolas, residem em
Paraty, sendo que uma delas é nascida nessa cidade e a outra veio de Volta Redonda ao ser
aprovada em concurso.
As demais, seis mulheres entrevistadas, são do lar e vieram para a região
acompanhando seus maridos ou familiares em busca de melhor atuação profissional, sendo
que o de F5 trabalha na Eletronuclear. Dentre as sete, duas se diferenciam, pois uma veio com
o marido aposentado em Volta Redonda (RJ) para criarem os filhos em um lugar mais
tranquilo e sem poluição. A segunda veio de Fortaleza com os irmãos ainda criança,
acompanhando a mãe viúva e que foi acolhida por um irmão. A mãe conseguiu emprego na
Eletronuclear e se mudaram para o Parque Mambucaba onde estão há 29 anos. As outras
quatro mulheres vieram de São Paulo (1); Minas Gerais (1); Ceará (1) e Piraí, RJ (1). Entre os
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entrevistados a que se encontra há menos tempo em Mambucaba, é a cearense com cinco
anos.
Na faixa etária dos familiares entrevistados da Escola I teve maior evidência cinco
entrevistados entre 31 e 40 anos. Dos demais, dois estavam entre 41 e 50 anos; um entre 51 e
60 anos e um com mais de 60 anos. Em termos de escolaridade cinco familiares concluíram o
Ensino Médio, uma concluiu o Ensino Fundamental e dois com o Ensino Fundamental
incompleto.
Durante a entrevista com os familiares da Escola II, os professores entraram em greve.
Devido a situação, a escola deixou de realizar várias atividades, inclusive as reuniões com os
pais, momento que era aproveitado para efetuar as entrevistas.

Como a escola só

disponibilizou essa forma de contato com os familiares estes não puderam ser entrevistados,
com exceção de dois pais, que compareceram à escola para resolverem questões relacionadas
à documentação de seus filhos.
Sem perspectiva em relação ao fim da greve e as entrevistas com os familiares de
alunos do nono ano, resolveu-se entrevistar sete pais do sexto período, quando estes estiveram
na escola para a renovação de matrícula de seus filhos. Nessa escola, os alunos estudam até o
9º ano e desta forma, não lhes cabe a renovação de matrícula, que deverá ser feita em outra
escola que tenha o Ensino Médio. Por esse motivo, os pais de alunos do sexto ano foram
entrevistados ao necessitarem matricular os filhos. Dessa maneira, dos nove familiares, dois
são do 9º ano e sete do 6º ano.
Dos nove entrevistados, dois nasceram no Parque Mambucaba e uma em Angra dos
Reis, seus pais vieram de outras localidades do país em busca de trabalho. Os demais
entrevistados (seis), vieram de outros estados: Minas Gerais (uma); São Paulo (uma); Rio de
Janeiro (uma) e Ceará (três). Vieram com seus familiares em busca de oportunidade de
emprego, escolheram Mambucaba porque já tenham parentes que os antecederam e os
acolheram.
Destes, a com menor tempo residindo no Parque Mambucaba está há dez anos, o mais
antigo chegou em 1993 e sua família tem tradição em trabalhar na Eletronuclear, inclusive ele
(F11) que atua na empresa há nove anos. Nesse sentido, percebeu-se que dos nove familiares
entrevistados todos têm ligação com a Eletronuclear em termos de trabalho, seja diretamente
como F11, ou indiretamente como F12 que trabalha na casa de um dos funcionários da
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empresa, há 15 anos. Os demais têm algum membro da família que trabalhou ou trabalha na
usina e F17 já foi funcionário de terceirizada da usina.
Entre os entrevistados, dois eram do sexo masculino. As mulheres são do lar, com
exceção de uma vendedora. Entre os homens, um (F11) trabalha na Eletronuclear e o outro é
soldador (F17). A faixa etária dos familiares da Escola II ficou um pouco parecida com a
Escola I, pois em sua maioria, cinco pais, estão entre 31 e 40 anos; dois entre 20 a 30 anos;
um entre 41 a 50 anos e um entre 51 a 60 anos. Entre os familiares entrevistados duas haviam
concluído o ensino médio e uma a pós-graduação em educação. Os demais (5) tinham o
Ensino Fundamental incompleto.
4.4 Instrumentos
Conforme Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999, p. 163) “As pesquisas qualitativas
são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande variedade de
procedimentos e instrumentos de coleta de dados”, o que vai ocorrer neste estudo, conforme a
descrição da metodologia adotada, a seguir.
4.4.1 – Visitas às Escolas/Observação Participante

Nesse instrumento de verificação, a pesquisadora, ao mesmo tempo em que observa e
participa, tem de inspirar confiança e disposição dos integrantes do grupo em fazer parte do
estudo (LUDWIG, 2015). Para tanto, o pesquisador tem de ser aceito pela comunidade
estudada como se fosse um vizinho ou um amigo, ser respeitado como pessoa e não apenas
como cientista, pois dependerá da boa vontade da comunidade, já que não tem o controle dos
elementos da pesquisa. Desse modo, poderá coletar seus dados usando várias técnicas para
saber sobre as pessoas e seu modo de vida (ANGROSINO, 2009).
Segundo Castro (et al, 2013), trata-se de uma observação zelosa das ocorrências e
condutas, até mesmo dos dados não verbais relativos ao tema de estudo. Para as autoras, um
simples caminhar pela comunidade pode propiciar informações que contribuem para o
entendimento do cotidiano do grupo. Assim, foram observados os três grupos de sujeitos em
estudo (alunos, pais e professores) por meio de seus diálogos e interações produzidas de
maneira natural e espontânea no universo escolar. Para isso, a pesquisa exigiu um período
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mais longo no campo, permitindo ao pesquisador imergir, entranhar-se na realidade dos
grupos, a ponto de entender suas regras, hábitos e concepções assumidas.
Importante ressaltar que a pesquisadora frequenta o 4º Distrito de Mambucaba há
vários anos, já mantendo relações com esta comunidade desde então. Por habitar em região
próxima, desde a infância frequenta o local. Também desenvolveu a dissertação de Mestrado,
defendida em 2006, intitulada “Relações Públicas como Estratégia de Gestão do
Relacionamento Organizacional: Estudo de Caso da Eletronuclear". Com a definição do tema
do doutorado, em 2013, tem visitado regularmente a região, em busca de melhor compreender
o contexto das escolas naquele lugar. Portanto, trata-se de um local que desperta o olhar
investigativo da pesquisadora há algum tempo.
As observações foram realizadas por meio de registro em diário de campo –
anotações; fotos; gravações de áudio e vídeo. Ludwig (2015, p. 65) diz que ao optar pela
anotação, a pesquisadora precisa fazê-la “[...] no momento mais próximo da observação para
evitar o esquecimento [...]” e de preferência distante dos sujeitos para não interferir no
ambiente, acrescentando dia, hora, local e duração do ocorrido.
No início de 2014, as diretoras das escolas pesquisadas foram contatadas,
entrevistadas e com isso permitiram a permanência da pesquisadora para o estudo. Esta
primeira aproximação com o campo da escola incluem também entrevistas com familiares de
alunos.

4.4.2 - Observação Descrita em Diário de Campo

Para atribuir maior coerência e precisão aos dados observados na pesquisa etnográfica,
optou-se pela anotação, considerando o diário de campo como fonte de registro, dado a
riqueza de detalhes da realidade observada; inclusive o silêncio, o não dito. Esse instrumento
permite que aspectos importantes para a pesquisa não caiam no esquecimento após o percurso
da investigação. Deve ser empregado sem avaliações ou juízos de valor por parte do
pesquisador, levando em conta a perspectiva dos participantes (STECANELA, 2013).
No entanto, quando o pesquisador não está presente para anotar as observações sobre o
ocorrido, pode então consultar documentos que auxiliam nos registros, como atas de reuniões,
arquivos, discursos ou outros tipos de documentos relacionados às técnicas de pesquisa: seja
por observação e/ou documental (CASTRO, et al, 2013).
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Esta modalidade de pesquisa considera como documento “[...] qualquer informação
sob a forma de textos, imagens, sons, sinais [...] documentos oficiais, como editoriais, leis,
atas, relatórios [...]” (FACHIN, 2006, p. 146) e propicia a identificação de informações em
documentos para fundamentar afirmações do pesquisador e complementar dados obtidos por
outras técnicas (LUDWIG, 2015). No caso desse estudo serão selecionados para análise o
projeto político pedagógico das duas escolas, além da matriz curricular, carga horária e
ementas das disciplinas do nono ano para verificar os conteúdos relacionados a meio
ambiente e/ou energia.

4.4.3 Análise de Material da Usina

Foi coletado, na biblioteca das escolas, o material disponível a respeito da energia
nuclear. Esses conteúdos foram desenvolvidos e enviados às escolas, pela Eletrobrás
Termonuclear S.A. (Eletronuclear) que é constituído por um gibi (História em quadrinhos)
sobre o plano de evacuação; dois livretos, que mostram o que é e como funciona uma usina
nuclear; uma coleção de livros em cinco volumes sobre energia para cada ano do Ensino
Fundamental e também para o Ensino Médio; o livro de história infantil “O Clique”; um
encarte especial contendo três encartes com assuntos diferenciados sobre as práticas da
empresa e três calendários anuais da usina (2006, 2012 e 2013). Além dos exemplares acima
citados, será analisado o site da Eletronuclear.

4.4.4 Análise de documentos - Escolas I e II

Coletou-se junto às gestoras das Escolas I e II, o Planejamento Curricular da Rede
Municipal de Ensino de Angra dos Reis, e deste, foi analisado a parte do Planejamento
Curricular do Ensino Fundamental referente ao Regular Diurno, especificamente do 9º ano
nas duas escolas. Igualmente, o Projeto Político Pedagógico foi disponibilizado para as
avaliações. A Escola I apresentou ainda o programa da disciplina de Ciências do 9º ano do
Ensino Fundamental , com descrições bimestrais das habilidades e competências referentes à
disciplina, com a justificativa de ser essa a única disciplina que trabalha energia nuclear.
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4.4.5 Formulários de Caracterização de Perfil

Foram aplicados formulários socioeconômicos para obtenção de dados sobre os
entrevistados com a finalidade de caracterização de perfil: sexo, idade, profissão,
escolaridade, formação, tempo de magistério. (Apêndice 9.5, 9.6, 9.10 e 9.11)

4.4.6 Entrevistas Individuais

Outra forma de coleta de dados utilizada foi a entrevista individual com os sujeitos.
Esse instrumento foi escolhido por permitir explorar o tema com mais profundidade que por
meio de questionários (ALVES-MAZZOTTI, 1999). Nessa pesquisa, as entrevistas foram
semidirigidas com os três grupos já mencionados: professores, alunos e familiares. Utilizou-se
de roteiro flexível com questões que focalizaram o problema em estudo, incluindo-se questão
com “indução de metáforas”. Nessa questão foi solicitado que os entrevistados
estabelecessem uma analogia com a usina e a justificassem: “E se a Eletronuclear, ou a usina,
fosse uma coisa - um animal, um objeto, uma planta, ou qualquer outra coisa - o que seria?
Por quê? Detalhe um pouco esse assunto...”.
Para Lemgruber (2009, p. 155) a metáfora se tornou habitual nos diálogos das pessoas
“Talvez seja impossível se pensar a comunicação no dia-a-dia sem recorrer a elas. Entram de
tal maneira em nosso modo de nomear as coisas, que parecem naturais ou mesmo
obrigatórias.” Essa compreensão amplia sua importância e justifica sua utilização nos estudos
da representação social.
De acordo com Duarte e Mazzotti (2004, p. 86), “[...] Podemos tratar as figuras de
linguagem presentes no discurso das pessoas como os recursos de que lançam mão para
advogar a causa da resposta que apresentam à questão do sentido”. O recuso das figuras de
linguagem auxiliam no entendimento dos argumentos utilizados pelos sujeitos na construção
de sentido do objeto. “Sendo assim, podemos chegar ao processo de significação ou
representação social de um objeto pela análise das figuras de linguagem presentes nos
discursos dos informantes” (DUARTI, MAZZOTTI, 2004, p. 87).
No texto “Se a escola pudesse ser outra coisa, que coisa seria?”, Andrade e Souza
(2008) utilizaram metáforas como suporte para os procedimentos metodológicos da pesquisa.
Para as autoras o estudo da metáfora auxilia na compreensão da construção da realidade social
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elaborada pelo sujeito: “Trata-se de uma operação cognitiva central na construção de visões
de mundo, oriundas de experiências humanas [...]. Sua função destina-se a conceptualizá-las
em termos de outra mais concreta e familiar”.
Conforme Mazzotti (2013, p. 7105), “[...] a metáfora e a metonímia, instituem o que se
diz ser o real”. Desse modo, ao empregar a indução de metáfora nessa pesquisa, busca-se na
analogia de suas respostas o verdadeiro sentido atribuído pelos entrevistados ao objeto de
estudo (Risco Nuclear).
O fato de ser semidirigida favoreceu a formulação de novas questões durante o
processo de entrevista (CASTRO, et al, 2013), portanto, não se tratou de simples conversa,
pois a comunicação foi estabelecida de modo a cumprir os objetivos da pesquisa (CERVO, et
al, 2001). Desta maneira, buscou-se com as entrevistas conhecer os significados atribuídos ao
objeto de representação (risco nuclear) pelos entrevistados em relação às ocorrências diárias
de suas vidas (CASTRO, et al, 2013), (Apêndice 9.7, 9.8 e 9.9).

4.4.7 - Pesquisa Exploratória

A pesquisa exploratória, conforme Sá (1998, p.51), permite uma maior familiaridade
entre o pesquisador e o objeto pesquisado e torna possível “[...] observar o grupo, de
preferência no âmbito de um estudo exploratório, através do qual as perguntas que o
pesquisador se faz, inicialmente, possam ser feitas também aos prováveis sujeitos da
pesquisa”. Assim, pode-se avaliar a pertinência do objeto de representação social em relação
aos grupos a serem investigados.
Como primeira aproximação do campo de pesquisa foram realizadas entrevistas
individuais com quatro gestoras, três de Escolas Municipais situadas no Parque Mambucaba e
uma em Colégio Estadual situado na Vila Residencial de moradores da Usina. Utilizou-se de
roteiro flexível (Apêndice 9.4), que possibilitou a formulação de algumas questões durante o
processo de entrevista (CASTRO, et al, 2013). As respostas foram transcritas na íntegra e
analisadas com base na análise de conteúdo temática (BARDIN, 2009).
Foi também aplicado um questionário com perguntas abertas (aspectos gerais sobre
energia nuclear) (Apêndice 9.3) e fechadas (características de perfil sócio econômico)
(Apêndice 9.5 e 9.6) a 43 famílias, sendo um membro de cada família: 34 mães, 7 pais e 2
avôs, de duas Escolas Públicas, uma Estadual, situada na Vila Residencial e uma Municipal,
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situada no Parque Mambucaba. As questões abertas foram analisadas com apoio da análise de
conteúdo temático (BARDIN, 2009). Tanto as entrevistas com as gestoras, quanto os
questionários com os familiares, foram realizados nas sedes das escolas, durante o mês de
julho de 2014.
Ao analisar os resultados do processo de entrevistas com familiares e gestoras,
percebeu-se que o objeto de representação social investigado: “energia nuclear” ficaria melhor
identificado, se sucedido por “risco nuclear”, constituindo-se então, a partir dessa
substituição, o objeto de estudo dessa tese, derivando-se de “energia nuclear” utilizado na fase
exploratória da pesquisa.

4.4.8 - Análise de Conteúdo Temática

A análise de conteúdo, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, visa obter
indicadores que permitam deduzir logicamente as condições das mensagens emitidas ou
recebidas, levando em consideração o emissor, o seu contexto e os efeitos dessas mensagens
(BARDIN, 2009).
A análise de conteúdo temática vai além da análise da palavra, pois o tema por vezes
refere-se a uma frase, a uma unidade de registro estabelecendo um sentido: “Na verdade o
tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado [...]”
(BARDIN, 2009, p. 131). Trata-se de descobrir os “núcleos de sentido” do texto.
A modalidade da análise de conteúdo temática se aplica, nesse estudo, na análise dos
textos transcritos das entrevistas efetuadas, pois é usada para “[...] estudar motivações de
opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendêcias, etc. Nas [...] entrevistas individuais
ou de grupo, [...] reuniões de grupo, [...] comunicações de massa, etc.” (BARDIN, 2009, p.
131). No caso das entrevistas, a partir da descrição dos diálogos e do conteúdo exposto no
texto, serão constituídos corpus a serem investigados por meio dessa metodologia.
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5- ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA ELETRONUCLEAR E DAS ESCOLAS
5.1 Material da Eletronuclear para as Escolas e Comunidade

Em visita à biblioteca das escolas, foi permitida a verificação do material elaborado e
entregue pela Eletronuclear, sobre energia, plano de segurança e energia nuclear,
disponibilizado a todos os alunos. O material encontrado foi elaborado pela Eletrobrás
Termonuclear S.A. (Eletronuclear) e o mais antigo, data de 1983, quando a empresa ainda era
Furnas Centrais Elétricas S.A. O mais atual é uma coletânea de livros para o Ensino
Fundamental e Médio, de 2009. A Escola permitiu que um exemplar de cada publicação
fosse doado para esse estudo. Dessa maneira, foram coletados: um gibi, sem data de
elaboração, sobre o plano de evacuação da empresa; dois livretos, sobre o que é e como
funciona uma usina nuclear; uma coleção de livros de cinco volumes, com conteúdo sobre
energia para cada ano do Ensino Fundamental e um para o Ensino Médio; um livro de
história infantil “O Clique”; e um material institucional especial, contendo três encartes com
assuntos diferenciados: a energia da Eletronuclear, a Eletronuclear e o plano de emergência e
a Eletronuclear e o meio ambiente.
Para a comunidade, a empresa utiliza de dois meios de divulgação, considerados
importantes: calendários e site. Anualmente são distribuídos calendários contendo
informações sobre o plano de emergência, que versa sobre a evacuação dos moradores, em
caso de acidente nuclear. Foram utilizados três exemplares, dos anos 2006, 2012 e 2013, para
análise nessa pesquisa, doados por funcionários da empresa. Além desses, há o site da
Eletronuclear que também será analisado posteriormente.

5.1.1- Gibi

O primeiro material distribuído pela Eletronuclear, para as escolas, em formato de
gibi, tem o nome “Nós Temos um Plano”, como pode ser visto, na Figura 9 que é a capa da
publicação.
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Figura 9 – Gibi

Fonte: Eletronuclear.

O gibi, (História em quadrinhos), conta uma história sobre o plano de evacuação da
Eletronuclear. As informações são as mesmas dos calendários anuais, porém mais colorido,
em linguagem jovem, com personagens animados e sorridentes, como constam na capa: Zé
Elétrico, um átomo azul usando luvas amarelas e boné branco, remetendo à Eletronuclear;
Marquinho, um menino de bermuda, com camisa que lembra a seleção brasileira, de boné
para trás e uma bola debaixo do braço; Isabel, uma menina também de bermuda, blusa branca,
com uma árvore verde na frente da camisa e um gato, no colo. No fundo da capa do gibi, uma
televisão com o rosto de um homem de boné azul e uma camisa laranja, sorridente, erguendo
a mão em sinal de “positivo”. Esse personagem representa a Defesa Civil, sendo o assunto
comentado dentro do enredo.
No contexto literário, surgem outros personagens, representando o Corpo de
Bombeiros, os pais de Isabel, o guarda de trânsito e os pais de Marquinho. Marquinho e Isabel
são convidados pelos representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para
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participarem de um treino do plano de emergência e toda a história transcorre nesse sentido,
apresentando cada etapa do processo. Constam os locais que serão evacuados no entorno dos
5 km da usina, os pontos de reunião e de embarque, para as pessoas que não têm carro e que
serão retiradas de ônibus para locais seguros. Os veículos de comunicação que serão
utilizados para avisar a população do que deve ser feito e também a apresentação dos
telefones úteis, aparecem na contracapa.
Três aspectos chamam a atenção nessa história: a primeira é sobre a Defesa Civil que
passa de carro, avisando, por meio de alto falante ou a pé, de casa em casa, cujas cenas do gibi
mostram claramente essas duas imagens. Quanto ao carro com alto falante, demonstra
viabilidade, mas, o bombeiro caminhando, avisando de porta em porta, provavelmente só é
possível durante o treinamento. Em caso de acidente, o momento inspira agilidade e,
caminhar para avisar sobre a necessidade de saírem do local onde estão, não parece
proporcionar a presteza necessária para o que tem de ser feito após o acidente.
A segunda situação, que chama a atenção, refere-se ao momento em que Isabel se
junta à família para separarem o que devem levar ao abrigo e as medidas de segurança
referentes à casa (desligar disjuntores, fechar o gás e as janelas, deixar comida e água para os
animais). Nesse momento cada membro da família de Isabel providencia algo para a partida:
roupas, remédios e documentos e parecem fazer isso com muita calma, como se fossem viajar
para qualquer outro lugar e não irem para um lugar de refúgio e sobrevivência.
A terceira cena trata do deslocamento do grupo e mostra Marquinho acenando para
uma amiguinha, que passa de carro com malas no bagageiro e então fala sorridente “Olha a
Mônica passando naquele carro!” Nessa mesma cena, o representante da Defesa Civil também
acena sorridente e diz “quem tem automóvel, deve dirigir com cuidado”. A imagem parece
mostrar que Mônica está saindo de férias com a família e não fugindo de um acidente nuclear,
a caminho de um lugar seguro.
Sabe-se que todo material elaborado para informar sobre o plano de emergência da
empresa deve ter mesmo esse cunho, o de não causar pânico, sem levantar receios, ou assustar
ainda mais as pessoas. Contudo parece que as expressões dos personagens estão animadas
demais, ou seja, estão tranquilos e felizes. Somente em um quadro da história a imagem, e a
fala da personagem, passam um pouco de preocupação (Isabel pergunta “mas, e quem não
tem carro, como a gente?”) e logo é respondida a sua pergunta, pelo representante da Defesa
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Civil, que, com as mãos na cintura e um sorriso tranquilizador diz: “não tem problema,
existem pontos de reunião com ônibus para todos!”
Mesmo que existam ônibus e vários pontos de embarque, para chegar até eles as
pessoas que não têm veículo, terão de se deslocar caminhando, pois em um momento de
acidente nuclear, dificilmente conseguirão carona. Outra questão refere-se ao trânsito que,
mesmo com o apoio da polícia federal, o exército e os guardas de trânsito, as pessoas terão de
dirigir com muito mais cuidado do que o habitual, devido ao número de veículos trafegando
ao mesmo tempo pela BR101, o que tornaria o trânsito mais lento ou mais perigoso. A Vila
Histórica também precisaria de apoio logístico, pois só tem uma via estreita com dupla
funcionalidade de entrada e saída.
Se fosse retirada somente a população dos 5 km de entorno da usina, seriam nove
localidades, duas delas, conforme dados do IBGE (2010) somam quase 12000 pessoas: a
população do Frade (11758) e da praia Vermelha (132), sendo que boa parte desses
moradores precisariam de ônibus para ser transferidos, já que nem todos têm carro, sem
contar as demais seis outras localidades.
O plano de emergência é um assunto sério e ao mesmo tempo delicado, e seus
procedimentos precisam ser entendidos, pela população, a ponto de serem executados, caso
necessário. Porém, sem que sua leitura desperte sentimento de pânico, mas sim de
esclarecimento. A escolha do gibi, para apresentar esse conteúdo, torna o assunto mais
interessante, leve e compreensível em qualquer faixa etária.
A maneira de contar história, por meio de desenhos e figuras sequenciadas, tem
origem nas pinturas rupestres na Pré-História, também identificada em outras culturas como
nos desenhos hieróglifos no Egito, nas narrativas da via-sacra, nas tapeçarias medievais, em
vitrais góticos e em livros ilustrados, até os dias atuais. Essa técnica antiga evoluiu, dada a sua
linguagem própria, onde hoje, o texto e a imagem se completam.
Aperfeiçoada em histórias em quadrinho (HQ), o “gibi”, representa estratégia de
estímulo ao aprendizado da leitura nas escolas, de forma criativa e prazerosa, pois permite
entender o que está sendo dito pela observação das imagens, facilitando assim, o aprendizado
do conteúdo.
Elas podem ser definidas como narrativas ilustradas cuja ação se desenrola numa
sequência de painéis. Os personagens das HQs dialogam por meio de balões de texto
e os autores têm à disposição uma gama enorme de recursos gráficos para simular
movimentos (sinais cinéticos) e sons (onomatopeias). [...] Nas HQs o grande triunfo
são os recursos gráficos, pois as imagens aparecem associadas aos textos
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possibilitando criar situações dando sentido a história. Apesar de ser de fácil
compreensão pôr o uso de diversas situações e emoções. (ALECRIM, 2015, p. 7-8)

Por essas características, a técnica de apresentação de conteúdo e leitura, o gibi, se
tornou conhecida e utilizada de forma geral, inclusive sendo aproveitada pela Eletronuclear
para falar de práticas que devem ser adotadas pela comunidade, descrita no plano de
emergência, em caso de acidente nuclear.
5.1.2 – Livretos

Foram dois os livretos, doados para essa pesquisa, pela Escola I. Um deles foi
publicado em 1983 e o outro não apresenta data alusiva à publicação, ou mesmo qualquer
referência que possa ser usada para identificar o período. Há somente o símbolo e nome da
Eletronuclear. Esses são pequenos em tamanho, 20cm x 20cm, são coloridos e são histórias
com sete ou oito páginas.
Figura 10 – Livreto I (1983)

Fonte: Eletronuclear
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O livreto de setembro de 1983 apresenta o símbolo e o nome de Furnas (Eletrobrás
Centrais Elétricas Brasileiras SA), com capa preta, título em branco e um quadro central em
cor laranja, onde foi desenhado em contornos de preto, com fundo azul, o que seria a imagem
da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Colorido e com desenhos explicativos, como se
fossem feitos à mão e, com o título: “Como Funciona uma Usina de Energia Nuclear”.
Descreve de forma objetiva o que é a fissão nuclear e como ela ocorre. Mostra o
funcionamento do vaso do reator nuclear e seus três circuitos de água conforme os modelos
utilizados nas usinas de Angra dos Reis.

Figura 11 – Livreto II

Fonte: Eletronuclear

O segundo livreto segue o mesmo formato de 20cm x 20cm, também colorido, com
três personagens, desenhos mais definidos e ilustrativos. Apresenta duas fotos: das usinas
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tiradas um pouco a distância e de uma sala de controle nuclear, aparentemente bem antiga.
Intitulado “Saiba o que é uma Usina Nuclear”. Apresenta capa colorida em tons suaves, com a
figura de um professor, desenhando um átomo no quadro de giz e um casal de alunos ainda
crianças. O professor, provavelmente de física, aparenta uma caricatura de Einstein (careca
com cabelos brancos somente sobre as orelhas, um amplo bigode branco escondendo a boca e
sobrancelhas brancas), vestido com jaleco branco chegando até seus sapatos.
Nesse livreto o professor ensina aos dois alunos o que é energia, átomo, prótons,
nêutrons, elétrons, milirem (unidade de medida da dose AB- solvida de radioatividade pelas
pessoas ou animais), fissão (quando se parte o núcleo do átomo) e também que, com a energia
liberada pelo rompimento desse núcleo, aquece-se a água, obtendo-se o vapor que vai mover
as turbinas para a produção de energia “elétrica”.
Explica ainda sobre radioatividade, não só decorrente da proximidade das usinas
nucleares, mas as contidas nos raios x e no aparelho de televisão. O professor leva seus alunos
para uma viagem até as usinas de Angra dos Reis onde são mostradas as duas fotos
mencionadas, continua com a abordagem, mostrando o uso da radioatividade na agricultura e
na saúde, após explicar sobre o vaso do reator da central nuclear.
Dois diálogos são bem ilustrativos na história, um quando a aluna questiona o
professor: “Mas, se as usinas nucleares emitem radioatividade, por que as constroem?” O
professor responde: “Porque elas são necessárias e, a radioatividade é insignificante,
comparada com a da natureza”. Logo a seguir, em um quadro amarelo, aparecem as
informações:
Diante disto, uma pessoa normal que viva a uma distância de 750 a 1000 metros da
usina, que se alimente exclusivamente de frutas da região, que beba água
descarregada por uma usina, terá uma exposição de 5 milirem ao ano. A população
que resida num raio de 80 quilômetros terá uma exposição da ordem de 0,01 milirem
ao ano e, além dessa distância, de 0,001 milirem ao ano.

Depois dessas observações o professor continua o diálogo dizendo que “Da natureza
recebemos uma dose média de 150 milirem ao ano.” Mais para o final do livro o aluno se
refere a um avião que passa: “Olha esse avião, se é como eu penso, os passageiros dele ao
chegarem a Nova Iorque terão 5 MREM...”. O professor acrescenta:
Hoje em dia, com o aumento do uso de energia, é bom podermos construir usinas
nucleares. Com apenas 816 kg de urânio 235 podemos abastecer boa parte da cidade
do Rio de Janeiro durante 1 ano. Chegará o dia em que o petróleo e o carvão vão
acabar. Nos próximos anos, o mundo consumirá mais energia do que gastou desde a
sua criação.
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Diante das colocações do professor a aluna questiona “Se a energia nuclear é tão útil e
tão boa, por que há quem não goste dela?” O professor justifica que “Isso acontece porque,
para nós é novidade, por isto, é lógico que muita gente sinta medo dela”. Em um piquenique,
próximo de um lago, o professor indaga seus alunos a respeito do que viram e ouviram. O
menino pergunta quando voltarão à Angra dos Reis e a menina diz que quando crescer quer
trabalhar na empresa. A história termina demonstrando visão positiva sobre a empresa e a
energia nuclear.
No verso da capa do livreto vem escrito bem grande Eletronuclear, assim como os
endereços da empresa do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis e de Brasília, com telefones, o
endereço do site, os nomes e logomarcas da Eletronuclear, Eletrobrás, Ministério de Minas e
Energia e Governo Federal. Apresenta ainda um texto explicativo:
A empresa ELETRONUCLEAR é uma subsidiária da ELETROBRAS e foi formada
pela fusão da área nuclear de FURNAS Centrais Elétricas S. A. com a NUCLEN
Engenharia e Serviços S.A. Desta forma, a empresa dispõe de competência e
capacidade técnica nas áreas de projeto, construção e operação de usinas
termonucleares, otimizando os recursos humanos e materiais na operação da Central
Nuclear de Angra.

Este foi o primeiro texto em que apareceu a exposição de milirem. Além dessa
informação o livreto apresenta outros dados, que podem auxiliar na explanação do tema
energia nuclear, na escola. Percebe-se que oferece mais subsídios até mesmo que os volumes
preparados para o Ensino Fundamental e Médio, como será visto a seguir.

5.1.3 Coletânea de Livros
A coletânea data de 2009 e aborda o conteúdo “energia” em cinco volumes. É
destinada aos alunos do Ensino Fundamental e Médio, denominado “Energia: Recurso da
Vida”. Os livros, feitos em papel reciclado, referem-se ao Programa de Educação Ambiental
Procel nas Escolas - A Natureza da Paisagem. O Procel (Programa Nacional de Conservação
de Energia Elétrica) é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME, com sua
Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobrás.
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Figura 12 - Livro 1 - (2 º e 3 º) anos do Ensino Fundamental

Fonte: Eletronuclear

O livro 1 destina-se aos alunos e alunas do 2 º e 3 º anos do Ensino Fundamental . Por
meio de desenhos e cenários coloridos, distribuído em quinze páginas, conta a história de um
menino que se banha no rio e o rio conversa com ele. Essa conversa passa pela explicação de
que o homem inventou uma forma da água virar luz, prendendo parte de sua água, formando
um grande lago e uma usina e com a força da água produz energia elétrica. Ilustra formas de
evitar o desperdício de energia elétrica por meio de práticas diárias simples tais como manter
a porta da geladeira fechada ou apagar a luz ao sair do ambiente.

71

Figura 13 - Livro 2 - (4 º e 5 º) anos do Ensino Fundamental

Fonte: Eletronuclear

O segundo livro é para os alunos e alunas do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e
conta a história de Miguel, um menino curioso de 10 anos, com várias interrogações sobre
energia (A energia elétrica sempre existiu? De onde vem a energia elétrica que a gente usa
para fazer tanta coisa funcionar? Como é que se fabrica energia elétrica?) e, em um encontro
de domingo com sua família, teve explicações de onde e como se originaram, na história do
homem sobre a terra, essa energia, passando desde a lenha, que transformava a água em
vapor, o uso do carvão mineral e do petróleo, até as hidrelétricas e termoelétricas. O livro
também finaliza com dicas para diminuir o consumo de energia. Esse volume mantém os
desenhos e cenários coloridos do volume 1, mas com um pouco mais de páginas (32).
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Figura 14 - Livro 3 - (6 º e 7 º) anos do Ensino Fundamental

Fonte: Eletronuclear

Na sequência, o volume 3 foi elaborado para os alunos e alunas do 6 º e 7 º anos do
Ensino Fundamental , com 32 páginas divididas em três capítulos. O primeiro é denominado
“Uma Matéria Chamada Energia” e engloba os assuntos: Transformação de matéria em
energia; Cadeia alimentar; Fotossíntese; Corpo Humano; Desperdício e Lixo. O segundo trata
de energia: energia no Brasil; formas de geração de energia; cadeia da energia; desperdício;
potência, voltagem e tensão; consumo e segurança; conservação e uso adequado de
eletricidade. O terceiro capítulo fala de impactos e hábitos, aborda o Procel nas escolas,
incentiva os alunos às novas práticas, evitando o desperdício de energia elétrica em casa ou na
escola. Esse volume traz a história de Maria, uma pré-adolescente que interage com seus
colegas em histórias que ajudam na compreensão da produção de energia na natureza, nas
hidrelétricas, no seu transporte até as cidades e residências.
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Figura 15 - Livro 4 - 8º e 9 º anos do Ensino Fundamental

Fonte: Eletronuclear

O quarto livro é voltado para os alunos e alunas dos 8 º e 9 º anos do Ensino
Fundamental , com sumário e três capítulos, além do dobro de páginas (64) se comparado aos
volumes anteriores. Os capítulos expõem vários conteúdos, que são retomados no final da
obra, em forma de exercícios. No capítulo 1, A Luz do Sol, são abordados os assuntos:
ambiente e energia; sol, fotossíntese e ciclo da água; manifestações da energia; energia
cinética e potencial; energia: solar, mecânica, química, térmica, geotérmica, luminosa,
elétrica, hidráulica, nuclear, eólica e das marés; fontes de energia: primárias, renováveis e não
renováveis; lei de conservação da energia e esgotamento dos recursos naturais.
O capítulo 2, com o título “Nossa água por um fio”, dá continuidade ao assunto
energia: tipos de geração de energia elétrica: hidrelétricas, termoelétricas e fontes alternativas;
impactos e benefícios de cada tipo de geração; cadeia energética da eletricidade: os caminhos
da eletricidade, da usina aos consumidores; matriz energética do Brasil e da nossa casa; o
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setor energético brasileiro (petróleo e energia elétrica); “horário de pico” e “horário de verão”;
entendendo a conta de eletricidade (conta de luz); como calcular o consumo de eletricidade;
potência e tensão; dicas de segurança.
No terceiro capítulo são abordados assuntos que se referem a práticas voltadas para o
uso consciente dos recursos naturais, sob o título de: “a natureza é da gente e a gente é da
natureza”. Seu conteúdo está dividido em: gente que vive sem acesso à energia; reciclagem e
reutilização de lixo; o que é o Procel nas escolas; como combater o desperdício de água e
energia; redução da conta de eletricidade; mudanças de hábitos; campanhas de sensibilização;
desenvolvimento sustentável e cidadania.
O quarto volume da coletânea também mantém o uso de desenhos e cenários
coloridos, mas de uma forma mais trabalhada, condizente à faixa etária a que se destina. Usa
menos fotos e mais textos que os volumes anteriores. Os jovens estão presentes e o contexto é
a escola em uma aula de Ciências no parque, com um professor de nome Sérgio. O texto
discorre em diálogos sobre o conteúdo apresentado pelo professor, que utiliza a natureza para
falar sobre energia, transformação de energia e todo o conteúdo apresentado na descrição dos
capítulos acima. O professor explica sobre os tipos de energia inclusive a nuclear. Em
resposta a uma aluna chamada Ciça diz:
A energia nuclear tem esse nome porque é uma energia armazenada no núcleo dos
átomos de alguns elementos químicos. Ela pode ser liberada pela quebra de núcleos
pesados (fissão) ou pela junção de núcleos (fusão). A fusão ainda está em fase de
pesquisa, mas a quebra dos núcleos pesados vem sendo usada em reatores nucleares
para a produção de outra forma de energia que a gente conhece bem: a energia
elétrica. (DIDONET, 2009, p. 16) (grifo do autor)

No final do capítulo 1, o livro apresenta uma página intitulada “Perguntas de
Corredor”. Nessa parte do texto são simuladas três perguntas, como se fossem de alunos, a
respeito do conteúdo ensinado, acompanhadas das respectivas respostas do professor. Uma
delas chama a atenção porque se refere à energia nuclear:

Por que dizem que a energia nuclear é perigosa? A energia elétrica gerada em usinas
nucleares é igual à energia gerada por qualquer outra fonte. O perigo se concentra na
fase de geração, ou de transformação de uma energia em outra. Isso porque há riscos
de acidentes graves, similares às conseqüências da explosão de uma bomba nuclear.
Além disso, todas as etapas do ciclo do urânio geram resíduos radioativos, perigosos
por séculos. (DIDONET, 2009, p. 23)
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No capítulo 2, sobre “Nossa água por um fio”, o livro descreve os modos de geração
da eletricidade, com fotos ilustrativas de cada modelo, seus benefícios e desvantagens. Como
ilustração, utilizam a figura do núcleo de um reator em construção com especificações e
descrição mais pormenorizada de seus elementos.
Fonte primária: Elementos radioativos (urânio, tório). Desvantagens: Risco de
contaminação causado por acidentes ou manejo inadequado dos resíduos
radioativos. Devolução de água aquecida ao ambiente, prejudicando os ciclos
naturais. Benefícios: Não provoca inundação ou desvio de rios, não depende de
chuvas ou ventos regulares, não emite gases poluentes para a atmosfera.
(DIDONET, 2009, p. 32)

Após essas explanações, o livro traz informações sobre o consumo de energia elétrica
em casa, ensina como entender a conta de energia elétrica e os desafios para diminuir o
consumo. Ao final ilustra situações que colaboram para o consumo moderado de energia tanto
em casa quanto na escola. Acrescenta atividades sobre o consumo energético que os alunos
devem desenvolver.
Figura 16 - Livro 5 - Ensino Médio

Fonte: Eletronuclar
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Alunos e alunas do Ensino Médio foram contemplados com o último livro da coleção
(5). O exemplar inicia com uma carta de apresentação para o aluno (a), apresenta sumário
com quatro capítulos desenvolvidos em 79 páginas coloridas e ilustradas com desenhos e
figuras. Expõe informações sobre energia, reflexões sobre sua importância e a
responsabilidade de utilizá-la de modo sustentável.
O capítulo 1 “Energia, a força da vida” discorre sobre seis assuntos: a energia que
move o mundo; tipos e formas de energia; fontes de energia; leis da energia; como se mede a
energia; história da energia. No capítulo 2 é abordado o tema “energia e meio ambiente”:
meio ambiente; energia, meio ambiente e desenvolvimento; energia e desenvolvimento
sustentável; aproveitamento de resíduos; matriz energética e matriz energética brasileira.
Energia elétrica é o título do terceiro capítulo, que trata especificamente sobre os
assuntos: configuração básica do sistema elétrico; o setor elétrico brasileiro; cadeia de energia
elétrica brasileira e curva de carga. Nesse mesmo capítulo, no item sobre a cadeia de energia
elétrica brasileira, aborda-se a nuclear, com foto das usinas de Angra dos Reis:

Já as usinas nucleares não produzem emissões poluentes para a atmosfera. Por outro
lado, como já sabemos, apresentam riscos de acidentes graves, além do que muitas
etapas do ciclo do urânio geram resíduos radioativos, que são perigosos ao meio
ambiente por séculos. A responsabilidade sobre a construção e operação dessas
usinas é, portanto, enorme. (DIDONET, 2009, p. 52)

O quarto capítulo aborda assuntos relacionados ao comportamento social ideal em
relação ao uso da energia, sob o título “Corrente de responsabilidade”: conservação; o que é o
Procel; conservação x racionamento; economia dentro de casa; recomendações para o setor de
energia; segurança no consumo; e um texto sobre a pergunta: Agora, o que podemos fazer?
Em relação ao assunto “Tipos e formas de energia”, o tema é abordado a partir do conteúdo
mais conhecido, mecânica, química; térmica; radiante (ou luminosa); elétrica e nuclear:
Outra forma de energia é a nuclear, encontrada no núcleo dos átomos de certos
elementos químicos (urânio, plutônio e tório, por exemplo) e liberada através de sua
quebra ou fissão. Ela vem sendo utilizada na medicina, no tratamento de várias
doenças, e em aplicações diversas na indústria. (DIDONET, 2009, p. 11)

No quadro “Saiba Mais” são descritos alguns danos causados ao meio ambiente em
decorrência da geração e uso de energia. Sobre energia nuclear aparecem dois exemplos:
“Utilização de água do mar, de rios e/ou de lençol freático para resfriar reatores nucleares ou
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usinas termelétricas – Poluição de águas superficiais e/ou subterrâneas” e “Lixo atômico e
vazamento nucleares – Contaminação por resíduos radioativos”. (DIDONET, 2009, p. 32)
O livro traz também a matriz energética mundial, ilustrado com gráfico, onde o
consumo maior (34,87%) é o de petróleo e o de energia nuclear (6,8%). Em relação à matriz
energética brasileira o petróleo também lidera com 45,4% e a energia nuclear com 2,3% de
consumo. Os números apresentados são do ano de 2000 (mundial) e 2001 para o brasileiro.
Outros dados de 2003, mostram que nesse ano, 1,5% da energia produzida no Brasil foi de
Angra I e II (DIDONET, 2009, p. 36-37).
As informações sobre a energia nuclear se restringem às apresentadas. O restante da
obra refere-se a outros assuntos relacionados à energia, consumo, combate ao desperdício e
reflexões sobre o que pode ser feito em casa e na escola para colaborar com o
desenvolvimento de ações sustentáveis.
O assunto energia nuclear é tratado nos volumes 4 e 5, para as turmas de 8º e 9º anos
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Estas obras exibem, de forma sucinta, os riscos
da produção de energia nas usinas nucleares, bem como de seus resíduos radioativos. No
livreto sobre “Saiba o que é uma Usina Nuclear” o conteúdo foi mais aprofundado, mesmo
assim, os volumes 4 e 5 podem ser utilizados para introduzir o assunto junto aos alunos em
sala de aula ou em pesquisas na biblioteca da escola.
5.1.4 – Livro Infantil “O Clique”
O Livro Infantil “O Clique” tem texto de Ziraldo e segue o padrão de papel reciclado,
cores e desenhos da coleção “Energia: Recurso da Vida” em seus cinco volumes. Sua história
é inspirada no Programa de Educação Ambiental Procel nas Escolas: A Natureza da Paisagem
– Energia.
O livro contém 16 páginas e não diz o ano de sua publicação, com pequenos textos
rimados, seus personagens infantis vivenciam situações que despertam (dão o clique) para a
economia do consumo de energia elétrica como o apagar da luz quando sair do quarto e o
desligar a TV, quando não estiver assistindo.
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Figura 17 - Livro “O Clique”

Fonte: Eletronuclear

Esse material, elaborado pela Eletronuclear, tem cunho explicativo e de divulgação
dos processos referentes à empresa, desde a produção da energia, aos métodos de segurança
que adotam, seus projetos em relação ao meio ambiente e os procedimentos do plano de
emergência. A elaboração de seu conteúdo foi estrategicamente pensada para ser distribuído
nas escolas como material de apoio ao conteúdo programático.

5.1.5 Encarte Institucional

O outro material, cedido pela biblioteca para a pesquisa, foi um encarte. Em papel
mais resistente e reciclado, no formato de “pasta” com dobraduras e bordas irregulares,
lembrando folhas verdes da árvore “Pau Pereira”. Na parte de cima, por fora desse material,
são dispostas fotos coloridas com identificação dos projetos e ações desenvolvidas pela
Eletronuclear (nossa energia; segurança acima de tudo; Central Nuclear Almirante Álvaro
Alberto; meio ambiente; responsabilidade social, dentre outras). Por dentro do encarte, na
parte de cima, são exibidas fotos sequenciadas, com espécies nativas da Mata Atlântica da
região em torno da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
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Figura 18 – Capa do Encarte da Central Almirante Álvaro Alberto

Fonte: Eletronuclear

Dentro da pasta, estão disponibilizados três encartes com padrão visual uniformizados
com a parte que os envolve, exibindo em suas capas folhas de espécies nativas da Mata
Atlântica e títulos diferenciados. O primeiro encarte, conforme a Figura 19, intitulado
“Energia da Eletronuclear”, cujo interior mostra fotos da Eletronuclear, ilustra a empresa na
área externa; alguns setores de produção de energia; ações de segurança e responsabilidade
social.
Figura 19 – Encarte I - A Energia da Eletronuclear

Fonte: Eletronuclear
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Nesse encarte há dez páginas e se inicia com uma matéria publicada no caderno
especial do Jornal O Globo, em 25 de setembro de 2005, do jornalista colunista George Vidor,
intitulada “Conquistado pelo Nuclear”. O texto restante traz a história da empresa e a última
página apresenta os assuntos: segurança, treinamento, plano de emergência, energia verde,
rejeitos e responsabilidade social, sob o título “A Qualidade da Eletronuclear Não Fica só na
Geração de Energia. Ela vai Muito Além”. No primeiro item “segurança” consta:

Usinas nucleares são complexas, mas não oferecem risco se operadas em total
segurança. É o que acontece com as usinas de Angra, onde dificilmente ocorrerá
um acidente, capaz de por em risco os que trabalham na CNAAA ou os que moram
nas proximidades. (grifos da pesquisadora) (2005, p. 9)

No texto apresentado, a empresa não mascara a situação de risco decorrente do
processo de geração de energia, que embasa a “total segurança” em que “dificilmente ocorrerá
um acidente”, respaldados na qualidade de seus procedimentos, nos relatórios emitidos e nas
inspeções periódicas de organizações fiscalizadoras:
Além dos processos de auto avaliação implantados pela Eletronuclear, as usinas são
sistematicamente auditadas pelos órgãos reguladores nacionais - a CNEN mantém
profissionais residentes que têm acesso a todos as atividades e documentos – e
são avaliadas periodicamente por organismos internacionais, como a AIEA, e a
Associação Mundial de Operadores Nucleares, WANO (World Association of
Nuclear Operators). As usinas também travam um intenso intercâmbio com outros
organismos nacionais e internacionais na busca da melhoria contínua. (site
ELETRONUCLEAR) (grifos da pesquisadora)

Essas informações foram retiradas do site da empresa, no link sobre “Temas gerais –
funcionamento e segurança das usinas” referentes à questão “ Qual é o grau de segurança das
usinas nucleares?” A resposta parece bastante convincente, dada à quantidade de órgãos
fiscalizadores nacionais e internacionais que a empresa é afiliada.
Contudo o relatório da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
do Grupo de Trabalho, Fiscalização e Segurança Nuclear da Câmara dos Deputados, realizado
em 2006, apontou várias irregularidades no programa nuclear brasileiro, principalmente
atribuída a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão responsável por
regularizar e fiscalizar as atividades nucleares do país, apontando-a como “fiscal de si
mesma”:
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A atual estrutura da Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão regulador e
fiscalizador das atividades nucleares do País, não obedece, em termos de
independência do órgão regulador, a várias Convenções Internacionais e Códigos de
Conduta no âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica, das quais o Brasil
é Signatário. Citamos a Convenção Internacional de Segurança Nuclear, a
Convenção Comum sobre a Segurança do Combustível Usado e sobre a Segurança
dos Rejeitos Radioativos e o Código de Conduta sobre Segurança de Fontes
Radioativas. (DUARTE, 2006, p. 223)

A esse respeito, Carvalho (2014) acrescenta e reforça o relatório da Câmara dos
Deputados. Para o autor, não existe uma fiscalização pertinente por parte da CNEN, e na
verdade, a comissão não tem autoridade suficiente para exercer essa função integralmente,
nem mesmo para interditar a construção de usinas, caso necessário:
Do ponto de vista institucional, o setor nuclear brasileiro é manifestamente fraco e
influenciável pelo lobby nuclear. Ainda mais porque não existe no Brasil uma
entidade de fato independente, para supervisionar e controlar as atividades nucleares
e isto representa um altíssimo risco para a população. A Comissão Nacional de
Energia Nuclear deveria exercer esta função, mas ela não tem poderes para controlar
as atividades da Eletronuclear – muito menos para embargar a construção de uma
central nuclear, mesmo que esta possa colocar a população em risco. (CARVALHO,
2014, p. 47)

Os relatos da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara
dos Deputados vão além, em suas considerações, a respeito da estrutura de fiscalização e
regulação das atividades nucleares brasileiras, assemelhando-a a outros países que a mantém
de forma centralizada. Essa característica existe em decorrência do período de criação das
usinas (período militar), que demonstrava ser centralizadora.
Hoje, comparando a estrutura regulatória dos países que têm ambição de
desenvolvimento na área nuclear, apenas o Irã e o Paquistão (com a possível
inclusão da Coréia do Norte), apresentam estrutura de fiscalização e regulação das
atividades nucleares semelhantes a do Brasil. A estrutura deste é centralizada, sem a
segregação necessária das atividades de fomento, produção e desenvolvimento das
de regulação e fiscalização. (DUARTE, 2006, p. 223-224)

As inconformidades, apontadas por essa Comissão, em relação à CNEN, reportam a
questionamentos sobre o seu papel na supervisão dos procedimentos realizados pelas usinas
de Angra dos Reis, principalmente quando diz que “mantém profissionais residentes que têm
acesso a todas as atividades e documentos” da empresa. Mas a questão é, com que atribuições
ou autoridade de embargo, advertência ou alteração?
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Inexiste um grupo de servidores públicos com atribuição de auditoria e fiscalização
na área nuclear claramente enunciado em Lei como “fiscais de fato”. Hoje há um
completo desvio de função, sendo enquadrados na Carreira de Ciências e
Tecnologia. Isto é, a atividade de fiscalização da radioproteção e segurança nuclear
não é reconhecida formalmente pelo Governo Brasileiro. Legalmente, a fiscalização
é realizada sem fiscais. O arcabouço legal das atividades de regulação e fiscalização
da área nuclear é praticamente inexistente, não apresentando um instrumental
mínimo para a formalização de uma atividade de fiscalização eficiente e capaz de
assegurar o devido controle sobre o setor, que é altamente sensível. (DUARTE,
2006, p. 225)

O relatório do Grupo de Trabalho, Fiscalização e Segurança Nuclear da Câmara dos
Deputados é apoiado por Costa (2012)7. Para ele, os resultados desse documento são
preocupantes e apontam para que o “Estado brasileiro está longe de ter a estrutura necessária
para garantir a segurança das atividades e instalações nucleares”.
O professor Costa (2012) afirma ainda, que existe o risco e questiona sobre a
imprevisibilidade. Diz que nem mesmo a adoção de tecnologias mais modernas como as das
usinas de 4ª geração (em estudos), capazes de elaborar correções automaticamente sem a
participação humana, é suficiente para impedir acidentes. Conforme o relatório da Câmara
dos Deputados:
[...] está clara a existência de um forte discurso de apologia a segurança na
Eletronuclear, como vimos na visita às instalações de Angra, e em audiência pública
em Brasília, na apresentação do seu Coordenador de Comunicação e Segurança
(DUARTE, 2006, p. 174).

Outra questão, retirada do site da Eletronuclear, em “Saiba Mais”, no link “Perguntas
Frequentes” em Temas gerais - funcionamento e segurança das usinas: “Os padrões de
segurança nuclear, adotados no Brasil, são eficientes?” A resposta da empresa apresenta
várias convenções nacionais e internacionais em que participa por manter elevados níveis de
segurança nuclear compatíveis com os outros países:

O Brasil é signatário da Convenção Internacional de Segurança Nuclear e da
Convenção Internacional para Gerenciamento Seguro de Combustível Usado e
Rejeitos Radioativos. Bianualmente, o país envia relatórios a esses organismos que
são rigorosamente escrutinados. O Brasil também é signatário das seguintes
convenções: Convenção sobre pronta resposta a um acidente nuclear, Convenção
sobre assistência em caso de acidente nuclear ou emergência radiológica,
Convenção sobre responsabilidade civil por danos causados por material nuclear e
Convenção sobre a proteção física de material nuclear. (ELETRONUCLEAR, 2017)
7

Professor da Universidade Federal de Pernambuco, Costa Heitor Scalambrini,, Bacharel em Física pela
Universidade de Campinas (UNICAMP), mestre em Energia Solar pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), doutor em Energética pelo Commissariat à l'Energie Atomique-CEA, Centre d'Etudes de Cadarache et
Laboratoire de Photoelectricité Faculté Saint-Jerôme/Aix-Marseille III, na França, membro da Rede Brasileira de
Justiça Ambiental e da Articulação Anti-Nuclear Brasileira
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Mesmo informando a participação nessas seis convenções e o envio dos relatórios aos
organismos internacionais, a cada dois anos, percebe-se que a resposta não contemplou a
pergunta. No intuito de conquistar maior confiança do leitor acrescenta o gerenciamento
seguro dos rejeitos radioativos, resíduos resultantes desse processo de produção de energia.
No catálogo avaliado (2005, p.10), os rejeitos também são mencionados, mas de forma
resumida, enfocando do que se tratam suas diferenças, os locais de armazenamento e a
segurança que os envolve:
Substâncias radioativas resultantes da geração de energia nuclear pelas usinas de
Angra são armazenadas adequadamente em instalações da própria CNAAA, em
Itaorna. Nessas categorias estão materiais de limpeza, peças de reposição, roupas,
sapatilhas e luvas utilizadas no interior dos prédios dos reatores, impurezas, filtros,
etc. As substâncias de alta radioatividade, como o próprio combustível nuclear
usado nos reatores, ficam armazenadas dentro das usinas. O material é
devidamente blindado e resfriado, e pode ser reaproveitado, no futuro, por outras
usinas, como já acontece em outros países. (grifos da pesquisadora) (2005, p.10)

Conforme Barros (2012, p. 25), os rejeitos com alta radioatividade, devido ao seu grau
de calor, levam no mínimo dez anos para serem resfriados nas piscinas de combustível usado.
Após esse período são armazenados e isolados do contato humano e do ambiente por dezenas
de milhares de anos. De acordo com essa visão, de que futuro o texto está falando? Quanto
tempo levará para serem reaproveitados por outras usinas?
Para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos
Deputados:
A questão dos rejeitos nucleares é tratada de forma provisória, improvisada. O único
depósito definitivo é o existente em Abadia de Goiás (GO), que guarda o rejeito
produzido no acidente de Goiânia em 1987. Existem no país outros 8 depósitos de
rejeitos radioativos sem licenciamento, armazenando cerca de 20 mil toneladas,
principalmente de Torta II. Faz-se imediata a definição de um depósito definitivo
para os rejeitos radioativos de média atividade, que é composto pelos elementos
combustíveis usados das usinas nucleares de Angra dos Reis. (DUARTE, 2006, p.
226)

O rejeito da produção nuclear no Brasil não é exclusividade das usinas de Angra, mas
também da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, onde ocorre o enriquecimento do urânio. Em
2013, o site do G1, portal de notícias brasileiro mantido pela Rede Globo, noticiou um acordo
aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para exportação de rejeitos
brasileiros para a China.
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Depois de 17 anos, quase 16 mil toneladas de lixo nuclear e radioativo das Indústrias
Nucleares do Brasil (INB), conhecido como Torta II, serão retiradas do depósito
em Caldas (MG) e enviadas para a China, por meio de um acordo entre a empresa e a
Global Green Energy Science Technology. [...] o valor do contrato é de R$ 65 milhões
[...] A retirada dos rejeitos que contêm urânio e tório [...] será transportada para a China de
navio e deve ocupar 750 contêineres. (G1, 2013)

Além dos cuidados relativos à produção da energia nuclear, os rejeitos radioativos
decorrentes dessa produção também precisam de atenção, pois a falta de armazenamento
correto pode trazer sérios danos ambientais. No site da empresa existe um link para
apresentações da audiência pública para a implantação complementar da "Unidade de
Armazenamento a Seco de Combustíveis Irradiados", de 24 de agosto de 2016, com valor
estimado em R$ 201,70 milhões (duzentos e um milhões e setenta mil reais). Esse processo é
utilizado em outras setenta usinas nucleares.

Tabela 1 - Capacidade de Armazenamento de Rejeito

Angra

Capacidade de
armazenamento
das PCUs /
Ocupação Atual
(Células)

Elementos
combustíveis no
núcleo do reator
(ECIs)

I
(1985)
1.252 / 945
121
II
(2011)
1.084 / 656
193
PISCINAS DE COMBUSTÍVEIS USADOS (PCUs)

Esgotamento
previsto das
PCUs (ano)

2021
2021

Fonte: Site Eletronuclear - apresentações da audiência pública (2016)

Percebe-se que os reservatórios internos das usinas de Angra I e II estão com sua
capacidade bastante comprometida e estarão quase esgotadas em 2021, já que existem
elementos combustíveis no núcleo do reator, que serão encaminhados para as PCUs. Por esse
motivo a audiência pública para a liberação de novas formas e unidades de armazenamentos
estão em andamento.
Ainda na descrição do primeiro encarte, a respeito da Eletronuclear, apresentado até o
momento, constam outros textos além de segurança e do rejeito: treinamento, plano de
emergência, energia verde e responsabilidade social. Todos os assuntos são abordados de
forma resumida, inclusive o plano de emergência:
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Usinas nucleares como as de Angra têm vários sistemas redundantes de segurança
que impedem a liberação de radiação para o meio ambiente protegem a saúde e a
integridade física de todos que lá trabalham ou vivem nas proximidades. Ainda
assim, há um plano de emergência que abrange uma área com raio de quinze
quilômetros em torno da CNAAA. Esse plano, que envolve diversas organizações,
contempla até a necessidade de evacuação ordenada que se possa testar o seu
funcionamento. (grifo da pesquisadora) (ENCARTE I, p. 9)

Esse texto menciona “Ainda assim” e “contempla até”, como se não cogitassem a
possibilidade de acidente nuclear e muito menos de evacuação dos moradores. No Brasil, o
SIPRON – Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, é o órgão encarregado da
segurança de todas as atividades que envolvam a energia nuclear. É composto pela CNEN,
Eletronuclear, Defesa Civil (municipal e estadual), Comandos Militares, Ministério da Defesa
e Agência Brasileira de Inteligência.
Em caso de acidente nuclear, a execução do plano de emergência local fica sob a
responsabilidade da Eletronuclear e Defesa Civil local. Caso haja agravamentos, passa a ser
coordenado pela Defesa Civil com sede no Rio de Janeiro e, se as circunstâncias se tornarem
mais complexas, assume o Centro Nacional de Emergência Nuclear em Brasília.
No relatório do Grupo de Fiscalização e Segurança Nuclear da Câmara dos Deputados
existem questionamentos sobre o plano de emergência da Eletronuclear em relação à zona de
evacuação, a profilaxia com iodo não radioativo e o escoamento das pessoas. Os deputados
apontam que os parâmetros expandiram após o acidente de Chernobyl, quando foram
evacuados todos os residentes dentro de um raio de 30 quilômetros da usina nuclear. Após o
incidente da usina soviética, alguns países como os Estados Unidos passaram a adotar o raio
de 15 km para evacuação imediata da população. (DUARTE, 2006)
Em Angra dos Reis, esse raio era de 15 km, mas “[...] em 1994, por decisão da CNEN
o raio de exclusão foi reduzido para 5 Km” (DUARTE, 2006, p. 165). Além da retirada
imediata dos habitantes mais próximos, no caso de Mambucaba (5 Km), tem-se de monitorar
a direção do vento para prever a remoção rápida de outros moradores em raios mais distantes
da usina.
O relatório registra a preocupação de representantes da sociedade angrense sobre o
hospital, para atendimento da população que fica dentro do raio dos 5 Km da usina. Pouco se
sabe o que está previsto no plano de segurança a respeito de atendimento médico. Outra
apreensão é que a população será abrigada em escolas da região e estas não contam com
infraestrutura de vedação necessária para esse fim.
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Conforme o relator Duarte (2006, p. 169): “Em suma, a comunidade que deveria
forçosamente saber o que fazer em caso de um acidente nuclear, desconhece o que fazer caso
o acidente ocorra.” Dessa maneira, falta melhor divulgação sobre o plano de emergência e seu
detalhamento, bem como infraestrutura adequada para receber a população que deixará suas
casas para se abrigar em local “seguro” (DUARTE, 2006, p. 169).
O outro questionamento, que consta no relatório, refere-se a não distribuição
antecipada do comprimido de iodeto de potássio para a população próxima das instalações da
usina, a exemplo da França, Irlanda, Suíça e Suécia, onde são distribuídos juntamente com
informações de uso. Esse medicamento é utilizado para evitar o câncer da tireoide e deve ser
usado antes ou durante a exposição de vazamento radioativo.
Embora a Eletronuclear tenha dito que mantém estoque de tabletes de iodo para serem
entregues aos moradores, foi questionado sobre qual seria a eficiências da distribuição
planejada do iodo, qual a quantidade armazenada e se o produto armazenado estaria dentro da
validade. (DUARTE, 2006). Não se tem notícias das respectivas respostas.
Consta ainda, das preocupações mencionadas no relatório, o escoamento das pessoas
residentes nas zonas de risco da empresa. Dada a especificidade do lugar, a rodovia deve ser o
meio mais utilizado pelos moradores com essa finalidade. Contudo a BR101, que corta Angra
dos Reis, tanto no sentido para o Rio de Janeiro quanto para São Paulo, não oferece estrutura
que dê vasão ao contingente de pessoas que se deslocarão ao mesmo tempo.
Nos Estados Unidos, após o acidente da usina de Three Mile Island –TMI (1979),
foram realizados estudos sobre o comportamento das pessoas em situação de evasão por
acidente nuclear. Os resultados apontaram que as pessoas demonstram mais temor a esse tipo
de acidente, com exceção somente “do terrorismo e da guerra” (DUARTE, 2006, p. 174).
O receio chegou a ponto de 200 mil moradores deixarem suas casas, a 40 km da usina
nuclear, enquanto a análise e avisos das autoridades eram para que saíssem somente 3500
pessoas. Dado ao sentimento de pânico, a população optou pela “evacuação espontânea”. O
exemplo de comportamento da população de TMI pode ser repetido na região de Angra dos
Reis e deve ser levado em conta no planejamento de emergência, pois são 169.511 (IBGE,
2016) pessoas na região,
[...] uma vez que uma fuga em massa, desordenada, saturará por completo as rotas
de fuga. E se levarmos em conta as condições da estrada Rio-Santos e as condições
dos veículos utilizados a situação fica mais complicada ainda. Será que todos os
veículos – os oficiais e os particulares - estarão devidamente abastecidos e em
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condições de trafegar neste momento? Será que o proprietário (ou, os proprietários)
mantém o veículo em condições de uso, ciente de que poderia precisar dele numa
emergência? É evidente que não. O que se espera, portanto, é um grande
congestionamento das vias de escoamento, uma situação de caos absolutamente sem
controle (DUARTE, 2006, p. 175).

A principal via de escoamento, em caso de evacuação, é a BR101, que já apresenta
congestionamentos em épocas festivas, feriados e férias, principalmente durante o verão. A
região também enfrenta constantes deslizamentos de terra na época de chuvas, que por vezes
também fecham a rodovia. Duplicá-la auxiliaria no aumento do fluxo de veículos, contudo a
obra poderia incorrer em impacto ambiental, tendo em vista que a “[...] região é de mata
atlântica, tombada como Patrimônio Nacional, pela Constituição Brasileira, reconhecida como
Reserva da Biosfera e considerada Sítio Natural do Patrimônio Mundial da UNESCO”
(DUARTE, 2006, p. 172).
Pode ser que exista no Brasil um local mais adequado que Angra dos Reis para a
instalação de usinas nucleares, onde não cause tanto dano à natureza e às pessoas, em caso de
acidente. Todavia essa reflexão já não cabe para as instalações da Eletronuclear. Nesse caso
torna-se imprescindível reforçar a segurança dos procedimentos e, se mesmo assim houver
um acidente radiológico, o plano de emergência deverá dar conta de proteger a vida no
entorno da empresa.
Figura 20 – Encarte II - A Eletronuclear e o Meio Ambiente

Fonte: Eletronuclear
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O segundo encarte “Eletronuclear e o Meio Ambiente” tem seis páginas e fala de três
assuntos: energia verde, monitoramento ambiental permanente e energia que se transforma em
projetos socioambientais. O texto sobre energia verde justifica a localização da empresa e
suas vantagens para o meio ambiente:
A energia nuclear é a única que tem todas as suas etapas devidamente monitoradas
e sob total controle, sem liberar qualquer produto nocivo ao meio ambiente. O
fato de a geração de energia nuclear em nada contribuir para o efeito estufa, [...] tem
levado organizações e líderes de movimentos ambientalistas – antes ferrenhos
críticos à construção de usinas nucleares – a reverem suas posições. (grifos da
pesquisadora) (ENCARTE II, p. 2)

O assunto “Monitoramento Ambiental Permanente” mostra fotos da fauna e da flora
local, com os técnicos da empresa, fazendo pesquisas de acompanhamento e controle.
Segundo o texto “Esse trabalho constatou que o funcionamento das usinas de Angra, em mais
de vinte anos, não causou nenhum impacto significativo no meio ambiente” (grifos da
pesquisadora). O último assunto “Energia que se Transforma em Projetos Socioambientais”
mostra e descreve os projetos da empresa, inclusive de Educação Ambiental com as escolas
da região, que inclui visitas a Trilha Porã – reserva de Mata Atlântica, em área da empresa – e
o reflorestamento de áreas degradadas.
Nesse encarte aparece a palavra “total”, relacionada ao controle ambiental. Embora,
os funcionários da empresa, responsáveis por esse monitoramento, sejam profissionais com
formação, devidamente aprovados em concurso público para o exercício da função, o controle
total, se possível, não é permanente. Ainda, sobre a frase “sem liberar qualquer produto
nocivo ao meio ambiente”, como o monitoramento é realizado pela própria usina, não se sabe
se realmente não houve vazamento ou, se houver, até que ponto será noticiado.
Ainda sobre a “energia verde”, o texto mostra que a energia nuclear não colabora para
o efeito estufa e que por esse motivo está conquistando adeptos voltados às causas ambientais
que antes eram contrários a esse processo. Assim o texto reforça a ideia do uso da energia
nuclear.
Na terceira página, desse mesmo encarte, está o tema “Energia que se Transforma em
Projetos Socioambientais”. O texto inicia com os dizeres: “O compromisso da Eletronuclear
com a preservação do meio ambiente também está presente no apoio da empresa a diversos
projetos [...]” (grifos da pesquisadora). A esse respeito, a Eletronuclear realmente precisa ter
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compromisso com a preservação do meio ambiente, porém na forma como é elaborado o
texto, parece que a empresa faz isso como se fosse uma causa, uma decisão organizacional e
não uma determinação legal Lei 6.938/81(BRASIL, 1981) devido ao tipo de atividade que
exerce.
Figura 21 – Encarte III - A Eletronuclear e o Plano de Emergência

Fonte: Eletronuclear

O terceiro encarte tem somente duas páginas e aborda “A Eletronuclear e o Plano de
Emergência”. O folheto utiliza imagens de famílias com crianças, sendo a primeira de uma
índia com seu bebê no colo, outra foto apresenta cenário de feira livre e outras três com
informações sobre os locais das sirenes, pontos de embarque e localidades dentro do raio dos
15 km da usina. O texto começa com o título “Qualidade de vida também se faz com
prevenção”:
Usinas, como Angra 1 e Angra 2, foram projetadas e construídas com barreiras de
proteção sucessivas para resistir a um acidente mais sério. No entanto, como é
comum e recomendável nos locais ondem existem instalações industriais, um
plano de emergência foi elaborado para orientar a população que mora nas
proximidades da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto [...] O plano de
emergência da Central Nuclear é uma medida adicional de segurança e tem caráter
preventivo, isto é, as medidas preventivas serão implementadas antes que ocorra
qualquer liberação de material radioativo para o meio ambiente [...]
Periodicamente, são feitos exercícios que simulam situações de emergência
exatamente para que se possa detectar possibilidades de aperfeiçoamento. (grifos
da pesquisadora) (ENCARTE III, p.1-2)
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No texto do encarte III, aparece o plano de emergência como procedimento criado
porque “é comum e recomendável nos locais onde existem instalações industriais”. Nesse tipo
de atividade industrial (energia nuclear) o plano é obrigatório e os treinamentos de evacuação
são periódicos. O texto também deixa parecer que se trata de uma indústria como outra
qualquer. O documento seguiu expondo que “foi elaborado para orientar a população que
mora nas proximidades”, só não diz orientar em “acidentes nucleares”. É colocado que “as
medidas preventivas serão implementadas antes que ocorra qualquer liberação de material
radioativo”, mas não deixa claro se a retirada da população é parte dessa prevenção e se será
feita antes ou após o “vazamento” radioativo.
Nessa mesma linha termina mostrando as campanhas de esclarecimentos realizadas
pela empresa, sendo uma delas a distribuição anual de calendários para 40 mil famílias, com
os testes mensais das sirenes, explicando o que fazer em situações de emergência. Percebe-se
que são utilizadas palavras que amenizam a ocorrência, como “situações de emergências”,
não chamando de acidente nuclear, ou “possibilidades de aperfeiçoamentos” e não erros e
falhas.

5.1.6 - Calendários Anuais da Eletronuclear

Os calendários anuais distribuídos pela Eletronuclear são elaborados com
diagramação, papel e impressão de qualidade. Com 20 cm de altura por 30 cm de
comprimento, ao serem abertos, essa medida dobra de tamanho. Essa dimensão de espaço é
explorada de forma diferenciada a cada ano, mudam também as temáticas sempre trabalhadas
com imagens com um único texto fixo que se refere ao plano de emergência. Nesse estudo
serão analisadas três edições (2006, 2012 e 2013).
Em 2006, foi elaborada uma edição especial sobre a Comunidade Indígena Guarani –
com a participação de duas associações indígenas: Acibra, Aldeia Sapukai no Bracuí e
Acigua, Aldeia de Parati-Mirim; o calendário de 2012 discorre sobre as riquezas do mar da
baía da Ilha Grande e o terceiro, de 2013, divulga as imagens tiradas por jovens no Projeto
Fotógrafo Cidadão, em áreas de preservação ambiental da empresa Eletronuclear. A seguir é
apresentada a Figura 22 do calendário de 2006.
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Figura 22 – Calendário Anual de 2006

Fonte: Eletronuclear

A capa do calendário de 2006 é uma montagem colorida, com várias partes de
artesanatos produzidos pelos índios da região. Ao centro, a palavra calendário e o ano, no
rodapé, o título: Plano de emergência da Central Nuclear de Angra. Ao ser aberto, forma uma
unidade entre as páginas, já que desde a página inicial, procura mostrar o valor e a tradição
indígena, evidenciada em imagens de índios em vários momentos: adultos confeccionando
artesanatos, crianças tocando instrumentos musicais, pajé com crianças vestidos de trajes
indígenas.
Nessa composição de páginas, metade da folha apresenta a foto e a outra metade os
meses do ano com marcações de datas comemorativas e/ou feriados e uma pequena foto
focando a produção de artesanatos. No lado esquerdo, na diagonal, aparece a mensagem:
“TESTE DAS SIRENES. Todo mês, dia 10, às 10h”; do lado direito, também na diagonal
“INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE EMERGÊNCIA: CONSULTE AS ÚLTIMAS
PÁGINAS”. A descrição da composição, das páginas 1 e 2, seguem nesse mesmo formato até
o mês de dezembro.
São reservadas mais duas páginas relacionadas ao tema: uma com explanações da
Eletronuclear sobre o número de índios no Brasil, na região de Angra dos Reis e Paraty (600
índios guaranis dos grupos Mbyá e Nhandeva). Mostra também os programas da empresa que
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beneficiam essa população. A outra página apresenta algumas atividades realizadas pelas
tribos, no intuito de abençoar as próximas colheitas e os seus respectivos meses.
As quatro páginas finais destinam-se para a apresentação do plano de emergência, que
nesse exemplar foi mais abrangente. Essas páginas utilizam ícones pequenos com ilustrações
em desenhos coloridos de rádio, sirenes, carro de bombeiro, televisão, mão desligando o
disjuntor de luz, mão afagando o cachorro, placa escrita ponto de reunião, ônibus, carro e
barco. Essas figuras são dispostas no início de cada texto, chamando a atenção para o assunto
abordado. O texto da página começa com as seguintes informações:

A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto foi construída com a máxima
segurança. As Usinas Angra 1 e Angra 2 possuem um conjunto de barreiras que
tornam muito pouco provável a liberação de material radioativo para o meio
ambiente. Entretanto, como uma medida de segurança ADICIONAL para a sua
tranquilidade, a Defesa Civil preparou um Plano de Emergência, baseado nos
critérios técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear; que estabelece as
medidas de proteção da população em caso de emergência na Central.

Após esse conteúdo, também é apresentado o subtítulo: Como você será avisado em
Caso de Emergência com cinco alternativas de resposta. A primeira refere-se aos moradores
de nove localidades (Condomínio Barlavento; Praia Vermelha; Piraquara de Dentro; Pingo
D‟Água; Guariba; Piraquara de Fora; Condomínio do Frade; Frade e Sertãozinho do Frade)
no entorno de 5 km de Angra I, onde os avisos serão de forma abrangente:
Nessas localidades, o primeiro aviso será dado pelas SIRENES, que podem tocar e
também transmitir mensagens de voz. As sirenes serão acionadas toda vez que for
necessário transmitir informações para a população SIGA AS INSTRUÇÕES DA
DEFESA CIVIL.
Ao ouvir a sirene: LIGUE o RÁDIO ou a TV. Informações adicionais poderão estar
sendo transmitida pela Defesa Civil. MANTENHA A CALMA. AS AÇÕES do
Plano de Emergência são de NATUREZA PREVENTIVA e haverá tempo suficiente
para realizá-las com tranquilidade.
Outros meios de notificação também serão utilizados:
Viaturas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros
Megafones e alto-falantes
De porta em porta
Para as demais localidades a primeira notícia de uma emergência na usina será
transmitida pelas Rádios e TVs locais. MANTENHA A CALMA E CONTINUE
COM AS SUAS ATIVIDADES NORMAIS. PRESTE ATENÇÃO ÀS
INSTRUÇÕES QUE ESTARÃO SENDO TRANSMITIDAS PELA DEFESA
CIVIL. (ELETRONUCLEAR, 2006, p.11-14)
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O texto continua descrevendo o item 2, em relação às emissoras de rádio AM e FM,
que deverão ser utilizadas para transmitir instruções em caso de emergência à população
local. O item 3 trata das medidas de proteção (abrigagem e evacuação) e inicia pela
abrigagem, que “É a permanência de pessoas dentro de edificações, com portas e janelas
fechadas e vedadas, e com os sistemas de ventilação desligados”. Esse tópico expõe quatro
dicas de como proceder:
FIQUE DENTRO DE CASA ou no seu local de trabalho. As escolas também
poderão ser utilizadas como locais de abrigo.
FECHE PORTAS e JANELAS, e procure vedar as frestas com fita adesiva, pano
úmido ou jornal. DESLIGUE ou FECHE os sistemas de ventilação, tais como
venezianas e aparelhos de ar-condicionado.
COMA e BEBA apenas alimentos ou bebidas que sejam enlatados ou engarrafados,
ou que estavam guardados em locais protegidos, tais como geladeira ou armários.
CONTINUE OUVINDO as Rádios e as TVs e AGUARDE NOVAS INSTRUÇÕES
DA DEFESA CIVIL. (ELETRONUCLEAR, 2006, p.11- 12)

Caso a medida de proteção recomendada seja a evacuação, os moradores devem deixar
suas casas para um abrigo seguro: “É a retirada planejada de pessoas de determinada área, a
fim de evitar ou reduzir a sua exposição à radiação de alta intensidade, a curto prazo”. Para
essas medidas existem cinco etapas:
JUNTE A SUA FAMÍLA e separe roupas, remédios e documentos. Leve apenas o
indispensável e lembre-se a EVACUAÇÃO é uma medida preventiva – haverá
tempo suficiente para fazer tudo com tranquilidade.
DESLIGUE A CHAVE GERAL da luz e feche o gás. Feche todas as portas e
janelas. Caso precise de ajuda especial, procure a Defesa Civil.
NÃO LEVE ANIMAIS domésticos. Se possível, deixe-os em casa, com água e
comida para um ou dois dias.
NÃO SAIA DE CASA quando for instruído pela Defesa Civil. Dependendo de onde
você se encontra, vá para o ponto de reunião, abrigo ou outro local que lhe for
indicado.
SE VOCÊ TEM CARRO, dirija com cuidado. A Polícia Rodoviária e a Polícia do
Exército apoiarão a Defesa Civil, fazendo o controle de tráfego. Se você não tem
carro, vá para o Ponto de Reunião e embarque o mais próximo de sua casa ou do seu
local de trabalho, onde haverá ônibus que levará a população para locais de abrigo
predeterminados. (ELETRONUCLEAR, 2006, p.11)

O texto repete as nove localidades mais próximas de Angra I, apresentadas acima e,
relaciona os pontos de reunião e embarque, para as pessoas que se encontrem nessas
localidades. Refere-se também à população das ilhas que serão retiradas pela Marinha e
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abrigadas no Colégio Naval. Após essas colocações, há uma referência às pessoas que moram
nas demais localidades próximas à usina até a região de Angra dos Reis:
Em caso de emergência, as pessoas que moram nessas localidades receberão
instruções da Defesa Civil para ficarem abrigadas em suas casas, escolas, locais de
trabalho, etc. Caso seja necessário, a retirada das pessoas será feita posteriormente,
apenas nas áreas onde os técnicos da CNEN (Comissão Nacional de energia
Nuclear) constatarem a possibilidade de contaminação. (ELETRONUCLEAR, 2006,
p.12)

O calendário de 2006 termina com telefones úteis, endereços da central nuclear, do
centro de informações e das demais instituições envolvidas no plano de emergência. Duas
fotos da usina, em composição com o mar e as montanhas, servem de ilustração para o texto
final:
No cenário exuberante de Angra dos Reis, entre a Mata Atlântica e o mar, se revela
a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
Em meio a inúmeras iniciativas de preservação ambiental e responsabilidade social,
as equipes da Eletronuclear cumprem sua missão de produzir energia elétrica com
elevados padrões de segurança e tecnologia.
Geramos 2007 Mwe nas usinas Angra 1 e Angra 2, o equivalente a 50% do consumo
do Estado do Rio de Janeiro.
Geramos empregos. Geramos bem-estar social. Geramos qualidade de vida para
milhões de brasileiros. (ELETRONUCLEAR, 2006, p.14)

No verso da capa, as logomarcas das empresas e instituições parceiras: Eletronuclear
(toda em azul); Eletrobrás; Ministério de Minas e Energia; “Brasil um país para todos”,
Governo Federal; Defesa Civil Estadual e de Angra dos Reis (Secretaria Municipal). O
segundo calendário a ser analisado, o de 2012, a Figura 23 traz como apelo as belezas da Ilha
Grande e suas riquezas oceânicas.
Figura 23 – Calendário Anual de 2012

Fonte: Eletronuclear
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O calendário de 2012, em sua capa, faz alusão às riquezas do mar da baía da Ilha
Grande, nas cores azul e verde, simulando a madeira dos barcos de pesca em tons desgastados
pelo tempo e, exposto sobre essas cores, letras e números em branco, sem figuras. No rodapé,
a identificação “Plano de Emergência da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, zonas de
planejamento de Emergência ZPE10 e 15”. Em seu interior, ao ser aberta, apresenta as bordas
coloridas, também em verde e azul, semelhantes à madeira da capa, mas como se fossem
molduras de um quadro na vertical.
Esse exemplar tem 20 páginas, contando capa e contracapa, e são apresentadas de duas
a duas, formando um único desenho e os meses exibidos bimestralmente. Explora mais as
imagens que ocupam duas páginas por inteiro e sobreposto a elas, em uma caixa, separada na
lateral direita ou esquerda, como se fosse feita de madeira branca e dispostos meses com
letras e números na composição verde ou azul, onde é demarcado em cor diferenciada e
desenho de um alto-falante o dia dez de cada mês. Em igual identificação, no rodapé da caixa,
é exibida a mensagem “10h Teste da Sirene”.
A cada página dupla são utilizadas duas figuras, uma maior na lateral da página, à
direita ou à esquerda, e uma menor no rodapé. As temáticas das duas fotos são relacionadas
como, por exemplo, um cardume nadando no mar e pescadores recolhendo a rede no barco.
Na primeira página aparecem desenhos com cinco personagens como recortes de quadrinhos,
aparentando o que seria “bilhetes/lembretes fixados em um quadro”. Os “bilhetes” têm fundo
branco e semelhança com a madeira de fundo da caixa, onde são descritos os meses e chamam
a atenção com mensagens sobre o plano de emergência.
Zé Elétrico (o átomo azul com boné branco e luvas amarelas, em referência a
Eletronuclear) é o personagem principal e está presente em todas as páginas do calendário.
Com ele, mais quatro pessoas, concebendo a comunidade local (homem, mulher, rapaz e
menina) e são alternados ao longo das páginas. Na primeira (janeiro e fevereiro) eles indagam
“Podemos conhecer o Plano de Emergência?” Zé Elétrico responde: “É claro! Para saber mais
sobre o Plano de Emergência, veja o final do calendário”.
Na folha, correspondente aos meses de março e abril, a menina pergunta “Mas, afinal
o que é o Plano de Emergência?” E Zé Elétrico responde: “Para saber mais sobre o Plano de
Emergência, veja o final do calendário”. Na página seguinte, dos meses de maio e junho, o
rapaz questiona: Até onde é necessária a adoção de medidas de proteção? Zé Elétrico emite a
resposta já dada anteriormente. Nos meses seguintes, julho e agosto, em resposta à mulher
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que questiona sobre “Quem participa do Plano de Emergência” Zé Elétrico mantém a mesma
resposta. Em setembro e outubro, não foi diferente quando Zé Elétrico foi questionado, pelo
personagem masculino, sobre “Quem escuta o Teste da Sirene?” Na última página do
calendário, alusiva aos meses de novembro e dezembro, os quatro personagens retornam
juntos, sorridentes e sem mais questionamentos, mas o átomo aponta e repete o texto de sua
resposta padrão.
As seis páginas seguintes referem-se especificamente ao plano de emergência,
seguindo a mesma formatação das páginas anteriores (página 1 integrada a 2 como se fossem
uma só, vertical e sucessivamente) e os outros aspectos são diferenciados, a começar pelo
título “Fique por Dentro ZPE 10 E 15”. Este é dividido em três assuntos e em três páginas. O
primeiro “O que é um Plano de Emergência?” é respondido por Zé Elétrico correlacionando o
plano à situações diárias da vida das pessoas. Todos os diálogos são mostrados em “balões”.
A história transcorre em cenários de desenhos coloridos, com cores suaves e fundo
verde com os personagens retomados e que ilustram diálogos explicativos sobre o plano.
Todo o texto é apresentado em formato de “quadrinhos” com o primeiro cenário remetendo a
Mambucaba, montanhas ao fundo, o mar, uma parte da usina, árvores, casas em sequência
como nas vilas de funcionários da empresa e rua ou praça, onde os personagens (homem,
rapaz e Zé Elétrico) interagem.
A cena inicial mostra o carro, ao lado um pneu no chão, o homem com a mão sobre o
carro e na outra mão a chave de roda, olhando para o rapaz que conversa com Zé Elétrico
gesticulando com os braços abertos: “Obrigado pela ajuda para trocar o pneu, Zé Elétrico” e
este responde:
Não foi nada!
Vocês poderiam ter resolvido sem a minha ajuda, afinal, o carro de vocês estava
preparado com tudo que é necessário nesta situação.
Vocês tinham um plano, como a central nuclear!
Tudo que é planejado e preparado antecipadamente para prevenir acidentes e
garantir a nossa segurança é um plano de emergência. (ELETRONUCLEAR, 2012,
p.13)

Após esta cena, outras quatro sequenciadas reforçam as falas anteriores de Zé Elétrico,
que acrescenta: “Esses cuidados estão tão integrados ao nosso dia a dia que nós nem
notamos”; “É só olhar a nossa volta, há saídas de emergência, extintores de incêndio”, como
ilustração são destacadas duas cenas em caixas, como se fizessem parte do pensamento de Zé
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Elétrico: duas mulheres passam pelo corredor ao lado da porta com placas de saída de
emergência. Na outra imagem a mãe segura a mão do filho pequeno e conversa com o homem
que chega. Atrás deles há uma porta fechada e ao lado dessa porta há dois extintores de
incêndio.
Na terceira cena, o jovem fala “Lá em casa temos redes de proteção nas janelas!”
Acima de sua cabeça surge a ilustração da janela com rede de proteção. A quarta cena remete
ao início da história, aparecendo parte do carro, o homem a seu lado, com o braço sobre ele
em expressão de fala, gesticulando com a outra mão “No carro temos cintos de segurança,
estepe, macaco, triângulo, ferramentas”, todas essas palavras ilustradas ao lado, no chão.
A última cena desse tema “o que é um plano de emergência” mostra as montanhas, um
carro seguindo pela estrada (BR101), a Eletronuclear, o mar, o homem, o jovem e Zé Elétrico
que aparece duas vezes, primeiro à esquerda apontando para a empresa dizendo “Na Central
Nuclear acontece a mesma coisa”; “Antes mesmo da primeira usina começar a funcionar, foi
criado um plano de emergência”. A segunda cena em que Zé Elétrico aparece é para fechar o
assunto, o personagem surge do lado direito do desenho, como se estivesse no alto de um
morro, abaixo está o mar e a Eletronuclear, atrás de si o jovem, com os braços na cintura e o
homem com a mão no bolso, que pisca um dos olhos e aponta para a empresa dizendo: “Esse
é o papel de toda empresa responsável! ”
A segunda página, sobre o plano de emergência, traz o assunto “Quem Participa do
Plano de Emergência” e a presença das personagens femininas (mulher e menina). A cena
apresenta o céu, montanhas e árvores no fundo e a menina mostra o calendário para a mulher
e diz “Ei! Hoje é dia 10!” A mulher olha para o calendário e responde “É! Quem mora
próximo às usinas, vai ouvir o teste da sirene hoje”. Nesse momento, Zé Elétrico aponta para
o calendário e fala com as duas: “Esse é um dos testes do plano de emergência da Central
Nuclear”. Então a menina pergunta “E há outros?” Com uma foto de sirene na mão Zé
Elétrico responde “Vários testes são feitos”.
Na segunda cena, na mesma página, existem três balões com falas de Zé Elétrico, sem
que ele apareça e três imagens distintas, alusivas a cada uma dessas falas: ao centro “Há testes
lá na Central Nuclear e outros fora de lá”, abaixo desse balão, as montanhas, a usina e o mar.
À esquerda, o outro balão relata que “Uns são diários, outros semanais”, a imagem
correspondente mostra uma sala com vários medidores, uma mulher com prancheta na mão e
um homem falando ao rádio na frente da tela do computador. O terceiro balão, à direita: “Pois
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fazem parte da rotina dos profissionais que cuidam da nossa segurança”. Esse balão mostra
homens, carro de bombeiro, helicóptero, construções, ao fundo árvores, a Eletronuclear e as
montanhas.
A última cena desse assunto mostra carros do bombeiro, da Defesa Civil, das polícias
militar e rodoviária, vários profissionais, entre esses veículos com crachás e uniformes e a
frente desses, há uma menina que fala: “Então, vários grupos diferentes participam do
exercício”. Zé Elétrico acrescenta: “Os bombeiros, a Defesa Civil, a polícia militar, a polícia
rodoviária, as prefeituras, o exército, a marinha e a aeronáutica e a comissão nacional de
energia nuclear!” Daí a mulher pergunta: “E como é que tanta gente consegue trabalhar em
conjunto?” Zé Elétrico, no canto direito da imagem, à frente da mulher, olha como se
estivesse olhando para o leitor, gesticulando com a mão direita para reforçar sua fala:
“Quando cada um faz a sua parte, tudo dá certo!”
No terceiro assunto dos personagens anteriores, só aparecem o jovem e o Zé Elétrico,
o cenário, com montanhas de fundo, a usina e a praia, onde Zé Elétrico está sentado
conversando com o jovem, ambos com os pés na água, peixes nadando, e então o jovem
indaga “Como foi criado esse plano de emergência?” Zé Elétrico menciona que “Antes da
primeira usina começar a funcionar” e acrescenta: “Cientistas, que estão sempre trabalhando
pela nossa segurança, que estudaram, calcularam e criaram o plano”. Referente a essa última
informação, surge um quadro repleto de cientistas com jalecos brancos, em volta de uma
mesa, com a maquete da Eletronuclear, debruçados sobre ela, com óculos, pranchetas, lentes,
compassos; outros escrevendo no quadro negro, com imensa listagem nas mãos, analisando
gráficos ou diante de computadores.
Na última cena desse assunto e do calendário de 2012, ainda aparecem o jovem e o Zé
Elétrico, sendo este o único que fala e ao fazer isso, quadros com as cenas diversificadas,
ilustram seu pensamento. No fundo, a imagem da empresa, o mar e as montanhas. Zé Elétrico,
então, diz: “Eles concluíram que as medidas de proteção precisam ser adotadas apenas nas
comunidades até 5km da central nuclear”. Para essa fala mostra um cientista (parecido com
Einstein) de costas, pensativo, olhando para figura da Eletronuclear e em volta um círculo de
casas, ao fundo alguns cientistas em volta do computador, checando listagens.
No centro do calendário aparece uma sirene com um balão: “É por isso que nessas
comunidades existe o teste da sirene”, ao lado direito aparece outra frase: “Há outros países
que usam uma distância menor” ilustrado com ciclos em torno da empresa, demarcando as
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distâncias e as respectivas bandeiras dos países. Abaixo dessa frase, Zé Elétrico pisca o olho e
aponta o desenho da sirene, dizendo “Os exercícios do plano de emergência são feitos a cada
dois anos, só para saber se está tudo funcionando direitinho”. Em uma barra são colocados
sequencialmente os nomes dos locais que estão dentro dos 5 km da usina e que passam por
esses exercícios.
No rodapé do calendário estão os telefones úteis, dos bombeiros, da Defesa Civil, do
distrito regional da Comissão Nacional de Energia Elétrica em Angra dos Reis, do Centro de
Informações da usina, este com dois telefones, sendo que um deles foi publicado com erro
(3365-1060). O correto é 3362-1060. Esse primeiro telefone, constatou-se ser residencial.
Na contracapa do calendário constam as logomarcas das empresas e instituições
parceiras: Eletronuclear (nas cores azul, verde e amarelo); CNEN; Ministério de Minas e
energia; Governo Federal, “Brasil país rico sem pobreza”; Defesa Civil Brasil, Estadual, de
Angra dos Reis (Secretaria Municipal) e de Paraty. O terceiro e último calendário data de
2013 (Figura 24) e é ilustrado com fotos de jovens da região.
Figura 24 – Calendário Anual de 2013

Fonte: Eletronuclear

O exemplar, de 2013, foi elaborado com fotos tiradas pelos jovens do Projeto
Fotógrafo Cidadão, em áreas de preservação ambiental da empresa. Com 18 páginas,
contando a capa e contracapa, foi elaborado todo na cor branca, de forma que as cores das
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fotografias sobressaíssem sobre ela. A capa, nesse mesmo estilo, traz as cores da bandeira
brasileira e da logomarca da empresa, com uma flor de fundo remetendo a natureza, tema
desse exemplar. No rodapé é disposto o título “Calendário 2013” e Plano de Emergência da
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto Zonas de Planejamento de Emergência ZPE 10 e
15. No canto direito do rodapé, a logomarca da empresa.
Nesse modelo de calendário (2013), a apresentação de cada mês do ano foi elaborada
individualmente. As páginas de cima sempre dispunham de uma foto grande e as de baixo de
três pequenas, fazendo uma composição, referindo-se à mesma localidade de preservação
ambiental, mantendo assim, uma unidade entre elas.
A alusão ao plano de emergência, no decorrer do calendário de 2013, aparece no
rodapé das segundas páginas, com os mesmos personagens e textos apresentados nos anos
anteriores. Esses, com pequenas alterações, nas páginas internas, quanto à alternância dos
personagens e balões, contudo seu teor é o mesmo do apresentado em 2012.
As últimas quatro páginas, específicas sobre o plano de emergência, seguem na íntegra
das de 2012. A diferença é que foi corrigido o número do telefone da central de informações
da usina. A contracapa também apresenta as logomarcas das empresas e instituições parceiras
do ano antecedente: Eletronuclear (nas cores azul, verde e amarelo); CNEN; Ministério de
Minas e energia; Governo Federal, “Brasil país rico sem pobreza”; Defesa Civil Brasil,
Estadual, de Angra dos Reis (Secretaria Municipal) e de Paraty.
Os três calendários foram organizados e perfurados, de forma que, ao serem fixados na
parede, ficassem dimensionados com duas páginas abertas na vertical, duplicando o seu
tamanho (20 X 40 cm). Todos eles utilizam o mesmo padrão de qualidade em termos de
papel, diagramação e impressão.
O fato dos anos de 2012 e 2013 terem apresentado o plano de emergência em formato
de história em quadrinhos, estimula mais a leitura e torna mais fácil e agradável, a
visualização da mesma, tendo em vista que esse tipo de leitura é apresentado para boa parte
das pessoas ainda na fase da infância. Com isso, pode remeter a histórias prazerosas
realizadas nessa idade e tornar mais leve a leitura do assunto. (ALECRIM, 2015)
Contudo a reprodução da história em quadrinhos do plano de emergência do ano de
2012, repetida em 2013, pode ter feito o leitor se sentir desestimulado em observá-la, devido à
disponibilização do assunto da mesma forma. No exemplar de 2006, o plano de emergência
foi trabalhado com conteúdo de forma mais abrangente, com ícones, textos e tabelas, porém
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visualmente causando a sensação de muito texto e de páginas cheias. A história em
quadrinhos, com balões, permite uma diagramação mais enxuta e organizada na página,
causando um impacto visual mais favorável e descontraído. (ALECRIM, 2015)
Embora o calendário anual da empresa represente uma das formas mais eficazes de
divulgação do plano de emergência, por ser entregue pessoalmente em 40000 residências, o
texto utilizado para essa divulgação foi criado antes mesmo de Angra I começar a funcionar e,
em todos esses anos, a população vem tendo a oportunidade de lê-lo repetidamente, fixando
seu teor e sabendo que as sirenes vão tocar todo dia dez de cada mês.
Outra questão é que dado ao seu conteúdo, não cabe alterações textuais consideráveis,
tornando ainda mais difícil, para a empresa, apresentá-lo de forma estimulante para a
população a cada ano. Além do mais, o uso de calendários anuais vem sendo abolido, de uma
forma geral, sendo substituído pelo uso do mesmo em celulares ou em outras mídias digitais.
Outra situação que pode ocorrer é o sentimento de medo relacionado ao risco de acidente
nuclear que o calendário pode inspirar em sua visualização, mesmo com a tentativa de
suavizar essa percepção por meio de histórias em quadrinhos.
Dessa maneira, mesmo que a empresa utilize temas diferenciados com apelos visuais
de fotos interessantes e em material de qualidade, torna-se difícil motivar o leitor a ler,
pendurar, ou mesmo manter o calendário anual da usina em lugar visível. Esse
comportamento coloca em dúvida se o meio de divulgação mais usado para propagar o plano
de emergência está cumprindo o seu papel; se deveria ou não, ser substituído por outro mais
eficaz e se nesse caso, qual seria?

5.2 - O Site da Empresa

A Eletronuclear se dirige mais à população em dois grandes momentos fixos, por meio
dos 40.000 calendários anuais distribuídos a população mais próxima à empresa (5 Km) e no
seu site na internet. Na página da web disponibiliza mais informações, dado a possibilidade
de espaço que esse meio de divulgação oferece. Desse modo, por considerar o site da
Eletronuclear como plataforma de informação a respeito da energia nuclear e de todos os
aspectos que a envolve, optou-se também pela descrição e análise dos dados disponibilizados
nesse ambiente virtual.
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Imagem 1 – Site da Eletronuclear

Fonte: Site da empresa acessado em sete de setembro de 2017.

No topo da página da empresa existem links de acesso ao Portal Brasil (Agregador de
conteúdos dos ministérios e secretarias do governo federal, com notícias diárias e serviços
para o cidadão); opções para acessibilidade visual e também acesso ao texto do site em outras
línguas. Apresenta a logomarca da empresa em local de destaque, no alto da página à
esquerda. Abaixo desses itens, sobre uma linha, é exposto o menu do site com alguns campos
de acesso denominados: Home; Notícias; A Empresa; “Saiba Mais”; Ouvidoria e Acesso à
Informação.
Abaixo da linha do menu, é exibida uma barra de rolagem em formato retangular,
colorida e em movimento que chama a atenção para cinco assuntos com temas diferenciados e
ao serem acessados direcionam o leitor para: Tour virtual Usina Nuclear de Angra 2; Presença
Eletronuclear, Responsabilidade com a Sociedade e o Meio Ambiente; Eletrobrás Canal de
Denúncia; Saiba como Combater e Nossa história ainda está sendo escrita e você faz parte
dela!
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Na barra de rolagem sobre o tour à empresa aparecem os dizeres: Tour virtual Usina
Nuclear de Angra 2 - Você é nosso convidado, conheça aqui o interior de uma das usinas
mais eficientes do planeta. Como em um jogo é possível acessar as imagens; aproximá-las;
dar zoom; visualizar o ambiente em até 360º, também levá-las para cima e para baixo;
enquanto um áudio explana sobre o ambiente interno da usina e seus processos; é possível
visitar a sala de controle, o reator e outros ambientes da usina; além de assistir um vídeo
demonstrando de forma resumida como ocorre a troca do combustível.
O assunto Presença Eletronuclear, responsabilidade com a sociedade e o meio
ambiente enfoca a qualidade de vida para as comunidades próximas à Central Nuclear de
Angra. Esse link leva para outra página com textos explicativos sobre a atuação da empresa na
comunidade em várias áreas como: educação, saúde, questões ambientais, dentre outros.
Essas ações podem ser vistas em um vídeo de oito minutos.
Nesse vídeo, a parte relacionada à educação fala sobre os dois colégios situados nas
vilas da usina e do apoio da empresa por meio de ônibus para o transporte gratuito dos alunos,
das melhorias efetuadas pela empresa na comunidade e de reforço escolar proporcionado aos
alunos. Mostra ainda, trabalhos de educação ambiental, com visitas à trilha Porã, restinga de
Mambucaba e ao sítio arqueológico de Piraquara, áreas de preservação ambiental da empresa.
Apresenta também o Projeto Malê em parceria com a ONG Semear, responsáveis pela
alfabetização e qualificação profissional de jovens e adultos das cidades de Paraty e de Angra
dos Reis.
Na mesma página existem várias opções de conteúdo relacionado a Monitoramento
ambiental; Gerenciamento de resíduos; Educação Ambiental; Projeto POMAR e
PROMONTAR; Saúde; Educação; Inclusão Social; Cultura e patrimônio histórico; Segurança
Pública; Seriedade na informação e Uma era de recuperação.
Ainda na página, onde é exibido o vídeo de oito minutos sobre as ações da empresa na
comunidade, é exposto o quadro “Últimas Notícias”, com links de três matérias sobre a
empresa: 22/08/2017 - Fato relevante - A Eletrobrás informou que o Ministério de Minas e
Energia irá propor ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da
República a desestatização da empresa; 22/08/2017 - Memória da Eletricidade realiza a
terceira edição do Preserva.ME Evento reunirá, em setembro, especialistas das áreas de
museologia e biblioteconomia para discutir memória e preservação de acervos; 21/08/2017 –
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PDE (Plano Decenal de Expansão de Energia) 2026: O prazo final para consulta pública à
proposta do PDE 2026 foi prorrogado para o dia 27 de agosto.
Voltando para a página principal da Eletronuclear, retomando os conteúdos divulgados
na barra de rolagem, o assunto Eletrobrás Canal de denúncia - “Saiba Mais” clique aqui
para acessar, abre o link de um canal exclusivo das empresas: Eletrobras holding, Amazonas
GT, CGTEE, Chesf, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul, Furnas, Itaipu Binacional, Cepel,
Eletropar e Distribuidoras no Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima para a
comunicação de condutas consideradas antiéticas ou que violem os princípios éticos e padrões
de conduta e/ou legais nessas instituições.
Outro conteúdo disponibilizado na barra de rolagem aborda “Nossa história ainda
está sendo escrita e você faz parte dela! Eletronuclear completa 20 anos”, apresenta a
portaria que deu origem à empresa em 31/07/1997; sua trajetória com recorde de produção em
2016 e os projetos em andamento: a implementação da Unidade de Armazenamento de rejeito
a Seco (UAS) que receberá combustíveis usados de Angra 1 e 2; a extensão da vida útil de
Angra 1 e a construção de Angra 3.
O último conteúdo da barra de rolagem refere-se à dengue: Saiba como combater Descubra como evitar a dengue, zica e chikungunya. Ao clicar nesse banner abre-se o
portal do governo referente ao combate à dengue, com diversas matérias ilustradas, vídeos,
quadros para serem tiradas dúvidas sobre o assunto e a possibilidade de acessar uma galeria
de vídeos no YouTube.
Voltando à página inicial da empresa, à direita, ficam dispostos nove links com
assuntos diferenciados: Dados operacionais com a produção diária das usinas 1 e 2; Medições
do bocal do vaso de pressão no reator NPP Angra 1; Código de Ética e de Conduta 2016;
Licitação; Concurso Público; Plano Médico; Prestação de Contas; Presença Eletronuclear
Responsabilidade com a sociedade e o meio ambiente.
Na parte central da página inicial constam dois vídeos exibidos pelo YouTube, um
deles mostra, em dois minutos, como se obtém energia do átomo e o funcionamento de um
reator como o encontrado nas usinas da Eletronuclear em Angra dos Reis. O segundo vídeo,
com duração de um minuto e meio, expõe a diferença ente resíduos convencionais e
radioativos, além de mostrar como a empresa cuida de seus rejeitos.
Após assistir esses vídeos, é sugerido outro link, direcionado para um programa de TV
da empresa, denominado Conecta da Eletronuclear TV. Nesse vídeo a apresentadora
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esclarece que se trata da estreia do Conecta: “programa de entrevistas que trará novidades e
assuntos importantes para todos os colaboradores da usina”. A primeira entrevistada do
programa é apresentada como nova diretora de administração e finanças da empresa. O
programa tem duração de cinco minutos e ao final deixa uma chamada para a próxima edição:
“Eletronuclear faz campanha de preservação de praias em Angra dos Reis e Paraty”.
Ainda na página inicial da Eletronuclear, à esquerda do site, consta um quadro que
recebeu o nome de “Últimas Notícias”, em 20 de agosto de 2017, apresenta cinco matérias:
PDE 2026: prazo para consulta pública acaba hoje; Eletronuclear inicia reabastecimento de
combustível de Angra 1; Eletrobrás apresenta lucro de R$306 milhões no segundo trimestre
de 2017; Plano de Aposentadoria Extraordinária apresenta 2.097 adesões e expectativa de
economia anual é de R$ 874 milhões; Eletronuclear completa 20 anos. Após esses assuntos, é
exibido um outro link, levando o usuário a acessar outras notícias.
No rodapé da página inicial, são disponibilizadas cinco fotos que despertam a atenção
pelo tamanho e por se alternarem sequencialmente. Referem-se ao projeto: Malê, realizado
pela empresa e há cenas de funcionários em atividades diárias: saindo do reator, colhendo
amostras no mar em frente à usina e nos laboratórios da empresa. Essas fotos fazem parte do
conteúdo explanado nas notícias e nos vídeos veiculados no site.
Dentre os conteúdos mencionados da página inicial da empresa faltam ser explanados
quatro palavras do menu principal: A empresa; Ouvidoria; Acesso a informação e “Saiba
Mais”. Cada uma dessas palavras se desdobra em outras informações e páginas. Ao clicar em
“A empresa” são exibidas várias possibilidades de conteúdos: A Eletrobrás Eletronuclear
Central Nuclear; Novos Empreendimentos, Governança; Processo de Contas; Políticas
Empresariais; Patrocínio; Comercialização; Concurso Público; Jovem Aprendiz; Empregados;
Estágios; Plano Médico Assistencial; Gênero e raça; Visite a Central Nuclear e Licitações.
O item “Ouvidoria” sintetiza a finalidade desse setor, como funciona a ouvidoria na
Eletronuclear, os contatos e canais vinculados a ele, como fazer manifestações por meio do
mesmo e consultá-las. Esse item pode ser utilizado por funcionários e por outras pessoas
quaisquer, para agradecimento, elogios, reclamações, solicitações, sugestões e outros motivos.
A palavra de busca “Acesso a Informação” é utilizado para atender a Lei nº 12.527
(BRASIL, 2011), sancionada em 18 de novembro de 2011 pela Presidenta da República
Dilma Roussef. Esse link funciona como única porta de entrada para os pedidos de
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informação a respeito da usina e de seus processos. Tem a finalidade de organizar e facilitar
esse serviço, tanto para o cidadão quanto para a Administração Pública.
A palavra de busca “Saiba Mais”, foi deixada para ser analisada no final da descrição
do site, por apresentar assuntos de maior interesse para esse estudo, como informações a
respeito da segurança do processo de produção da energia nuclear ou do rejeito radioativo. Ao
ser clicada a palavra “Saiba Mais” verifica-se que ela se desdobra em outros seis
agrupamentos de informação: Segurança; Tecnologia (Histórico e informações gerais sobre as
usinas), Monitoração ambiental e Licenciamento (ambiental e nuclear); Gerenciamento de
resíduos (radioativos e sólidos); Plano de Emergência, Responsabilidade Socioambiental,
Espaço do Conhecimento (artigos e estudos, panorama da energia nuclear no mundo
2014/2016, pesquisa escolar, biblioteca, eventos do setor, pesquisa de opinião 2007/2010
qualitativa e quantitativa); Perguntas frequentes e Vídeos (Eletronuclear TV).
O primeiro assunto da palavra de busca “Saiba Mais” é relacionado à Segurança e
engloba quatro conteúdos: Segurança nuclear; Defesa em profundidade; Cultura de segurança
e Política de Segurança Nuclear. A página com o conteúdo “Segurança Nuclear” é ilustrada
com duas fotos, a primeira mostrando a sala de controle da usina com três colaboradores
compenetrados em seus computadores e a outra finaliza o texto, onde um colaborador aparece
devidamente vestido e equipado para executar o monitoramento da piscina do reator. Abaixo
da foto inicial, o texto “situa” o nível de risco da geração de energia nuclear e pondera sobre a
situação da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
De todas as atividades industriais, a geração nuclear é uma das que oferece menos
risco. Em 30 anos de operação das usinas de Angra, nunca houve um acidente ou
evento que pusesse em risco os trabalhadores das usinas, a população ou o meio
ambiente da região. ( ELETRONUCLEAR, 2017)

O conteúdo descrito reforça a cultura de segurança manifestada pela empresa e
também de que esta norteia todas as suas atividades, desde as mais simples às mais
complexas, envolvendo pessoas, instituições, além de instalações preparadas com paredes
grossas de aço e concreto em volta dos reatores.
A segurança é um compromisso que está cristalizado na Política de Gestão
Integrada da Eletrobrás Eletronuclear. Ela é prioritária e precede a
produtividade e a economia, não devendo nunca ser comprometida por
qualquer razão. (ELETRONUCLEAR, 2017) (Grifos da Empresa)
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Pensando no processo de defesa da usina, as atividades de segurança foram divididas
em quatro segmentos: o início, enquanto a usina ainda está no projeto, momento em que são
pensados desde o local para sua construção a riscos prováveis e improváveis. Com base
nessas análises, a empresa diz que moldou a infraestrutura prevendo abalos sísmicos e até
mesmo a queda de um avião sobre suas instalações. O segundo segmento do processo de
defesa das usinas trata das barreiras físicas, proteções utilizadas para evitar ou minimizar
vazamento radioativo:
As usinas nucleares contam com sistemas de segurança passivos, que entram
automaticamente em ação para impedir acidentes e, também, desligar e resfriar o
reator em situações de emergência. As usinas contam ainda com duas barreiras
protetoras que protegem fisicamente o reator: uma externa, de concreto, e outra
interna, de aço. Essas paredes de contenção protegem as usinas contra fatores
externos, como terremotos, maremotos, inundações e explosões, e também o
aumento de pressão no interior da usina. ( ELETRONUCLEAR, 2017)

O terceiro passo, para a proteção das usinas, ocupa-se dos processos, criando rotinas
de trabalho, procedimentos administrativos e operacionais com via à segurança dos
colaboradores em sua interação com a máquina. O próximo, e quarto passo, reporta aos
organizacionais. Nesse estágio, o enfoque é o cumprimento das leis e estar de acordo com os
órgãos reguladores nacionais e internacionais.
Imagem 2 – Saiba Mais, Segurança - Defesa em Profundidade

Fonte: Site da empresa acessado em sete de setembro de 2017.
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Recobrando a palavra de busca Segurança, o segundo assunto que aborda é
denominado: “Defesa em profundidade”, que ao ser clicado remete a uma página específica
(Imagem 2), com foto do reator e legenda explicativa de cada componente (barreira)
responsável por manter o envoltório e a segurança das pastilhas de dióxido de urânio, bem
como dos produtos gerados no processo de fissão. Desse modo, a pretensão é prever e evitar
acidentes, mas caso ocorram:
[...] existem diversos dispositivos de detecção, além de sistemas de
controle, limitação e proteção. Caso a gravidade da situação evolua para os
acidentes previstos pelo projeto da instalação, os sistemas de segurança e os
procedimentos previstos para condições de acidente devem ser capazes de controlar
a situação.
No caso do evento ultrapassar as condições previstas nas bases do projeto (as
chamadas condições severas), o controle da situação se fará através da limitação do
progresso do evento e da mitigação de suas consequenciais.
Para isso, a gestão do acidente deve incluir as ações complementares que se fizerem
necessárias. Se houver uma liberação significativa de material radioativo, as
consequenciais radiológicas devem ser mitigadas através das ações do plano
de emergência externo. (ELETRONUCLEAR, 2017) (grifos da empresa)

O texto explicativo sobre a “Defesa em profundidade” termina com o “plano de
emergência externo”, que dá acesso à página destinada a esse assunto. O próximo conteúdo,
na sequência das palavras de busca do item Segurança em “Saiba Mais”, é “Cultura de
segurança”. Para esse assunto também é destinada uma página, onde uma foto externa da
empresa, mais especificamente, na parte reservada às bandeiras do Estado do Rio de Janeiro e
do Brasil, a frente destas, na calçada, dois colaboradores uniformizados caminham em
expressão de passos firmes. Essa imagem está diretamente relacionada à mensagem que
explica o assunto:
A Eletrobras Eletronuclear foi uma das primeiras companhias brasileiras a adotar
um programa de cultura de segurança, no qual todos os funcionários estão
individualmente comprometidos. Essa determinação levou à adoção de uma Política
de Gestão Integrada de Segurança que privilegia a segurança nuclear e abrange a
garantia da qualidade, a proteção do meio ambiente, a segurança do trabalho, a
saúde ocupacional e a proteção física. (grifos da empresa)
O programa de cultura de segurança desenvolvido pela empresa, pioneiro na
indústria mundial, contou com a consultoria da Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA) – braço da ONU para o setor – e tornou-se uma referência na área
de segurança para empresas que operam usinas nucleares em todo o mundo. (site da
ELETRONUCLEAR)
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Nos grifos do texto é possível acessar outros ambientes do site, destinados aos
mesmos. O texto, a respeito da “Cultura de segurança”, termina enfatizando que esta já está
consolidada em todas as atividades da empresa e no comprometimento de seus colaboradores.
O último assunto da palavra de busca Segurança se refere a “Política de Segurança Nuclear”,
(Imagem 3) para o qual foi destinada uma foto com dois funcionários vestidos e preparados
para entrar na câmara do reator.
Imagem 3 – Política de Segurança

Fonte: Site da empresa acessado em sete de setembro de 2017.

Conforme as informações contidas na página, a respeito do assunto, a política de
segurança foi implantada junto com a fundação da Eletronuclear em 1997 e seu conteúdo foi
revisto em 2004, mudando para “Políticas de Gestão Integrada da Segurança”, visando à
interação de todas as ações de segurança realizadas pela empresa. Para tanto, foram adotados
seis princípios:
A Segurança Nuclear é prioritária e precede a produtividade e a economia, não
devendo nunca ser comprometida por qualquer razão;
Os requisitos legais e outros requisitos relativos aos vários aspectos da segurança
integrada deverão ser atendidos;
O treinamento para qualificação dos empregados e prestadores de serviço deverá
assegurar os conhecimentos relativos aos diversos aspectos da segurança integrada
necessários à execução adequada de seus trabalhos;
A saúde e a segurança das pessoas, assim como os impactos ao meio ambiente,
deverão ter seus riscos preventivamente minimizados ou eliminados;
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Os processos de comunicação interna e externa da Empresa deverão ser
transparentes e suficientes, de modo a permitir que qualquer condição insegura seja
prontamente informada;
A Empresa deve buscar o contínuo aperfeiçoamento de suas práticas relacionadas
com a Gestão Integrada da Segurança. (ELETRONUCLEAR, 2017)

Seguindo esses princípios, a empresa acredita que manterá seu compromisso de gerar
energia, com elevados padrões de segurança, garantindo a qualidade do meio ambiente, a
segurança do trabalho, a saúde ocupacional e a proteção física tanto de seus colaboradores, da
usina e da comunidade próxima.
Retornando ao menu da página inicial da empresa, na palavra “Saiba Mais”, logo
abaixo do item Segurança existe o item Monitoração Ambiental. Esse leva para uma outra
página com o título “Monitoramento ambiental permanente” e mostra mergulhadores da
empresa analisando espécies recolhidas no mar. Também apresenta texto evidenciando que
essa prática ocorre há 30 anos e que, por seu intermédio, visa manter índices referenciados
nos “[...] programas de intercomparação mantidos pela Agência Internacional de Energia
Atômica, pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e pelo Instituto de
Radioproteção e Dosimetria, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.” (site da
ELETRONUCLEAR)
Para garantir que a operação Central Nuclear de Angra não liberasse nenhum
material radiativo para o meio ambiente, a Eletrobrás Eletronuclear desenvolveu um
permanente e rigoroso programa de monitoração. Este trabalho começou em 1978,
quatro anos antes da entrada em operação da primeira usina nuclear brasileira, e foi
chamado de programa pré-operacional. (ELETRONUCLEAR, 2017)

Ao final do texto é divulgado o endereço e o telefone do laboratório da empresa, caso
haja interesse em aprofundar a pesquisa sobre o assunto. Também são disponibilizados outros
programas desenvolvidos pelo laboratório de monitoração ambiental da empresa: radiológico
operacional; fauna e flora marinha; controle da qualidade das águas; temperatura da água do
mar. Para cada um desses programas é aberta uma página específica, com textos explicativos
a respeito dos procedimentos desenvolvidos. O programa monitoramento radiológico
operacional refere-se ao
[...] acompanhamento dos níveis de radiação ambiental nas regiões próximas a
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). Para que ocorra essa
monitoração, várias amostras de ambiente marinho e terrestre são coletadas
regularmente, assim como amostras de água de chuva e filtros que recolhem
partículas do ar. Esse material é levado para laboratório, onde são feitas a
identificação
e
a
contagem das
partículas
radioativas
presentes.
(ELETRONUCLEAR, 2017)
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Conforme o texto do site, os resultados anuais deste programa são analisados e
enviados para órgãos reguladores, embora não seja mencionado quais são esses órgãos.
Descreve ali, que utiliza como “[...] parâmetros de referência os valores de notificação
("Report Level") dos radionuclídeos com as respectivas matrizes (ex: sedimento, leite, água,
etc...) estabelecidas em normas”. E também não apresenta quais são as normas ou esclarece o
que seriam os “Report Level” ou “radionuclídeos”.
O item “Licenciamento” divide-se em dois assuntos: Ambiental e Nuclear.
“Licenciamento Ambiental” informa os órgãos responsáveis pelos licenciamentos pertinentes
às atividades desenvolvidas pela empresa, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Governo Federal. Em uma tabela estão
relacionadas às licenças ambientais dos empreendimentos da CNAAA, com dados de
novembro/2012. Sendo que algumas ainda estão em processo de regularização e emissão de
licença ambiental. Disponibiliza ainda oito documentos entre planos de controle e relatórios
de impacto ambientais, de apresentação obrigatória, para que as licenças sejam concedidas.
Sobre o “Licenciamento Nuclear”, há um texto explicativo, em outra página, que
mostra o que ocorre, desde a liberação para a construção da instalação nuclear, até a sua
desativação. O licenciamento é concedido desde que a localização, a construção e operação
da usina não provoquem riscos “indevidos para os trabalhadores, o público em geral e o meio
ambiente” (site da ELETRONUCLEAR). A Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN
é o órgão responsável por esse processo.
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é o órgão federal responsável
pela emissão de licenças, autorizações e, também, por fiscalizar os aspectos
radiológicos de Instalações Nucleares. Para tanto, a CNEN mantém fiscais
residentes na CNAAA. ( ELETRONUCLEAR, 2017)

O texto apresenta ainda, oito “Licenças Nucleares dos empreendimentos da CNAAA
(base novembro/2012)” referentes à Angra 1, 2 e 3; ao gerenciamento de rejeito (Depósitos 1,
2A, 2B, prédio de monitoração) e o depósito inicial dos geradores de vapor.
Outra opção da palavra de busca “Saiba Mais” trata do “Gerenciamento de Resíduos”
radioativos e sólidos, sendo que cada um deles é exposto em uma página específica. A página
de Gerenciamento de resíduos radioativos ilustra o assunto com três fotos, na primeira um
funcionário vestido com roupas e equipamentos especiais de proteção verifica o teor de
radioatividade de um tambor onde encontram armazenados rejeitos de baixa radiação,
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materiais utilizados na operação das usinas, como luvas, sapatilhas, roupas especiais,
equipamentos e fitas crepes.
A segunda foto mostra a piscina, onde ficam armazenados os elementos combustíveis
usados na produção de energia das usinas. Esses resíduos são de alta radioatividade e por esse
motivo, ficam retidos dentro dos prédios de segurança da empresa. A terceira foto ilustra uma
sequência de tambores enfileirados horizontalmente, armazenados em quatro patamares,
dentro do depósito de monitoramento permanente da usina. Nessa estrutura ficam os rejeitos
radioativos aguardando um posicionamento da CNEN quanto à transferência para um local de
armazenamento definitivo.
A página sobre o Gerenciamento de resíduos sólidos mostra as ações de
sustentabilidade desenvolvidas pela empresa em torno dos resíduos produzidos em suas
atividades, inclusive nas obras de Angra 3. Esses detritos são reciclados, vendidos ou
reaproveitados, a exemplo dos restos de construção em aterros dentro da própria usina. A
Eletronuclear também realiza coleta seletiva do óleo de cozinha nas vilas da empresa.
Na página destinada ao “Plano de Emergência” é acrescentado em seu título
“segurança em primeiro lugar”. Um vídeo de quase oito minutos inicia contando que parte da
energia elétrica que chega à casa dos brasileiros é produzida na Central Elétrica Almirante
Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, Angra 1 e 2 e que Angra 3 está a caminho. Traz também
informações sobre o urânio, a reserva brasileira, seu potencial energético e a utilização na
produção de energia nas usinas, sem risco de contaminação externa. Na sequência há uma
narrativa sobre segurança e seu funcionamento.
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Imagem 4- “Saiba Mais” – Plano de Emergência

Fonte: Site Eletronuclear (acessado em sete de setembro de 2017).

O locutor do vídeo lembra que a segurança está presente em situações corriqueiras,
sem que se perceba, sempre existem equipes e equipamentos de segurança de prontidão, como
no caso das usinas de Angra dos Reis, por meio do plano de emergência. Ele foi criado para
garantir a segurança dos moradores da região, com conjunto de ações preventivas
coordenadas pela Defesa Civil estadual, em conjunto com outras instituições municipais,
estaduais e federais, afirma ele.
O vídeo mostra como funciona o plano de emergência, por meio de simulação,
descrevendo o passo a passo o que está previsto neste documento. As divisões em círculo em
torno das usinas, chamadas de ZPEs, zonas de planejamento de emergência, possui de 3 a 15
km, sendo que as ações preventivas acontecem nas zonas 3 a 5. As outras zonas, 10 e 15,
ficam mais afastadas e recebem a população em caso de evacuação, por isso não participam
dos testes das ações preventivas. As demais informações já foram apresentadas no texto dos
calendários anuais, distribuídos pela empresa, e também no gibi “Nós Temos um Plano”.
A diferença do vídeo, para os demais materiais empregados na divulgação do plano de
emergência está no fato de que aquele oferece mais recursos visuais, com imagens, sons,
cores e movimento, afetando a audição e a visão ao mesmo tempo, e por isso sensibilizando e
prendendo mais a atenção de quem o assiste (COUTINHO, 2006). Dessa maneira, o vídeo em
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questão, ao utilizar imagens e músicas, sensibiliza e reforça a mensagem apresentada. Outra
possibilidade dessa tecnologia é a abrangência de conteúdo, dada à rapidez da fala e da
mudança de imagens, sem cansar o receptor.
O vídeo acrescenta algumas ações realizadas pela Defesa Civil em prol da divulgação
do plano de emergência e mostra a distribuição de material (gibis/história em quadrinhos/HQ)
para alunos nas escolas, além de palestras para a comunidade e para os professores. Em um
momento da apresentação há uma afirmativa significativa, que será posteriormente
comentada: “que a importância da energia nuclear para o país também é motivo de discussão
em sala de aula”, e que a cada ano mais professores são capacitados para esclarecerem pais e
alunos a respeito do plano. Em seguida há cenas de crianças, com uniforme escolar, em visita
ao centro de informações da empresa. No áudio o apresentador menciona que “os estudantes
também visitam as instalações de Angra e descobrem como funciona uma usina nuclear”.
O diretor do departamento de Defesa Civil do Rio de Janeiro é entrevistado e expõe
que “a possibilidade de um acidente na central nuclear é muito remota”, mas que as
instituições envolvidas no plano de segurança estão preparadas para atendê-los, mas que “É
fundamental que a população conheça os procedimentos que ela deve adotar em caso de
acidente.” (site da ELETRONUCLEAR) O vídeo termina com a mensagem:
O plano de emergência é muito mais do que uma medida para garantir a segurança
de todos. É um gesto de respeito. De respeito às pessoas, à natureza e de respeito à
vida. Para saber mais acesse o site do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear
Brasileiro. Informe-se! Essa é a melhor forma de garantir a sua segurança!

Ainda na página do “Plano de Emergência”, abaixo desse vídeo, são exibidas três
figuras com as Zonas do Planejamento de Emergência (ZPEs), ilustrando em círculos as áreas
próximas às usinas, nas distâncias de 3 a 15 km. As outras duas fotos demonstram a
localização das sirenes (lado leste e oeste) acionadas todo dia dez de cada mês, às dez horas
da manhã, para testes do equipamento.
No canto superior da página, à direita, em vermelho, um título denominado
“Novidade” com orientações aos moradores das proximidades da Central Nuclear, com links
para três gibis digitais que divulgam informações sobre o funcionamento do plano de
segurança e o procedimento, caso soem as sirenes e haja necessidade de evacuação da
população. O conteúdo desses gibis são os mesmos do já analisado, com alterações mínimas
em seus diálogos, que não muda o teor do texto apresentado. A diferença é que um deles se
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destina especificamente à vila de Praia Brava, local de residência de funcionários da empresa
juntamente com seus familiares.
O personagem Zé Elétrico (átomo azul) direciona as histórias nos três volumes, sendo
que cada gibi exibe um título especificando seu conteúdo: Zé Elétrico, prevenção, calma e
segurança, para ZPE 3 e 5 (Zonas de planejamento de emergência de 3 a 5 km da empresa);
Zé Elétrico, Entendendo o Plano de Emergência, para ZPE 10 e 15 (Zonas de planejamento de
emergência de 10 a 15 km da empresa) e Zé Elétrico, Levando o Plano para Casa, Praia
Brava (vila residencial de operários).
Ainda no lado direito da página, abaixo dos links dos gibis, aparece o item “Saiba
Mais” sobre o Plano de emergência da Central Nuclear, com cinco itens que podem ser
escolhidos para maiores informações: Plano de Emergência (mantém-se na mesma página);
quem participa (instituições envolvidas no plano de emergência em abrangência municipal,
estadual e federal); campanhas de esclarecimento (fotos e texto explicativo da distribuição de
conteúdo sobre o plano de emergência na comunidade, realizado pela Defesa Civil); fique por
dentro e links úteis (dezesseis links das instituições participantes do plano de emergência).
Retomando o link “Saiba Mais”, na sequência após o item “Plano de Emergência”
segue a palavra de busca “Responsabilidade Socioambiental”. Para esse assunto é destinada
outra página e seu conteúdo já foi comentado anteriormente, pois faz parte dos temas
expostos na “barra de rolagem” da página principal da empresa. O próximo tópico de “Saiba
Mais” refere-se a “Perguntas Frequentes”. A página destinada a esse assunto apresenta seus
conteúdos em forma de perguntas e respostas, iniciada com a foto de uma das salas de
controle da empresa, não identificada se é de Angra 1 ou 2, conforme Imagem 5.
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Imagem 5 – Sala de Controle da Central Almirante Álvaro Alberto

Fonte: Site da Eletronuclear (acessado em 08/09/2017)

Após essa foto é exibido um índice com links para diversos assuntos, partindo de um
breve histórico da geração de energia nuclear no Brasil; Energia Nuclear no Brasil; Angra 1
(Desempenho/produção, Custos, Programa de melhorias); Angra 2 (Desempenho/operação,
Custos); Angra 3 (Status, Dados técnicos) e Novas usinas nucleares. Esses assuntos já foram
mencionados em outros momentos da pesquisa e também não se referem especificamente ao
objeto de estudo, por esse motivo não serão comentados novamente.
Abaixo desses assuntos na página "Perguntas Frequentes - Guia de Pronta Resposta",
sob o título “Temas Gerais” são exibidos links referentes a outros temas: Tarifa; Balanço
patrimonial/demonstração do resultado;

Pessoal

e vilas

residenciais;

Localização;

Funcionamento e segurança das usinas; Eventos operacionais e plano de emergência;
Rejeitos; Combustível; Paradas; Fundo de descomissionamento e seguro das usinas;
Vantagens ambientais; Responsabilidade socioambiental; O acidente nuclear na Central de
Fukushima Daiichi e Panorama da energia nuclear no mundo.
Dentre os temas acima, serão observados os que oferecem relação mais direta com o
objeto de estudo “Risco Nuclear”: Localização; Funcionamento e segurança das usinas;
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Eventos operacionais e Plano de Emergência; Rejeitos; Combustível; Paradas; Fundo de
descomissionamento e seguro das usinas e O acidente nuclear na Central de Fukushima
Daiichi.
A respeito da "Localização" referente à usina, o texto apresenta dois itens que
motivaram a escolha do munícipio de Angra dos Reis, a proximidade do mar, para o
resfriamento dos reatores, e dos centros de consumo, diminuindo perdas na transmissão da
energia. A ocupação da empresa que se dá em uma área total de 3,5 km2 (usinas, estações de
tratamento de águas, laboratório de monitoração, centro de treinamento, vilas residenciais,
etc.) (ELETRONUCLEAR, 2017).
O que chama a atenção no texto referente à “Localidade” é a frase: “A CNAAA está
instalada num dos pontos mais bonitos do litoral do país, na Praia de Itaorna” (site da
ELETRONUCLEAR). Além da beleza do local, cerca de 5 Km de Itaorna encontra-se a Vila
Histórica de Mambucaba “[...] uma das primeiras ocupações urbanas do Brasil, e seu conjunto
arquitetônico e paisagístico foi tombado pelo Iphan, em 1969” (IPHAN, 2017). Mesmo
sabendo dos encantos da região e do tombamento histórico da Vila de Mambucaba, mantevese a construção das usinas nessa localidade, iniciando as obras de Angra I em 1972.
O tema “Funcionamento e segurança das usinas” aborda assuntos diferenciados, são
apresentados em vinte perguntas e estão englobadas em: Qual a vida útil das usinas; o seu
funcionamento; o grau de segurança; se os padrões de segurança nuclear adotados no Brasil
são eficientes; o que é um prédio de contenção; as diferenças entre a central de Chernobyl, de
Fukushima e as usinas de Angra; o número de acidentes nos últimos dez anos; acidente mais
prováveis nas usinas nucleares de Angra; se no dosímetro8 aparece a medida de radiação;
quanto um funcionário pode receber de radiação e a taxa mensal permitida, o que acontece
quando se ultrapassa essa taxa; o que aconteceria se um avião caísse na Central Nuclear, se a
estrutura leva em consideração abalos sísmicos, se existe monitoramento sísmico nas usinas;
qual a possibilidade de um tsunami (maremoto) no litoral Sudeste; se existe um sistema de
segurança adequado para impedir ocorrência de invasão e quais medidas para se detectar,
impedir e combater tal fato.

8

Dosímetro consiste num dispositivo ou instrumento para a mediação ou avaliação da dose absorvida durante
uma exposição a radiaçõesionizantes ou para a determinação de qualquer outra grandeza radiológica.
Disponível em: < https://www.infopedia.pt/$dosimetro>. Acessado em set. 2017.

118

O texto com as respostas a essas questões inicia com dados de que são 40 anos o
tempo de vida útil das usinas nucleares; o seu funcionamento mostra como trabalham os
reatores e esse assunto já foi apresentado em outro momento; o grau de segurança das usinas é
descrito em grande texto, com vários argumentos técnicos e baseados em autoridades
(WESTON, 1996), inclusive para atestar que os padrões de segurança nuclear adotados no
Brasil são eficientes:
De todas as atividades industriais, a geração de energia elétrica em usinas nucleares
é uma das que oferecem menos risco. O pensamento e atitude dominante é a busca
da melhoria contínua, isto é, que é sempre possível melhorar a segurança.
As usinas que constituem a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA),
foram projetadas e construídas dentro dos mais rigorosos critérios de segurança
adotados internacionalmente. Seu licenciamento ambiental está a cargo do Ibama, e
o nuclear está a cargo da CNEN, obedecendo rigorosamente a legislação vigente no
país.
Cerca de 95% das substâncias radioativas de uma usina nuclear são geradas no
núcleo do reator durante o funcionamento deste, quando da fissão nuclear do
combustível
O Brasil é signatário da Convenção Internacional de Segurança Nuclear e da
Convenção Internacional para Gerenciamento Seguro de Combustível Usado e
Rejeitos Radioativos. Bianualmente, o país envia relatórios a esses organismos que
são rigorosamente escrutinados.
A Eletronuclear é associada da Wano, que congrega as principais operadoras de
usinas nucleares do mundo. Essa associação tem um papel de autorregulamentação
do setor (ELETRONUCLEAR, 2017).

Conforme Weston (1996), os argumentos de autoridade ocorrem quando se baseia em
outras pessoas, empresas ou determinadas fontes, para atestar e/ou embasar uma convicção e
que para se atribuir maior credibilidade ao que se está atestando, cita-se fontes, dados de
pesquisa, relatórios, dentre outros, como pode ser visto acima: A Eletronuclear é associada da
Wano; Cerca de 95% das substâncias radioativas; O Brasil é signatário da Convenção
Internacional de Segurança Nuclear; CNAAA.
Na sequência das indagações apresentadas no site da empresa, o texto a respeito do
que é um prédio de contenção começa alegando “[...] remota possibilidade de o sistema de
refrigeração permitir a liberação não controlada de substâncias radioativas”, até esse ponto
não responde ao que foi questionado. A seguir ele realmente informa que “[...] o reator é
envolvido por um edifício de aço estanque, denominado Prédio de Contenção. Tal barreira é
projetada para evitar qualquer liberação de material radioativo, no caso do mais sério
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acidente, de falha da refrigeração do núcleo do reator”. Informa ainda que além de evitar o
vazamento também está resguardada de impactos externos (ELETRONUCLEAR, 2017).
Sobre as diferenças entre a central de Chernobyl e as de Angra dos Reis o texto
menciona algumas situações a respeito dos modelos dos reatores e da construção dos mesmos,
mas todo conteúdo explicativo não as deixa claro e ainda parece generalizado:
Com respeito ao acidente de Chernobyl, cabe destacar que a total diversidade de
critérios de projeto, de filosofia de segurança e de condições de operação existentes
entre usinas soviéticas do tipo RBMK na época do acidente, e as nossas do tipo
PWR, que integram a Central Nuclear de Angra dos Reis, desqualificaria qualquer
comparação em termos de riscos de acidentes e efeitos consequenciais
(ELETRONUCLEAR, 2017).

Nessa mesma linha de indagação, há um questionamento sobre as diferenças entre a
central Fukushima e as usinas de Angra. A resposta está com data de 2015 e se baseia em
dados estatísticos inicialmente: “Existem hoje (abril de 2015), segundo dados da AIEA, 438
usinas nucleares em operação no mundo. Em torno de 60% contam com reatores de água
pressurizada (PWR), o mesmo modelo de Angra 1 e Angra 2.” A empresa usa esses dados
para demonstrar que os modelos de reatores utilizados em Angra dos Reis são os mais
utilizados no mundo e com isso mais seguros. Reforça esse argumento com o restante da frase
“Aproximadamente, 25% são reatores à água fervente (BWR), como os da central de
Fukushima, no Japão”, ou seja, se são pouco utilizados é sinal de que não são tão seguros. A
seguir a empresa busca reforçar seus argumentos por meio de explicação:

Num acidente com perda total da alimentação elétrica, como o ocorrido em
Fukushima, um reator PWR permitiria que os operadores tivessem mais tempo para
o restabelecimento da energia do que um BWR. A usina PWR conta com circuitos
independentes e geradores de vapor, equipamentos que contêm uma quantidade
significativa de água e que permitem que o resfriamento do reator ocorra por
circulação natural até o restabelecimento de energia sem a necessidade de se utilizar
bombas acionadas por eletricidade. (ELETRONUCLEAR, 2017).

A próxima questão levanta o número de acidentes nos últimos dez anos na Central
Almirante Álvaro Alberto, cuja resposta foi uma negativa indireta, dado a cultura de
segurança da empresa e do comprometimento de todos os seus funcionários. Novamente a
Eletronuclear se baseia na habilidade técnica para justificar seu sucesso na prática de
prevenção e controle de riscos nucleares.
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O programa de cultura de segurança desenvolvido pela Eletronuclear, pioneiro na
indústria mundial, contou com a consultoria da Agência Internacional de Energia
Atômica e se tornou uma referência na área de segurança para empresas que operam
usinas nucleares em todo o mundo (ELETRONUCLEAR, 2017).

Na sequência pergunta-se sobre os acidentes mais prováveis nas usinas nucleares de
Angra e o texto explicativo retoma o discurso de que o acidente radiológico na CNAAA “com
liberação de material radioativo, é muito pouco provável de acontecer.” Após esta redundante
afirmativa, a empresa compara seus riscos com o acidente da usina americana de Three Mile
Island (TMI-2) e deixa no texto a sensação de que não houve vazamento externo ou risco para
a população.
O pior acidente que pode ocorrer nas usinas Angra 1 ou Angra 2 é uma fusão do
núcleo do reator, motivada por perda de refrigeração do reator. Esse foi o caso da
usina americana de Three Mile Island (TMI-2), onde houve um acidente com danos
severos ao núcleo e escape do circuito primário de grande quantidade de materiais
radioativos que, entretanto, ficaram retidos dentro do envoltório de contenção.
Assim como TMI-2, os reatores de Angra 1 e Angra 2 são do tipo PWR, que
utilizam água pressurizada como refrigerante e também como moderador
(ELETRONUCLEAR, 2017).

Espera-se que em caso de acidente, nas usinas de Angra dos Reis, os procedimentos
sejam diferentes dos adotados pela usina de Three Mile Island (TMI-2), onde foi constatado
erro humano, agravando a situação e quase causando a explosão do reator. Em torno de 100
peritos se juntaram para encontrar uma alternativa de resfriamento do elemento combustível,
o que foi alcançado após seis dias de trabalho. O acidente não foi noticiado de imediato para a
população nem para o governo. Para a empresa não houve contaminação, mas segundo os
ambientalistas, um dia após o acidente, “a intensidade da radioatividade era oito vezes maior
que a letal” e atingia 16 Km em volta da usina. A retirada da população só começou dois dias
após o vazamento (HANK, 2017).
Todas as informações descritas no site da Eletronuclear, no material impresso
levantado na pesquisa e nos vídeos explicativos sobre o plano de segurança das usinas
exibidos no site da empresa, afirmam que a Eletronuclear toma todas as medidas de segurança
para evitar vazamento radioativo, além de possuir equipe treinada e capacitada para evitar ou
solucionar problemas dessa natureza. Seu conteúdo diz ainda, que em caso de acidente
nuclear a execução do plano de emergência manterá a segurança da população, dando a ideia
de que “tudo ficará bem” e de que retornarão para suas casas após o terceiro dia. No texto da
empresa encontra-se um apelo à tranquilidade.
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Porém, em caso de acidente nuclear, tudo funcionará perfeitamente como está descrito
nos textos? Nunca se sabe. Tendo em vista a imprevisibilidade das pessoas que terão de
cumprir sua parte, inclusive a população de Mambucaba ao participar dos processos de
evacuação, caso necessário; a agilidade imprescindível das equipes técnicas, de resgate e
evacuação e da divulgação nos meios de comunicação. Mas, que pelo menos não ocorra os
mesmos erros da usina de Three Mile Island.
As próximas três questões são pautadas na média de radiação que os colaboradores
podem ser expostos e sua medição. A empresa diz que utiliza o dosímetro onde aparece a
medida em “micro-Sievert (mSv), ou seja, 1/1.000.000 do Sv”, explica que essa dosagem é
rigidamente controlada e que não ultrapassa seu limite: “em 5 anos consecutivos não pode
ultrapassar a 20 mSv/ano, desde que não exceda 50 mSv em um único ano”
(ELETRONUCLEAR, 2017).
O restante das perguntas é contextualizada em torno de incidentes (queda de aviões,
tsunamis, abalos sísmicos e invasão), o retorno às questões foi quase que unânime em
informações que afirmam “O prédio onde fica o reator nuclear tem barreiras de concreto e de
aço dimensionadas para resistir a esses tipos de evento”, a não ser que houvesse um tremor
“[...] de magnitude 5 a menos de 12 km; ou um terremoto de magnitude 6 a menos de 37 km
da Central Nuclear.” Para reforçar o sentimento de segurança a empresa ainda confirma que:
A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) possui uma Estação
Sismográfica equipada com aparelhos modernos que monitoram, identificam e
analisam os eventos sísmicos locais e regionais. [...] Além disso, cada usina possui
instrumentação sísmica própria e independente para monitoramento dessas
acelerações (ELETRONUCLEAR, 2017).

O texto se encarrega de afastar os riscos de maremotos e invasão na área da empresa
“A Região Sudeste do litoral brasileiro está situada na placa tectônica sul-americana, que se
afasta da placa tectônica africana. Portanto, no Oceano Atlântico Sul, não existem as
condições necessárias para gerar os tsunamis (maremotos)”. Para evitar o ingresso de pessoas
não autorizadas existem barreiras físicas (cercas, câmeras, guaritas, guardas e alarmes),
(ELETRONUCLEAR, 2017).
A partir desses argumentos a Eletronuclear pretende demonstrar que está preparada
para todas as situações adversas, mantendo a qualidade do processo de produção de energia
nuclear, ou seja, está no controle de suas atividades e que nada irá mudar isso. A página de
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“Saiba Mais”, “Perguntas Frequentes - Guia de Pronta Resposta” estabelece frases de efeito
que visam manter a confiança na usina, sem levantar qualquer suspeita de risco nuclear.
De todas as atividades industriais, a geração de energia elétrica em usinas nucleares
é uma das que oferecem menos risco.
O sistema de refrigeração do reator funciona como uma barreira estanque, evitando
a liberação de substâncias radioativas.
Ainda assim, para a remota possibilidade de o sistema de refrigeração permitir a
liberação não controlada de substâncias radioativas, o reator está contido por um
edifício de aço estanque.
Além dos processos de auto avaliação implantados pela Eletronuclear, as usinas são
sistematicamente auditadas pelos órgãos reguladores nacionais.
As usinas nucleares de Angra dos Reis foram projetadas para resistir a vários tipos
de acidentes. Entre os acidentes externos postulados consideram-se o maior
terremoto que poderia ocorrer no sítio e o efeito da explosão de um caminhão
carregado de TNT em estrada próxima.
Em mais de trinta anos de geração de energia nuclear no Brasil, nunca houve em
Angra dos Reis um acidente ou evento que pusesse em risco os trabalhadores das
usinas, a população ou o meio ambiente da região.
No projeto e na operação da CNAAA a segurança ganha prioridade absoluta e, de
acordo com a política, a segurança nuclear é prioritária e precede a produção [...].
Na realidade, um acidente nas usinas da CNAAA com consequências radiológicas,
isto é, com liberação de material radioativo, é muito pouco provável de acontecer.
O projeto se baseia em normas de segurança internacionais.
As usinas nucleares possuem sistemas de segurança redundantes, independentes e
fisicamente separados, em condições de resfriar o núcleo do reator e os geradores de
vapor em situações normais ou de emergência, prevenindo também a ocorrência de
acidentes.
Grande parte das ações que visam a neutralizar ocorrências anormais na usina é
automática. Mesmo assim, os operadores de uma usina nuclear são altamente
treinados e precisam ser necessariamente licenciados pela CNEN. Os operadores de
Angra 1 passam por um rigoroso treinamento realizado nos Estados Unidos e na
Europa, onde utilizam simuladores compatíveis com a Sala de Controle de Angra 1.
Além dos rígidos critérios adotados nas fases de projeto e de operação, há um plano
de emergência que abrange uma área com raio de 15 quilômetros em torno da
CNAAA (ELETRONUCLEAR, 2017).

Essas frases de efeito são repetidas várias vezes no texto e, em outras publicações da
empresa, na tentativa de se fazer confiável, mantendo e reforçando o discurso de usina segura,
de processo sem erros, de peritos competentes e devidamente treinados, de barreiras de
proteção intransponíveis e de fenômenos da natureza controlados.
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Ao final de cada página dos assuntos disponibilizados em “Saiba Mais” são exibidas, à
direita, o quadro de “Últimas Notícias”, sempre acompanhado de três matérias sobre a
empresa. Essa característica muda no último assunto de “Saiba Mais”, no menu da página
inicial, denominado “Vídeos”.
Na página destinada ao assunto “Vídeos”, há uma foto externa da empresa, tirada do
alto, e abaixo dela, um título, "Eletronuclear TV", com um link para “inscrever-se”.
Posteriormente, é exibido vídeo de um minuto com imagens e música instrumental mostrando
cenas da empresa com legendas. Ao lado, uma pequena mensagem, com histórico das usinas
e sua colaboração energética para o país.
Vários vídeos são disponibilizados nessa página, com assuntos variados: Troca da
tampa do reator de Angra 1; Energia nuclear em 2 minutos; O ciclo do urânio; Plano de
Emergência para a CNAAA; Comunicação sobre a formação de espuma no litoral da Baía da
Ilha Grande; Conecta; Notícias; Palavra do Presidente, Responsabilidade Ambiental, entre
outros.
Dentre eles há um que chama a atenção, por estar relacionado à participação das
escolas da região: “Trilha Porã preserva fauna e flora da Costa Verde”, publicado em 18 de
abril de 2017. O vídeo tem menos de 4 minutos e integra o projeto de educação ambiental da
empresa, direcionado principalmente para as escolas, mostrando a visita de alunos e o
depoimento de uma professora. À direita dessa página, com título “Canais Famosos” são
exibidos links de seis personalidades famosas nas redes sociais para inscrição.
Após a descrição de todo esse conteúdo, cabe lembrar que o material apresentado foi
encontrado na biblioteca das Escolas I e II, com exceção dos calendários anuais. São
distribuídos e entregues pela Eletronuclear nas escolas de Mambucaba e os calendários nas
residências dos moradores. Quanto ao site da empresa, esse fica disponibilizado para todas as
pessoas que tenham interesse em suas informações, inclusive das escolas: professores, alunos
e a própria comunidade de Mambucaba.

5.3 –Documentos - Escolas I e II

A Escola I forneceu o Projeto Político Pedagógico de 2017 para análise, além do
programa da disciplina de Ciências, do 9º ano do Ensino Fundamental, que descreve as
habilidades e as competências desenvolvidas no decorrer dos quatro bimestres da disciplina.
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A Escola II entregou para ser analisado, o Planejamento Curricular da Rede Municipal de
Ensino de Angra dos Reis, do ano de 2008. A gestora da Escola II justificou que utilizavam o
de 2017, porém, o de 2008 estava mais acessível no momento e que não havia alteração
textual entre os mesmos. Disponibilizou também o Projeto Político Pedagógico do triênio de
2015, 2016 e 1017.
No Planejamento Curricular da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis, foram
observadas as informações destinadas ao Planejamento Curricular do Ensino Fundamental do
Regular Diurno, referentes ao 9º ano do Ensino Fundamental, do Regular Diurno e tem por
objetivo desenvolver e aprimorar competências e habilidades, adquiridas no seu contexto
social. A partir disso, espera-se que eles paulatinamente se tornem cidadãos conscientes de
sua história para enfim serem agentes transformadores da sociedade, que utilizam diferentes
fontes de informação e recursos para a aquisição e construção do conhecimento. Ao se
sentirem capazes de questionar a realidade, acabam por resolver problemas através do
pensamento lógico, fazendo uso da criatividade e da análise crítica.
Em todas as disciplinas do Planejamento Curricular da Rede Municipal de Ensino
constam nove Conceitos Transversais Estruturantes, sendo relacionados à: Tecnologia,
Trabalho, Cidadania, Corporeidade, Cultura, Diversidade, Estética, Linguagem e Meio
Ambiente. Dentre esses, Trabalho, Cidadania e Meio Ambiente, serão utilizados para
sugestões de ações, referentes a assuntos como energia e risco nuclear, dada a maiores
possibilidades de conciliação que esses conceitos permitem remeter.
O Planejamento Curricular da Rede Municipal de Ensino foi examinado desde os
conteúdos essenciais e os objetivos até as sugestões estratégicas de abordagem desses
conteúdos, referentes às disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química e Física,
Ciências, Geografia e História. À partir dessa observação, o texto foi recortado e comentado,
conforme a proximidade e o foco no objeto “Risco Nuclear”.
Na sequência das disciplinas analisadas, Língua Portuguesa apresenta o objetivo de
desenvolver a leitura e a produção textual, utilizando diversos tipos de linguagens e diferentes
registros linguísticos, integrando conhecimentos e vivências, enquanto agente construtor e
modificador da sociedade, para o entendimento dos usos da língua como construção histórica,
social e cultural.
Embora energia nuclear não faça parte do conteúdo programático dessa disciplina,
dentro dos conceitos transversais pode-se elaborar textos relacionados ao Trabalho, à
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Cidadania e ao Meio Ambiente, que envolvam o tema e a Eletronuclear. Dessa forma, estaria
contemplando o objetivo proposto para a disciplina, conciliando teoria com a realidade local.
Consta no planejamento curricular, em conteúdos essenciais, “Produção Textual”
atividades de: debates; dissertação argumentativa; editorial; resumo, resenha e sinopse; abaixo
assinado, entre outros. Os temas energia, risco nuclear e/ou afins, poderiam ser explorados
nesse momento. Principalmente por se ajustarem às sugestões de estratégias propostas para a
produção textual: motivação; leitura, análise; construção de frases; produções textuais
(diversas modalidades); filmes, pesquisas, passeios, jornal mural, encenações, etc.
Sobre construções de frases e produção textual poderiam ser explorados a história da
energia nuclear, seus riscos e benefícios. No site da Eletronuclear existem vários vídeos que
poderiam ser utilizados como fonte de pesquisa, até mesmo o passeio pela Trilha Porã,
remetendo a ações de preservação ambiental. Essas aproximações não remetem diretamente
ao risco nuclear, mas podem suscitar dúvidas e trazer maiores esclarecimentos a respeito
desse tema.
Gramática e Ortografia, em conteúdos essências, exibem uma sugestão estratégica
chamada de “exploração da realidade”, que igualmente poderia ser utilizada para fomentar
assuntos relacionados à presença da Eletronuclear na comunidade.
A disciplina de Matemática, que utiliza dos mesmos conceitos transversais
estruturantes, (Trabalho, Cidadania e Meio Ambiente, dentre outros), sugere como estratégia
de fixação do conteúdo essencial “problemas do 2º grau”, o uso de encartes de revistas e
jornais. Nesse caso, os dados de produção da usina poderiam ser aproveitados, assim como as
situações das paradas ou até as simulações de contratempos e soluções.
Outro conteúdo essencial da disciplina, "Tratamento da Informação", objetiva
compreender a importância da estatística, na atividade humana, além de perceber que ela pode
induzir a erros de julgamento, seja pela manipulação de dados ou pela apresentação incorreta
das informações. Uma das estratégias sugeridas, para esse conteúdo, refere-se ao
levantamento e sistematização de dados, através de pesquisas, textos, entrevistas, leituras de
jornais. Nesse caso, poderiam igualmente, serem adotados dados relacionados à produção de
energia nuclear no Brasil e no mundo, bem como as probabilidades de acidentes.
O objetivo das disciplinas Química e Física é construir conceitos em Ciências
Naturais. Conceitos esses, com visão crítica e social, apropriando-se do conhecimento
científico na discussão e na interpretação de fatos do cotidiano, diferenciando-o do
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conhecimento popular, sem que este seja relegado. Deve-se então perceber que as Ciências
desenvolvem diversos tipos de tecnologias no âmbito da Física, Química e Biologia e que
questões éticas precisam ser levantadas sobre o uso das mesmas, a fim de promover a
melhoria da qualidade de vida.
Há alguns conteúdos relativos à energia ou ao risco nuclear que podem ser
empregados nessas disciplinas, quando é abordado: Estrutura atômica: modelos atômicos;
Elementos químicos - símbolos, números atômicos e número de massa; Eletricidade:
eletrização e carga elétrica; eletricidade na natureza; pilhas (tipos, funcionamento, aplicações
e descarte); condução elétrica; transmissão de energia; tipos de circuitos elétricos; aparelhos
elétricos e eletroeletrônicos utilizados no cotidiano.
Pode-se ainda aproveitar o objetivo específico “reconhecer fenômenos físicos e
químicos”, relacionando-os com o cotidiano, para estudar energia nuclear, seus benefícios e
riscos. Pode-se ainda levantar questões éticas sobre o uso da tecnologia nuclear para somente
fins pacíficos, a fim de promover a melhoria da qualidade de vida da sociedade.
A disciplina de Química e Física é a única do Planejamento Curricular da Rede
Municipal de Ensino de Angra dos Reis que apresenta em suas sugestões estratégias e ações
ligadas à Eletronuclear: Visitas às Usinas Nucleares Angra I e II, e ao terminal da Petrobrás,
destacando-se o desenvolvimento tecnológico e sua importância para a sociedade, assim como
os impactos ambientais causados; Entrevista com diversos profissionais dessas empresas,
destacando as funções de cada profissão e oferta no mercado de trabalho local; Debate sobre a
construção da Usina Angra III: benefícios e impactos para o município. Por meio dessas ações
não fica claro se é trabalhado “risco nuclear”, o que caberia quando fossem abordados os
impactos da construção de Angra III para o Município.
Na disciplina Ciências separou-se dentre seus Conteúdos Essenciais o que pode ser
relacionado com o objeto desse estudo: Geração e consumo de energia elétrica, hidrelétrica,
usinas térmicas, eólicas e nucleares. A disciplina tem como objetivos específicos: discutir as
diferentes formas de geração de energia elétrica, enfatizando a importância da
sustentabilidade; discutir a importância e aplicações tecnológicas da energia térmica;
reconhecer a energia em suas diversas formas e a relevância de suas transformações para
diversos processos bio-físico-químico.
As sugestões de estratégias, para fixação do conteúdo, referem-se à apresentação de
seminários sobre recursos energéticos e sustentabilidade; levantamento de consumo/gasto de
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energia elétrica nas residências dos alunos e na escola; produção de tabelas e gráficos com os
dados obtidos, análise dos resultados da pesquisa e debate de medidas para combater o
desperdício de energia. Antes de levantar as estratégias sugeridas no Planejamento Curricular,
pensava-se que por ser a disciplina de Ciências, fosse apresentado nela mais ações específicas
à energia nuclear e assuntos correlatos, conforme as de Química e Física.
Para a disciplina Geografia, acredita-se que um objetivo que pode ser associado à
energia nuclear e assuntos correlatos é a associação de aspectos do cotidiano local/global aos
fluxos da globalização e à atual configuração do espaço Geo mundial. E ainda, as sugestões
de Metodologia - entrevistas e pesquisas em jornais locais e trabalho de campo (aulas
externas, observação/coleta de dados). Inclusive aulas externas que podem incluir as visitas
técnicas ao Centro de Informações da Eletronuclear. Já na disciplina História, o assunto
energia/risco nuclear, poderia ser abordado no conteúdo “culturas e sociedade no século XX e
XXI; conflitos mundiais e globalização”, ou ainda, na sugestão de Metodologia - análise de
textos jornalísticos. Em ambas as disciplinas, um assunto local seria importante e pertinente, o
escoamento pela BR101 em caso de acidentes nucleares.
Cabe ressaltar, que nas disciplinas acima, não foi mencionado o plano de emergência
da usina, nem mesmo em situações relacionadas ao rejeito nuclear. Quanto às disciplinas de
Introdução a Literatura, Artes, Educação Física e Inglês, percebe-se que não fogem a essa
regra e não apresentam, em seus conteúdos, qualquer menção ao assunto energia/risco
nuclear. Nessas disciplinas, também podem ser utilizados conteúdos relacionados ao risco
nuclear. Em Literatura e Artes, por exemplo, poderiam ser utilizados a música e o poema
„Rosa de Hiroshima‟. Em Educação Física, poderiam ser praticadas as simulações de
evacuação, em Inglês, documentários e filmes relacionados a acidentes nucleares em
diferentes países.
Além do Planejamento Curricular da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis,
foram analisados também os Projetos Políticos Pedagógicos das duas Escolas, o da Escola I,
data de 2017 e o da Escola II foi elaborado para o triênio 2015, 2016 e 2017. Algumas partes
desses documentos referem-se ao objeto de estudo e, por isso, foram recortadas e comentadas
a seguir, como o histórico do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola I:

A Escola I localiza-se no Município de Paraty reconhecido como Patrimônio
Histórico, próximo a divisa entre este e o Município de Angra dos Reis, rodeado por
uma imensa riqueza histórica e natural, composta por grande parte da Mata Atlântica
e um belíssimo litoral.
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A Escola I situa-se na Vila Residencial de Mambucaba que pertence a Empresa
ELETROBRÁS – ELETRONUCLEAR e possui uma clientela bastante
diversificada. Atualmente, a maior parte dos alunos reside no bairro Parque
Mambucaba, situado no Município de Angra dos Reis.
[...] As principais atividades econômicas giram em torno do turismo, Estaleiro
localizado no bairro Jacuecanga e da USINA NUCLEAR em Angra dos Reis [...].

No texto, elaborado para situar as características do entorno da Escola I, foram
mencionadas duas questões importantes, a de que a Escola funciona dentro de uma das vilas
de operários da Eletronuclear e de que esta também é uma das principais fontes de renda para
a população local. O fato da Escola I localizar-se dentro da vila da empresa faz com que essa
tenha uma interação maior com a usina, como pode ser visto em um dos objetivos específicos
descritos em seu PPP: Reconhecer e valorizar a importância da parceria da empresa
ELETROBRÁS – ELETRONUCLEAR. (PPP, s/p.)
Além do objetivo citado, outros três são evidenciados como ações em que poderia ser
trabalhada a relação com energia/risco nuclear ou com o plano de emergência. Dentre outros
assuntos relacionados a esses, estão: Propor situações que incentivem a reflexão e a
construção do conhecimento como processo contínuo de formação; oportunizar a formação de
cidadãos conscientes e críticos; desenvolver consciência ambiental; desenvolver projetos de
trabalhos dentro de uma perspectiva interdisciplinar.
Sobre o texto destinado ao Desenvolvimento Metodológico, selecionou-se um que
trata de “Capacitar professores, equipe técnico-pedagógica e funcionários para atender às
necessidades de nossa comunidade escolar”. Tendo em vista que a Escola I encontra-se em
uma região onde funcionam duas usinas nucleares, acredita-se que os professores, equipe
técnico-pedagógica e funcionários poderiam ser treinados para atuar e orientar sobre o plano
de emergência.
O PPP da Escola I apresenta como Marco Referencial Situacional, a análise geral do
ambiente no qual está inserida, e esta é feita com base na percepção da realidade mundial.
Desse modo, acredita-se que houve uma falha em relação à análise local. Após esse registro,
outro foi feito, em relação ao texto da Conclusão do PPP.
Para reconstruirmos o Projeto Político Pedagógico “SUSTENTABILIDADE” foi
realizado alguns encontros importantes com a participação da comunidade escolar
durante o ano de 2016, os quais possibilitaram uma prática de trabalho em equipe,
oportunizando um exercício participativo e democrático. Resgatamos o último
registro do PPP (2015) e Políticas e metas de ID/IF – IDERJ da SEEDUC e
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legislações em vigor. Da mesma forma foram reunidos registros à partir de
discussões realizadas em encontros de pais, funcionários e professores.
[...] Isto somente se tornou possível a partir do momento que a comunidade escolar
valorizou os resultados das avaliações externas e internas e as utilizou como um
norte para identificar ao início do ano suas forças e fraquezas e pode construir um
plano de ação para suprir os espaços oriundos da recente falta de professores e
funcionários que a escola vivenciou no ano de 2014/2015 devido a finalização do
convênio e dificuldade de acerto entre SEEDUC e Eletronuclear. (Grifos da
Pesquisadora)

Os fragmentos do texto de conclusão do PPP da Escola I, apresentados acima,
menciona o que foi elaborado, com o envolvendo de toda a comunidade escolar, inclusive
com os pais dos alunos. Por não mostrar debates e reflexões sobre os riscos, relacionados à
presença da usina na comunidade, nem mesmo sobre os treinamentos do plano de segurança
nesse documento, atesta que, no momento das reuniões, para sua construção, não houve
menção ao risco nuclear, caracterizando possível falta de preocupação em relação ao assunto.
A segunda parte do texto de conclusão do PPP exibe as dificuldades enfrentadas pela
Escola nos anos de 2014 e 2015, com o fim da parceria financeira com a Eletronuclear. Ainda
assim, esse documento mantém em seus objetivos específicos “Reconhecer e valorizar a
importância da parceria da empresa ELETROBRÁS – ELETRONUCLEAR”.
A Escola I também forneceu, para análise, o programa da disciplina Ciências, do 9º
ano do Ensino Fundamental, que descreve as habilidades e as competências que os alunos
devem desenvolver, em relação aos assuntos abordados, bimestralmente. Desse documento,
foram analisados os assuntos de dois bimestres, o terceiro e o quarto.
O terceiro refere-se a Fontes e Formas de Energia e, espera-se que os alunos estejam
aptos a distinguir conceitualmente combustível, fontes e formas de energia;

que sejam

capazes de relacionar a origem das fontes de energia com seu caráter renovável ou não; e de
analisar diferentes posições assumidas por instituições públicas e/ou entidades sociais sobre o
uso das variadas fontes de energia: hídrica, eólica, nuclear, geotérmica, gravitacional, de
biomassa e fóssil.
No quarto bimestre é trabalhado o assunto “Transformações e Conservações de
Energia”, com a finalidade de desenvolver habilidades e competências voltadas para
identificar parâmetros de eficiências energéticas; relacionar atividades humanas, eficiências
energéticas e sustentabilidade; diferenciar energia limpa de energia renovável; avaliar o
impacto do uso das diferentes formas e fontes de energia na economia e no ambiente.
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Em momento algum fica claro se é, ou não, trabalhado o risco nuclear. Pode ser que ao
abordarem os impactos do uso das diferentes formas e fontes de energia no ambiente, os
professores de Ciências falem desse assunto. Essa escola fica a 15 km da usina e como não
faz parte do plano de evacuação, seus membros podem se sentir seguros e com isso não
questionem trabalhar o risco nuclear em seus conteúdos. Porém, acredita-se que, se fosse
realmente esse o sentimento, seria abordado o assunto dentro do contexto histórico, do uso da
energia nuclear no mundo, sem qualquer hesitação.
Na Escola II, a gestora informou que também seguem o conteúdo do Planejamento
Curricular da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis, analisado anteriormente. Além
desse documento, foi cedido, pela Escola II, o Projeto Político Pedagógico, elaborado por
toda a comunidade escolar, e com duração de três anos (2015, 2016 e 2017).
Conforme o PPP, a escola: “[...] prioriza a formação integral de nossos alunos e equipe
escolar para entender e agir no mundo numa ação consciente, criativa, compromissada e
coletivamente”. Essa unidade de ensino tem por objetivos: organizar e articular coletivamente
o currículo; empoderar o aluno, de forma que ele exercite sua cidadania a partir da
compreensão da realidade; atuar no sentido do desenvolvimento humano, tendo em vista sua
função maior de agente de desenvolvimento cultural e social na comunidade.
Alguns itens do Projeto Político Pedagógico da Escola II foram selecionados para
serem comentados, como o item cinco referente à “Comunidade em que vivemos”:
Além dos moradores locais - originalmente os caiçaras (pescadores e moradores das
áreas rurais) e os indígenas, temos ciganos e, principalmente, muitas famílias que
vieram para essa região em busca de emprego nas Usinas Nucleares.
O Parque Mambucaba tem contrastes muito marcantes devido a sua localização: De
um lado a Vila dos Funcionários da Eletronuclear, do outro lado, em frente à praia,
está a Vila Residencial e, cruzando a rua, a Vila Operária.
No Centro de tudo isto, está nossa comunidade, antes conhecida como "Perequê",
onde vivem os terceirizados, os operários contratados esporadicamente nas Paradas
da Usina, os empregados públicos, os produtores rurais de maior porte e aqueles que
lidam com a agricultura doméstica e de subsistência, além de uma chusma de
desempregados e subempregados que trabalham como domésticos e na construção
civil, no transporte e no comércio, atendendo principalmente as necessidades
geradas por todos os trabalhadores da Usina.
Toda essa gente com características culturais, econômicas e sociais tão distintas,
mistura-se num ambiente com ainda mais contrastes, posto que esta região de praia,
de turismo e de riqueza natural, também tem fortes traços rurais.
A escola está no centro do Parque Mambucaba, tendo como público a população
mais carente, que convive com uma deficiências marcante na área social e de
atendimento da saúde.
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A maior parte das famílias recebe algum benefício financeiro público,
principalmente "Bolsa-família", o que parece constitui, junto à garantia da merenda
escolar, que os filhos sejam mantidos na escola.

Pela descrição do contexto em que a escola está inserida, compreende-se as
características dos alunos e familiares que utilizam os serviços da Escola II. Essa descrição
ajudará também, a entender as falas dos professores dessa escola.
Percebe-se ainda que as referências à Eletronuclear se limitam a fonte de trabalhos
terceirizados, oferecidos pela empresa ou por seus funcionários, que moram nas vilas que
circundam o bairro Parque Mambucaba. Essa ideia de que a comunidade escolar, bem como
os moradores dessa localidade, se encontra envolta pela usina e suas respectivas vilas, deixa
transparecer um cenário de dependência..
O fato de não haver menção de que a escola está incluída no plano de emergência da
Eletronuclear, como abrigo às pessoas que deixam suas casas em caso de acidente, faz com
que a Escola II não exerça sua finalidade de “entender e agir no mundo numa ação consciente,
criativa, compromissada e coletivamente” e ainda, descaracteriza o objetivo de “empoderar o
aluno de forma que ele exercite sua cidadania a partir da compreensão da realidade”.
No item 10 desse material, Fundamentos Epistemológicos, está escrito que a Escola II
desenvolve seu trabalho baseado no Planejamento da Rede Municipal de Ensino de Angra dos
Reis. Isso imputa a esse documento, a não citação da existência de escolas no Município de
Mambucaba que configurem como abrigo nuclear, similarmente a não menção do mesmo
assunto no PPP da Escola II.
Nessa mesma linha, no item 12, Prioridades da Escola, não consta nada que se refira à
Eletronuclear, seja direta ou indiretamente, como treinamentos para o plano de emergência,
que deveria ser realizado periodicamente, atendendo a sua missão de estar compromissada
com a coletividade auxiliando na manutenção de sua segurança.
O item 15.9 trata do Projeto Integração na Comunidade - Semana do Meio Ambiente
Eletronuclear:
Anualmente, a escola participa com alunos do segundo segmento que durante as
atividades são levados a refletir sobre a ideia de sustentabilidade através da
confecção de brinquedos com materiais recicláveis, composição musicais com letras
que tratam da temática ambiental, rodas de dança dentre outras brincadeiras.
Foi uma tarde muito divertida, na qual os alunos puderam desenvolver uma
consciência de preservação ambiental brincando e rindo juntamente com professores
e alunos de outras unidades escolares da região.
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A Escola é convidada, anualmente, para participar da Semana de Meio Ambiente da
Eletronuclear. O evento é descrito no PPP e parece ter sido bastante proveitoso, no sentido da
sustentabilidade e da descontração dos alunos. Recobrando o objetivo anteriormente descrito,
essa ação, mais uma vez, não empodera os alunos na compreensão da realidade, muito menos
para que possam atuar como agentes do desenvolvimento social na comunidade. Caberiam
outras reflexões em torno do assunto, inclusive sobre os riscos nucleares e essas realmente
não foram trabalhadas. No decorrer do texto, desse documento, o Projeto Pedagógico é
apresentado como:
[...] um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do
cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada,
orgânica e, o que é essencial, participativa. E uma metodologia de trabalho que
possibilita resignificar a ação de todos os agentes da instituição.

Se o PPP é um dispositivo que procura ajudar no enfrentamento dos desafios
cotidianos da escola e, se, em seu teor não consta algo que remeta ao risco nuclear,
subentende-se que tanto a Escola II, quanto a Secretaria Municipal de Educação de Angra dos
Reis não o consideram desta forma. Por representar tamanha ameaça percebe-se que não
chega a ser mencionado, deixando transparecer sua “pseudoinexistência”. Esse pensamento
pode se estender à comunidade, pois da mesma forma participaram da construção do PPP da
Escola II e não se ativeram a esse tema.
Em seus estudos, a respeito do comportamento dos operários da construção civil em
relação aos riscos decorrentes do exercício da profissão, Dejour (1987) concluiu que, o
desprezo, a ignorância e a inconsciência em relação ao risco, é uma fachada. Na verdade uma
ideologia defensiva contra o medo, pois não podem deixar transparecer a ansiedade
imprevista e dramática em que vivem no trabalho. Talvez em Mambucaba, esse sentimento
também ocorra, e por esse motivo, o plano de evacuação e as reflexões sobre os riscos
decorrentes da produção de energia nuclear não constem dos documentos da Rede Municipal
de Ensino, em suas práticas escolares e nem nos debates das salas de aula.
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6 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO
6.1 - Primeira Fase da Pesquisa: um Estudo Exploratório
6.1.1 Familiares de Alunos de duas das Escolas Públicas de Mambucaba
O texto apresentado nesse item refere-se à pesquisa exploratória realizada por meio de
questionário com 43 familiares de duas escolas públicas do 4º Distrito de Angra dos Reis: um
Colégio Estadual, situado na Vila Residencial e uma Escola Municipal, situada no Parque
Mambucaba. A pesquisa foi realizada na sede das escolas durante reuniões de pais.
Considerando o contexto de Mambucaba, Angra dos Reis/RJ, esta pesquisa teve como
objetivo investigar as representações sociais que famílias de alunos de duas escolas públicas
de Mambucaba construíram a respeito do objeto de pesquisa inicial: “energia nuclear”.
As questões abertas foram verificadas com apoio da análise de conteúdo temática,
sendo encontrados dois temas-chave: “usina” e “risco”. Para “usina” foram inferidas as
categorias: “emprego”; “dependência econômica dos habitantes”; “aspectos favoráveis”
(fornecimento de luz, de “energia limpa”, melhorias para a população); “aspectos
desfavoráveis” (“bomba”).
Em relação ao tema “risco”, as seguintes categorias foram inferidas: “área de risco”
(perigo de radiação, de possíveis doenças); “medo” (de explosão, de contaminação do
ambiente). Em seu conjunto, o material analisado mostra que o “risco”, o “medo” são
acompanhados pela necessidade de “sobrevivência” e por “melhorias socioeconômicas”
trazidas pela usina.
Uma primeira aproximação feita pelos sujeitos, pode ser proposta por meio da
metonímia: energia nuclear = usina. No contexto investigado, para abordarem o objeto
“energia nuclear”, os sujeitos se referem à “usina”. Desta maneira, a “usina” é representada
ora como “sobrevivência” decorrente dos empregos oferecidos, ora como “risco” constante
devido à possibilidade de explosão de uma “bomba”.
Esses resultados mostram um processo de familiarização de famílias de estudantes de
escolas públicas de Angra dos Reis com a energia nuclear produzida no local, por meio da
usina. Possíveis representações sociais elaboradas nesse contexto podem interferir no
universo escolar, que envolve tanto o processo de ensino-aprendizagem dos alunos quanto as
atividades didático-pedagógicas propostas pelas escolas.
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6.1.2 – Gestoras de Quatro Escolas Públicas de Mambucaba

Os dados analisados e descritos nesse tópico resultam de entrevistas individuais com
quatro gestoras, três de Escolas Municipais situadas no Parque Mambucaba e uma do Colégio
Estadual, situado na Vila Residencial da Usina. As entrevistas com as gestoras ocorreram nas
sedes das escolas. Suas respostas foram transcritas na íntegra analisadas com base na análise
de conteúdo temática de Bardin (2009).
A partir da análise de conteúdo temática foram propostos dois temas-chave: “Usina
Nuclear: aspectos gerais” e “Relação Usina Nuclear (Eletronuclear) e Escola”. Para cada tema
foram atribuídas categorias e subcategorias, identificando-se o número de vezes que foram
mencionadas e os exemplos que as retratavam. A seguir apresenta-se uma síntese da análise
do tema “Usina Nuclear: aspectos gerais”, com as categorias, subcategorias, número de vezes
em que apareceram na fala das gestoras e alguns exemplos correspondentes:
Categoria “Pano de Fundo” - Referência para os moradores do local (9
ocorrências). Exemplos: “ela tá presente na vida de quase todos os moradores direta
ou indiretamente”; “ela está sempre de alguma forma né, de pano de fundo ou como
motivadora”.
Categoria “Risco”:
Subcategoria “Não é evidente para os moradores” (6 ocorrências). Exemplos: “a
comunidade não tem muito claro do que se trata a Usina... pensam simplesmente
numa geradora de energia né”; “... a gente sabe o risco, mas não está muito claro
como lidar com este risco constantemente”.
Subcategoria “Usina é invisível” (8 ocorrências). Exemplos: “acho que as pessoas
se sentem muito seguras porque você convive há tantos anos então se tornou parte
mesmo do município, então você já não faz restrição”; “Acho que as pessoas se
acostumaram, ...”
Subcategoria “É evidente para não moradores” (6 ocorrências). Exemplos: “as
pessoas de fora que não têm conhecimento, que a nossa comunidade tem, já pensam
logo em assim, explosão, correria, vazamento, o que na verdade não é né”.
Categoria “Benefícios” (16 ocorrências). Exemplos: “é mais um benefício para a
população né, é tanto em forma de energia em si, como de trabalhar né, capacitação
de pessoas, possibilidade de emprego”; “...tem vantagens, acaba sendo uma forma
de emprego”.
Categoria “Problemas” (18 ocorrências). Exemplos: “É uma energia ao mesmo
tempo perigosa, mas necessária...”; “muitos questionam porque nossa energia é tão
cara, já que temos uma Usina próxima?”; “que eles estudem tanto o lado positivo,
mas entendam também os problemas...”; “...a violência aumentou...”; “...a população
mais que dobrou...”; “um problema sério é a queda da energia e as pessoas, elas
cobram isso da usina nuclear né, ....já que é tão próxima..., já que é uma usina
elétrica”; “a comunidade mais cobra... participação da empresa na comunidade...”
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A seguir está uma síntese, também da análise do tema “Relação Usina Nuclear
(“Eletronuclear”) e Escola”, com as categorias inferidas, número de vezes em que apareceram
e exemplos de fala correspondentes:
Categoria “Visitas à Usina” (4 ocorrências). Exemplos: “a gente costuma ter uma
parceria com a empresa em relação a visitas, como do 6° ao 9° ano, onde tem o
simulador né, ao laboratório da Usina também”; “no 5° ano, os alunos vão para
conhecer, ver o que é energia nuclear, fica dentro da programação, a escola agenda
com a empresa”.
Categoria “Benefícios oferecidos pela Usina” (7 ocorrências). Exemplos: “a Eletro
promove alguns eventos: festival de música, semana do meio ambiente...”; “algumas
famílias vêm de longe... ficam assustadas, ... aí faz algum tipo de trabalho”. “a
Eletro geralmente empresta ônibus né, doações, tipo lanche para formatura”; “eu
tenho um repasse da Associação de amigos”.
Categoria (Crítica à falta de apoio da Usina” (5 ocorrências). Exemplos: “nós não
temos nenhum recurso financeiro por parte da Usina como apoio à escola”; “a escola
da Vila é diferenciada... tem repasse da Associação de amigos...”; “já foi assinado o
convênio, que esta escola vai ser reformada né, por conta dessa questão de ser uma
escola abrigo, no caso do Plano de Emergência”.

A partir da apresentação do que foi dito pelas entrevistadas, percebeu-se que a
“energia nuclear”, objeto de representação no contexto pesquisado, está estreitamente
associada à presença da usina nuclear na comunidade. Esta situação permite supor um
entrelaçamento entre esses dois temas. Como as entrevistadas fazem analogia da “energia
nuclear” com a “usina”, é possível supor uma metonímia, figura de linguagem aqui utilizada
para referenciar a energia nuclear.
No presente estudo, a metonímia ficou clara, a partir das respostas à questão: “Quando
falo em energia nuclear o que vem a sua mente?” Todas as gestoras responderam “usina”, três
mais diretamente. Para a quarta, a relação foi mais indireta: “[...] as pessoas de fora né, já
pensam logo em, assim... explosão, correria, vazamento, o que na verdade não é, né!?”.
Com base no relato das gestoras, pode ser compreendido que a chegada da usina
mudou a vida dos habitantes locais, que se viram diante da “[...] necessidade de atribuição de
significados ao novo objeto, acomodando-o ao pensamento já constituído [...]” (LIMA et. al.,
2014, p. 9). Ao longo do tempo, percebe-se que essa reapropriação de sentido se concretiza na
figura do emprego, da energia e da prosperidade.
A produção da energia nuclear em Mambucaba começou em 1985, porém a Usina
chegou antes, em 1972. Durante esse período os sujeitos foram assimilando o novo,
associando o risco aos benefícios oferecidos pela empresa, particularmente, o emprego. A fala
de uma das gestoras ilustra bem a ideia de “se acostumar”:
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Acho que as pessoas se acostumaram, assim ela está aqui desde a década de 70 [...]
todo dia 10, aquela simulação do plano de emergência, uma vez por ano tem um
plano maior [...] que até a escola esse ano serviu de ponto [...], as pessoas se
acostumaram.

Desde então, a energia nuclear/usina, passou a constituir-se como “pano de fundo”,
transformando-se na realidade cotidiana (JODELET, 2005) do 4º Distrito, por meio do
emprego, das práticas escolares, no valor dos aluguéis ou do supermercado, na queda e valor
da energia e da convivência “pacífica” com o risco. As representações sociais geradas, a
forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada (JODELET, 2001), tem feito
desde então, com que os moradores do entorno da usina sintam-se “seguros” e convivam
“naturalmente” com o risco: “você acaba acostumando com aquilo”. Esse pensamento pode
estabelecer um sentimento de pertença do grupo (JODELET, 2001), constituindo-se de uma
realidade social que os difere dos demais conjuntos sociais (JODELET, 2001): “[...] as
pessoas de fora que não têm conhecimento que a nossa comunidade tem, já pensam logo em,
assim, explosão, correria [...]”.
A apropriação dessa nova realidade, por meio da convivência com a energia nuclear,
se deu pela ideia dos benefícios (16 ocorrências), “[...] tanto em forma da energia em si, como
de trabalhar, né [...]”. Aceitam os riscos em troca desses benefícios (WILDE, 2005): “É uma
energia, ao mesmo tempo perigosa, mas necessária [...]”. Esta realidade reapropriada em seu
sentido, e transformada (ABRIC, 2000), sustenta o sentimento de segurança manifestado.
Também justifica depoimentos em que “Não é evidente para os moradores [...]” os riscos,
pois “[...] nunca pensam como é gerada? De onde saem estes recursos? Qual a matéria prima
dessa energia?”, ou ainda, não questionam o fato do “Parque Mambucaba, um bairro com
quase 40 mil habitantes, ter uma entrada e uma saída [...]” em caso de rota de fuga.
Assim, as referências aos riscos: “Não é evidente para os moradores [...]” (6
ocorrências); “Usina é invisível” (8 ocorrências) e “É evidente para não moradores [...]” (6
ocorrências), demonstram que a questão do risco, embora presente, ainda não é bem discutida
pelos moradores locais. A partir dessa construção, esse conhecimento toma forma e
usualidade nas práticas do dia a dia dos indivíduos, dirigindo seus comportamentos nas
relações sociais (JODELET, 2001).
Desse modo, a energia nuclear se tornou familiar e confortável para os indivíduos,
gerando um universo consensual (MOSCOVICI, 1981) atenuando o “medo” ou “risco”: “[...]
pensam simplesmente numa geradora de energia né [...]”; “[...] já que é uma usina elétrica
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[...]”. Desta maneira, a presença da usina nuclear em Mambucaba provoca reações amistosas,
“[...] vai até o momento que não traga prejuízo de emprego”.
Embora, a presença da usina nuclear represente uma particularidade das escolas do 4°
Distrito, ela não parece interferir significativamente no processo de ensino-aprendizagem dos
alunos. As escolas têm relações diretas com a empresa, dizendo-se tratar de parceria, porém
esta se refere quase que exclusivamente às visitas técnicas, com ações voltadas ao meio
ambiente e palestras sobre segurança. A parceria é aceita sem questionamentos, especialmente
em ações mais efetivas da empresa, no que se refere a recursos financeiros: “[...] desse
convênio, então não tenho esse problema de falta de professor, de qualquer funcionário para
algum setor [...]”.
Dentre os conteúdos abordados nas escolas, mencionados por duas gestoras, estão as
discussões com os alunos, em relação às questões sociais decorrentes da presença da usina no
local: o alto custo de vida, os riscos, a superpopulação... Porém, segundo as mesmas, essas
discussões não surtem muito efeito. “[...] é muito difícil a gente conseguir passar essa
dimensão, porque é uma geração que cresceu próximo, e né, até uma forma muito natural isso
[...]”. Quanto à produção de energia nuclear, conforme a fala das gestoras, não gera “medo”
nos alunos, pois “[...] veem com muita naturalidade, não é algo que espante [...]”, tornando
difícil “[...] associar o município ao risco que nós temos [...]”. O único momento em que esse
receio é mencionado relaciona-se às famílias recém-chegadas.
[...] algumas famílias que vem de longe, [...] quando a gente aborda sobre a usina em
algumas reuniões, as mães já ficam assustadas, [...] aí faz algum tipo de trabalho, ou
então a gente convida a Eletronuclear para uma palestra aqui na escola, para estar
esclarecendo para os pais a importância e a função da usina.

Mesmo assim, o convite à empresa é para palestrar sobre “[...] a importância e a
função da usina [...]”. Segurança ou esclarecimento sobre a forma de produção da energia não
são mencionados. Já o rejeito, outro fator de risco, este, em nenhum momento, é citado, nem
mesmo em relação aos recém-chegados.
Retomando a TRS, o conjunto da análise permite refletir sobre a cristalização da
representação social da “energia nuclear” pelas gestoras, em torno de um “modelo figurativo”
(MOSCOVICI, 2012). De acordo com Moscovici (2012, p. 126), este modelo mostra a
organização e a significação da representação elaborada pelo grupo pesquisado. Segundo o
autor, ele expressa uma estrutura imagética, não se limitando à maneira de ordenar as
informações, mas “mostrando uma coordenação que concretiza cada um dos termos da
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representação”. Com base nessa ideia, a Figura 25 propõe uma hipótese interpretativa para
investigar a representação social de energia nuclear por gestoras de escolas públicas de
Mambucaba:
Figura 25: Representação Social da Energia Nuclear por Gestoras de Escolas de Mambucaba –
Angra dos Reis/RJ – uma Hipótese Interpretativa
RISCO NUCLEAR

PANO DE FUNDO
ALTERAÇÕES
NO MUNICÍPIO

USINA
NUCLEAR

FORNECE
ENERGIA PARA O
MUNICÍPIO

EMPREGO
Fonte: elaborado pela autora.

Visando compreender o modo como as gestoras condensam o significado da “energia
nuclear”, a Figura 25 mostra uma espécie de “história” que articula diversos elementos:
quando se pensa em “energia nuclear” naquele contexto, a Usina (Eletronuclear) é o “pano de
fundo” que provocou “alterações no município”, despertando sentimentos desfavoráveis como
“risco nuclear” e favoráveis como “fornecimento de energia para o município” e “emprego”.
Essa construção se baseia nos processos formadores das representações sociais, a
objetivação e a ancoragem (MOSCOVICI, 1961). A objetivação supõe que “[...] a estrutura
imagética da representação se torna guia de leitura e, por generalização funcional, teoria de
referência para compreender a realidade” (JODELET, 2001 p.39). A ancoragem se refere ao
enraizamento da representação e de seu objeto em uma “[...] rede de significações que permite
situá-los em relação aos valores sociais e dar-lhes coerência”, inscrevendo-os num “já
pensado” (JODELET, 2001, p. 38-39).
Na direção de uma hipótese interpretativa, a objetivação estaria fundamentada na
analogia “energia nuclear” = “usina nuclear”, explicada no esquema da Figura 25. A respeito
da ancoragem, esta precisaria ser melhor investigada, para que se pudesse assegurar a inserção
desse novo objeto no contexto sociocultural em que está inserido, buscando-se seu
enraizamento em algo “já pensado”.
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Com base na análise dos relatos das gestoras cogita-se que essa comunidade
desenvolveu uma habilidade específica, como um hábito do lugar, o que remete aos estudos
de Jodelet (2005), sobre “Loucuras e Representações Sociais”, na localidade de Ainay-leChâteau, favorecendo a assimilação de vilas dependentes social e economicamente de uma
“indústria”, no caso “hospital - psiquiátrico” / “usina - nuclear”. Tanto em Ainay-le-Château,
quanto em Mambucaba, surgiram objeções a essas indústrias, porém logo foram abandonadas
pelos benefícios financeiros que aumentariam o poder de compra local, ocasionando maior
qualidade de vida para as comunidades e desenvolvimento econômico.
Essa prática refletiu um certo mascaramento do risco para os moradores de Ainay-leChâteau, que justificava o não se importar com a presença dos “loucos” em seu dia a dia. Em
Mambucaba o processo é semelhante em relação à energia nuclear e a um possível acidente
radioativo. Em ambas as localidades, o risco foi ocultado dos diálogos sociais pelos
indivíduos, que não o questionaram mais, convivendo com ele em suas rotinas diárias, como
um hábito do lugar, “um saber-viver-com”, a loucura referenciada pelo hospital na da Colônia
Familiar de Ainay-le-Château (JODELET, 2005) e a energia nuclear em Mambucaba,
identificada pela Eletronuclear.
Conforme Jodelet (2005, p. 89), essa noção de hábito era “[...] usada como fachada de
um fato coletivo que não se questiona mais”. A autora descreve a fala de um de seus
entrevistados, que se parece com a das gestoras de Mambucaba: “As pessoas que vêm de
longe, de fora, perguntam como fazemos; é o hábito. Estamos habituados, não reparamos
mais.” Para confirmar, se em Mambucaba o risco é mascarado e ocultado nos diálogos
sociais, a ponto de expressar um saber-viver-com a energia nuclear como em Ainay-leChâteau, torna-se propício dar sequência no estudo por meio da TRS. No entanto, essa
pesquisa apontou para outro objeto de estudo, o “risco nuclear”, que será abordada na segunda
fase do estudo.
Pode-se dizer que o estudo exploratório apresentado trata de realidade singular, de
uma gestão escolar específica no território brasileiro, e colabora para a compreensão da
apropriação de sentido do objeto “energia nuclear” por parte das gestoras de Escolas
Municipais de Mambucaba.
Entende-se que cabe aprofundar o estudo, a partir do objeto “risco nuclear”,
expandindo o campo de investigação para professores, alunos e familiares de modo que se
consiga elementos suficientes para a comprovação, ou não, da tese de que os participantes do
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estudo comungam com o hábito do lugar: “um saber-viver-com” o risco de acidente nuclear,
como os moradores de Ainay-le-Château desenvolveram em relação a presença dos “loucos”
em seu dia a dia. A segunda fase da pesquisa será apresentada a seguir e busca abordar esses
elementos.
6.2 - Segunda fase da Pesquisa: entrevistas semi-dirigidas com professores,
alunos e familiares das escolas I e II de Mambucaba
Nessa segunda fase da pesquisa pretende-se aprofundar os resultados obtidos durante o
estudo exploratório, inclusive o novo objeto de pesquisa “risco nuclear”. Para tanto, as
observações realizadas foram descritas de acordo com a pesquisa etnográfica e os formulários
com dados sócio-demográficos dos pesquisados foram tabulados. Os documentos foram
comentados em função dos objetivos da pesquisa, as entrevistas transcritas e analisadas com
apoio da análise de conteúdo temática.

6.2.1 Escola I
A Escola I foi construída dentro de uma das vilas de operários da usina e até 2011
contava com a participação da associação de amigos da Eletronuclear, composta por
funcionários da empresa, que lhes destinavam verbas visando solucionar problemas de ordem
material ou para contratação de professores, quando necessário.
As análises dos grupos entrevistados na Escola I serão dispostas na seguinte ordem:
professores, alunos e familiares.
6.2.1.1 - Análise do Grupo de Professores da Escola I
Para apresentação desses resultados foram utilizados os dados descritos no diário de
campo, salientando os aspectos mais significativos para a compreensão do objeto de pesquisa;
foram tabuladas as informações do formulário de caracterização de perfil e realizada a análise
de conteúdo temática, com base em Bardin (2009) da seguinte forma: as entrevistas foram
transcritas na íntegra, e após diversas leituras flutuantes do corpus (respostas dos
entrevistados), procedeu-se a inferência de temas, categorias e subcategorias de análise para
elaboração de tabelas.
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Por meio da análise de conteúdo das entrevistas, foram identificados três temas-chave
articulados, nos três grupos entrevistados – “Abordagem do Tema Energia Nuclear na
Escola”, “Eletronuclear”, “Risco Nuclear” – com suas respectivas categorias, subcategorias e
frequência (Fr) com que apareceram na fala dos entrevistados, como pode ser observado nas
tabelas a seguir.
A “Abordagem do Tema Energia Nuclear na Escola” apresenta três categorias sendo
usina “Obtenção de Informações sobre a Energia Produzida pela Usina” a mais mencionada
pelos entrevistados em nove colocações, destacando-se a subcategoria “Centro de
Informações da Usina”:
Quadro 1 – Escola I - “Abordagem do tema Energia Nuclear na Escola” para os professores
Categoria
Obtenção de
Informações sobre a
Energia Produzida
pela
Usina

Relação entre Usina e
Escola

Conteúdo Energia
Nuclear Ministrado
pelos Professores
Pouco conhecimento
sobre Produção da
Energia Nuclear

Subcategoria
Centro de
Informações da
Usina
Pouco Divulgado

Apoio da Usina
Aprendizado em
Passeios/Visitas

Sem Conteúdo
Oficial

Relatos
“[...] As informações que eu tive foi o próprio centro
de visitação de Itaorna.”
P1/P3//P4/P4/P6/P6/P7
“[...] mas eu acho que não é muito divulgado não,
esclarecido.” P7/P8
“[...] garantem uma qualidade diferente pra escola,
é evidente.” P1/P1/P2/P3
“[...] já fiz vários passeios na Usina com meus
alunos e a informação, a maior informação que a
gente tem vem da Usina.”E2/E6/E8
“[...] mas acho que a maior forma de informação é
mesmo a visitação, assim não tem muito panfleto,
muita forma de você demonstrar a eles um
conteúdo, se não for pela visitação, pra concretizar
né.” P2

“[...] Pequena noção sobre isso né [...]!” P1/P3/P5/P7/P8/P8

Fr9
7

2
4

3

1

6

Fonte: elaborado pela autora.

A categoria, “Obtenção de Informações sobre a Energia Produzida pela Usina”
conforme a menção dos professores é adquirida no Centro de Informações da Eletronuclear
por meio de palestras e simulações, ou seja, na própria usina, segundo sete dos nove
professores. No entanto, dois dos professores (P7 e P8) consideram ser pouco divulgada e
nem todos já estiveram lá. “[...] Ah, eu já assisti uma palestra lá [...] é o Centro de
Informações, lá da usina...” (P4)
Na categoria “Relação entre Usina e Escola”, se evidencia a subcategoria
“Aprendizado em Passeios/Visitas”, quando os professores consideram como “Passeio”, as
9

Fr – consiste em frequência.
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visitas técnicas, descaracterizando seu sentido de aprendizado sobre o processo de produção
da energia nuclear, por representar a maior fonte de informação disponibilizada aos alunos, se
não a única. Essas visitas são feitas anualmente com alunos do 9º ano, sendo esse o período de
aprendizagem sobre o processo de produção de energia nuclear. Os alunos são levados ao
centro de informações da Eletronuclear (Figura 26) pelos professores de Ciências. A escola
agenda as visitas e a empresa fornece o ônibus para transportar os alunos.
Figura 26 – Visita da Escola ao Centro de Informações

Fonte: Site da Eletronuclear

Percebe-se ainda, no Quadro 1, que quatro dos oito professores consideram a
Eletronuclear como apoiadora da escola. Até o ano de 2011 esse apoio foi mais efetivo e
havia uma associação de funcionários da empresa que destinava verbas (contratação de
professores, material didático e outros) ou serviços para a escola (pintura, consertos), “[...]
técnicos da usina que consertam ar condicionado da escola” (P1). Na atualidade esse apoio
ficou restrito a ônibus, lanche em passeios e convites para participação da escola em eventos
relacionados ao meio ambiente promovidos pela empresa.
Embora sejam professores de diversas áreas do conhecimento, dada a proximidade
com a usina, acreditava-se que todos teriam informações mais aprofundadas sobre o processo
de “Produção da Energia Nuclear”. A categoria “Pouco conhecimento sobre Produção da
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Energia Nuclear”, demonstra que é pequena a noção dos sujeitos sobre o assunto:
“Vagamente...” (P5);
[...] Eu tenho um conhecimento bem restrito assim que eu sei são as pedras, que não
me lembro o nome delas, mas que são da baia aqui mesmo né, que são enriquecidas
com urânio na Alemanha, retornam e eu acho que é o atrito dessas peças, varetas lá
de que produzem energia através do aquecimento. (P1).

O professor (P3) veio do Rio de Janeiro e desde 1998 está na região de Mambucaba e
em Angra dos Reis desde 1990, mesmo com todo esse tempo não buscou se informar
efetivamente a respeito do processo de produção de energia nuclear: “Bem, eu tenho... acho
que aquela informação básica né, através da fissura do núcleo do urânio, átomo e aí se gera a
energia né, se gera a fonte de..., de calor pra aquecer a água e girar a turbina. (P3)”. Essa fala
ocorreu, embora descrita de vários modos, com a maioria dos professores da Escola I, com
exceção da professora de Ciências, que explanou claramente todo o processo.
O Quadro 2 refere-se à forma como a empresa é vista pelos professores e apresenta
duas categorias: referência local valorizada e crítica à empresa. Sendo que a primeira expõe
cinco subcategorias como pode ser observado:
Quadro 2 – Escola I – “Abordagem do tema Eletronuclear” para os professores
Categoria

Referência
Local
Valorizada

Crítica à
empresa

Subcategoria

Relatos
“Eu acho que criou uma expectativa de vida às pessoas que vêm
pra cá trabalhar né, uma expectativa de melhorar de vida, os
empregos que são diretos né, que é uma população bastante
Emprego
grande que trabalha.” P3/P5/P5/P6/P8
“[...] a região cresceu em função da usina né já que é uma região
distante da maioria dos grandes centros.”
Desenvolvimento
P2/P6/P6/P7/P8
“[...] perceber a qualidade da Escola Álvaro Alberto que tem um
contato coma Usina, mesmo que seja indireto, hoje em dia.”
Ajuda à Escola
P1/P1/P2
“[...] ela é uma grande referência pra maior parte das pessoas,
Presença na
mesmo não sendo de fato uma fonte de renda.” P1/P5/P8
Sociedade
“[...] porque se as usinas nucleares não existissem aqui você teria
um vazio demográfico imenso, aí é fluxo de pessoas do Nordeste
Aumento da
pra cá, Minas Gerais pra cá, então essas pessoas já estão aqui
População
interagem com o meio aqui em consequência disso. ...” P5/P5
“[...] a história é muito mais de uma empresa que... que explora o trabalho local do que
de alguma maneira recompensa a comunidade pelo impacto que ela gera aqui né.” P1/
P1/ P1/P4/P4
“[...] a diferença de classe, os grupos que tem mais acesso à renda e a lazer e educação,
tem uma relação melhor com o espaço aqui e tem alguns que se sentem um pouco, não
sei..., não sei nem se eles se sentem, mas que estão de fato não contemplados.” P1/P1
“É..., eu acho que a usina, eles procuram fazer isso até conscientizar, dar palestras, mas
acho que podia melhorar, podia fazer mais, é conversar com as comunidades e tal.” P3
Fonte: elabora pela autora

Fr

5

5

3

3

2

8
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A categoria “Referência Local Valorizada” demonstra dezoito considerações dos
professores, sobre a empresa. Para eles, sua influência vem desde o início, pois “[...] a
comunidade surgiu em consequência da Eletronuclear né?” (P5) e que “[...] a maioria da
população [...] vive em função dela” (P8), principalmente por meio de empregos diretos e
indiretos. Manifestaram ainda o aumento da população local e seu desenvolvimento
econômico, além do apoio à Escola I.
Porém, as considerações não são somente positivas, apresentam “Crítica à Empresa”
em oito falas. Para o professor de Sociologia. “[...] a situação como do Perequê ou adjacências
eu acho que falta muita coisa aí, [...] transporte, saneamento, educação, entendeu? ..., saúde.”
(P4); “[...] na produção da energia né... tipo quem que são os contratados, quem que são os
cargos de chefia, de onde vem, onde são formados” (P1). O professor (P1) quis dizer que os
colaboradores da empresa concursados costumam ser de outras regiões e estados, os de
Mambucaba trabalham como terceirizados em funções de menores salários.
No Quadro 2, na categoria “Referência Local Valorizada” destacam-se as
subcategorias emprego e desenvolvimento, ambos promovidos pela usina, o “[...]
desenvolvimento, mudou bastante a cidade, a partir do momento que as usinas vieram pra cá”
(P2). O professor de História faz um relato que lembra os estudos de Jodelet (2005) sobre
Ainay-le-Château.
[...] o mais importante, é de fato essa relação de dependência entre as usinas como
empresa, não é propriamente a energia nuclear, mas as usinas como empresa e aí a
importância dela dentro desse universo aqui, né, da Costa Verde, porque a..., essa
dependência é grande. (P5)

Vistos como positivo e benéfico para a região, emprego e desenvolvimento, se
sobrepõem aos possíveis riscos oferecidos pela prática da empresa (esse sequer mencionado
pelos professores quando se referem à presença da Eletronuclear na comunidade). Desse
modo, percebe-se a dependência que os moradores têm em relação à usina, “dependentes” de
uma “indústria”, novamente demonstrando semelhança com Ainay-le-Château (“hospital” e
“usina nuclear”).
O Quadro 3 refere-se a como é vista a situação de “risco” em Mambucaba, com a
presença da usina. Seis categorias são elencadas nas falas dos professores: conversas sobre o
tema; medo, associado a segurança; naturalizado; escoamento e desinformação.
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Categoria

Conversas
sobre o
tema

Quadro 3 – Escola I - “Abordagem do tema Risco Nuclear” para os professores
Subcategoria
Relatos
“[...] não é uma coisa que se conversa muito né.”
Não conversam
P1/P2/P2/P3/P5/P5/P6/P6/P8
na comunidade
“[...] Olha não temos esse, hehe, essa cultura não!”
Conversam
pouco na Escola P1/P1/P3/P4/P4/P7/P8/P8
“[...] eu procuro discutir exatamente benefícios e problemas né que
Abordagem em
são levados em questão da energia nuclear.” P1/P2/P5
Sala de Aula

Atribuído a
Outras Pessoas

“[...] Nunca ouvi nenhum aluno comentando a respeito! Já teve, por
exemplo, de ir pra Ilha Grande e ouvi principalmente pescadores
né, as pessoas mais humildes terem esse medo de a usina explodir,
de que possa contaminar os peixes, coisas desse tipo.” P6/P7/P8

Fr
9
8
3

3

Medo
Hospital não
utilizável em
caso de acidente

Controlado

Naturalizado

Escoamento

Desinformação

“[...] tem a questão lá do hospital, de estar dentro da área de risco
da usina e tal, mas tirando essa parte que não sei se me afetou, se
afetou, não vejo nenhum problema não!” P4
“[...] a gente sabe que o risco existe pelo que tem ali, mas em contra
partida também eu tenho confiança na segurança que acontece lá.”
P1/P1/P2/P3/P3/P5/P6/P7/P7/P8
“[...] já conversamos muito sobre isso porque, não sou ativista do
Greenpeace, mas eu contribuo financeiramente com o Greenpeace
é, apesar dessas manifestações permanentes contra a energia
nuclear, eu sou apesar da minha limitação de conhecimento, eu sou
a favor.” P5
“[...] passou a fazer parte do... do convívio da comunidade, passou a
ser comum, a gente vem e vai pela usina o tempo todo e a gente
passou a olhar aquilo como fazia parte do cotidiano.”
P2/P2/P3/P6/P8/P8
“[...] eu acho que o escoamento das pessoas é que está meio
complicado, rsrs.” P4/P8
“[...] precisava da população se informar um pouco melhor até pra
saber, em caso de acidente, em caso de um problema né, saber
como proceder se não fica todo mundo uma barata tonta, e acaba
complicando.” P6/P6
Fonte: elaborado pela autora
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A categoria “Conversas sobre o tema” apresenta incidência em duas subcategorias
mencionadas pelos professores (Não conversam na comunidade e conversam pouco na
escola). Essas evidenciam a falta de diálogo sobre o risco nuclear nesses dois ambientes.
Durante a observação participante foi percebido a ausência do assunto, confirmado pelos
professores durante as entrevistas.
[...] nunca conversei sobre uma situação concreta de acidente o que eu faria, eu acho
que tem uma certa distopia na minha própria cabeça de ficar pensando, se tivesse um
acidente aqui a gente perderia paraísos ecológicos do nosso país, do nosso planeta
que é essa baia, mas não é um assunto recorrente não, é mais uma paranoia minha.
(P1)

Percebe-se, na fala do professor P1, que sua preocupação está mais focada no meio
ambiente, embora as pessoas também façam parte deste contexto, não foram mencionadas
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explicitamente em sua fala, ainda assim com certo receio. Para o professor de Educação
Física outro motivo leva a falta de diálogo, o fato de que “Não há uma preocupação muito
grande em relação a isso” (P8). O professor de História aponta outro enfoque “[...] assunto
relacionado às usinas nucleares, são os benefícios sociais, nada além disso,” (P5). A
professora de Português/Inglês diz que: “Só quando há alguma necessidade, quando alguém
comenta alguma coisa e tal a gente conversa” (P6). Na sala de aula o assunto risco nuclear, só
foi mencionado por dois professores: o de História, em tom de brincadeira, e a de Ciências
sobre perigos e benefícios:
[...] entre os alunos a gente já fez algumas brincadeiras assim, como eu dou aula de
sociologia, a usina sempre entra na baila assim das discussões, e de algumas análises
que a gente fez do ambiente econômico histórico, de como era antes da usina e
depois da usina! As transformações geográficas que ocorreram, e aí algumas vezes
de brincadeira eles falaram aí, vai explodir tudo, vai ter um desastre aqui. (P1)
[...] nessas aulas de energia, de produção da energia principalmente, é uma aula que
a gente faz separada, pra demonstrar a eles os riscos, a gente fala dos testes da
sirenes né, é cita outros casos também [...] a gente tenta mostrá-los o perigo mas
também mostrá-los a... a.... o, a parte benéfica de produção da energia nuclear. (P2)

Não abordar o assunto risco nuclear entre a comunidade pode ser compreensível, mas
na escola, destoa em seu papel de orientação social. Em seu espaço poderia haver debates e
esclarecimento de como proceder, caso ocorra algum acidente, não só para os alunos, mas
para todos os envolvidos no contexto escolar, desde os colaboradores aos familiares dos
alunos. Esse fato pode ser ilustrado pela falta de instruções quanto ao “Escoamento” do local,
preocupação narrada pelo professor (P8):
[...] a pessoa disse que o sinal, a sirene tocou pra que houvesse a fuga né, por um
possível acidente, o que houve foi um disparo do alarme sem que houvesse o real
risco né, foi um acidente de alarme, “rs”. Isso criou uma confusão bastante grande
na fuga, muitas pessoas tentando... é sair da região, mas sem muita opção de saída,
isso acho que é um complicador bastante sério em relação a isso.

Outras duas categorias foram atribuídas ao tema “risco nuclear”: controlado e
naturalizado. O controle apontado pelos professores baseia-se no parecer de peritos da
empresa. “[...] sou confiante de que não haja assim pelo que é passado de segurança que há
lá” (P7); “[...] Olha, eu nunca presenciei uma situação de risco não, acho que é bem
controlado até, talvez até excessivamente controlado, principalmente aqui na Vila, na Praia
Vermelha, na Praia Brava” (P1).
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O professor (P8) acredita que a empresa fez uma boa campanha de esclarecimento à
população e que isso ajudou a tranquilizá-los “[...] a segurança que provavelmente a Eletro
transmitiu à população né, então, acredito que isso vá fazendo um relaxamento de toda a
comunidade em relação aos riscos.” (P8). A professora de Ciências, que nasceu em Angra
dos Reis, (P2), fala que: “[...] diálogo já vi muito, agora hoje em dia já não vejo mais, passou
a ser parte do cotidiano mesmo, passou a ser normal.” Até mesmo para o professor (P1)
recém-chegado a região, vindo de Curitiba, em poucos meses convivendo em Mambucaba
(seis), já estava incorporando a ideia da naturalização “[...] agora eu até com meus próprios
colegas de trabalho já passou a ser cotidianamente... a gente num..., não dá tanto, aquela tanta
importância [...] passa a ser uma coisa comum.” A professora de Letras (P6) diz que “[...]
passou a ser parte do cotidiano mesmo, passou a ser normal.”
Conforme Beck (2013, p. 43) “Quando tudo se converte em ameaça, de certa forma
nada mais é perigoso”, percebem-se essas afirmações do autor nas colocações de (P2) “[...]
então não é nem questão de, de sentir segurança ou perigo... é questão mesmo de fazer parte
daquilo, então quando você faz parte você passa a não dar tanta importância né, tanto quanto
deveria.” Esse sentimento de estar inserido em um ambiente de ameaça “constante” pode estar
fazendo com que os professores da Escola I “naturalizem” o risco mantendo a sensação de
que nada mais é perigoso.
Ainda sobre o tema risco nuclear, a categoria “Medo” merece destaque por sua pouca
evidência e por não se referir aos riscos decorrentes da produção de energia nuclear em si. É
mencionado pelo professor (P4) por lembrar que o único hospital de Mambucaba faz parte da
área de evacuação e se houver um acidente nuclear este não poderá ser utilizado para
atendimento aos “feridos”, pelo contrário, os pacientes hospitalizados terão de ser removidos.
Outro aspecto da categoria “Medo” surge quando esse sentimento é atribuído a outras
pessoas, que residem fora da localidade de Mambucaba e não com eles mesmos.
[...] eu trabalhava aqui e trabalhava em Angra também, que eu via que as pessoas,
muita gente de Angra não tinha informação do que acontecia numa usina nuclear, de
como era a produção, de quais eram os riscos, de como procede em caso de acidente,
então isso que eu acho mais complicado. (P6)
[...] como uma tia que eu tenho, que ela nunca me visitou porque ela tem medo de
passar ali na pista da usina, então, entendeu, é o medo de, ... não de uma
ingenuidade é falta de informação. (P6)
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Essa caracterização remete, novamente, a Ainay-le-Château, quando os habitantes da
vila expressavam que o medo dos “doentes mentais” ocorria somente com “As pessoas que
vinham de outro lugar” (JODELET, 2005, p. 92). Referiam-se as que passavam de carro
pelas estradas que cortam a vila ou outras “de fora” (Idem, 2005, p. 90) que por algum motivo
mantinham contato e conheciam a característica do lugar. O professor de Curitiba (P1),
aprovado em concurso para dar aula na Escola I, auxilia no entendimento desse olhar de
especificidade de Mambucaba:
[...] existe uma diferença crucial de perceber que na região existem os centros de...,
os pontos de encontro pra caso de acidente, então, eu percebo que existe uma
situação..., sei que existem treinamento para os dias de acidente..., então eu sei que
existe um contexto diferente do qual eu vivi. (P1)

O relato do professor (P1) demonstra que em Mambucaba existe um “contexto de
risco” que é vivenciado no cotidiano das pessoas, porém este só inspira receio dos “de fora”,
tanto que não se fala sobre o assunto, como demonstrado na categoria “Conversas sobre o
tema”.
Além das questões que culminaram nos quadros apresentados anteriormente, uma das
questões da entrevista refere-se à indução de metáfora e foi analisada separadamente. Nessa
questão foi solicitado que os entrevistados estabelecessem uma analogia com a usina e a
justificassem: “E se a Eletronuclear, ou a usina, fosse uma coisa - um animal, um objeto, uma
planta, ou qualquer outra coisa - o que seria? Por quê? Detalhe um pouco esse assunto...”.
Assim, as metáforas estabelecidas pelo grupo de professores da Escola I, são apresentadas no
Quadro 4:

149

Categoria

Elefante
Branco

Não sabe
Borboleta

Urso

Móvel Antigo

Quadro 4 – Escola I - “Indução de METÁFORA” para os professores
Relatos
“[...] ou um mamute siberiano. É um colosso fora de lugar, essa minha
opinião, tem um papel no desenvolvimento social do local com certeza,
mas eu acho que, eu acho que o impacto econômico dela não
Colosso
corresponde com o porte dela, assim é muito restrito o impacto que ela
causa, pelo nível de exploração do local que ela tem.” P1
“O elefante é um animal de tração né, um animal tranquilo, mas que às
vezes pode provocar problema, pode provocar algum tipo de, pode
Força
agredir né.” P5
“Nossa, não faço a mínima ideia, não sei, não sei, [...] acho que alguma coisa que faz
parte de uma sociedade, mas não posso, não consigo te definir assim.” P3/P4/P6
“Eu acho que seria borboleta [...] indica liberdade né, ele fornece as pessoas liberdade
de crescimento pra cidade.” P2
“Nossa ... nunca pensei nisso! Se fosse um, urso! Penso na força desse animal, em
relação ao potencial da usina, que ela é capaz de produzir e aí me veio esse animal à
cabeça!” P7
“É um objeto! Que, é, parece um móvel antigo que funciona como ainda é útil né, mas
que, como eu vou dizer que pra se desfazer disso é complicado, é um mal necessário!”
P8
Fonte: elaborado pela autora.
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1

1
3
1

1

1

A crença do risco naturalizado, que passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, por
isso a justificativa da falta de diálogo a respeito. Conforme Beck (2013, p.9), perante as
ameaças “absorvidas do sistema industrial, vemo-nos praticamente indefesos”. Esse pode ser
o sentimento que inspira o risco nuclear controlado, portanto naturalizado.
O autor diz ainda que risco tem a ver com antecipação, com destruição que ainda não
ocorreu e que “justamente nesse sentido, já são reais hoje” (p.39). Desse modo, pensar e falar
sobre o risco nuclear em Mambucaba seria trazer essa possibilidade para o cotidiano, o que
consequentemente traria receio aos professores da Escola I. Para Beck (2013, p. 43), “Quando
já não há saída, o melhor, afinal, é não pensar mais na questão.” Assim, para os professores da
Escola I, melhor não dialogar a respeito do risco nuclear, o “mal necessário”, seja na escola
ou em seu entorno, como se eventuais problemas já estivessem controlados, de forma que seja
possível “naturalizar” o risco e conviver com a presença da usina na comunidade.
Silenciar o risco faz com que os professores evitem pensar sobre o assunto ou pensar
sobre estar próximo à usina, o que provoca sensação de “segurança”: “[...] nunca conversei
sobre uma situação concreta de acidente, [...] acho que tem uma certa distopia na minha
própria cabeça de ficar pensando” (P1). A prática de silenciar o risco não o estingue, torna-o
mais sentido do que pronunciado.
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6.2.1.2 Modelo Figurativo da Representação Social por Professores uma Hipótese Interpretativa
Figura 27: Escola I - Modelo Figurativo da Representação Social de Risco Nuclear Elaborada pelos Professores
uma Hipótese Interpretativa

NATURALIZADO

EMPREGO

USINA

MEDO ESTÁ
NAS PESSOAS
DE FORA

CONTROLADO

Fonte: elaborado pela autora.

Na Escola I, três dos oitos professores afirmaram não terem ideia do que poderia ser
relacionado à Eletronuclear. Duas professoras expressaram comparações positivas, no sentido
de produção de energia, para o “crescimento pra cidade” (borboleta) e de potencial de
produção energético (urso). Para outro professor, a usina é “um móvel antigo”, ainda útil,
porém difícil de desfazer, sendo “um mal necessário”. Dois professores da Escola I
compararam a Eletronuclear com um elefante branco, “um colosso fora de lugar”, pois seu
impacto econômico não condiz com o nível de exploração do local, até mesmo ambiental, ou
“um animal de tração”, que embora tranquilo “pode agredir”.
Para Mazzotti (2004), as práticas argumentativas e/ou conversacionais da
Representação Social podem ser examinadas a partir das figuras de linguagem manifestadas
pelas pessoas. Assim, o modelo figurativo da RS pode expressar uma figura de retórica, ou
mesmo uma metáfora. Nesse sentido, a expressão “móvel antigo” pode organizar o discurso
dos sujeitos da Escola I. Associado a “mal necessário”, reúne elementos mencionados nas
demais figuras de linguagem, condensando o significado do grupo a respeito de risco nuclear.
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Essa metáfora denota que a usina/risco pode estar em toda parte, em todos os lares, ainda em
uso (fornecendo energia e riscos ambientais); difícil de desfazer, (traria desemprego, êxodo,
resíduo). Um “mal necessário” diante do risco, devido ao desenvolvimento e aos empregos
que oferece à região.
O conjunto do material analisado das entrevistas, acrescido das observações anotadas
em diário de campo, permitiu propor, como hipótese interpretativa, um Modelo Figurativo da
Representação Social de risco nuclear elaborada por cada um dos grupos. Referente aos
docentes da Escola I pode-se dizer que a “objetivação” acontece quando o risco é associado a
um “móvel antigo / mal necessário”, do qual não se fala. Quando comentam sobre a usina em
sala de aula, referem-se aos benefícios, à empregabilidade, ou compartilham em tom de
brincadeira, dos alunos, quando dizem “vai explodir tudo aqui”. Em uma aproximação com
Jodelet (2005), em que a usina representa o risco/doente, esses assuntos abordados pelos
professores referem-se ao “discutível”, ao que pode ser dialogado em consenso pelo grupo a
respeito da empresa.
Em outra analogia os professores podem estar aceitando conviver com o medo/“mal
necessário”, pois optaram em trabalhar em Angra dos Reis, onde os salários são melhores,
porém próximos à usina. Dessa maneira não podem desassociar os benefícios financeiros do
risco nuclear e para tornar aceitável essa realidade, em seu dia-a-dia, atribuem o medo as
pessoas de fora e “acreditam” na ideia do risco estar controlado pelas práticas de segurança da
empresa. Assim, aceitam o risco em detrimento dos benefícios financeiros, como na vila
Francesa, e desenvolvem um saber viver com: silenciando o risco nuclear em suas práticas
diárias (JODELET, 2005).
Quanto à “ancoragem”, ela parece associada ao risco “estar controlado”, trazendo em
seu contexto a ideia de “segurança” nos processos efetuados pela empresa na produção da
energia, ou no argumento de seus peritos: “[...] mas eu acho que tudo é feito com muito
critério, por especialistas”; “[...] eu confio nas normas de segurança [...] eu tenho que acreditar
nisso”; “[...] enquanto não acontece nada, eu estou segura entendeu? [...] Então, eu não penso
nisso”. Trata-se de uma pista que precisa ser melhor investigada.
6.2.2 Análise do Grupo de Alunos da Escola I
Na Escola, foram entrevistados oito alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Foi
também considerado um aluno do 3º ano do Ensino Médio (AEM) em virtude dele ter
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residido próximo a usinas nucleares na França, o que tornou relevante sua contribuição nesse
estudo e assim, será mencionada.

Desse modo, a seguir, são apresentados os quadros

referentes ao grupo dos oito alunos da Escola I, juntamente com seus resultados e, ao final das
mesmas, as contribuições do referido estudante.
Para a Escola I foram inferidos três temas-chave – “Risco Nuclear”, “Eletronuclear”,
“Abordagem do tema energia nuclear na Escola”.
Quadro 5 – Escola I - “Abordagem do tema Energia Nuclear na Escola” por alunos
Categoria
Pouco
Conhecimento
sobre
Produção da
Energia Nuclear
Conteúdo Energia
Nuclear
Ministrado pelos
Professores

Relação entre
Usina e Escola

Obtenção de
Informação sobre a
Energia Produzida
pela Usina

Falas
“Eu não tenho nenhum.”
A1/A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8
“Escola, estudos, acho que a gente já estudou sobre energia nuclear.”
A2/A3/A7
“[...] as professoras falam bastante, principalmente a de Ciências, eles falam
da usina, da água, que a água é a mesma que não vai pra fora.” A5
“[...] antes de eu vir pra cá era considerado uma das melhores
escolas, das escolas da região, só que tinha meio que um
programa da Usina [...] que acabou e prejudicou, [...], por
Associação/ exemplo no ano passado não tive aula de Ciências, chegou na
hora da prova, a gente não ficou sabendo de nada.” A1/A3/A8
Parceria
“[...] a gente é uma escola pública, mas a gente é privilegiado
também né, pela usina, pelo um monte de coisas também, os
professores, a sobre um monte de coisa assim...” A2
“O meu tio trabalha lá na usina, então eu sei um pouco
também” A6
Parentes
“Normalmente pela internet. Na internet eles falam algumas
coisas de caso dê algo errado pra fazer evacuação, mas não
Internet
explicam muita coisa não” A8
Fonte: elaborado pela autora
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4

1
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Para a Categoria “Pouco Conhecimento sobre Produção da Energia Nuclear” os oito
alunos da Escola I afirmaram não ter conhecimento de como se dá esse processo mas embora
os oito alunos tenham dito isso, A1, A2 e A3 se referiram ao aquecimento da água para gerar
vapor: “[...] porque no funcionamento dela né, da que esquenta água, que usa o vapor da água
pra [...] gerar eletricidade assim com as turbinas e ar”, esse conhecimento os alunos disseram
ter adquirido em um curso técnico do SENAI e não por meio da escola o que demonstra terem
algum conhecimento.
Sobre o “Conteúdo Energia Nuclear Ministrado pelos Professores” somente um aluno,
A5, se lembrou que as professoras de Ciências falam a respeito e três outros A2, A3 e A7
cogitaram ter estudado sobre o tema. Com base nessas duas respostas compreende-se que o
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assunto não é trabalhado sistematicamente na escola e que os alunos não demonstram tanto
interesse pelo tema. Isso pode ser observado nas respostas da categoria a seguir.
Em relação à categoria “Obtenção de Informação sobre a Energia Produzida pela
Usina”, apenas dois alunos A6 e A8 buscam informação a respeito, um pela internet e o outro
por meio de parentes que trabalham na usina. Mesmo esses alunos demonstrando algum
interesse em saber sobre o processo de produção da energia nuclear, demonstram em seus
relatos que o aprendizado não foi suficiente: “então eu sei um pouco também” (A6); “mas não
explicam muita coisa não” (A8).
Quadro 6 – Escola I – “Abordagem do tema Eletronuclear” por alunos
Categoria
Eletricidade

Emprego
Referência
Local
Valorizada
Ajuda à Escola

Desenvolvimento

Falas
“Meio que, ela traz energia pra nossa cidade e faz outras coisas
importantes.” A3/A7
“Ah. eu vejo como coisa boa, porque se não tivesse não teria
emprego, porque tem muita gente aqui e praticamente 40% do
pessoal trabalha lá, e ganha bem ou faz alguma coisa.” A4/A6
“[...] ela não dá só emprego pra lá, tipo aqui essa escola, ela
Ajuda à Escola, ou em outros lugares ela também ajuda.” A4
“[...] tinha a associação, então professor de todas as matérias,
não faltava professor, tinha, tinha mais gente trabalhando, o
pessoal estava recebendo, agora não, caiu um pouco.” A2
“Pra mim especificamente não faz diferença nenhuma, tipo,
não trabalho lá, minha família também não trabalha lá,
então..., mas também deve ser bom né, atrai mais gente.” A2
Fonte: elaborado pela autora

Fr
2

2

2

1

O tema “Eletronuclear” obteve uma categoria “Referência Local Valorizada”, que
condensa aspectos positivos à presença da empresa na comunidade. Para essa categoria foram
identificadas quatro subcategorias: eletricidade; emprego; ajuda à escola e desenvolvimento.
Cinco alunos se referiram favoravelmente as atividades decorrentes da usina nas respostas
relacionadas às subcategorias emprego e desenvolvimento, porém os alunos A2, A4 e A6 se
manifestaram como se não dissesse respeito a eles esse assunto, ou a seus familiares.
A subcategoria “ajuda à escola”, ocorreu devido à Escola I estar localizada dentro da
vila da usina e ter recebido até 2011 um apoio material mais efetivo por meio da associação
de amigos da empresa. Embora esta associação não esteja mais atuando, ainda ocorrem
atividades que contam com a colaboração de funcionários da Eletronuclear, como por
exemplo, o conserto de ar condicionado.
Na fala dos alunos A3 e A7, sobre a subcategoria “eletricidade”, percebe-se que
atribuem a energia elétrica utilizada na cidade à Eletronuclear, no entanto, a energia produzida
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pela empresa é destinada à cidade do Rio de Janeiro. Outra questão é que os alunos associam
a empresa diretamente à energia elétrica, sem mencionar, em nenhum momento, sua forma de
produção.
Quadro 7– Escola I – “Abordagem do tema Risco Nuclear” por alunos
Categoria

Conversas sobre
o Tema

Subcategoria
Não conversam
na comunidade
Conversam
pouco na
Escola
Abordagem em
Sala de Aula

Conversam
em Casa
Medo

Não Vê Risco

Falas
“Ah, [...] é difícil!” A3/A4/A5/A6/A8
“Não, muito difícil!” A1/A3/A6/A8
“Aqui na escola até que a gente não fala sobre acidente nuclear
porque [...] acho que é organizado.” A6
“Bastante. Que se houvesse vazamento a gente não saberia
muito bem o que fazer, talvez muitos saberiam, mas ia ter
tumulto.” A2/A4/A5/A7
“[...] estava uma vez conversando com meu pai sobre o risco
da usina, tipo se a usina parar e tal, vai todo mundo parar...,
sair daqui...” A1/A4

“Eu já até imagino esse risco, tem aquele calendariozinho, que
entregam no final do ano, tem a sirene..., se acontecer alguma
coisa tem a sirene, nem sei se aqui perto tem sirene, deveria
ter, né?..., eu acho que não tem não.” A2/A2/A3/A3/A4/A8
“Não!” A1/A2/A5/A6/A7
Fonte: elaborado pela autora.
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Em relação ao tema “Risco Nuclear”, foram identificadas três categorias: Conversas
sobre o Tema; Medo; Não Vê Risco. Na primeira categoria, “Conversas sobre o Tema”,
encontrou-se quatro subcategorias relacionadas à comunidade; sala de aula; escola e casa.
Para cinco alunos, o diálogo sobre risco nuclear é difícil de ser encontrado na comunidade e
quando ocorre, refere-se a outros assuntos como diz A8: “Às vezes, quando descobre de
corrupção assim a gente até começa a falar coisas, mas geralmente não. Geralmente só
corrupção mesmo, que vê no jornal.” Essa situação também se repete na escola, registrada em
outras cinco falas dos alunos (A1, A3, A6, A8), sendo que A6 justifica a falta de diálogo em
torno do tema por considerar que a empresa seja organizada, “não inspirando risco”.
Os alunos A1 e A4, disseram já ter conversado sobre a usina em casa, porém não
especificamente sobre os riscos de acidente nuclear, mas sobre a empresa encerrar suas
atividades. Nesse caso, percebe-se que em torno de “parar tudo”, ocorreria a falta de emprego
ou o fomento econômico gerado pela empresa na região, o que ocasionaria o êxodo das
pessoas.
O diálogo sobre risco nuclear só ocorre em sala de aula, e conforme quatro alunos,
(A2, A4, A5, A7), é atribuído à fala dos professores. Esses mencionam o despreparo dos
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alunos caso ocorra algum acidente acarretando tumulto e desespero. Comportamentos que
agravariam a situação. “Ah... eu tenho um professor de Ciências, às vezes ele fala assim...
[...] que a gente não tem muita informação sobre o que acontece, vamos supor se alguma coisa
acontece lá dentro, a gente ia começar a ficar desesperado, [...] a gente ia a ficar desesperado.”
(A4).
Para a categoria “Medo” foram atribuídas seis falas, dos alunos (A2, A2, A3, A3, A4,
A5) à subcategoria “receio”, que se referem à lembrança dos toques da sirene, anunciados no
calendário anual distribuído pela empresa. O toque da sirene é o sinal de aviso para que a
população deixe o ambiente onde se encontra e dirija-se para um abrigo, ação mencionada no
calendário anual.
A resposta “Não Vê Risco” foi colocada por cinco alunos nessa escola em
Mambucaba, relacionada com a presença da usina na comunidade, conforme aponta A2:
“Acho que não..., só se tiver uma guerra e jogarem uma bomba lá, né, aí..., fora isso eu acho
que não.” Percebe-se outra versão na fala de A5 “Eu não vejo que tem diferença não, eu vejo
de boa, tá lá, tá de boa lá, então tá bom.” A aluna A5 aparenta não se preocupar com a
presença da usina, quando diz: “eu vejo de boa”, porém quando acrescenta: “tá lá..., tá de boa
lá..., então tá bom”, deixa transparecer que enquanto a empresa estiver lá, sem acidente, está
bom.
Quadro 8 – Escola I – “Indução de METÁFORA” por alunos
Categoria

Não Sabe

Árvore

Leão
Boneco de “Fedô”
Ser Humano

Justificativa
“Difícil hem... rs, hum..., ah eu não sei, nunca me perguntei isso, até porque a
usina, faz diferença pra quem trabalha aqui, né, mais oportunidade de
emprego, agora em si ... acho que não, não sei, não sei te responder essa.” A2
“[...] é... não sei” A3
“[...] acho que uma planta, uma árvore “uma árvore” é, porque digamos que a
árvore dê frutos e a Eletronuclear dá o trabalho.” A4
“Seria uma árvore [...] Ahhhh... porque as pessoas, né ... Há uma evolução,
tipo, você colhe, você planta, mais ou menos isso. [...] De certa forma a
Eletronuclear é importante aqui, né, ajuda bastante, então
[...] no
desenvolvimento daqui, da região aqui.” A6
“Acho que um leão possivelmente, porque o rei de tudo, né..., tudo é da
usina..., a Eletro, então..., um leão.” A1
“Seria um bonequinho de “fedô”, rsrs. Porque bem..., a usina nuclear tem a
radiação, e o boneco tem o odor ruim, rsrs, então eu acho que se encaixa.” A5
“Um ser humano, e mais a gente não seria seres humanos, seríamos como se
fosse algo que eles poderiam destruir bem facilmente [...] Porque o problema
do mundo são os seres humanos, que destroem as florestas, desmata, somos
nós.” A8
Fonte: elaborado pela autora.
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Dos oito alunos da Escola I, dois não souberam relacionar a empresa metaforicamente,
consideraram difícil de responder a questão: “Eu não sei... não sei. Um objeto indefinido!
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Porque [...] é meio difícil de responder”, disse o A7. Os outros cinco apresentaram elementos
diferenciados de comparação, sendo que três se referiram a situações positivas: A4 e A6
compararam a uma árvore, no sentido de colher frutos, fazendo uma analogia ao emprego e ao
desenvolvimento que a empresa promove na região. O terceiro aluno, A1, comparou a usina a
um leão. Para ele o leão é “o rei de tudo, né...”, então “tudo é da usina...”, isso devido à
influência da Eletronuclear na comunidade de Mambucaba.
Os outros dois alunos, A5 e A8, atribuíram aspectos negativos à usina. Para o A5 a
empresa se assemelha a um boneco de “fedô”, comparando a radiação da usina ao odor ruim
do boneco e A8 relacionou a usina ao ser humano, com sua propensão para desmatar e
destruir a floresta.
6.2.2.1 Contribuições para o Estudo a partir da fala de (AEM)
O aluno (AEM), que já residiu próximo a outras usinas nucleares na França, vê
positivamente a presença da Eletronuclear na comunidade de Mambucaba, tendo em vista
algumas ações da empresa voltadas para o meio ambiente e diretamente para a comunidade
indígena: “[...] se ela interfere na..., no meio ambiental assim porque é uma usina nuclear, ela
ajuda [...] de outras formas” e também para os índios:
[...] eu vejo várias associações da usina ajudando eles assim, [...] na aldeia indígena
e eu vi que a usina ajudou eles com roupa, com carro, com dinheiro pra comprar
comida..., a usina assim na região ajuda muito mesmo.

Outra ação, que (AEM), atribuiu como positiva para a usina de Mambucaba refere-se
aos cursos profissionalizantes oferecidos em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial), destinados aos jovens da região como primeira atividade
profissional, “[...] o SENAI, a usina que ofereceu. Minha carteira foi assinada pela usina
durante um ano.” Essas experiências trouxeram um novo contexto para (AEM), no sentido de
convivência com usinas nucleares, pois além de morar próximo, passou a fazer parte do seu
quadro de funcionários. Com base nessas novas experiências (AEM) relatou não ver risco
nuclear em Mambucaba, pois, para ele, está controlado:
Assim..., pode até ter risco, mas eu acho que tá muito seguro porque num país
grande igual o Brasil que só tem uma, uma usina eu acho que tem... tá muito seguro
assim..., os estudos, porque se estivesse na França o país pequeno que tem mais de
quinze, eu me sentia menos seguro lá, porque poderia acontecer problema com
qualquer uma, aqui só tem essa, aí eu acho que a segurança nessa aqui é bem...,
espero né....
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Os argumentos apresentados pelo aluno não denotam total segurança ou ausência de
risco. A comparação estabelecida entre os países, diferenciada em número de usinas não
oferece uma lógica convincente, pois mesmo que no Brasil exista menor incidência de risco,
pelo fato de ser somente uma usina, esse ainda existe. Caso ocorra algum acidente na
Eletronuclear (AEM) só estaria seguro se residisse em outro estado ou localidade distante de
Mambucaba, já que mora a 20 km da usina. Percebe-se que o aluno não levou em
consideração esses aspectos e que, se acreditasse realmente na ausência de risco nuclear ou
que está controlado, não acrescentaria no final de sua fala a expressão: “[...] espero né...”.
Essa incerteza pode justificar sua elaboração para a metáfora “panela de pressão”, figura em
que está implícita a ideia de explosão.
Eu vejo como uma, quando eu penso nela, eu vejo como uma panela de pressão,
rs..., porque eu sei como funciona uma usina nuclear! Eu vejo como uma panela de
pressão... É eu já trabalhei até com eletricidade, aí eu sei como funciona, mas panela
de pressão, talvez. [...] porque tem pressão de ar dentro dela, eu vejo mais como uma
panela de pressão.

Sobre o tema “Risco Nuclear”, (AEM) mencionou duas preocupações: o escoamento
das pessoas pela BR101 e o desinteresse da população em se informar sobre o que fazer em
caso de acidente:
[...] se explodir não tem uma estrutura de, de saída de emergência é pouca porque a
pista de uma, tem lugar que tem duas pistas, duas como é que chama, duas faixas
mesmo, mas é, não é ... que tinha que ter mais perto de uma usina nuclear, que se
tem que sair agora, todo mundo entrar no carro em menos de cinco minutos não tem
como mais, vai ser mais rápido ir de bicicleta infelizmente é.

[...] aqui pelo fato se não sei, de o povo também não querer, não, não correr atrás pra
saber. [...] Isso é desinteresse, é porque eu tenho vários amigos interessados e nós
sabemos o que fazer, porque eu me interessei, mas se não tem nenhum interesse, não
procura saber não.

Embora (AEM) demonstre preocupação com o escoamento e o desinteresse das
pessoas em relação ao plano de evacuação, o que mais lhe causa receio é lembrar o toque da
sirene, quando visualiza as datas e horários em que serão testados no calendário anual da
empresa. Talvez (AEM) se incomode com o soar dos alarmes, porque conhece os riscos e os
procedimentos a serem tomados em caso de acidente, no entanto, como ele mesmo disse “vai
ser mais rápido ir de bicicleta”.
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Morar em Mambucaba fez com que as preocupações de (AEM) diminuíssem em
relação ao número de usinas e aos atentados terroristas. Além dessas questões (AEM) se
deparou com um comportamento diferenciado, pois em Mambucaba não há diálogo sobre
acidentes ou sobre o plano de evacuação, até mesmo na escola:
[...] a gente não conversa assim de ter reunião, de como se proteger não. A gente
conversa, mas assim, que perto de uma usina nuclear seria melhor ter uma aula
mesmo de no caso de um acidente o que fazer, porque [...] mas tem as pessoas que
não sabem o que fazer em caso de problema.

Na França sim porque, eu morava assim, e poderia ocorrer igual os problemas que
teve de atentado terrorista lá, podia, eu já sabia o que fazer lá, tipo a minha escola
acho que era obrigatório ter cinco aulas por ano de o que fazer em caso de problema,
pra onde ir, tipo estudar o vento pra ver, pra não ir contra o vento não..., fugir do
vento.

Compreende-se que o número de usinas na França pode ser um fator determinante
para que as escolas francesas adotem a prática de ensinar aos alunos, como proceder em caso
de acidente nuclear. No entanto, mesmo que no Brasil só exista uma central nuclear, esse
número não isenta ou justifica as escolas de Mambucaba deixarem de abordar esses
procedimentos sistematicamente. Percebe-se assim, uma prática diferenciada em Mambucaba,
ou seja, a ausência dessa prática (ensinar sobre o plano de evacuação), denotando um silêncio
sobre o risco nuclear.
O conjunto do material analisado das entrevistas de (AEM) e do restante do grupo de
alunos da Escola I, acrescido das observações de campo, permitiram elaborar como hipótese
interpretativa um esquema representacional do risco nuclear. Esse entendimento pode ser
ilustrado por meio do seguinte da Figura 28:
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6.2.2.2 Modelo Figurativo da Representação Social de Risco Nuclear
por Alunos – uma Hipótese Interpretativa
Figura 28: Escola I - Modelo Figurativo da Representação Social de Risco Nuclear Elaborada pelos Alunos –
uma Hipótese Interpretativa
USINA QUE
PROTEGE
SILENCIAMENTO
MATERIALIZADO
(“BONECO DE
FEDÔ”)

SIRENE

Fonte: elaborada pela autora

Essa ideia materializa a representação social do risco nuclear que demonstra um
consenso na prática desses alunos, que não dialogam sobre o risco nuclear exceto em sala de
aula e por iniciativa dos professores. Mesmo assim, somente para brincar a respeito ou para
assinalar que, se ocorrer algum vazamento radioativo, eles não saberiam o que fazer. Desse
modo, o risco nuclear gera uma “inércia” por parte dos alunos da Escola I, que, em suas
práticas diárias, vão além de não comentar o risco, também não buscam informações sobre o
mesmo, sobre o plano de evacuação ou de como devem proceder, em caso de acidente
nuclear. Por outro lado, permite que se perceba o silêncio da escola em torno do assunto.
O comportamento desses alunos pode ter origem na infância, na conivência com a
família e depois, com a escola, sem perspectiva de alteração. Para Bento (2017) no período da
infância é que se promove ou inibe as atividades e experiências vivenciadas pela criança e que
se mantidas, determinarão seu comportamento ao longo da vida: “Durante a infância, os
diferentes estímulos que surgem no dia a dia das crianças, apresentam-se como
potencializadores de novas experiências, por meio das quais se desenvolvem competências e
conhecimentos”. (BENTO, 2017, p. 387).
Nesse sentido, tanto os pais quanto os professores têm um papel preponderante na
forma como a criança perceberá o ambiente a sua volta. A autora faz essa reflexão em relação
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às brincadeiras das crianças, como um momento privilegiado de encarar desafios e aprender
com eles. Por isso a importância do estímulo dos pais e educadores, mas se, ao contrário, a
brincadeira for vista como risco e inibida, pode fazer com que essa experiência nunca mais
seja vivenciada por esse indivíduo.
Bento (2017) ainda coloca que “[...] verifica-se uma grande insegurança por parte dos
pais perante os perigos a que as crianças podem estar sujeitas, que se traduz numa maior
necessidade de proteção.” No caso de Mambucaba, se os pais consideram que não há o risco
nuclear ou que existem, mas o silenciam, esse comportamento será passado a seus filhos.
Quanto aos professores, a autora afirma que
Atendendo ao longo período de tempo que cada criança passa diariamente, no
jardim de infância, torna-se possível considerar que os adultos que nele participam
têm uma influência significativa no tipo de experiências a que as crianças têm
acesso, podendo ser promotores ou inibidores de atividades que envolvem a
exploração dos espaços exteriores e as experiências de risco no brincar. (BENTO,
2017, p. 388)

Correlacionando as crenças de professores à brincadeiras que eles considerem, de
algum modo, perigosas, que levem seus alunos à acidentes, eles acabam por desestimulá-los
no processo de experimentação. Esses conceitos podem estar estabelecendo ligações à
possibilidade de acidente nuclear, tolhendo os alunos, na reflexão sobre o assunto “risco
nuclear”. Nesse caso, os alunos não são inertes às questões relacionadas à produção da
energia nuclear, aos seus riscos e às medidas do plano de emergência; mas podem ter sido
desmotivados, anteriormente, a pensar ou a se informar à respeito, devido ao silenciamento de
pessoas que acompanharam o seu crescimento.
Com relação à indução de metáfora pode-se dizer que para os alunos da Escola I, o
risco é invisível. Acontece quando é associado a um boneco de “fedô”, figura em que o
boneco é representado pela usina e o odor, pela radiação (invisível, “desagradável/
“ameaçadora”), e que por isso não se vê, nem comenta.
[...], a radiação é o agente mais temido pelo público, principalmente em função da
sua característica “invisível” da radiação, mas também por conta dos danos terríveis
que podem gerar, como o câncer, mutações genéticas, efeitos teratogênicos, entre
outros tantos. (DUARTE, 2006, p. 174)

Para esses alunos a empresa configura o “todo”, expressa na figura do “leão”, quando
A1 diz que “tudo é da usina”. Essa ideia de “todo” está associada à empresa que “protege” no
sentido de garantir o desenvolvimento econômico da região, por isso, relacionada à “árvore”
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que dá frutos. Ao associarem a empresa com proteção econômica, também podem estar
relacionando a segurança, pois se lembram do “Risco Nuclear” somente na leitura dos
calendários anuais quando leem sobre os testes da sirene.

6.2.2.3 Análise do Grupo de Familiares da Escola I
Na Escola I foram entrevistados nove familiares, sendo todos pais de alunos do 9º ano
do Ensino Fundamental, sendo que esses familiares foram ouvidos em dois momentos: antes e
após as reuniões de pais, que aconteceram na escola. A seguir são apresentados os quadros
referentes ao grupo de familiares da Escola I, juntamente com seus resultados.
Para a Escola I mantêm-se três temas-chave aos inferidos nos grupos anteriores:
“Risco Nuclear”, “Eletronuclear”, “Abordagem do tema energia nuclear na Escola”.
Quadro 9 – Escola I - “Abordagem do tema Energia Nuclear na Escola” por familiares
Categoria

Subcategoria
Sem Informação

Obtenção de
Informações sobre a
Energia Produzida
pela
Usina

Amigos
Eletro

Palestras
Conteúdo Energia
Nuclear Ministrado
pelos Professores
Pouco conhecimento
sobre Produção da
Energia Nuclear

Relação entre Usina e
Escola

Falas

Fr

“Não tenho!” F2/F3/F5/F6/F9
“É através de conversa de grupo.”F4/F7
“Então nossa, eu tenho um pen drive com toda a
documentação sobre ela, com todo processo e a gente
conhece, tem uns encartes lá também falando da
necessidade de luz a utilização da usina. Tenho da
própria usina!” F8
“[...] algumas palestras no centro de informações.” F1

5
2

1

1

“Não sabe“ F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9

9

“Não!” F2/F3/F4/F5/F6/F8/F9
“[...] eu fiquei sabendo da energia da usina quando eu trabalhei lá [...] quando
a gente ficha, aí tem uma palestra de 15 dias, né [...] mas não é assim muito
divulgado”. F1/F7
“[...] quando tinha essas palestras, era um passeio que a
Aprendizado em gente ganhava, que assim, era escolhido os alunos que
Passeios/Visitas não eram todos e assim parecia que você estava indo pro
zoológico, que era um passeio muito bom.” F1 (exaluna)
Fonte: elaborado pela autora.

7

2
1

Sobre a categoria “Obtenção de Informações sobre a Energia Produzida pela Usina”, cinco
(F2, F3, F5, F6, F9), dos nove familiares entrevistados, disseram não ter informações a
respeito. F4 e F7 relataram que as obtém nas conversas com os amigos e F1 e F8 informaram
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conhecer o processo de produção de energia da Eletronuclear por meio de informações da
própria usina.
Os familiares entrevistados da Escola I foram unânimes em dizer que não sabem a
respeito do “Conteúdo Energia Nuclear Ministrado pelos Professores” a seus filhos. Sendo
que oito deles, (F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9) acrescentaram ter “Pouco conhecimento sobre
Produção da Energia Nuclear”; F1 e F7 fogem a essa regra por terem trabalhado na usina.
Durante a entrevista, F1 mencionou ter estudado na Escola I e que existia parceria da
escola com a usina para visitas técnicas, cujos alunos viam essas visitas como passeios. Para
F1, os moradores da região não se interessam em saber como ocorre o processo de produção
de energia na empresa e que ela mesma só tomou conhecimento após trabalhar lá:

Eu acho que as pessoas não se interessam não, se interessam assim..., eu passei a me
interessar a partir do momento que comecei a trabalhar lá dentro, aí eu comecei a ver
o que era o reator, o que era ali o coração da usina. (F1)

A fala de F1 e a análise das respostas de mais sete familiares, (F2, F3, F4, F5, F6, F8,
F9), denotam uma postura de “não se informar” a respeito do assunto, energia nuclear, mesmo
aquele ensinado pela escola a seus filhos. Conforme Bento (2017), se o adulto trata o risco
com flexibilidade e é capaz de identificar os benefícios de sua superação, conseguirá
estimular e motivar a vivência de desafios nas crianças. Acompanhando o pensamento dessa
autora, percebe-se que os familiares realmente não conseguiram superar a ideia do risco
nuclear, por isso agem desconsiderando possibilidades de se depararem com o tema, inclusive
nas atividades escolares de seus filhos.
Já em relação à energia produzida pela empresa, F5 busca informações com amigos.
F1, F5 e F8 buscam informações na própria usina, sem utilizarem de outras fontes como
referência para essa aquisição. Essas práticas revelam o comportamento dos familiares, mais
uma vez, traduzido no silêncio sobre o “Risco Nuclear” ou de qualquer tema que desperte o
sentimento de medo diante do mesmo.
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Quadro 10 – Escola I – “Abordagem do tema Eletronuclear” por familiares
Categoria

Subcategoria
Emprego

Referências
Positivas
Cursos

Desemprego

Crítica à
empresa

Falta de Apoio
à
Infraestrutura
do Bairro

Falta de
Apoio ao Aluno

Falas
“[...] vejo ela de grande serventia, de grande emprego, [...] então eu
vejo ela de grande importância aqui dentro do bairro.”
F1/F3/F4/F5/F7/F8/F9
“[...] os cursos profissionalizantes era tudo sobre a usina,
eletromecânica, eu fiz mecânica, pintura... A gente nunca pensou
em fazer um curso fora daqui, [...] que a gente sempre pensou que
estaria ali pra gente trabalhar” F1
“[...] a gente queria só que as próprias pessoas daqui pudesse
trabalhar ali, porque é muito pai de família daqui desempregado e
quando você entra na usina tem [...] muita gente de fora, então
assim [...] então eu achava que a prioridade seria Angra.”F1
“[...] melhorias mais pro bairro, né, porque a usina tem condições
de estar ajudando, né, [...] não estão fazendo favor nenhum não, né,
é porque a gente corre um risco muito grande com essa usina, né.”
F2/F4
“Olha, apesar que nós aqui, não temos a energia da Eletronuclear,
né... nossa energia ela vem do Rio, um negócio assim, né. Se fosse
pra cá seria mais barato pra gente, a gente paga um absurdo.” F3/F4
“[...] principalmente o colégio aqui, eles pararam de ajudar, né... é o
último ano da minha filha né, mais, e as outras crianças, né?” F2/F6
“[...] por volta de 89, 88 não lembro, a Eletro tinha um projeto na
escola, que ela mandava o lanche, ela dava todos os anos os
materiais, [...] e isso [...] parou.” F1
“[...] ela doava ônibus pras crianças irem no passeio, hoje em dia
você não consegue um ônibus gratuito até pra ir lá pra dentro [...].”
F1

Fr
7

1

1

2

2
2

1

1
Falta de
Divulgação do
Plano de
Evacuação

“Há, a divulgação, mas é..., [...] divulgar mais, porque eles falam
que todo dia 10 a sirene toca [...], mas na população tem muita
gente leiga que não sabe aonde que vai, né, se o vento vai pra lá ou
pra cá e tem que divulgar mais, né.” F3
Fonte: elaborada pela autora

1

Embora as referências positivas mencionados por sete familiares (F1, F3, F4, F5, F7,
F8, F9), com relação aos empregos gerados no bairro e os cursos preparatórios para vagas na
usina, oferecidos pelo Senai em parceria com a Eletronuclear, existem críticas por parte de
(F1, F2, F3, F4, F6) quanto a alguns benefícios que poderiam ser implementados ou
retornados pela empresa que auxiliariam a população, inclusive maior divulgação do plano de
evacuação, na opinião de F3.
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Quadro 11 – Escola I – “Abordagem do tema Risco Nuclear” por familiares
Categoria

Subcategoria
Não Conversam
na Escola
Não conversam
em Casa

Conversas
sobre o tema
Conversam
Pouco na
Comunidade

Receio
Medo
Plano de
Segurança

Saúde

Não vê Risco
Controlado

Falas
“Não, a gente nem comenta por aqui!”
F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9
“Não” F1/F2/F4/F5/F6/F6/F9
“Ah, as pessoas sempre falam, que é perigoso né, há a radiação,
só isso!” F3
“Na verdade a gente só escuta falar por conta do emprego mesmo
né, da energia exatamente não.” F7
“Lá (em Paraty) eles discutem, eles tem uma preocupação maior
que eu vejo, mais do que a população daqui, por isso que a usina
mandou, mais esse curso mesmo que mandou, não abafou, tanto
que nem voltou mais, as pessoas não compraram esse peixe não.”
F8
“Com certeza, acho que onde tem uma usina, né... sempre tem
risco, né? Com certeza.” F3/F3/F8/F8
“De mais, estamos aqui numa bola de neve, qualquer coisa e tal, e
até hoje a maioria dos habitantes aqui não sabem, o plano de
refúgio, né, se acontecer alguma coisa.”
F1/F3/F8
“Olha eu até, rsrs, eu sempre comento com o pessoal, né, eu
sempre estou em hospitais assim, então eu vejo um índice de
câncer, muito... na população de Angra né, eu tô abismada, é o
que eu falo pras pessoas, gente acho que tem alguma radiação no
ar ou alguma coisa né, porque tá difícil, né.” F3

“Não” F2/F4/F7/F9
“Olha, não eu não vejo, mas já ouvi comentários que não seria bom, mas pelo tempo
que ela está aqui, já deveria ter acontecido algo né, eu acho assim, que se fosse ruim ao
ponto, não teria sobrevivido esse tempo todo, esse é o que eu acho.” F6
Fonte: elaborada pela autora

Fr
9
7
1

1

1
4

3

1

4
1

Além de não buscar informações sobre a forma de produção da energia nuclear
realizada pela empresa, ou o que é ensinado a respeito do assunto na escola, os familiares da
Escola I, também não conversam sobre o risco nuclear, seja na escola, em casa ou na
comunidade. Somente F3, diz conversar sobre o perigo da radiação na comunidade de
Mambucaba. Para F8, em Paraty onde reside e trabalha, as pessoas são mais preocupadas
quanto aos riscos da produção da energia nuclear, tanto que a usina realizou, em 2016, um
curso para a população da cidade explicando o processo de produção e a segurança
empreendida para evitar acidentes. Contudo F8 diz que mesmo assim a população de Paraty
não se sentiu segura ou convencida.
Na categoria “medo”, F3 e F8 dizem que a presença da usina gera receio na população
de Mambucaba e Paraty. Acrescentam que a maioria da população dessas duas localidades
desconhece onde se refugiar em caso de acidente. F3 ainda atribui à presença da empresa o
crescimento do índice de câncer na cidade de Angra dos Reis.
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O risco nuclear para F6 está controlado e outros quatro familiares (F2, F4, F7, F9)
“Não veem Risco” na presença da usina nuclear em Mambucaba. Contudo, como perceber a
possibilidade de acidente nuclear, se eles não pesquisam nem se informam sobre o processo
de produção da energia da usina? E sobre os rejeitos radioativos que são gerados; como
proceder, em caso de acidente; ou em outras situações semelhantes, advindas dessa produção
ou manutenção?
Conforme Beck (2013), antecipar o risco, ou seja, pensar sobre ele, causa
desconforto/receio, pois faz parecer que pode ocorrer a qualquer instante. O autor afirma que
já existe uma rejeição natural à ideia de risco e que só se tornarão reais quando acontecerem
de fato, “até prova em contrário [...]” (2013, p. 40-41). Todo esse receio torna o risco nuclear
“indizível” (JODELET, 2005) em Mambucaba e, que o desejo de que permaneça dessa forma,
é visível no grupo de familiares entrevistado.
Quadro 12 – Escola I – “Indução de METÁFORA” por familiares
Categoria
Não Sabe

Lobo/Onça
Orquídea
Bomba

Burro

Mangueira

Pássaro

Arma

Justificativa
“Rsrs ah Jesus, não passa nada na cabeça pra mim falar.” F5 (o marido trabalha na
Usina)
“Não entrou na minha cabeça pra eu responder.” F9
“[...] um lobo ou uma onça alguma coisa assim né, ao mesmo tempo que ela é boa, ao
mesmo tempo ela é uma bomba.” F1
“Uma planta. Porque eu gosto muito de orquídea, sou fã de orquídea, no meu
aniversário eu sempre ganho orquídea, [...] gosto da usina!” F2
“[...] um objeto né, com certeza! Uma bomba, né!” F3
“[...] seria um animal, seria uma coisa mais complicada, porque depende de muitos,
não depende de um só, uma planta a gente pode plantar no lugar, deixar ela ali que ela
vai crescer sozinha, mas um animal a gente não pode soltar em qualquer lugar, e tem a
complicação de quem vai cuidar dele, pra mim poderia ser um animal.” F4
“[...] uma mangueira que dê frutos bons, gostosos, [...] geralmente a mangueira você
planta, ela fica frondosa e os frutos são bons e desse fruto essa escola, [...] a usina
fosse, devido a muitos trabalhos, que já deu, gerou.” F6
“Nossa, pra mim seria uma coisa muito boa, né, porque eu até me emociono, porque eu
trabalhava lá e agora com o encerramento lá, né, mandou a maioria embora, uma
tristeza muito grande pra gente, seria um pássaro, eu acho uma coisa que dá asas à
gente, né... pra pensar em um futuro melhor.” F7
“[...] Então eu já sei assim, [...] foi feito em Paraty até um curso pra acalmar a
população, sobre a Eletro que não tem risco e tudo, mas mesmo a gente conhecendo e
entrando lá dentro eu acho ainda que é uma arma, falta ser só engatilhada pra explodir,
não tenho confiança lá, que é aquecido, que tem pessoas tomando conta né mais ...” F8
Fonte: elaborada pela autora
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2
1
1
1

1

1

1

1

A questão sobre metáfora apresentada aos familiares gerou três comparações positivas:
orquídea; mangueira e pássaro. F2 gosta da usina e como é “fã de orquídea” as assemelhou.
Para F6 a empresa representa uma mangueira que dá bons frutos e a Escola I equipara-se a um
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desses frutos. A ideia do emprego que dá “asas à gente, né... pra pensar em um futuro
melhor”, foi atribuída por F7, ilustrado na figura de um pássaro.
Dois familiares, F5 e F9, não conseguiram fazer a relação com a empresa
metaforicamente, dizendo que não lhes vinha nada à mente, sendo que o marido de F5
trabalha na usina. Os demais familiares (F1, F3, F4, F8) utilizaram referências que remetem
ao risco nuclear: Lobo/Onça; Bomba; Burro e Arma. Para F1 a usina seria um lobo ou onça, a
entrevistada vê nesse animal algo de bom, mas também de ruim, assemelhado a bomba. F3 e
F8, também seguiram nessa linha, sendo que F3 caracterizou a usina com a bomba e F8 a
arma que “falta ser só engatilhada pra explodir”.
F4, na questão sobre risco nuclear, disse não ver risco com a presença da usina em
Mambucaba, mas a assemelhou a um “burro”, no sentido de que o animal não pode se criar
sozinho, precisa da atenção de várias pessoas que entendam de como cuidar dele, assim como
a energia nuclear que precisa de acompanhamento constante de técnicos e peritos para que
tudo corra conforme o previsto e sem falhas.
À partir das análises elaboradas sobre os dados gerados das entrevistas com os
familiares da Escola I pode-se apresentar a Figura 29, com o Modelo Figurativo da
Representação Social de risco nuclear elaborada por esse grupo social.

6.2.2.4 Modelo Figurativo da Representação Social por Familiares –
uma Hipótese Interpretativa
Figura 29: Escola I - Modelo Figurativo da Representação Social de Risco Nuclear Elaborada por Familiares
uma Hipótese Interpretativa
EMPREGO

SILENCIAMENTO

MEDO

PLANO DE
SEGURANÇA

INVISIBILIDADE

Fonte: elaborada pela autora
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O que poderia estar acontecendo para que moradores, próximos de uma usina nuclear,
não busquem informações sobre o que é a empresa, como ela funciona, os riscos de sua
produção e o que fazer em caso de acidente? O “medo”. Beck (2013) diz que se não é possível
fazer nada quanto a isso (risco nuclear), melhor deixar para lá (o pensar, o procurar saber, o
dialogar ou fazer algo) a respeito. “Quando já não há saída, o melhor afinal é não pensar mais
na questão.” (BECK, 2013, p. 43)
Algumas questões a respeito do risco nuclear pode estar tornando-o mais acentuado e
aterrorizante, como ao ser lembrado da invisibilidade da radiação (BECK, 2013). Por esse
motivo, as pessoas não sabem se estão expostas à ela e, se ocorrer algum vazamento
radioativo, até que ponto tomarão conhecimento; com que presteza serão informados, se
haverá tempo de evacuar a área antes de serem contaminados. Então tratam o risco nuclear
com o silêncio coletivo caracterizando a fachada encontrada por Jodelet (2005) na Colônia
Francesa: não procuram se informar sobre o conteúdo “energia nuclear” ministrado a seus
filhos, na escola e não buscam informações sobre como ocorre o processo de produção da
energia nuclear ou sobre o plano de segurança da usina.
No estudo da Loucura do Trabalho, Dejours (1987), verifica que junto ao
subproletariado existia o medo de adoecer e não poder mais trabalhar; de que as pessoas
descobrissem o problema de saúde eles seriam julgados de passivos, por isso buscavam viver
com a doença, na tentativa de ignorá-la, contê-la, controlá-la, escondê-la e silenciá-la.
Evitavam de se cuidar, agendar consultas médicas ou hospitalizar-se. Dejours (1987)
denomina esse comportamento como a ideologia defensiva funcional, que tem por objetivo
mascarar, conter e ocultar uma ansiedade particularmente grave. No caso de Dejours, esses
comportamentos eram gerados por um medo inconsciente diferente de Mambucaba onde o
medo é consciente e evidenciado nas escolhas das metáforas.
Em Mambucaba, o medo gera imobilidade e leva ao silêncio em relação ao risco
nuclear. Assemelha-se a realidade de Ainay-le-Château e ocorre quando não se informam
sobre o plano de evacuação; não dialogam a respeito do risco nuclear na comunidade, em casa
ou em qualquer outro espaço público da região, com exceção de F3 e F8, que vivem em
Paraty, ou então quando não verificam as atividades escolares de seus filhos. Desse modo,
entende-se que em relação ao risco nuclear, ou qualquer outra informação que possa ser
relacionada a ele, de fato, existe um silenciamento. Um certo “deixar para lá” (BECK, 2013) e
manter esse risco invisível (bomba), de preferência, longe do pensamento.
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Acredita-se que a “objetivação” do grupo se apresenta na ideia de “bomba”, mas no
sentido de uma “arma”, que precisa ser manuseada por alguém que saiba como utilizá-la e
quando. É “boa” (Lobo/onça) quando favorece o pensamento de segurança e ruim quando feri
ou explode. Dessa maneira, a Eletronuclear é “boa” quando gera o emprego, garantindo “um
futuro melhor” (pássaro), ao mesmo tempo em que fica latente o risco nuclear, no sentido de
uma “arma” engatilhada ou “bomba”, “sujeita” a explodir.

6.2.3 Escola II

A Escola II faz parte do plano de evacuação da Eletronuclear, servindo de abrigo para
as pessoas que devem ser retiradas, no raio de 5 a 10 km da usina. Em função dessa
especificidade, as instalações da escola constam na relação da Defesa Civil para realização de
treinamentos junto à comunidade, alunos e membros da escola.
As análises das entrevistas da Escola II são apresentadas sequencialmente, sendo
primeiramente exposto o resultado do grupo de professores; seguido do grupo de alunos e por
último o grupo de familiares.

6.2.3.1 Análise do Grupo de Professores da Escola II

Depois de estabelecida a análise das transcrições das entrevistas dos professores da
Escola II, com base no conteúdo temática, inspirado em Bardin (2000) foi possível à
elaboração de três temas-chave – “Energia Nuclear na Escola”, “Eletronuclear”, “Risco
Nuclear” – com suas respectivas categorias, subcategorias e frequências, que serão
apresentadas a seguir.
O tema “Energia Nuclear na Escola” apresenta cinco categorias sendo a “Obtenção de
Informações sobre a Energia Produzida pela Usina” a mais mencionada pelos entrevistados e
que chama mais atenção pela subcategoria “Sem Informação”.
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Quadro 13 – Escola II - “Abordagem do tema Energia Nuclear na Escola” para os professores

Categoria

Subcategoria

Obtenção de
Informações
sobre a Energia
Produzida pela
Usina

Sem
Informação
Palestras

Simulação

Folhetos

Relação entre
Usina e Escola

Centro de
Informações
Aprendizado
em
Passeios/Visitas
Apoio da Usina

Conteúdo Energia
Nuclear
Ministrado pelos
Professores

Pouco
conhecimento
sobre Produção
da Energia
Nuclear

Sem Conteúdo
Oficial

Relatos
“[...] muita gente não sabe que, o que é, como é,
como funciona, tá ali.”
P15/P16/P16/P18/P18/P19
“[...] tem esses encontros aqui que a Eletro vem
aqui às vezes, [...] Mas, não assim pauta de
reuniões da escola.” P10/P11/P13/P14/P15/P20
“Há alguns anos atrás eles fizeram uma
simulação, né... que se houvesse um acidente
como é que seria [...] vieram para a escola,
trouxeram colchões [...].”
P10/P11/P14/P17/P20
“Folhetos da própria Usina.” P11/P13/P16/P20
“[...] de vez em quando eles fazem algumas
palestras lá, tá! Na própria Usina, ali no centro
de informações né, [...].” P9/P10
“[...] e eu acho que anualmente as crianças
visitam algumas turmas, visitam a usina.”
P9/P10/P11/P11/P13/P15/P17/P18/P20
“A Usina [...] bancava uma associação [...] que
trabalhava com dois colégios estaduais dentro
das Vilas [...]. Então vamos dizer assim, era os
dois colégios top da região, tá.” P9/P11
“[...] seria interessante até incluir em alguma
matéria, [...] já que a Usina em si [...] está tão
perto merecia mais atenção.” P16/P18/P19

Fr
6

6

5

4
2

9

2

4
“Não, não até porque a gente não tem o conteúdo
da energia né, da geração de energia, assim esse
conteúdo diretamente, a gente vê de forma
indireta, mas em livro não tem, pelo menos que
eu tenha acompanhado aqui não.” P16

“[...] Pequena noção sobre isso!”
P10/P11/P12/P13/P15/P17/P18/P19/P20

12

“[...] eu nunca busquei, informação. [...].” P10/P11/P18
Fonte: elaborada pela autora

A primeira categoria do Quadro 13, “Obtenção de Informações sobre a Energia
Produzida pela Usina”, originou-se da indagação: “Como você obtêm informações sobre a
energia produzida pela Usina e que informações são essas?” Seis professores, (P10, P11, P13,
P14, P15, P20), referem-se a palestras realizadas pelos técnicos da usina na escola, cinco
professores, (P10, P11, P14, P17, P20), citam simulações de evacuação, quatro, (P11, P13,
P16, P20) fazem referência aos folhetos que a Eletronuclear envia para a biblioteca da escola
e dois, P9 e P10, ao Centro de Informações da empresa. Porém, chama a atenção que, seis
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falas dos professores, P15, P16 (02 falas), P18 (02 falas) e P19, informam que “muita gente
desconhece” o processo de produção de energia das usinas.
Apesar dos professores terem mencionado palestras e simulações realizadas pela usina
na escola, essas não ocorrem periodicamente, observou-se que são raras: “[...] foram poucas
nesses últimos 15 anos” segundo P12; “[...] da Eletro vir pra cá, não lembro, assim quantas
vezes, mas algumas vezes. Talvez, cinco, seis, por aí, né, não tenho certeza, 20 anos a gente
perde um pouco a noção, por aí acho” de acordo com P13.
Olha eu não me lembro, já faz muito tempo aqui que não tem, já faz um tempinho
que não tem esse tipo de, esse tipo de evento aqui, ou pelo menos aqui envolvendo
aqui escola, o pessoal como às vezes acontece entendeu? Então não é com
frequência não, entendeu? (P11)
A escola passa uma parte dessas informações pra gente, é de tempo em tempo eles
fazem aqui treinamento, plano de emergência né, a gente vê aquela ... aquela
agitação aqui no bairro, a escola já, já cedeu aqui refeitório pro pessoal do exército
vir aqui se alimentar, vir fazer suas refeições entendeu, volta e meia tem um banner,
ou um folder que veio da própria usina trazendo informações à respeito, lá do
trabalho deles, entendeu? (P11)
Quando se fica sabendo é por aluno que trabalha, porque eu trabalho com a EJA
então às vezes tem alguns alunos que trabalham lá, tem professores daqui que
trabalham na usina, tem professores que tem alguém da família que trabalha e então
as informações são sempre essas, nunca diretamente com a usina, a usina nesse
tempo que eu tô aqui, eu nunca vi a usina vir diretamente se reportando à escola.
(P19)

Por tratar-se de uma escola que faz parte do plano de evacuação da Eletronuclear
acreditava-se que ações diferenciadas seriam empregadas nessa unidade de ensino, contudo a
professora P12, que há 12 anos dá aula nessa instituição, diz que nesse período não viu a
empresa se reportar diretamente à escola e que, ao mesmo tempo, considera terem sido poucas
as palestras realizadas pela empresa “[...] foram poucas palestras e sempre mostram um plano
de segurança, é bem estruturado e eles dizem que ela não corre o risco de..., de explosão, igual
aconteceu em Chernobyl”.
Desse modo, os meios de informação sobre a energia produzida pela usina utilizados
pelos professores da Escola II concentram-se nas palestras que focam o sistema de segurança
realizado pela empresa; os folhetos que além desse assunto, abordam o processo de produção
da energia nuclear; os treinamentos/simulações que focalizam o toque das sirenes e a
evacuação em si. Participam alguns membros da escola, da comunidade e em outros casos os
alunos. “[...] tem alguns panfletos, algumas coisas do treinamento pra em caso de emergência,
mas eu não vejo muito bem feito porque não envolve toda comunidade em si” (P20).
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Na categoria “Relação entre Usina e Escola”, quatro dos nove professores (P9, P10,
P11, P13), citaram a visita técnica ao Centro de Informações da usina como passeio: “Ah, [...]
todo ano, isso sempre tem, passeio de visita, todo ano, todo ano tem” (P13); “[...] eu não sei
como é lá nunca fui a um passeio, entre aspas, passeio, pra conhecer, essa visitação” disse
P10.
[...] todo ano tem visita da escola também né, os alunos, aqueles projetos de visita
né. Fui uma vez, ano passado. E legal pra você conhecer, entendeu, achei
interessante, entendeu? É eu acho que, [...] eles fazem uma, uma imagem daquela...?
De segurança, né. Prevenção de riscos né, toda coisa, né, da prevenção né. (P13)

[...] volta e meia os alunos vão fazer visita à usina e eu nunca fui, nunca entrei lá,
tenho até curiosidade de ir, mas nunca fui, nem acompanhando aluno, tenho
curiosidade de conhecer lá! Bem, às vezes a empresa convida, às vezes a escola é...,
busca esse tipo de passeio, né, aí é selecionada, às vezes é pra uma turma, um
presente pra uma turma de 9º ano, alguma coisa assim, ou às vezes fazem seleção
com os alunos mais comportados, alunos mais estudiosos... e se faz esse evento,
essas visitas, entendeu? (P11)

Embora, o professor de Letras, P11, tenha manifestado curiosidade de visitar o centro
de informações, esta curiosidade existe há oito anos, tempo em que leciona na região. As
visitas são feitas “[...] no horário de aula, aí vai um, dois, professores que estariam com a
turma ou com o grupo de turmas, entendeu...?” (P11). Com a fala do professor, subentende-se
que, nesse período ele não estava na escola nos dias em que as visitas ocorreram e também
não teve oportunidade de visitar o centro de informações da usina para se informar sobre o
processo de produção de energia da empresa.
Embora P11 tenha dito que tem curiosidade em conhecer o Centro de Informações da
Eletronuclear, fica a indagação do porque não a fez, ao longo desses oito anos, em que vem
do Rio de Janeiro para dar aula? Ele passa na porta do centro de informações, que fica aberto
a visitações todos os dias da semana, inclusive aos domingos.
Nos estudos de Dejours (1987), a respeito do medo na construção civil, o autor afirma
que o medo sempre esteve camuflado, seja nas situações de vertigens, cefaléias ou em outras
manifestações dos operários. Para o autor, a negação do risco, na verdade, trata de
reafirmação do mesmo. Nesse sentido, o comportamento de P11 pode estar em consonância
com os da construção civil, citados por ele.
Os professores P15 e P10, de Geografia (oito anos na escola) e de Letras (há sete anos
na escola), respectivamente, podem ajudar a entender um pouco mais como funciona o
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processo de visita da escola no centro de informações das usinas e também o motivo de
alguns professores ainda não ter participado.
[...] a última vez que a gente foi visitar a usina, já deve ter seus lá 3 ou 4 anos, e
mesmo assim, não são todos os alunos que vão, geralmente é uma turma do 9º ano,
ou os alunos, catados a dedo. (P15)
[...] tem visita na região, mas nunca participei porque caem em dias que seriam
complicados pra mim e também os avisos chegam muito em cima da hora, talvez
fosse melhor avisar com antecedência, assim a pessoa poderia se preparar ou não.
(P10)

Entende-se que, se atendidas as reivindicações da professora P10, seria facilitado o
processo de visita ao Centro de Informações da Eletronuclear por parte dos mestres da Escola
II. No entanto a maioria deles, nove, já atua na região há mais de seis anos, tempo suficiente
para terem encontrado um dia e/ou horário para efetuarem essas visitas, mesmo que por conta
própria, acredita-se que estão incorrendo em uma espécie de paralisia diante do medo,
conforme o posicionamento de P11 que, embora curioso, não visitou o Centro de Informações
para tomar conhecimento de como é produzida a energia na empresa.
A segunda subcategoria “Apoio da Usina” mencionada pelos professores P9 e P11
refere-se à associação de funcionários das usinas destinada aos dois colégios públicos que
funcionam dentro das vilas da empresa, sendo que um deles é objeto desse estudo (Escola I).
Essa associação funcionou até o ano de 2011, e ao ser mencionado na Escola II, percebeu-se
um sentimento de distinção em relação às demais escolas que não recebem esse tipo de
atenção por parte da Eletronuclear. A Escola II recebeu verba da usina para pintura de seu
espaço, o que acontece desde o momento em que ela faz parte do plano de emergência, até
então a parceria com a usina ocorria somente com ônibus e lanche, em dias de visita ao centro
de informações ou em outras viagens da escola, mencionado por P20.
Sobre a questão “Como ocorre a produção da energia nuclear?” apresentada durante a
entrevista, gerou-se a categoria “Pouco conhecimento sobre Produção da Energia Nuclear” e
notou-se um conhecimento superficial sobre o assunto mas três professores, P10, P11 e P18
deixaram claro que não buscam informações a respeito.
Olha eu não tenho acesso a informações especificamente dessa usina nuclear né, eu
também não busco isso, não fico na internet, não sou muito conectada, mas a
informação que eu tenho, foi a que eu adquiri pelas leituras que eu fiz de revistas, de
artigos né, leituras já há alguns anos... não é, não tem nada haver assim, não tem
uma relação direta com a usina, e foi até antes de eu vir morar aqui, eu já tinha essa
informação né. (P10)
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Olha é uma curiosidade que eu nunca busquei, busquei informação, não sei te dizer,
o que você me perguntou, me provocou até curiosidade em saber como é que é feito
esse processo, vou procurar até me informar com os colegas que trabalham lá que
dão aula aqui à noite, boa pergunta, como é que eles produzem a energia lá, eu não
sei te dizer. (P11)

A professora P12, de Geografia, tem quinze anos nessa escola e respondeu que o
processo acontece “[...] Por aquecimento litorâneo, aí faz a fusão, né, do urânio, que aí vai
aquecer, vai movimentar a água, aquela coisa do vapor né, só que com a fusão do urânio.”
Conforme P13, de Português e há 21 anos lecionando na escola, ocorre “[...] do aquecimento
e cisão do urânio, né?... pra produzir energia e nesse rompimento ele libera muita energia”. O
professor P17 diz: “Bom sou professor de Português, zero informação a respeito, zero
informação não, mas imagino que seja pela fissura de átomos, uma coisa dessas assim...,
muito não me engano.” Dentre as respostas, a mais completa foi da professora de Ciências,
P16:
[...] eles retiram o uranio, trazem pra cá, em forma de pastilha, aí ativam a, uma
reação em cadeia, né, que aí vai liberar energia, vai movimentar, vai..., essa energia
vai liberar muito calor, aí o calor evapora a água que eles utilizam que não é do mar
diretamente, que muitas pessoas acham e aí... essa fumaça, né, o vapor vai gerar a
energia, porque vai rodar as turbinas, de forma simplificada.

As respostas relacionadas a “Pouco conhecimento sobre Produção da Energia
Nuclear” reforçam a categoria “Passeios/Visitas”, pois nove dos professores entrevistados
disseram “achar” que os alunos visitam a usina anualmente, sem conhecimento se de fato isso
acontece. Embora a maioria dos professores não seja da área de Ciências, disciplina
responsável por ministrar o conteúdo sobre energia, por trabalharem na escola, que está
habilitada a fazer o “acolhimento” e servir de abrigo aos moradores da região, em caso de
acidente, deveriam conhecer profundamente o assunto.
Mesmo que a produção de energia nuclear seja distinta do funcionamento do plano de
evacuação, um tema dá suporte ao outro. Desse modo, entende-se que esses assuntos
deveriam ser de amplo conhecimento dos mestres. Tanto que três professores, P16, P18 e P19,
na categoria “Conteúdo Energia Nuclear Ministrado pelos Professores” sugeriram a inclusão
do Tópico “Energia Nuclear” em alguma matéria a ser ministrada aos alunos, pois não existe
um “conteúdo oficial”, conforme relata a professora de Ciências (P16):
[...] seria interessante, até incluir em alguma matéria, porque, essa matéria, energia
nuclear a gente não tem né, da geração de energia em geral..., a gente fala mais ou
menos quando está falando de sustentabilidade, aí fala de fontes de energia, mas já a
usina em si..., já que ela está tão perto merecia mais atenção. (P16)
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Caso essas informações fossem implantadas de forma sistemática na escola,
colaboraria para aumentar o conhecimento dos alunos e também dos professores, pois pelo
que foi percebido, durante as observações participantes e as entrevistas, essas são advindas
basicamente do Centro de Informações, das visitas da usina à escola para palestras e
simulações, ou do material enviado pela empresa à escola, ações que não geram conhecimento
suficiente sobre a produção da energia nuclear, conforme observação das falas dos
professores.
Acreditava-se que todos os professores já tivessem visitado o centro de informações,
local destinado à explanação de todo o processo de produção da energia nuclear das usinas de
Angra dos Reis e que dominassem o assunto dada a proximidade da escola com as usinas.
Acreditava-se ainda, que existia uma maior interação entre a escola e a empresa, de forma que
as palestras e treinamentos fossem, no mínimo, anuais. E ainda, esperava-se encontrar na
escola outro material didático, que não fosse da Eletronuclear, para esclarecimento a respeito
do assunto.

Categoria

Quadro 14 – Escola II - “Abordagem do tema Eletronuclear” para os professores
Subcategoria
Relatos
“[...] aqui tudo gira em torno, essa região aqui, tudo gira em torno
Presença na
da Eletronuclear” P11/P12/P12/P13/P14/P15/P17/P17/20
Sociedade
Emprego

Referência
Local
Valorizada

Crítica à
empresa

“Ela é muito importante, é uma grande fonte de emprego e renda.”
P9/P12/P15/P16/P18/P/P20

“[...] melhorou a qualidade de vida das pessoas, os restaurantes
melhoraram, os supermercados melhoraram, tem banco, também
Desenvolvimento essa questão positiva em relação à Usina, a circulação de dinheiro
interno no Perequê é muito maior, mas vive a vida atrelada a
Eletronuclear.” P11/P11/P12/P12/P13/P15
“[...] eu cheguei aqui em 2000 né, então, assim com o surgimento
Aumento da
da 3, cresceu, a gente tem 40 mil habitantes ou mais, fixos.”
População
P12/P12
“[...] a “Usina” de uma certa forma bancava uma associação de
moradores da Costa Verde, tá! Só que essa associação só
trabalhava com os dois colégios do Estado dentro das vilas [...]!
Ajuda à Escola
Então vamos dizer assim era os dois colégios top de linha da
região, tá!”
P9 /P11
“Promovem cursos [...] programas de proteção ambiental [...].
Cursos
Cursos que tem no CEEFET.” P11/P18
“[...] eu não consigo entender a Eletronuclear, de certa forma como positivo para o
ambiente, eu vejo como uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de progresso
certo, mas todas suas vantagens têm as suas desvantagens [...] qual é o ônus disso tudo,
né.” P9/P10/P10/P11/P12/P12/P12/P18/P18/P19/P20
“[...] eu acho discriminatório, assim.., a essa comunidade é muito pobre, então eles, [...]
sempre acham que quem trabalha na Eletro tem mais dinheiro do que eles, tem mais
condições do que eles, então nunca são tão bons [...].” P12/P12/P12/P15/P19
Fonte: elaborada pela autora
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O tema “Eletronuclear” apresenta somente duas categorias: “Referência Local
Valorizada” e “Crítica à empresa”. A primeira categoria apresenta mais referências na fala
dos professores, totalizando vinte oito, com seis subcategorias, sendo a de maior frequência
“Presença na Sociedade”. Essa subcategoria refere-se à influência da empresa que acontece
direta ou indiretamente na vida de todos nessa região, reforçando a expressão dos sujeitos
“[...] aqui, tudo gira em torno da Eletronuclear” P12; “[...] o bairro vive muito em torno da
usina” (P20); “É uma fonte de renda na realidade, né. O Perequê cresceu em função da usina,
toda essa região aqui, né. Do Frade pra cá, cresceu em função da usina.” P13; “Ah..., ela é
importantíssima assim..., a Eletronuclear, o Perequê, por exemplo, o parque Mambucaba não
teria nem um terço do tamanho que tem hoje.” P15
As próximas subcategorias, “Emprego/Desenvolvimento”, presentes em treze falas dos
professores, aponta a Eletronuclear como fonte de trabalho e desenvolvimento, “[...] a relação
que eu vejo com eles é só de emprego” P16 e “[...] a atuação deles é muito boa, no sentido de
produzir o desenvolvimento, o crescimento e o bem estar pros moradores daqui, [...] P11”. As
subcategorias “Aumento da população” P12; “Ajuda à Escola” P9 e P11 e “Cursos” P11 e
P18, também contribuem de forma positiva para o desenvolvimento da localidade conforme
os relatos dos entrevistados.
A segunda categoria “Crítica à empresa”, para onze professores, refere-se a aspectos
“Contraditórios”, pois embora toda vantagem advinda da presença da empresa existe outro
lado que afeta a localidade negativamente. Conforme P12 “[...] os aluguéis são caríssimos,
por causa da usina”; “Então, aqui assim não há essa questão da energia em si, há o impacto no
social e no espacial” segundo P12. A professora de Ciências P9, explica que ouve da
população que “[...] não sei porque essa usina está aí, eu pago a conta de luz tão cara, já que a
usina é aqui, eu não teria que pagar conta nenhuma”. A fala de P20 segue nesse enfoque:
[...] na parte elétrica [...] aqui é um bairro que tem vários problemas de energia, de
queda de energia e demora-se a resolver esses problemas, então, na teoria... morar
do lado de uma usina produtora de energia não facilitou grandes coisas. (P20)
Sei nem se a palavra seria valorização, acho que o relacionamento seria melhor e o
entendimento melhor da comunidade..., é uma empresa, vamos colocar
mundialmente conhecida, sei lá..., pelo menos no país ela é reconhecida e se a gente
for ver aqui com os alunos eles só sabem que é a Eletro, mas não sabem exatamente
porque é conhecida porque que foi escolhido Angra, eles não tem um conhecimento
histórico, nada disso, talvez caiba à escola..., mas é tão próximo que eu acho que
poderia ter um diálogo um pouco melhor. (P19)
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[...] no ano passado o 9º ano, alguns alunos, eu divulguei pra eles que tinha um curso
técnico de mecânica, ali no CEFET, que eles poderiam fazer, poderiam trabalhar na
usina, aí eles ué..., mas mecânico vai trabalhar na usina? Eles nem relacionam assim,
o que... que eles podem fazer lá, [...]. (P16)

A fala desses professores evidencia a presença da usina no cotidiano das pessoas,
porém, em alguns casos, sem a percepção de um melhor aproveitamento por parte dos
moradores. Seja no usufruir dos cursos que geram vagas na empresa; seja por parte da usina
em um diálogo de forma mais eficiente, mais direto e claro, com a comunidade, além de ter
sido considerado inapropriado pagarem o alto valor das tarifas elétricas.
Percebe-se que, em nenhum momento, os professores abordaram qualquer situação
que fizessem menção ao risco de acidente nuclear ou de medo do mesmo. Não o fizeram
porque não quiseram mencioná-lo, compactuando com uma estratégia defensiva simbólica
assegurada por todos, onde ninguém pode ter ou demostrar medo. Cada elemento do grupo
precisa dar sua contribuição para esse sistema de defesa, que funciona por meio de uma
instrução implícita, respeitada por todos, como um código profissional. Fica então proibido
falar de medo, perigo, risco/nuclear ou acidente.
Outras críticas, endereçadas à presença da empresa na comunidade, traduzem aspectos
discriminatórios:
[...] por exemplo tem um restaurante, era do filho da diretora, ela falava que eles
tinham muito preconceito também, porque o restaurante estava aqui, e eles achavam
que quem frequentava eram as pessoas da Eletro, então tem esse rótulo, à é da eletro,
e não é, eles acham que a eletro é algo mais poderoso, mais chique, [...] próxima a
uma comunidade pobre, então não acho que a comunidade vê com bons olhos, até
porque a Eletro requer um pessoal pra trabalhar lá mais qualificado, do que a gente
tem mão de obra na comunidade. (P19)
[...] quem mora nas Vilas, é como se morassem em Alphaville [...] porque fica claro
que o funcionário da usina é o todo poderoso, eles entram aqui com crachá, tudo gira
em torno deles, esses funcionários dessa usina em detrimento de uma outra parcela
da população então aqui tem 3 vilas, elas são escalonadas né, de acordo com os
cargos da usina e isso fica escalonado também na cabeça das pessoas, então o
Perequê por exemplo, é quem serve a essas pessoas, e eles tem isso na cabeça deles.
[...] então, aí há essa segregação, um apartheid mesmo, o perfeito apartheid, é aqui,
os moradores da usina, os funcionários daqui [...]. (P12)
[...] isso é uma coisa que eu gostaria muito que mudasse [...] eu ainda não tenho
mecanismos, mas se eu tivesse era uma coisa que eu tentaria mudar [...] eles tem
uma visão assim escravocrata, serviçal entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda
muito, essa é das minhas maiores indignações. (P12)
[...] a gente procura principalmente com o pessoal do 9º ano, mostrar pra eles que
existem outras vias, que eles podem ascender pessoalmente, que eles podem ser
engenheiros, quem sabe trabalhar ali dentro, mas eu não sei o que acontece ou é um
condicionamento, ou algo familiar, ou algo, assim não falo em sua maioria, lógico
que tem aqueles que se salvam, lógico que tem aqueles que sempre buscam algo
mais, mas a maioria deles parecem que não querem, ou não buscam, não foram
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incentivados a quererem uma ascensão ou um trabalho melhor, uns deles vivem cada
dia como se fosse suficiente, há eu vou ter pra amanhã, depois de amanhã vou ver o
que eu faço. (P15)

Em sua fala, a professora de Geografia P12, que leciona a 15 anos na Escola II,
demonstra seu desagrado diante da vontade de mudar a realidade de seus alunos; desejo que,
de certa forma, é compactuado pelo professor P15, também de Geografia. Esses professores
revelam uma condição do lugar, que mais uma vez remete a Ainay-le-Château, com sua
característica

de

hospital

e

dois

grupos

adjacentes:

civis/hospedeiro

e

não

civis/doentes/pensionistas, que contribuem com seu trabalho e embora representem a fonte de
renda dos hospedeiros, têm poucos direitos.
No caso de Mambucaba existe a indústria, seus funcionários concursados e seus
familiares, que residem nas vilas, além dos moradores dos bairros menos favorecidos. Esse
último, em determinadas circunstâncias se assemelham aos pensionistas: mão de obra
terceirizada das usinas, mas que não desfrutam dos benefícios e salários dos concursados.
Trabalham para os funcionários da Eletronuclear, sonham em morar nas vilas, no entanto não
estudam e nem prestam concursos para as vagas, por não se acharem qualificados.

A usina é feita por trabalhadores que tem muito estudo e que não são daqui. Eles não
falam isso, com essas palavras [...] a gente fica percebendo muito essas entrelinhas
né, o..., o..., essa coisa do inconsciente imaginário [...] e elas não são ditas, é..., é...,
não precisa, não letradas né?! Não faladas, mas o comportamento, a forma como
eles reagem. (P12)

Porque aqui é uma comunidade que tem um..., uma postura assim, [...], e não sei se é
uma cultura deles, mas eles não têm muito aquele sonho de futuro [...] eles falam
assim, a eu completei meus estudos, 3º ano do ensino médio [...] não tem essa
ansiedade, essa necessidade, há eu vou estudar porque eu vou trabalhar na usina.
(P12)

Essa situação de pouca escolaridade e/ou perspectivas de futuro apresentada pelos
alunos da Escola II, pode ter origem em seus familiares, que já possuíam esses traços quando
chegaram para atuar nas obras de construção de Angra I (IBAM, 1982). Assim, os alunos
mencionados pelos professores P12 e P15, parecem seguir os passos de seus familiares,
colaboradores terceirizados que trabalharam na construção e áreas de apoio das usinas, mas
não em seu funcionamento como concursados. Desse modo, os alunos se mantêm no lugar
comum e não vislumbram o concurso como possibilidade, assemelhando-se de certa forma
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aos pensionistas de Ainay-le-Château que aceitavam as alternativas que lhes eram
oferecidas/impostas pelos seus hospedeiros, pacificamente. Falam do desenvolvimento, mas
este também configura dependência:

[...] melhorou a qualidade de vida das pessoas, os restaurantes melhoraram, os
supermercados melhoraram, tem banco, também essa questão positiva em relação à
usina, a circulação de dinheiro interno no Perequê é muito maior, mas vive, a vida é
atrelada a Eletronuclear. (P12)

[...] então uma boa parte dos meus alunos, ou pais dos meus alunos trabalham ou
diretamente pra empresa ou pra empresa terceirizada ou trabalhando pra pessoas que
trabalham na empresa, então como o quesito financeiro é muito importante. (P20)

Ao mesmo tempo em que a empresa é parcialmente vista de forma favorável por esses
professores, caracteriza uma vinculação de “dependência”, onde tudo que existe na localidade
é balizado pelas usinas (Angra I e II), como aluguéis e supermercados com valores mais
elevados, equiparados aos salários dos concursados. O emprego para a população local é
vinculado às vagas terceirizadas e às paradas de manutenção das usinas. Essas questões
remetem a Jodelet (2005, p. 125) onde “A instituição hospitalar [...] aparece efetivamente
como órgão de poder que dita sua ordem à coletividade e nela introduz modificações.” Como
em Ainay-le-Château as usinas moldam e normatizam as convivências por meio dos
interesses econômicos. Em decorrência “[...] impõe efetivamente à população um contato do
interior com elementos que lhe são estranhos” (JODELET, 2005, p. 125), ou seja, o hospital,
a loucura e a Eletronuclear, o risco.
Em consonância, o Quadro 15 expõe o tema “risco nuclear” sintetizando a fala dos
professores em sete categorias: conversas sobre o tema; medo; descarte de resíduos;
controlado; escoamento; naturalizado e desinformação. Nem todas essas categorias
apresentam subcategorias, como será apresentado.
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Quadro 15 – Escola II - “Abordagem do tema Risco Nuclear” para professores
Categoria

Conversas sobre
o Tema

Medo

Descarte de
Resíduos
Controlado
Escoamento

Naturalizado
Desinformação

Subcategoria

Relatos
“[...] é raro, teria que acontecer alguma coisa, para puxar o
assunto [...]”
Não conversam
P9/P10/P11/P11/P11/P12/P13/P13/P15/P16/P18/P19/
na comunidade
P19/P20
“[...] Que eu me lembre não, assim, não é um assunto muito
Conversam
pouco na Escola comum aqui na escola não.”
P10/P14/P14/P16/P16/P7/P17/P18/P18/P18
“[...] Não na minha disciplina, não! Pode ser que na área de
Ciências, disciplina de Ciências, é se comente alguma coisa,
Abordagem em
ou talvez na aula de história [...]”
Sala de Aula
P10/P11/P12/P13//P14/P16/P17/P18/P20/P20
“[...] mais é emprego, eles falam mais da questão de que tem
alguém que trabalha lá, um pai, ou um tio, preocupação de
Desemprego
que vai ser demitido.” P16/P16//P15/P15
“A, a gente volta e meia lembra sim né, vem a preocupação
desse risco e tudo [...] um receio do que pode vir a acontecer
né, no caso de um acidente, entendeu?”
Receio
P9/P9/P10/P11/P12/P13/P13/P14/P15/P15/P16/P18/
P19/P20
“[...] eu não vejo preparação nenhuma, eu vejo muito
primária toda a preparação de salvatagem [...] essa história
Plano de
de zero, como eles dizem de segurança [...], nada é 100% né,
Segurança
eu tenho medo [...] e depois tá preparado se houver um
problema aí, tá frito.” P9/P10/P13/P14/P17/P19/P20
“Os rejeitos eles tem [...] lugares reservados ali para o descarte [...] em tonéis de
chumbo [...]. Mas por quanto tempo esses depósitos serão suficientes [...].”
P9/P10/P10/P12/P12
“[...] eu não vejo que haja risco por estar aqui em Mambucaba é por causa da
distância.” P10/P12/P15/P16
“[...] é uma preocupação a questão da fuga né, se precisar sair [...].”
P12/P16/P17/P18
“Já sabem que todo dia 10 a sirene vai tocar, todo dia 10 a sirene toca! 10 horas do
dia 10. Eu acho que o dia que não tocar vão estranhar, ou isso, tá tão habituado, é
igual à gente chega em casa liga a televisão, sabe que ela tá ligada mas não presta
nem atenção naquilo que está transmitindo, né” P9/P10/P11
“[...] a gente nunca conhece as informações tão precisas quanto eles dizem que a
gente tem [...].” P18/P19
Fonte: elaborada pela autora
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No tema “Risco Nuclear” duas categorias chamam mais a atenção: “Conversas sobre o
tema” e “Medo”. A primeira categoria tem quatro subcategorias, bastante mencionadas
durante a entrevista, no entanto, todas elas se referem à ausência de diálogo sobre risco
nuclear, na “comunidade”; na “escola” e na “sala de aula”. A respeito da Eletronuclear, só se
fala se houver ocorrência de perdas de vagas, ou seja, de desemprego. Esse posicionamento
dos professores e da sociedade local, de uma forma geral, demonstra que o risco é silenciado.
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Sobre a ausência do assunto na “comunidade”, três professores P9, P14 e P16,
acreditam ser por falta de interesse, indiferença ou preocupação: “[...] ninguém bate papo
sobre isso, [...] porque não estão interessados, [...] eu creio que não interessa muito ao pessoal
não” P14; “[...] pra eles é indiferente assim, eles são, não tem muita preocupação” P16 e “Vai
acontecer com outro, mas nunca vai acontecer comigo, eu acho que essa é a sensação das
pessoas.” P9
O relato do professor P18 acrescenta algo novo, como justificativa para falta de
diálogo sobre o risco nuclear: “Não. Não porque assim, não é nossa realidade, pra falar a
verdade muitos não moram aqui, certo? Então isso acaba não sendo um problema para nós.”
A fala do professor P18 pode denotar um distanciamento, já que em sua maioria, não são de
Mambucaba e podem não se sentir parte do lugar. Esse sentido também foi percebido nas
colocações de P15:
[...] talvez porque a gente ou ignore o risco, ou não acha que tenha risco, ou porque a
nossa ligação com o lugar é só nos dias que a gente está aqui trabalhando, então a
gente acaba rezando pra que se acontecer alguma coisa, a gente não esteja perto,
rsrs.

Outras questões são apresentadas pelos professores como razão para não conversarem
sobre o risco nuclear na escola “[...] porque graças a Deus até hoje, nunca ocorreu nada” P11;
“[...] informalmente sim, conversamos, [...] bem superficialmente, nada muito profundo” P10;
“[...] é raro, teria que acontecer alguma coisa, pra puxar o assunto, [...], quando tem algum
treinamento mais formal” P20 e “Muito pouco, pouquíssimo mesmo, [...], a gente tenta no
máximo abstrair e [...] tenta sempre colocar um tom de brincadeira, alguma coisa pra não ficar
pensando nisso, né?” P19.
A fala desses professores demonstra que, embora estejam conscientes da possibilidade
de acidente nuclear, preferem não mencionar o assunto, já que ao fazê-lo, anunciam seu receio
e demonstram incerteza quanto à segurança que a usina propaga. Essa mesma conotação, pode
ser observada na subcategoria “Abordagem em Sala de Aula”, bem como nos argumentos
apresentados pelos professores para não falarem a respeito do risco nuclear:
[...] ela não é uma energia significativa pro Brasil, então pra geografia ela não tem
um peso grande, a gente vai mais naquelas energias que são que no caso são
hidráulica né então a gente não aborda muito não [...]. O risco nuclear em si não, eu,
nas minhas aulas eu abordo essa questão social. (P12)
Olha, não é minha área, né. Eu acho que isso teria incidência sobre os professores de
Ciências. (P14)
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[...] dentro da minha disciplina a gente tem a questão de energia, então, vez ou outra,
eu acabo conversando sobre isso e ontem a gente teve com o EJA uma conversa bem
legal, porque fazem 30 anos do acidente em Chernobyl, daí eu fiz um paralelo, como
a gente é a única cidade do Brasil [...], 3 alunos trabalham lá dentro, e aí eles falaram
da questão da segurança, de porquê que não aconteceria aqui. (E15)
[...] eu falo pra eles das rotas de fuga, a questão do vento, pra onde vai à
radioatividade, [...] quem trabalha lá dentro já sabe. [...] Eles falam, se Deus quiser
não vai acontecer, porque se acontecer, não tem muita escolha, não tem muito que
fazer. (P15)
É eu acho que porque é mais pela idade, porque vamos supor se caso for falar com o
8º, com o 9º ano sobre esse assunto, eles vão ficar quietos, vão entender, vão, vão
ouvir, mas não vão criar dúvidas, certo? Eles não conseguem entender que isso é um
objeto de crítica, é um objeto que você precisa, é colocar em uma balança e falar
assim, pô eu moro num local onde pode acontecer um acidente nuclear. (P18)
[...] eles ainda também não aprenderam essa matéria, não sabem qual é o grau,
sabem a importância do trabalho, então, raramente entram, também a gente tem um
conteúdo muito grande pra muito pouco tempo, você não teria um trabalho
especializado nisso pelo menos não em História. (P20)

Com exceção do professor P15, de Geografia, que fala sobre algumas questões
relacionadas ao risco nuclear com seus alunos, os demais, não mencionam esse tema.
Abordam outras questões de cunho social, espacial ou de segurança mas deixam para os
professores de Ciências a incumbência de falar sobre isso. Alegam ter conteúdo extenso e
pouco tempo para focarem no risco ou que os alunos ainda não demontram maturidade
suficiente para debaterem sobre esse assunto.
Outra questão apresentada aos entrevistados inquiria sobre alguma situação de
“Risco”, em Mambucaba, com a presença da usina e, que risco seria. Da análise de suas
respostas surgiu a categoria “Medo”, que trouxe onze, dos doze professores, deixando claro
seu sentimento de “receio” à respeito de acidente nuclear. Apesar disso, pode-se dizer que
todos os professores se enquadram nessa categoria, uma vez que P17 se manifestou inseguro
em relação ao “plano de segurança”, juntamente com mais seis professores.
[...] mas sempre fica uma... né, rs, se tiver mesmo uma coisa, será que funciona esse
... esse plano de emergência, entendeu? Porque nossa escola é um polo de fuga, né,
em caso de emergência seria um local de refúgio, né, que acolheria as pessoas (P13).

Talvez o fato dos professores terem medo, faça com que não abordem o assunto com
seus alunos. “Tô aqui há 21 anos, assim... não, quer dizer que sempre fica aquela coisa, que
pode ser que aconteça..., pode ser que..., enfim...” P13; “[...] mas eu tenho medo, eu temo sim,
eu temo sim, não vejo a usina como coisa segura não” P14. A fala do professor P10 pode ser
associada à teoria de Beck (2013) “[...] como não dá pra você viver na angústia, né, melhor
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viver em paz. Então assim, é algo que prefiro não me preocupar.” Para Beck (2013) quando
não há alternativa, melhor não pensar mais a respeito. Outros entrevistados também
manifestaram a sua forma de conviver com o risco nuclear:
[...] enquanto tá lá e não acontece nada, eu estou segura entendeu, mas no fundo a
gente tem sempre aquela interrogação, eu não falo nem que eu tenho medo não,
tenho uma interrogação, será que pode acontecer alguma coisa? Pode “vim” à
acontecer, entendeu? Então a gente num, assim, eu não penso nisso. (P12)
Olha eu não tive receio, acredito que a segurança exista né, eu acredito que seja,
prefiro acreditar nisso né, que seja seguro e que busquem isso, agora prefiro não
pensar, assim negativamente né no caso de algum acidente ou alguma coisa. [...] eu
acho que traria um transtorno mental né, porque, a gente tá, tá na área, né, então se
houver um acidente seremos atingidos com certeza, eu moro em Paraty, mas mesmo
com essa distância de pouco mais de 40 km, nós seremos atingidos com certeza,
então vai ser um transtorno total. (P10)
[...] o problema é que quando é nuclear, dá um, dá algum problema é grave, então
você tá falando de eliminar a região do mapa, de tirar pessoas das suas casas, de
você não conseguir pegar nada, de morte de doenças de câncer e aí, o meu problema
com isso, é essa, se der errado, dá muito errado, enquanto está dando certo é
realmente muito bom, o risco é muito grande. (P20)
A eu acho que é como morar perto dum vulcão, se você ficar pensando o tempo todo
que ele vai entrar em erupção você fica doido né, não tem como você viver então
você tenta achar que nunca vai dar problema, como um acidente de carro. (P19)

Ainda relacionada ao tema “Risco Nuclear”, outras categorias foram encontradas:
“Descarte de Resíduos”; “Controlado” e “Escoamento”. Essas categorias apresentaram entre
quatro a cinco menções nas falas dos professores. Com relação ao “descarte de resíduos” o
professor P10 ilustra o pensamento de seus colegas a respeito do assunto: “[...] o que me
preocupa realmente é o resíduo, né? Esse lixo, que pra onde vai?” Sobre a categoria,
“Controlado”, quatro professores, P10, P12, P15 e P16 dizem acreditar que estão seguros:
[...] quando você vai conversar com alguém, que trabalha lá, que você puxa esse
assunto de segurança, muito funcionários que já conversei eles são muito seguros,
que não vai ter problema nenhum, que é 100% seguro, [...] eles são muito
convencidos de que a segurança é total [...]. (P16)
Primeiro porque eu confio nas normas de segurança né, porque a usina ela tá entre
os padrões internacionais de segurança de energia nuclear, então eu acredito isso, né
eu tenho que acreditar nisso, então eu tenho essa coisa, que eu tenho que acreditar, e
outra sim, porque “a as” palestras que nós tivemos. (P12)

A categoria “Escoamento” parte da preocupação de quatro professores. Essa
inquietação advém da única rota de fuga da região, a BR 101. Para eles representa uma
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situação de risco que envolve toda a população local. Os professores P12 e P16 ilustram bem
esse pensamento:
[...] é uma preocupação a questão de fuga né, se precisar sair daqui a gente tem uma
estrada em péssimas condições, não me serve pro dia a dia, imagina pra uma
evacuação em massa assim, não tem condições nenhuma, essa é a preocupação, é
uma estrada que sempre tem acidentes, quando chove eu sempre vejo acidente,
normalmente no dia a dia, imagina numa situação dessa né. (P16)
[...] o que a gente fala no caso de um acidente, a gente tem consciências de que não
vai conseguir evacuar a população toda, se for um caso assim muito grande, não
retira! Entendeu? Não tira todo mundo, porque como retira 40 mil habitantes?
Entendeu? Essa é a nossa preocupação. (P12)

O tema “Risco Nuclear” também apresenta as categorias “Naturalizado” P9, P10 e
P11, e “Desinformação”, P18 e P19, ainda que em menor proporção, nas falas dos
professores. A respeito da “Desinformação”, os professores P18 e P19 consideram que
representa risco, devido às pessoas não saberem como proceder em caso de acidente nuclear,
inclusive os próprios alunos, “[...] se eu não consigo mostrar pro meu aluno que existe perigo
daqui, se soar uma, ... uma sirene, ele não sabe o que fazer entendeu, então, isso daí, é... é
preocupante” P18.
Na categoria “Naturalizado”, os professores P9, P10 e P11, dizem que o risco tornouse um hábito para as pessoas, que elas se acostumaram a conviver com ele. “Eu não sei, acho
que porque a maioria das pessoas que moram aqui, e que trabalham na escola, já vive dentro
de uma habitualidade, uma normalidade, entendeu?” P11; “Assim é bem interessante, né, a
reação deles, porque tá tão perto, mas parece que tá tranquilo, né?” P10.
Em Ainay-le-Château, Jodelet (2005) ouvia, de seus entrevistados, que as pessoas
tinham desenvolvido um hábito do lugar, um saber viver com a loucura, uma normalidade
diante da presença e convívio com os doentes mentais, traduzindo a peculiaridade dos
moradores da região. Na Escola II, ouviu-se três falas, dos entrevistados, a respeito do risco
“naturalizado”. Embora tenha sido pouco mencionado, ainda assim sucinta uma prática que
pode estar ocorrendo nessa localidade. A professora P9 atribui o receio aos “de fora” da
região, como ocorria em Ainay-le-Château.

Eu tive uma médica homeopata, homeopata, que ela agora mora em Muriqui, mas
ela era daqui, trabalhava aqui em Angra e morava aqui em Angra, o índice de câncer
aqui na região era muito grande e não tinha jeito, eu não conseguia convencê-la de
maneira, hipótese nenhuma que uma coisa não está relacionada com a outra, pra ela
o índice de câncer, daqui da área é em função dá usina.
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No caso de Jodelet (2005, p. 89), o “hábito do lugar” era utilizado como uma defesa
de identidade do grupo, “Essa noção é usada como fachada de um fato coletivo que não se
questiona mais”, no caso de Mambucaba essa defesa pode ocorrer na falta de interesse pelo
assunto “[...] de vez em quando eles fazem algumas palestras lá tá! Na própria Usina, ali no
centro de informações né, e o que a gente pode perceber é que uma minoria se interessa” P9;
“[...] será que tem pessoas aqui que realmente se preocupam? [...] Nada, nada, nada, nada, é
muita desinformação, não sabem, e não tem interesse” P18.
Esse desinteresse também pode estar sendo refletido na categoria “Desinformação”,
não só da população, mas também dos professores, com relação a produção da energia
nuclear: “Não tenho informação técnica, sinceramente” P18; “Não sei, eu sou leigo nisso, mas
pela combustão do uranio, né...” P13, ou, “Bom sou professor de Português, zero informação
a respeito, mas... zero informação não, mas imagino que seja pela fissura de átomos, uma
coisa dessas, assim, muito...se não me engano” P17.
A “Desinformação” também é percebida em relação aos alunos, na fala da professora
E16 de Ciências: “Acho que é falta de informação, até um desinteresse deles [...] tão um
pouco desinteressados em tudo, né, então...não é muito o foco deles [...]”. Se em Ainay-leChâteau, o “hábito do lugar”, ou seja, a naturalização, era utilizada como forma de defesa
indenitária, a desinformação e o desinteresse com relação à produção da energia nuclear e
seus riscos podem estar sendo empregados em Mambucaba com o mesmo fim.
Outra opção para o comportamento de desinteresse dos alunos, da naturalização do
risco pelas pessoas do lugar ou do receio das pessoas de fora, também pode ser assemelhado a
Vila de Ainay-le-Château, onde Jodelet (2005) descobriu certo mascaramento em relação ao
risco no contato com a loucura, o que pode estar acontecendo em Mambucaba relacionado ao
contágio radioativo. No entanto, há diferenças na convivência com o risco nessas duas
localidades. Na vila francesa, a todo o momento a comunidade se deparava com o “louco”,
seja nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, nos quintais das próprias residências. No caso
de Mambucaba, o risco é “invisível” mais “sentido” que explícito. Está na possibilidade de
ocorrência de um acidente nuclear, e por não ser visto ou palpável, pode parecer que as
pessoas não se interessam em se informar e dialogar a respeito, ou ainda que já se
acostumaram com o risco.
Como na Escola I, na Escola II também foi aplicada uma questão com indução de
metáfora: se a Eletronuclear, ou a usina, fosse uma coisa - um animal, um objeto, uma planta,
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ou qualquer outra coisa - o que seria? Por quê? Detalhe um pouco esse assunto... As respostas
geraram o Quadro 16, apresentado a seguir.

Categoria
Vulcão
Entre a cruz e a
espada
Barata

Serpente
Venenosa

Leão Enjaulado

Erva Daninha
Burro

Alimento

Animal Exótico
Cobra

Bomba Relógio

Roleta Russa

Coruja/Morcego

Elefante Branco

Quadro 16 – Escola II - “Indução de METÁFORA” para professores
Justificativa
“[...] eu vivo entre a cruz e a espada na realidade, porque eu moro lá em
Palmares, que é pertinho do Mendanha, né! Mendanha é um vulcão.
Teoricamente extinto, mas não existe vulcão extinto [...], aí lá o vulcão, aqui a
usina.” P9
“[...] não me remete a coisa boa. [...] uma barata, rsrs, [...] porquê [...] uma
cobra eu não tenho medo, eu acho que faz parte, então [...], talvez uma barata
que eu grito quando eu olho, rsrs.” P10
“[...] seria qualquer serpente venenosa que você teria que ter todo o respeito,
todo o cuidado de não provocar, [...] quer dizer, já que pode acontecer qualquer
acidente, alguma coisa lá que possa liberar uma substância radioativa
entendeu.” P11
“Nunca pensei nisso, rsrs, Ah eu acho que ela seria um animal enjaulado assim,
não tem aquele leão enjaulado? Que ele tá lá ele fica lindo, bonito, eu vejo, mas
no fundinho, lá no meu inconsciente ele representa perigo pra mim. Então eu
veria assim: uma coisa que chama atenção assim, de uma imponência né, uma
coisa muito grande, mas ao mesmo tempo que ele poderia me fazer mal [...].”
P12
“Uma erva daninha, rsrs. [...] é uma planta né, ela até existe na natureza né, mas
ela também pode, é, é trazer riscos e danificar e matar outra planta, né. [...]
assim como também o próprio elemento que é o elemento base da .... A radiação
em dose excessiva a gente sabe que pode trazer riscos né.” P13
“Um burro, à porque um burro de carga [...], considero muito grande o risco da
energia nuclear e eu vejo que deveria estudar novas formas de energia, como a
eólica, no Rio grande do Norte, Ceará, eu sou plenamente contra a energia
nuclear.” P14
“Difícil em, difícil pensar num animal assim, rsrs, bom, a gente pode fazer um
paralelo de que, [...] a Eletronuclear pode ser considerada, sei lá um, algum
alimento que se mal feito pode causar dano, digamos assim.” P15
“[...] acho que poderia ser um animal, uma espécie exótica né, [...] alguma coisa
que vem de fora e invade né, e tá ali, eu vejo assim, como alguém que chegou
de fora e se instalou.” P16
“[...] um animal pequeno, mas simbólico, acho que uma cobra assim. Porque eu
acho que há um certo perigo ali [...] figuradamente, aquilo de algum modo dá
um bote perigoso.” P17
“Bomba relógio, [...] que é assim, a gente não sabe se vai estourar, se vai
explodir ou até mesmo, qual é o papel dela certo.” P18
“[...] eu pensei num quarto escuro com uma arma, com uma bala só, [...] a gente
vê tantos problemas em relação à questão nuclear [...] teve no Brasil, o que foi
considerado o maior do mundo em área urbana e de Chernobyl que acabou de
fazer 30 anos.” P18
“[...] acho que uma coruja, um morcego, alguma coisa que a gente quase não vê,
sabe que tá lá, sabe que existe, eles quase não dão as caras.” P19
“Na minha percepção em estar lá, algumas pessoas tem até contato,
Colosso
o bairro vive muito em torno da usina, mas, eu não concordo muito
com o tipo de energia gerada, ou o risco gerado, então, pra mim ele
tá lá, mas poderia ser substituído [...].” P20
Fonte: elaborada pela autora
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Na Escola II, todos os docentes expressaram ter medo de acidente nuclear e sete deles
(P9, P10, P13, P14, P17, P19, P20), manifestam o mesmo sentimento sobre o plano de
emergência da usina, pois para eles, “nada é 100% seguro”. Além de terem receio, quando
pensam que pode acontecer um acidente. “Eu procuro abstrair assim sabe, nem tentar
imaginar”; “se você ficar pensando o tempo todo [...] você fica doido, né, não tem como você
viver, então você tenta achar que nunca vai dar problema” P19. Outro receio desses
professores refere-se ao descarte do resíduo radioativo “[...] por quanto tempo esses depósitos
serão suficientes?” P9 e, ainda ao escoamento das pessoas em caso de acidente “como retira
40 mil habitantes?” P12; “[...] a gente tem uma estrada em péssimas condições, não me serve
pro dia a dia, imagina pra uma evacuação em massa assim!” P16.
Nessa escola percebe-se mais a explicitação do risco nuclear, porém mesmo assim,
este não é comentado pelos professores, não por se sentirem seguros. Somente quatro entre os
doze entrevistados consideram que o risco está controlado pelas normas de segurança da
empresa. Seria então o “indizível”, como afirma Jodelet (2005). Nesse caso, a ancoragem
parece estar associada ao que “não é preservado ou protegido”, ao que é “indefeso”, trazendo
assim a ideia de insegurança. Contudo, para confirmá-la novos estudos terão de ser realizados.
Conforme Beck (2013), a antecipação do risco faz com que ele pareça acontecer no
momento presente, causando desconforto/receio. O autor afirma que os “[...] riscos são bens
de rejeição, cuja inexistência é pressuposta até prova em contrário [...] e isso quer dizer: na
dúvida, deixa estar” (BECK, 2013, p. 40-41), ou seja, o risco existe, mas como se trata de
algo que pode acontecer ou não, no futuro, melhor deixar “para lá”. Essa situação pode ser
ilustrada pela Figura 30 a seguir:
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6.2.3.2 Modelo Figurativo da Representação Social por Professores –
uma Hipótese Interpretativa
Figura 30: Escola II - Modelo Figurativo da Representação Social de Risco Nuclear Elaborada pelos Professores
uma Hipótese Interpretativa

DESCARTE DE
RESÍDUO

ESCOAMENTO

CONTROLADO
USINA

RECEIO DE
ACIDENTE

PLANO DE
SEGURANÇA

Fonte: elaborada pela autora

Na Escola II, os professores foram unânimes em associar a metáfora ao medo e assim
expressaram diferentes figuras de linguagem na analogia com a empresa: entre a cruz e a
espada; barata; serpente venenosa; leão enjaulado; erva daninha; burro; alimento (mal feito);
animal exótico; cobra; bomba relógio/roleta russa; coruja/morcego e elefante branco.
A figura que melhor expressa os discursos dos professores da Escola II é “bomba
relógio”, pois pode associar o sentido das doze respostas: “não remete a coisa boa”; “ter todo
o respeito, todo o cuidado, já que pode acontecer qualquer acidente”; “representa perigo,
poderia me fazer mal”; “trazer risco, danificar e matar”; “a gente não sabe se vai estourar”.
Nesse sentido, “bomba relógio” baliza as comparações e condensa o significado de risco
nuclear para o grupo.
Assim, pode-se dizer que a objetivação do grupo de professores da Escola II é
expressa na ideia de uma “bomba relógio”, dita por um dos docentes P18 e que condensa o
significado atribuído a “risco nuclear”, pelo grupo, pois não sabem o que vai acontecer, ou
mesmo qual é o papel da empresa ao certo. Trata-se também, de um risco silenciado em todos
os espaços. Quando algum assunto referente à usina surge em sala de aula, ocorre em tom de
brincadeira, diz P19 ou é associado a questões socioeconômicas e de reforço à segurança da
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empresa. Todos afirmam não abordar o “risco nuclear” em suas disciplinas e alguns atribuem
esse papel somente aos professores de Ciências e de História.
Justifica-se assim, evitar pensar ou dialogar a respeito do risco nuclear, tornando-o
aceitável em suas condutas e convivências. Essa prática traduz um reconhecimento
consensual do “risco” que, apesar do medo, apresenta um caráter de verdade da experiência e
da prática, cuja discussão não se pode fazer, tornando o “risco nuclear” “indizível”
(JODELET, 2005, p. 149).

6.2.3.3 Análise do Grupo de Alunos da Escola II
Foram entrevistados dez alunos na Escola II, todos do 9º ano do Ensino Fundamental .
A seguir são apresentadas as tabelas referentes aos grupos de alunos da Escola II com seus
respectivos resultados. Os temas-chave inferidos para Escola II se repetem aos da Escola I –
“Risco Nuclear”, “Eletronuclear”, “Abordagem do Tema Energia Nuclear na Escola”.
Quadro 17 – Escola II - “Abordagem do tema Energia Nuclear na Escola” por alunos
Categoria
Pouco
Conhecimento
sobre Produção
da Energia
Nuclear
Conteúdo
Energia Nuclear
Ministrado pelos
Professores
Relação entre
Usina e Escola
Obtenção de
Informações
sobre a Energia
Produzida pela
Usina

Falas
“Eu já vi vídeos, mas não aprendi muito.”
A9/ A11/A14/A15/A17/A18

Fr

10
“São os átomos que gera energia, aí gera eletricidade.” A9/A12/A13/A16
“São os professores que falam isso mais ou menos.”A9/A12/A18
5
“[...] na nossa ida pela Eletronuclear pra ouvir palestras.” A13/A16
“Já fui com a escola. [...] Já explicaram.”
Aprendizado em
A9/A10/A34/A13/A17
Passeios/Visitas
“Não tenho!” A10/A11/A14/A17
Não Sabe
“As vezes quando eu tô mexendo na internet, sempre
tem algum link que tá sempre falando lá, aí eu me
Internet
interesso e eu clico sim.” A12/A15/A16
“[...] meu pai já trabalhou lá.” A9
Parentes

5
4
3
1

Fonte: elaborada pela autora

Os dez alunos da Escola II disseram ter “Pouco Conhecimento sobre Produção da
Energia Nuclear”, desses seis alunos, (A9, A11, A14, A15, A17, A18), relataram que essas
informações sucedem de vídeos que assistiram e, quatro outros alunos, (A9, A12, A13, A16),
justificaram seu conhecimento com base nos átomos que geram a energia.
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Cinco alunos se manifestaram sobre a categoria “Conteúdo Energia Nuclear
Ministrado pelos Professores”, três deles, A9, A12 e A18, disseram que os professores falam
mais ou menos sobre o assunto, os outros dois, A13 e A16, elucidaram que o conteúdo é
ensinado nas visitas técnicas realizadas ao Centro de Informações da empresa. Com relação à
categoria “Obtenção de Informação sobre a Energia Produzida pela Usina”, quatro alunos,
(A10, A11, A14, A17), se manifestaram não ter informação a respeito. Três deles, A12, A15 e
A16, buscam por meio da internet e um outro, A9, buscou com o pai, que trabalhou na usina.
Com base nas falas dos alunos sobre a abordagem do tema “Energia Nuclear na
Escola”, percebe-se que em oito dessas falas, os alunos demonstram que o aprendizado do
conteúdo está estreitamente relacionado à usina, seja por meio das visitas técnicas, ou por
informações de parentes. Dos dez alunos entrevistados, apenas três, A9, A12 e A18,
atribuíram seu aprendizado aos professores. Mesmo assim com a ressalva de “que falam mais
ou menos” sobre o assunto. Dos seis alunos que assistiram vídeos sobre o tema, (A9, A11,
A14, A15, A17, A18), o relato foi de que não aprenderam muito.
Após análise desses dados, compreende-se que três dos dez alunos, demonstraram
certo interesse sobre o assunto energia nuclear, quando clicam nas matérias que aparecem na
tela do computador, a respeito do assunto. Entretanto, não buscam o tema por conta própria,
só o acessam por que links surgem no momento de pesquisas na internet.
Quadro 18 – Escola II – “Abordagem do tema Eletronuclear” por alunos
Categoria

Subcategoria
Eletricidade

Falas
“Bom, eu vejo que é melhor pra nossa energia.” A10/A12/A13

Fr
3

Referência
Local
Valorizada

Emprego
Desenvolvimento

“É uma boa presença né, por causa da parada da usina, ela
emprega várias pessoas.” A9/A15
“Aqui eles precisavam muito né.” A18
Fonte: elaborada pela autora

2
1

Na questão que gerou o Quadro 18, foi perguntado aos alunos a visão que tinham da
presença da usina na comunidade e quatro alunos não souberam responder A11, A14, A16 e
A17. Sabe-se que A11 veio de São Paulo a 12 anos com a mãe, A14 nasceu em Angra dos
Reis, A16 nasceu no Parque Mambucaba e A17 veio de Minas Gerais a três anos. Todos
deveriam ter informações suficientes para opinar e manifestar uma resposta, no entanto
optaram por abster-se. A17 se justificou dizendo que ainda não havia pesquisado a respeito.
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Na Escola II, as respostas relacionadas ao tema “Eletronuclear” apresentou somente uma
categoria, “Referência Local Valorizada”, acompanhada de três subcategorias: eletricidade;
emprego e desenvolvimento. Os seis alunos que responderam a questão veem a empresa de
forma positiva na comunidade e chama a atenção às falas dos alunos A10, A12 e A13, que
associam indiretamente a energia nuclear com a energia elétrica utilizada na localidade,
“nossa energia”.

Quadro 19 – Escola II – “Abordagem do tema Risco Nuclear” por alunos
Subcategoria
Falas
Não
Conversam na “Não, não conversamos.”
A9/A10/A11/A12/A13/A14/A15/A16
Escola
“Já, conversamos já [...] com os professores, com os alunos,
com todo mundo. [...] se acontecesse alguma coisa lá, que ia
Conversas sobre Abordagem em prejudicar mais aqui né, aqui perto.” A9/A14/A17/A18
o Tema
“De vez em quando nóis faz uma piadinha ou outra,
Sala de Aula
conversamos de vez em quando, se pode explodir ou não....,
rsrs” (A17)
Conversam na “Olha a gente fala né que é perigoso morar aqui, porque a
qualquer momento pode acontecer alguma coisa.” A10/A11
Comunidade
“Fala, na minha casa não, mas quando eu estou na casa da
Não conversam minha tia, eles conversam sobre ela (usina) [...] Negócio de
empregos, salário, como funciona, se tem vaga ou não tem,
em Casa
quando vai ter. Sobre o risco não, né?” A9/A17
“Não conversam” A12/A13/A14/A15/A16/A18
“Não!” A10/A11/A14/A17/A18
Não Vê Risco
“Eu já tive medo de acontecer alguma coisa lá, aí vim pra cá [...]
Receio
a radiação.” A9/A12/A15/A16
Medo
“Não, converso com meus pais, assim... [...] se acontecesse
Desemprego alguma coisa lá, e também tem medo de acontecer, né, da usina
acabar, né, tem muita gente desempregada.” A9
“[...] mas que é super protegido e tal.” A9/A15/A17
Controlado
Fonte: elaborada pela autora
Categoria
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1
2

8

5
4

1
3

Em relação ao tema “Risco Nuclear”, na Escola II, foram identificadas quatro
categorias: Conversas sobre o Tema, Não Vê Risco, Medo e Controlado. Sobre a primeira
categoria “Conversas sobre o Tema” foram atribuídas quatro subcategorias referentes à
comunidade; sala de aula; escola e em casa. Ao analisar essas subcategorias, percebeu-se que
o diálogo sobre risco nuclear não ocorre na escola, fora das salas de aulas, sendo atribuído aos
professores a responsabilidade de tocar no assunto, conforme a fala de quatro alunos (A9,
A14, A17, A18), e mesmo assim o assunto é focado nos prejuízos que seriam causados na
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localidade, devido à proximidade com a usina. A outra forma do assunto ser abordado, em
sala de aula, é feito em tom de brincadeira, segundo A17.
Para dois alunos A10 e A11 a comunidade também dialoga sobre o risco nuclear. O
comentário é feito para mostrar que é perigoso, em função da possibilidade de ocorrerem
acidentes. As falas dos alunos também demonstrou que o diálogo sobre risco nuclear não
ocorre em suas casas, quando comentam sobre a empresa refere-se basicamente ao
desemprego.
A segunda categoria “Não Vê Risco”, foi apresentada por cinco alunos (A10, A11,
A14, A17, A18). Desses, elegeu-se a fala de A11, que acredita que a empresa cumpre com as
normas técnicas de segurança visando prevenir os riscos “[...] ela sempre faz a viatura, com os
barco dela, verifica se tem alguma contaminação na água.” Nessa mesma linha, segue a
categoria “Controlado”, atribuída a três alunos A9, A15 e A17, que confiam nas informações
passadas pelos peritos da empresa: “Porque eu acho que a usina é segura, por causa dos
materiais que é feita.”
A categoria “Medo” apresenta duas subcategorias: receio, que aparece na fala de
quatro alunos, (A9, A12, A15, A16), e desemprego, apontado pelo aluno A9. Os alunos que
têm receio referem-se ao vazamento radioativo, como diz A12: “[...] mas, também vejo como
perigo. [...] Como vazamentos de elementos de radiação.”
Quadro 20 – Escola II – “Indução de METÁFORA” por alunos
Categoria
Não Sabe
Elefante
Leão

Samambaia

Justificativa
“[...] não sei” A9/A10/A11/A12/A13/A16/A18

Fr
7

“Um animal, um elefante... sei lá?! [...] A porque ela é grande, a usina é muito
grande e também sei lá, ela é perigosa.” A14
“Não sei, um leão! Ah, por causa da usina, né, qualquer hora pode ocorrer
alguma coisa, vazar algum tipo de radiação, né.” A15
“Porque a samambaia tem vários tipos de flores e com vários tipos de caules e
passa energia para cada tipo de flor que precisa. [...] É que, tipo assim, a
Eletronuclear fornece energia para o Rio de Janeiro não é? Então [...] o centro
da samambaia é como se fosse a Eletronuclear, aí, aí a as flores da samambaia
como se fosse “nóis, nóis precisamos” da energia dela” A17
Fonte: elaborada pela autora

1
1

1

A ideia do “Risco Nuclear” estar controlado, para esse grupo de alunos, subentende-se
em dois sentidos: na prevenção de acidentes, devido aos aparatos técnicos de segurança
empregados pela usina e no calar a respeito do assunto, tornando-o “indizível” (JODELET,
2005, p. 149), a não ser em piadas na sala de aula A17. Dessa maneira, acredita-se que o
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grupo pesquisado tenha elaborado um esquema representacional do “Risco Nuclear”, que
pode estar cristalizado na ideia de não mencioná-lo, concretizado em seu silenciamento nas
práticas cotidianas do grupo social.
Esse calar pode estar presente, inclusive, na falta de associação metafórica à usina,
onde sete alunos, (A9, A10, A11, A12, A13, A16, A18), manifestaram não pensar a respeito e
por isso acredita-se na dificuldade deles em encontrar uma associação. Em outro momento,
quando os alunos foram perguntados sobre como viam a presença da Eletronuclear na
comunidade, quatro deles não responderam, (A11, A14, A16, A17). Pode-se dizer que para
esses alunos o pensar e o falar sobre a empresa suscita a ideia de “risco nuclear”, por esse
motivo evita-se até mesmo pensar sobre ela.

6.2.3.4 Modelo Figurativo da Representação Social por Alunos - uma
Hipótese Interpretativa
Figura 31 - Escola II - Modelo Figurativo da Representação Social de Risco Nuclear Elaborada por Alunos uma
Hipótese Interpretativa

SILENCIAMENTO
RADIAÇÃO
CONTROLADO
PELA USINA

NÃO PENSA
NO PERIGO

INVISIBILIDADE

Fonte: elaborada pela autora

Na Escola II, dos dez alunos, sete não conseguiram comparar a usina com outro
elemento: “Ai..., não..., nunca parei pra pensar assim.” A9; “Não tenho ideia... a respeito”
A10. Embora a ausência de comparação, quatro alunos (A9, A12, A15 e A16), manifestaram
ter receio de que ocorra vazamento radioativo, desse modo não pensar sobre a empresa pode
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caracterizar uma alternativa para “não vê risco” ou para manter impressões somente positivas
a seu respeito.
O aluno A17 comparou a empresa de forma positiva ao relacioná-la a uma samambaia
que, no caso, gera energia para outras plantas e a “Eletronuclear fornece energia para o Rio de
Janeiro”. Os outros dois alunos, atribuíram sentido de risco, pois, conforme a visão de A14,
seria um elefante, pois “... a usina é muito grande e também sei lá ela é perigosa” e para A15,
seria um leão, “[...] qualquer hora pode ocorrer alguma coisa, vazar algum tipo de radiação,
né?”
Talvez assim, fique mais fácil “Não vê Risco”, (A10, A11, A14, A17, A18), com a
presença da usina na comunidade. Essa ideia de “não pensar” o risco nuclear, mas ao mesmo
tempo “pensando”, reforça a prática de silenciar ou de tornar indizível, nesse grupo. Esse
entendimento está ilustrado por meio do Modelo Figurativo da Representação Social do risco
nuclear apresentado anteriormente.
A metáfora atribuída por A15, “leão” (animal selvagem e imprevisível), é a que
melhor caracteriza o sentido de risco nuclear, incorporado pelos alunos da Escola II e está
relacionada ao vazamento radioativo, algo imprevisível para eles, que se ocorrer, atinge o
Parque Mambucaba. Outra categoria que pode ser relacionada à figura do “leão” é
“Controlado”. Esta foi mencionada, ao tema risco nuclear, por três alunos A9, A15 e A17,
que acreditam que a usina está “super” protegida. Este sentimento também pode ser atribuído
ao animal quando ele está preso, desta forma parece que não oferecer perigo para si mesmo,
nem para os que o veem.

6.2.3.5 Análise do Grupo de Familiares da Escola II

Na Escola II, também foram entrevistados nove familiares de alunos do Ensino
Fundamental , sendo sete deles do 6º ano e dois, do 9º. Os familiares dos alunos do 9º ano
foram ouvidos quando compareceram à secretaria da escola para buscar documentos de seus
filhos e os do 6º ano, durante o processo de renovação de matrículas.
Depois de efetuada a transcrição das entrevistas dos familiares da Escola II
estabeleceu-se a análise do corpus com base no conteúdo temático de Bardin (2000), tornando
possível a elaboração de tabelas, nas quais foram mantidos os três temas-chave – “Energia
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Nuclear na Escola”, “Eletronuclear” e “Risco Nuclear” – com suas respectivas categorias,
subcategorias e frequências, sendo apresentadas a seguir.

Quadro 21 – Escola II - “Abordagem do tema Energia Nuclear na Escola” por familiares
Categoria
Pouco
conhecimento
sobre Produção
da Energia
Nuclear
Conteúdo Energia
Nuclear
Ministrado pelos
Professores

Obtenção de
Informações sobre
a Energia
Produzida pela
Usina

Relação entre
Usina e Escola

Subcategoria

Falas

Fr

“Não, isso aí eu não sei não. Eu não entendo não.” F11/F18
“Não sabe” F10/F12/F13/F14/F15
“Pouca informação” F16
“[...] pra... beneficiar o país para fins pacíficos...”F17

9

“Não” F10/F12/F13/F15/F16/F17

6

“Estuda, estuda, estuda, isso aí eles já falaram já. [...] bastante coisa eles passam
para as crianças, ai a gente fica ciente do que eles passam.” F11/F14/F18
Sem
“Não, não tenho essas informações não.” F11/F13/F16
Informação
“A gente vê mais informações assim na televisão. [...]
reconhece que é uma coisa assim muito perigosa, arriscada,
Meios de
né?!” F10/ F17
Divulgação
“No calendário anual” F15/F16
“Meu patrão passa pra mim.” F12
No Trabalho
“Através do meu marido. Ele é chefe de equipe da segurança da
Familiares
usina.” F14
“Assim, teve uns meses atrás que foi até programado uma visita
Passeios/Visitas lá no centro de informações da usina, eu autorizei pra ele ir,
mas eu acho que foi até adiado também porque, por causa do
mau tempo, ai acabou adiando também.” F10
“E também um outro passeio também na trilha Porã, que
também tá relacionado com a natureza, mas também não sei se
Trilha Porã
está relacionado com a usina, mas também foi cancelado por
causa do mau tempo.” F10
Fonte: elaborada pela autora

3

3

4
1
1

1

1

O Quadro 21 apresenta quatro categorias, sendo que “Pouco Conhecimento sobre
Produção da Energia Nuclear” e “Conteúdo Energia Nuclear Ministrado pelos Professores”,
não apresentam subcategorias. A categoria “Obtenção de Informações sobre a Energia
Produzida pela Usina”, relaciona quatro subcategorias: Sem informação, Meios de
divulgação, No Trabalho e Familiares. Na categoria “Relação entre Usina e Escola” foram
evidenciadas duas subcategorias: Passeios/Visitas e Trilha Porã.
Percebeu-se que os familiares apresentam pouco ou nenhum conhecimento sobre a
produção da energia nuclear. Para F17 a energia é produzida “[...] para fins pacíficos, não é
energia pra você é... tirar, por exemplo, plutônio para fazer bomba atômica.” Os familiares
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restantes se restringiram a dizer que não sabiam a respeito, até mesmo F11, que trabalha há
nove anos na usina.
Seis dos familiares da Escola II desconhecem o conteúdo ensinado pelos professores a
seus filhos, sobre energia nuclear. Três familiares F11, F14 e F18, relataram estar cientes do
que seus filhos estudam à respeito, pois os professores passam “bastante coisa”. “Na, nas
matérias dele de... de Biologia, de Ciências sempre tão... tem um pedaço sobre a energia
nuclear, daqui da... da Eletro.” F14
Os familiares entrevistados utilizam formas variadas para “Obtenção de Informações
sobre a Energia Produzida pela Usina”, três relataram não ter informações F11, F13 e F16; já
dois, F15 e F16 as obtém por meio do calendário anual distribuído pela empresa para
divulgação das datas de testes das sirenes; outros dois, F10 e F17, mencionaram as redes
nacionais de notícias “Pelos jornais locais.... nacionais também. Pela Rede Globo”. F12 as
conseguiu com um funcionário da usina para quem trabalha, e F14 com o marido, que é
funcionário da Eletronuclear.
A categoria “Relação entre Usina e Escola” foi mencionada por F10, que se lembrou
de ter autorizado o filho a participar de visita na usina e do “passeio” na Trilha Porã, embora
não soubesse afirmar se a trilha faz parte da empresa.
A análise das respostas dos familiares, apresentadas no Quadro 21 sobre o tema
“Energia Nuclear na Escola” denota que têm “Pouco conhecimento sobre Produção da
Energia Nuclear” e que, somente três desses familiares, F11, F14 e F18, acompanharam o
“Conteúdo Energia Nuclear Ministrado pelos Professores” nas atividades e trabalhos
realizados por seus filhos. Sobre “Obtenção de Informações sobre a Energia Produzida pela
Usina”, seis familiares relataram tê-las adquirido por meios diferenciados, essas informações
são generalizadas (TV) ou pela própria usina (funcionários e calendário anual), e a categoria
“Relação entre Usina e Escola” só foi mencionada por F10.
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Categoria

Referências
Positivas

Crítica à
empresa

Quadro 22 – Escola II - “Abordagem do tema Eletronuclear” por familiares
Subcategoria
Falas
“Muitas pessoas aqui trabalham lá dentro e vem muitas pessoas
de fora de outros estados trabalhar [...] até de outros países né,
Emprego
[...] e ajuda muito.”
F10/F11/F12/F14/F16/F18
“[...] ajuda economicamente também porque mexe muito com a
Desenvolvimento
economia aqui da região.” F10/F10
“[...] e a usina ela é assim nessa parte da educação, quanto aos
colégios da Vila eu posso falar da Vila porque meu outro filho
Ônibus
estuda lá, ..., então assim a usina ela disponibiliza um ônibus pra
levar e trazer os alunos.” F10
“A energia aqui poderia ser mais barata [...] Então aqui poderia a
população se beneficiar disso, no entanto é o contrário disso. Eu
Falta Apoio a
Infraestrutura do acho que é uma politica errada.”F13/F16/F17/F18
“A presença dela tá um pouco morna, [...] deveria ter um papel
Bairro
mais efetivo né, mais presente! [...] beneficiar também [...] a
população do bairro [...] ter um hospital descente” F17
“Muita gente pega a folhinha lê aquilo, [...] e joga fora né?! Não é
tudo assim muito esclarecido... [...] lá que é destacado assim todo
Divulgação do
dia 10. E... fora disso a gente não tem mais nenhuma outra
Plano de
informação [...] daqui do Perequê não dá pra ouvir.”
Evacuação
F10/F15/F16
“[...] qualquer coisa que dá errado lá dentro a população sente
Influência
aqui fora, o comércio sente, tudo sente [...] até a educação.” F10
“[...] é teve uma associação também assim dos professores, é...
Pra dar auxílio, se falta um professor.” F10
“Nada! [...] na Vila e tem um portão antes da portaria né pra não
Apoio ao Aluno
dar o trabalho das crianças passar e pegar um bom pedaço de
estrada e agora eles trancaram o portão. [...] ali já teve um monte
de acidente e agora eles [...] tem que passar lá, lá pela frente.” F15
Fonte: elaborada pela autora
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2
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1

3

1
1
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No Quadro 22, encontrou-se duas categorias sobre o tema “Eletronuclear”:
“Referências Positivas”, com três subcategorias (emprego, desenvolvimento e ônibus) e a
categoria “Crítica à Empresa”, com quatro subcategorias (apoio a infraestrutura do bairro,
divulgação do plano de evacuação, influência e apoio ao aluno).
Esses familiares, ao serem entrevistados sobre a presença da empresa na comunidade,
veem o emprego como principal “Referência Positiva” da empresa (F10, F11, F12, F14, F16,
F18), seguido de desenvolvimento econômico e transporte escolar para as vilas residenciais,
F10. Ao mesmo tempo, quatro familiares (F13, F16, F17 e F18), apontam que gostariam de
maior “Apoio a Infraestrutura do Bairro”, relacionado à diminuição do valor das tarifas de
energia elétrica, a melhoria no atendimento hospitalar e na distribuição de água para o Parque
Mambucaba.
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Ah, eu vejo assim como algo muito perigoso aqui pra gente e sem contar que nós
pagamos a energia mais cara aqui da nossa região, o que não era pra ser né, porque
aqui todo mundo está arriscando a sua vida, não era pra ser assim. E é caríssima a
energia aqui. Então eu vejo isso como a gente mora numa área de risco e pagamos
caro para morar nessa área de risco. (F13)

Nesse sentido, F12 que trabalhar desde 2002 para um funcionário da usina, diz que a
presença da usina na comunidade de Mambucaba não lhe trouxe benefícios: “Eu não vejo
muito benefício pra mim não. Pra comunidade sim... quando tem trabalho, eles têm como se
deslocar daqui para trabalhar né.... Mas, pra mim eu não vejo benefício não”. F12, não associa
seu emprego a Eletronuclear, nem mesmo indiretamente, já que trabalha para um funcionário
da usina. Percebe-se que esperava-se mais da empresa, além das vagas de “paradas” que é
disponibilizada para a comunidade.
Outro aspecto que sucinta crítica, à empresa, por parte de F10, F15 e F16, refere-se a
maior divulgação do plano de emergência da empresa, bem como dos processos de produção
da energia nuclear. “[...] tinha que ser assim, mais esclarecido, o povo tinha que ter mais
informação, né?! [...] mas é só naquela folhinha e acabou. [...] fora disso a gente não tem mais
nenhuma outra informação” (F16).
As cobranças de F10, F15 e F16 em relação a outras fontes de divulgação e
informação por parte da empresa, a respeito de suas práticas e dos procedimentos em caso de
acidente, embora pertinentes, também demonstram que esses familiares não buscam
informações por si só, deixando essa função a cargo da empresa.
Para F10, qualquer situação interna: demissões, questões políticas, atrasos em editais,
dentre outras, influencia diretamente em todos os setores da sociedade local. F10 enumera
ainda, a extinção da associação de funcionários da empresa, que auxiliava as escolas das vilas
residenciais de operários e F15, apresenta o fechamento de um dos portões, que dava acesso à
vila residencial de Mambucaba, tornando inseguro, já que agora precisam caminhar pela
rodovia Rio-Santos, para terem acesso à escola.
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Quadro 23 – Escola II - “Abordagem do tema Risco Nuclear” por familiares
Subcategoria
Falas
“Não, não vejo ninguém comentar nada não.”
F10/F12/F13/F14/F16
“Não! Difícil. Eu acho que muitos não têm a noção né?! (Risco)
Eu acho que por isso que não é muito comentado.”
F10/F16/F17/F18
Conversam
“Às vezes tem pessoas que [...] aborda [...] que poderia ser uma
Pouco na
energia mais barata e tal...” F13/F16/F17/F18
Comunidade
“Ah, elas falam que realmente que se não fosse essa usina ai, a
gente não sabia nem o que seria das nossas vidas, sem essa
energia ai.” F12
Conversas
“[...] meu vizinho ele trabalhou lá né, agora ele é aposentado,
sobre o tema
então ele que de vez em quando dá assim, ...tem que tomar
cuidado, tem que escutar a sirene, quando a sirene tocar, todo
mundo tem que correr, vai pro lado acho que de lá, não sei, e essas
coisas que ele fala por causa do perigo também né! F15
“Não, não cheguei a conversar não.”
F11/F12/F13/F14/F15/F16/F17/F18
“Aí eu converso com eles, olha se acontecer um acidente, a gente
Não
Conversam em tem que ter uma rota de fuga, a gente tem que sair logo daqui, não
pode levar nada, nem um animalzinho da gente a gente não pode
Casa
levar a gente tem que deixar porque a gente tem esses tipos de
informação assim.”F10
“Não percebo muito não, não percebo não.”
Não
Conversam na F10/F11/F12/F13/F14/F15/F16/F17
“[...] no sentido da energia que a gente nem precisava pagar a luz
Escola
né?! Porque de uma certa forma a gente corre o risco né?!” F18
“Ah tem, aqui é muito perigoso essa usina, qualquer vazamento
que tiver ali.” F10/F10/F13/F15/F15/F16
Receio
Categoria

Medo

Alarme

“Eu só fico assim, com um pouco de meio receio quando é dia 10,
porque ai bate aquele alarme [...]. Ai todo dia 10 eles batem esse
alarme que é pra fazer o teste.”
F12/F12/F13/F15/F16
“[...] foi num teste deles lá (da sirene). Comentaram porque todo
mundo ficou desesperado, né. As pessoas falavam: cadê a
segurança deles? [...] porque as pessoas ficam preocupadas, né,
com medo de um vazamento.” F13

“Que todo mundo sabe que se vazar lá, a possibilidade da gente
sair daqui, com vida, é mínima, por causa das estradas que não te
dá à possibilidade de sair com urgência.” F13
“Bom, é perigoso assim né, mas que eu saiba não tem perigo não que é bem cuidado,
é bem guardado aqui, ali. Acho que não tem perigo nenhum não.”
F11/F12/F16/F17
“Então dá pra ir levando né, rsrs. [...] no sentido de acostumar mesmo, porque não
tem jeito, como que a gente vai fazer?! Né ... Ah vamos pra porta da usina
reclamar?!” F16
“Pra te falar a verdade não! Porque eu acho o... que se acontecer alguma coisa... o
meu ponto de vista nós vamos ser os primeiros a ser avisados.” F14
Fonte: elaborada pela autora
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Escoamento

Controlado

Costume
Não Vê Risco

4
1

1

O tema “Risco Nuclear”, expõe cinco categorias: Conversas sobre o tema, Medo,
Controlado, Costume e Não Vê Risco. As três últimas categorias não oferecem subcategorias.
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“Conversas sobre o Tema”, apresenta quatro subcategorias: conversam pouco na comunidade,
não conversam em casa e não conversam na escola.
Em relação à subcategoria “Conversam pouco na comunidade”, cinco dos
entrevistados (F10, F12, F13, F14, F16), afirmam que o assunto risco nuclear não é
comentado nesse meio. Quando se fala algo sobre a empresa refere-se ao valor ou
dependência da energia elétrica, conforme afirmam (F12, F13, F16, F17, F18). Somente F15,
mencionou que um vizinho, funcionário aposentado da usina, conversava a respeito, inclusive
sobre o que fazer em caso de acidente. Embora tenha tido essas conversas, F15 não se
lembrava do que deveria fazer em caso de acidente: “[...] quando a sirene tocar todo mundo
tem que correr, vai pro lado acho que de lá, não sei, e essas coisas que ele fala por causa do
perigo [...]”. A respeito da falta de diálogo os entrevistados, (F10, F16, F17, F18) atribuem ao
desconhecimento do risco por parte das pessoas.
[...] porque você só aborda um assunto quando você está passando por ele né?! Você
não aborda um assunto que você nunca viu falar. Mais o assunto existe, mas só que
você só passa a se familiarizar com aquele assunto quando você tá dentro dele.
Quando você tá sentindo aí você... né?! (F17)

Outra justificativa para a falta de diálogo sobre o risco nuclear na comunidade de
Mambucaba, se dá pelo desconhecimento, de uma forma geral, desde o processo de produção
da energia nuclear ao plano de emergência, como uma característica do lugar, segundo F16:
Não, aqui a gente não se liga em falar muito nisso não. Até mesmo por falta de
informação né?! Porque é uma coisa que é daqui, acho que tinha que ser mais
esclarecido, mais assim passado pra frente, né por que muita gente assim não
comenta por falta até mesmo de conhecimento.

O assunto risco nuclear só é mencionado nas conversas, da comunidade e em casa, no
sentido de “justificar um direito” ou “benefício”, relacionado à isenção de pagamento da taxa
de energia elétrica ou a “Energia Elétrica mais Barata”, com exceção de F10 que fala sobre a
rota de fuga e como proceder em caso de acidente:
Porque a gente mora numa área de risco o qual a energia é um absurdo e não era pra
ser assim. Eu acho que pelo tanto que a gente arrisca nossa vida aqui não era nem
pra as pessoas que moram pagar a energia, porque sabe que é perigoso né? (F13)
[...] assim só uma vez que a gente tava falando a respeito da... que veio outro cara, aí
um amigo nosso tava lá em casa e falou como é que pode né a gente gera aqui, saí
daqui e a gente paga assim tão caro porque hoje me dia tudo, é fala muito no
dinheiro né?! E... em que economiza, não pode mais, fora disso não se fala não.
(F16)
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Mantendo esse cunho, na subcategoria “Não Conversam na Escola”, o assunto é
comentado em torno de maiores vantagens, para a população, em decorrência da proximidade
com a empresa, como mostra F18:
[...] é que a gente deveria né, ter mais..., ter.... como que fala?! Mais prioridades aqui
e no sentido da energia que a gente nem precisava pagar, a luz né?! Porque de uma
certa forma a gente corre o risco né?! Porque é uma usina nuclear né?! Então a gente
deveria ter algumas prioridades.

Nesse grupo de familiares, a palavra “risco” só é mencionada nesse momento e mesmo
assim para justificar maiores benefícios para a comunidade, por meio da diminuição ou
extinção da taxa de energia elétrica. Fora desse contexto, há um silêncio no grupo, como se o
risco nuclear não existisse.
Diferente desse contexto, para F17, o assunto no âmbito escolar é superficial e não
remete às questões de risco nuclear. “Algumas escolas abordam, né, o assunto... que nós
vivemos em uma área de... de energia... é... nuclear e tal... e que..., é somente nesse âmbito,
né? Eles tocam no assunto, mas não se aprofundam muito nisso.” Outra possibilidade do
assunto, risco nuclear, ser abordado na escola, ocorre nas poucas oportunidades em que os
pais são convidados para visitar a empresa: “Conversam, mas é muito pouco. Quando eles
conversam, eles falam sobre levar a gente para passear lá dentro, pra ver como eles.... como é
o estabelecimento lá dentro, como é o pátio lá dentro. É isso que eles conversam com a
gente.” F12
A subcategoria “Conversam Pouco em Casa”, demonstra que, dentre os nove
entrevistados, somente F10 conversa com os filhos sobre risco nuclear. Para F11, a conversa
sobre a empresa refere-se a outro contexto no recinto familiar: “[...] a gente fala, passa pra
eles, isso aí, tem sim. A gente fala, né...que... sobre a energia de Angra de I, né? Da II, que
fornece aqui pro lado de Angra dos Reis, né...” Conforme F14, os diálogos só ocorrem
quando o filho tem alguma dúvida nos trabalhos escolares e como o pai trabalha na usina, fica
mais fácil explicar sobre o assunto. No entanto, não se refere especificamente sobre risco
nuclear:
Olha, geralmente a gente só, eu... só, a gente só toca nesse assunto mesmo quando
ele tem um dever ou um trabalho que ele tá em dúvida. Aí a gente senta pra poder
conversar, né, pra poder tirar as dúvidas dele. De como, de como cá... que é
produzida essa energia, né, e ... sobre os diferentes setores...
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A categoria “Medo”, para os familiares da Escola II, apresenta uma ordem sequencial,
que é percebida em suas três subcategorias: receio, alarme e escoamento. O receio, para seis
dos entrevistados, (F10, F10, F13, F15, F15, F16), está relacionado ao vazamento radioativo.
Esse vazamento deve acarretar o soar dos alarmes das sirenes (F12, F12, F13, F15, F16), e
consequentemente, no plano de emergência instituído pela empresa, a evacuação do lugar.
F13.
As falas dos entrevistados, na categoria “Medo”, demonstram esse sentimento relatado
em suas subcategorias: “Ah, com certeza! É muito perto. [...] Vazamento só! Pra mim o risco
é esse. Ou explosão, sei lá.” (F15). “Em caso de um acidente é muito arriscado para a
população. A gente viu o que aconteceu lá em Fukushima, né. [...] A gente sabe que é uma
coisa bastante perigosa e a gente fica sempre em alerta.” F10; “Ah, eu vejo o risco sim,
porque se acontecer um acidente nuclear, lá dentro, nós é que corremos o risco de ser
atingidos [...] porque aquilo ali causa câncer, causa doença, causa até mutação genética nas
pessoas né.” (F10/F16)
A gente fica com medo né. Criança, minha família toda mora aqui, todo mundo
mora aqui, só uma irmã minha que mora em Volta Redonda. Se preocupa com a
gente, mas também se preocupa com os irmãos né, porque se não conseguir correr?!
Eu moro perto da minha mãe e fico imaginando, tem que deixar o carro no jeito pra
poder ... se acontecer alguma coisa né... (F15)
Outro dia mesmo eles tiveram um problema aí que a, a ... alarme, a sirene deles né,
disparou que todo mundo ficou desesperado. Era só uma questão que eles estavam
testando lá e disparou. [...] deve ter o que... Uns 4, 5 meses. Ficou todo mundo
desesperado, mais ai rapidinho eles também já anunciaram tanto que não chegou
nem ninguém a sair não. Foi rápido. (F13)
E até isso que eu acho errado porque se caso acontecer alguma coisa aqui no
Perequê a gente não escuta, né?! Só lá mais próximo, Praia Brava. Aqui a gente não
escuta. Eu pelo menos nunca escutei nenhum dia 10 pelo menos nunca percebi nada
não... E se caso aconteça mesmo é um sinal de alerta e como que vai dá pra gente
correr? Né? Pra gente se refugiar. Fica difícil né, então essas coisas assim que
passam por despercebido. (F16)
[...] é que a gente vê passando na televisão e também assim sempre tem uns
calendários que a usina distribui no final do ano, vem sempre o plano de fuga da
usina em caso de acidente nuclear, aí a gente lê direitinho, aí tem o, é, o..., teste da
sirene, se eu não me lembro agora, se eu não me engano, acho que é todo dia 10 de
cada mês em certo horário e é só em alguns bairros que escutam essa sirene, nós
aqui não ouvimos, acho que é só até a Praia Brava que escuta, o pingo d‟água que é
um lugar chamado pingo d‟água. A gente aqui não escuta, mas a gente tem um
alerta pra gente da Defesa Civil, qualquer coisa né da gente ter uma rota de fuga, a
gente não pode levar nada, é... Nem os animaizinhos se a gente tiver nem planta nem
nada, têm que deixar tudo, esses tipos de coisa assim. (F10)
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Percebe-se que o medo está presente na vida dos entrevistados. Embora F15 tenha dito
que já deixa seus meios de locomoção preparados para fuga em caso de acidente, as
informações contidas no calendário, distribuído pela usina, diz que as pessoas devem
permanecer onde estiverem, com tudo fechado, inclusive as frestas de portas e janelas,
aguardando informações da empresa, e da Defesa Civil, quanto ao que fazer. Mesmo com
medo, as pessoas precisam encontrar uma forma de conviver com esse sentimento, para se
sentirem mais seguras. Esse é o caso de F12, que se incomodava com o toque da sirene, até
que ouviu a explicação de que se trata de um teste da empresa e daí se acalmou:
[...] eu até perguntei pro meu patrão o que que era aquilo e ele falou não se assuste
não, porque é um teste que eles fazem na Eletronuclear. Ah..., fico preocupada, ué
gente o que tá acontecendo aqui, até ele me explicar o que que era aquilo eu ficava
sempre assim com medo né.

Os entrevistados, (F11, F12, F16, F17), acreditam que o risco está “Controlado”: “Né,
traz um certo risco, né..., mas tudo no controle” F16; “[...] já ouvi reportagens que algumas
varetas começaram a borbulhar, mas eu acho que é uma área muito segura, por ser uma área
resfriada né, ela... é uma área bastante segura” F17:

As pessoas sempre falavam bobeira pra gente né. Ah, as pessoas falavam a usina, a
esse negócio vai explodir. Bobeira, aí eu fui e conversei com ele e ele falou, ... não
precisa ter medo não, que não é nada disso não. Aí eu fiquei mais tranquila, porque
ele, ele trabalha ali dentro né, naquela área ali né. Praticamente a nossa vida,
primeiro tá na mão de Deus e segundo na mão dele, porque ele trabalha na onde que
aperta o botão. Na área mais perigosa que ele falou. Agora está tranquilo, agora que
eu já sei de tudo. (F12)

Os entrevistados, F11, F12, F16 e F17, manifestaram acreditar no risco nuclear
controlado, mas não apresentaram uma base sólida que sustentassem suas crenças. Entretanto,
preferem confiar no controle mesmo assim. “[...] mas eu acho que não vai chegar um dia a
acontecer isso não, rsrs. Mas, risco, né... sempre tem né, mas é..., eu creio que nunca vai
acontecer não” F16, ou seja, têm receio, mas escolheram pensar na segurança do processo
nuclear: por trabalhar na usina F11, pela explicação de funcionários da empresa F12, pelo
aviso da sirene F16, ou do trabalho da Defesa Civil F10, e por não estarem passando pela
situação de acidente nuclear F17.
Na categoria “Costume”, F16 considera que as pessoas se acostumaram com somente
uma fonte de informação sobre o plano de emergência da empresa, o calendário distribuído no
final do ano, e, que apenas esse instrumento não é suficiente para ele. Também levanta a
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questão de não haver sirenes no Parque Mambucaba além de, em caso de acidente, a
população ter de aguardar os avisos da Defesa Civil.
[...] igual agora vem chegando o final de ano e vem chegando aquela folhinha com
aqueles é... o teste da sirene todo dia 10, mas é só ali naquela folhinha e acabou, né...
e no meio do ano assim, como é que fica?! Muita gente pega a folhinha lê aquilo,
pronto olhou e joga fora né?! E depois a metade do ano, né... como fica essa
informação? Não é tudo assim muito esclarecido.... E fora disso a gente não tem
mais nenhuma informação.
Vamos reclamar, mas, chega na hora é a minoria que aparece, então não tem como
então o pessoal deixou de mão, então é tipo assim deixa levar porque não tem como
um, dois, três reclamar e o resto da população deixar passar, porque não é uma coisa
assim, muito assim é divulgado... não é uma coisa assim muito falada, né?! Porque
se fosse uma coisa assim bem falada o povo ficaria mais alerta e teria como reclamar
mais.

F16 atribui a função de divulgação do plano de emergência à Eletronuclear. Embora a
empresa tenha esse papel e venha fazendo, por meio do calendário anual distribuído para
população que reside em até 15 km da usina, essas informações poderiam ser mais
amplamente explicadas e debatidas por outras instituições como escolas, a prefeitura, as
associações de moradores e até mesmo pelas próprias pessoas da região. No entanto isso não
acontece. Nem mesmo a respeito do escoamento pela BR101, via que precisa ser duplicada,
pois não comporta o fluxo de veículos no verão ou em feriados, parece afetar a população do
entorno.
A última categoria do Tema “Risco Nuclear”, “Não vê risco”, foi apresentada por F14,
que embasa sua convicção na crença de que serão os primeiros a serem avisados em caso de
acidente. A fala de F14 torna-se natural, já que seu marido é chefe do setor de segurança da
usina. Contudo, quando F14 fala em serem os primeiros a receberem o aviso, quer dizer que
cogita a possibilidade de acidente, entrando em contradição com sua afirmação de que não vê
risco em Mambucaba, com a proximidade da Eletronuclear.
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Categoria

Elefante

Árvore

Rosa
Pé de
Árvore
Jardim

Espinho
Planta

Quadro 24 – Escola II - “Indução de METÁFORA” por familiares
Justificativa
“[...] olha eu acho que se fosse um animal, seria um elefante, rs. [...] Porque o elefante ele
pode ser um animal dócil, mas ele também pode ser voraz, né?!” F10
“Bom, seria um elefante né?! [...] Porque ela é grandona né, tem poder. [...] Grande. É.
Potencial né, energético né. ” F17
“Por ela tá tão próxima assim da vegetação né. Porque ela agrega a vegetação, o meio
ambiente aqui em Angra.” F14
“Por que... ah uma... vamos botar assim... alguma que dê uma flor, se não uma árvore que
dê um fruto, porque mesmo com a crise né, ela gera... tá gerando ainda um pouco assim...
abrindo um pouco de porta pro pessoal que tá desempregado, igual agora com esse
negócio da parada, até parente mesmo, amigo assim meus conseguiram emprego, né uma
arvora assim você planta, ela cresce e dá frutos né. Essa porta assim de emprego né...” F16
“Pra nós hoje é uma rosa né, porque é o que dá emprego pra gente né, para mim é a melhor
coisa hoje aqui é a Eletro, pra nós.” E11
“Um pé de árvore? Verde. [...] eu acho que a cor mais bonita [...] é o verde. Bonita, muito
bonita. Eu passei ali dentro ali e amei. [...] e gostei muito. Bonita. Muito bonita!” F12
“Ah, sei lá... Um jardim [...] umas plantas né! Porque o que mais a gente sente falta hoje
em dia é isso né, meio ambiente, estão destruindo tudo, acabando com tudo. É com
certeza, ela preserva, todo mundo que trabalha sabe disso.” F13
“[...] eles estão tirando o... tirando o que é público né, que pra gente é público né, praia,
emprego das pessoas, porque mandou derrubar as barracas tudo, é isso.” F15
“Ah sei lá... acho que uma planta. Porque tá sempre crescendo né?! De emprego, de uma
certa forma, né?! ela vem aumentando a gente não sabe até quando mais...”F18
Fonte: elaborada pela autora
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Os familiares da Escola II, mesmo demonstrando ter receio de acidente nuclear,
atribuíram significados positivos à empresa, com exceção de F10 e F15. Para F10, a
Eletronuclear se parece com um elefante, animal dócil mas que também pode ser voraz,
traduzindo certo receio quanto à atuação e à produção da empresa. F15 comparou a
Eletronuclear a espinho pois a empresa vem retomando algumas de suas áreas que eram
exploradas por ambulantes locais, na praia dos Coqueiros, e também por demitir funcionários
ao parar com as obras de construção de Angra III.
O entrevistado F17 também utilizou a figura do elefante para referenciar-se `a
empresa, mas no sentido de potencial energético, pois acredita que o animal é grande e
poderoso. Os demais entrevistados mencionaram figuras da flora, como plantas e árvores em
suas analogias. F14, F16 e F12 consideraram que a Eletronuclear é muito próxima da
comunidade e se assemelha a uma árvore, que agrega a vegetação, dá frutos, é muito bonita,
verde e viçosa.
Para F11, F13 e F18, que citam uma planta, seja rosa ou todo o jardim, o importante é
que a empresa preserva o meio ambiente e está sempre crescendo, distribuindo novas vagas.
No entanto F11 mencionou somente os aspectos positivos da rosa (empregos), sem comentar
sobre os espinhos, que poderiam ser os riscos de acidente nuclear.
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Pode-se dizer que a figura de linguagem que mais caracteriza o pensamento do grupo
de familiares da Escola II, é a “rosa”. Ela chama a atenção pela beleza, que no caso da
empresa refere-se aos empregos e ao desenvolvimento econômico local. Enquanto rosa, sua
beleza ofusca os espinhos, que muitas vezes só são sentidos e lembrados quando tocados. Ao
passar e ver as instalações da usina, vê-se a rosa, “Eu passei ali dentro ali e amei [...] e gostei
muito. Bonita. Muito bonita!” F12, é ver rosas que crescem ao sol, a beira do mar, cercadas
por florestas e montanhas. Como ver os espinhos, então? Por que lembrar os espinhos
(possibilidade de acidente nuclear) diante de tanta beleza (empregos)? Para que pensar em
risco, se eu não posso evitá-lo? Por que pensar nessas possibilidades se não quero me mudar
da região ou trocar de emprego? Retomando Beck (2013) se não encontrar solução, melhor
não pensar na questão.
Mesmo que os familiares da Escola II pareçam não pensar no risco nuclear,
caracterizando um possível “hábito do lugar” (JODELET, 2005), percebe-se o contrário, que
pensam sobre esse risco ao ponto de tentar negá-lo: quando deixam de se informar sobre o
que envolve o processo de produção da energia nuclear ou o plano de evacuação; quando
deixam de dialogar a respeito do assunto; quando optam por acreditar que o risco está
controlado ou que o toque da sirene que os manterá seguros.
6.2.3.6. Modelo Figurativo da Representação Social por Familiares –
uma Hipótese Interpretativa
Figura 32: Escola II - Modelo Figurativo da Representação Social de Risco Nuclear Elaborada por Familiares
uma Hipótese Interpretativa
EMPREGO

PRÁTICAS
DA USINA

SILENCIAMENTO
MEDO

CONTROLADO

Fonte: elaborada pela autora
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Embora não exista controle total dos riscos nucleares em Mambucaba, quatro
entrevistados optaram por considerar que sim. F12, ao ouvir a explicação de seu patrão, de
que o som da sirene ocorre em função dos testes de segurança a cada dia dez, achou melhor
acreditar que só configuram essa finalidade. No entanto, e se soarem em outro dia do mês?
Essa situação foi identificada na fala de F13, que narrou o disparo do alarme acidentalmente,
fora do dia dez, e que as pessoas ficaram desesperadas. Rapidamente a empresa percebeu o
incidente e avisou a população, que se tranquilizou. Assim, o que remete a um medo maior
nos entrevistados, e que faz pensar na possibilidade de acidente nuclear, é ouvir o som das
sirenes testadas, todo dia dez de cada mês como parte do plano de emergência da
Eletronuclear.
Percebe-se, nesse grupo, que a única conversa a respeito da Eletronuclear se refere ao
preço e/ou isenção da tarifa de energia elétrica na região, mesmo que a justificativa para tal
reclamação seja o risco de morar próximo à empresa, e nem assim falam sobre o risco
nuclear. “Porque a gente mora numa área de risco, o qual a energia é um absurdo e não era
pra ser assim. Eu acho que pelo tanto que a gente arrisca nossa vida aqui, não era nem pra as
pessoas que moram aqui, pagar a energia, porque sabe que é perigoso, né?” F13
Percebeu-se ainda, que dentre os entrevistados, somente F10 conversa sobre a
possibilidade de risco nuclear em casa, F15 lembrou que o vizinho, funcionário aposentado da
Eletronuclear, falava a respeito dos riscos e do plano de evacuação, mas não se lembrou de
detalhes importantes dessa conversa, como por exemplo, para que lado seguir se houver um
acidente.
Na fala de F15, ficou claro que era o vizinho, que falava a respeito de riscos e ele
optou inclusive, por não se lembrar do assunto, deixando-o no esquecimento. Comportamento
parecido dos demais entrevistados que demonstraram um “medo” latente, mas não expresso
em casa ou em ambientes públicos, nem mesmo em instituições responsáveis pelo
esclarecimento dos riscos e procedimentos, em caso de acidente nuclear.
O comportamento dos familiares entrevistados, de se manterem desinformados sobre
as atividades da empresa ou sobre o plano de evacuação; de atribuírem a responsabilidade de
divulgar essas informações somente à usina e ainda de silenciarem, em todas as outras
instâncias, inclusive nas práticas do dia a dia, a qualquer assunto que remeta a ideia de risco
nuclear, revela um mecanismo de defesa ou autopreservação. O soar da sirene fora do dia dez,
causa desespero nas pessoas, diz F13, assim como o medo do risco nuclear, que muitas vezes
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está velado em suas falas. A análise das falas desse grupo confirma que têm “medo” de
acidente nuclear, na manifestação do que pensam a respeito.
Dessa maneira, o “medo” ecoa como se fosse um fantasma à espreita, presente em
todos os lugares (públicos e residenciais) e no pensamento, no “não dito” dos diálogos,
causando inquietação e desconforto internos, promovendo um consenso em não dialogar a
respeito ou qualquer outra coisa que possa trazer o risco nuclear à tona.
Assim, a figura de metáfora “rosa” pode apontar um caminho para a objetivação do
grupo de familiares da Escola II pois expressa a ideia de uma flor que tem espinhos, mas que
preferem não se ater a eles. Uma rosa, símbolo de beleza, de aparência inofensiva, mas que
pode furar o dedo de quem a segura, displicentemente, por mais tempo. Desse modo, melhor
contemplar do que segurar, ou seja, melhor não se informar nem se aprofundar sobre o
processo de produção de energia nuclear. Melhor nem saber sobre os riscos decorrentes dessa
produção, nem mesmo sobre o funcionamento do plano de evacuação, em caso de acidente.
A figura da “rosa”, ao ser associada ao objeto desse estudo, “Risco Nuclear”,
rememora a „Rosa de Hiroshima‟, do poeta Vinícius de Moraes. A rosa, nesse caso, se
assemelha a imagem formada a partir da explosão da bomba atômica, que atingiu a cidade de
Hiroshima, no Japão, em 06 de agosto de 1945, causando destruição e sérios danos à
população. (IANNI, 2002)

6.2.4 Contraste entre as representações sociais de risco nuclear nos três
grupos Escola I
O texto a seguir busca uma aproximação ou contraste entre os grupos das duas escolas,
promovendo uma análise entre ambas. Inicia-se pelos grupos de professores, em seguida o
dos alunos e finalizando com o dos familiares. Para facilitar o processo de análise, inclusive
visual, os modelos figurativos e os esquemas representacionais serão agrupados por escolas,
conforme os Quadros 25 e 26.
O modelo figurativo corresponde a um esquema que expressa como as pessoas
objetivaram, ou seja, tornam familiar a ideia do “Risco Nuclear”. Desse modo, propicia
identificar o pensamento do grupo a respeito do objeto, e ainda, estabelecer uma hipótese
interpretativa de como estão transformando o “risco” abstrato em algo que podem controlar e
conviver (MOSCOVICI, 2012).
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Quadro 25 – Modelos Figurativos Hipótese Interpretativa do Risco Nuclear nos Três Grupos
da Escola I
Escola I
Modelo Figurativo da Representação Social
Professores

Familiares

NATURALIZADO

EMPREGO

USINA

Alunos

RESISTÊNCIA
A
MEDO
ESTÁ NAS
PESSOAS
DE FORA

SILENCIAMENTO

MEDO

SILENCIAMENTO
O
PLANO DE
SEGURANÇA

USINA
QUE
PROTEGE
MEDO
INVISÍVEL

SIRENE
CONTROLADO

INVISIBILIDADE

Elaborado pela autora.

Na Escola I existe o contexto dos professores que trabalham dentro da vila de
funcionários da empresa, com o histórico de receber ajuda da Eletronuclear. Assim, podem se
sentir um pouco contagiados com esse ambiente pré-determinado, como se também fossem
colaboradores da empresa, com sentido de pertença à Eletronuclear. Por esse motivo
manifestam não ter receio quanto ao risco nuclear, considerando que o mesmo está
controlado, e “[...] mas eu acho que tudo é feito com muito critério, por especialistas, né.”
(P3)
Assim, em onze falas, os professores expressam que o risco está controlado, assim
como os alunos A1, A2, A5, A6 e A7, que confiam no processo de segurança da usina para
evitar vazamentos radioativos. Esses dois grupos se diferem dos de familiares nesse sentindo,
pois somente F6 se considera seguro, embasado no tempo de funcionamento das usinas sem
acidente. No grupo de alunos quatro deles, A2, A3, A4 e A8, possuem receio do toque da
sirene rememorado pelos calendários anuais. Dentre os familiares, F3 e F8, declararam
possuir receio de acidentes; F1, F3 e F8, do plano de segurança da usina; e F3, de problemas
relacionados à saúde. As falas dos sujeitos dos três grupos demonstram a existência do medo
de acidente nuclear. Contudo, esse parece não existir, pois não é comentado nos diálogos
sociais e é quase inexistente na escola.
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O risco nuclear é invisível nos três grupos de forma diferenciada: três professores
acreditam que só existe para as pessoas de fora, quatro familiares e cinco alunos, não veem
risco em Mambucaba com a presença da usina. Embora os professores digam que não veem
risco nuclear, P4 e P8 se preocupam com o escoamento das pessoas em caso de acidente
radioativo; P6 acredita que podem ficar como “baratas tontas” por não se informarem sobre
como proceder em caso de acidente e P4 só vê problema no fato do único hospital da região
ficar dentro da área de evacuação. As preocupações manifestadas pelos professores, embora
não estejam especificamente relacionadas ao risco de acidente nuclear, revelam que avaliam a
possibilidade de sua ocorrência.
O risco pode estar sendo considerado invisível para esses grupos por três motivos,
primeiro devido ao vazamento radioativo só ser percebido por equipamentos, segundo é
invisível por não se percebido qualquer menção a seu respeito no convívio social dos grupos,
ou seja, não falam sobre ele, há um profundo silenciamento. Terceiro, é invisível porque os
grupos desejam que continue assim. Por isso, os professores não se informam sobre o assunto
para ministrar a seus alunos, não debatem o material enviado pela empresa à escola, não
elaboram material didático específico sobre o tema e mais adequado à realidade de seus
alunos. Por sua vez, os alunos não buscam informações junto aos professores, no site da
empresa ou lendo o material enviado pela Eletronuclear disponível na biblioteca da escola. Já
os familiares, não buscam se informar sobre o conteúdo estudado por seus filhos, ou solicitar
palestras e treinamentos sobre o plano de emergência na escola, manifestando uma resistência
às informações pertinentes ao risco nuclear. Enquanto isso, a escola não trata do assunto em
seus PPP, que se parece com o de qualquer outra escola do país.
As escolas de Mambucaba diferenciam-se das escolas da França, conforme a narrativa
do aluno do 3º ano do Ensino Médio. Nesse país, os treinamentos de evacuação são
periódicos, acontecendo até cinco vezes no ano. O conteúdo risco nuclear e como proceder
diante de acidente faz parte do currículo ministrado pelos professores e é amplamente
abordado por eles. Desta forma, a escola francesa cumpre com seu papel social de disseminar
o conhecimento para a comunidade escolar, auxiliando na formação e preservação de seus
cidadãos (CHAMON, 2014).
Na Escola I, seja pela invisibilidade da radiação, ou por acharem melhor deixar o risco
para lá (BECK, 2013), existe o mascaramento e ocultação do “medo”, na tentativa de manter
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o risco nuclear (bomba), invisível, e de preferência, longe do pensamento. Essas práticas
resultam na fachada encontrada por Jodelet (2005) na Colônia Francesa de Ainay-le-Château.
Os resultados dos grupos de professores e familiares da Escola I se integralizaram no
modelo figurativo da representação social, que evidenciou um conjunto de significados
construídos sobre o “risco nuclear”. Para os grupos de professores, a objetivação acontece
quando o risco é associado ao medo (“bomba”), mas um “mal necessário”, tendo em vista o
emprego. Para os familiares, a objetivação também ocorre da ideia de medo (“bomba”), no
sentido de “arma”, que “falta ser só engatilhada pra explodir” (F8). No grupo de alunos a
representação social do risco nuclear está referenciada na imagem de uma “empresa que
protege do risco” e cuida da segurança para evitar o vazamento radioativo, ilustrado pela
figura de uma árvore que dá frutos. Mas, que ao mesmo tempo pode ser perigosa devido à
radiação/invisível materializada na figura do “boneco de fedô”, que expressa a ideia de “mal
odor”.
Percebe-se assim certo mascaramento do risco, tanto o sentido por moradores de
Ainay-le-Château devido ao contato com a loucura, quanto o do possível contágio radioativo
presente em Angra. Este risco tende a ser ocultado nos diálogos sociais, porém com o tempo,
vai sendo familiarizado pelos indivíduos, que não o questionam mais, convivendo com ele em
seu dia a dia, como um hábito do lugar: “O hábito traduz então a experiência, pela qual tudo,
até o insólito, tornando-se costumeiro, acaba por tornar-se banal”. “[...] essa experiência está
socialmente codificada. [...] recebeu, logo de saída, do seu ambiente, as regras de um saberviver-com” (JODELET, 2005, p. 90-91).

6.2.5 Contraste entre as representações sociais de risco nuclear nos três
grupos Escola II
Na Escola II também foi identificado à prática de “silenciar” o risco nos três grupos.
Percebida na falta de diálogo sobre o assunto na comunidade, em casa e nas escolas, onde a
maioria dos professores não conversa a esse respeito com os alunos, deixando a cargo dos
professores de Ciências qualquer explanação sobre o tema. Percebeu-se ainda, nas
observações do campo, que a Escola II não promove debates relacionados ao risco nuclear ou
de outro assunto associado; que o material didático é fornecido pela empresa e fica disponível
na biblioteca, que os alunos aprendem sobre energia nuclear, basicamente nas visitas ao
centro de informação.
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Na Escola II, mesmo sabendo que funciona como local de refúgio em caso de
evacuação, em seu PPP só há menção da usina na semana de meio ambiente, quando os
alunos participam de ações de reciclagem oferecidas pela empresa. Tais práticas podem
colaborar para que os alunos não relacionem o risco nuclear, materializado na usina, ao
cotidiano escolar. A seguir apresenta-se o Quadro 26, com os núcleos figurativos de
professores e familiares e o esquema representacional do risco nuclear elaborado pelos alunos
da Escola II.
Quadro 26 – Modelos Figurativos Hipótese Interpretativa do Risco Nuclear nos Três Grupos
da Escola II
Escola II
Modelo Figurativo da Representação Social
Professores

Familiares

Alunos

RESISTÊNCIA A
INFORMAÇÃO

USINA

DESCARTE DE
RESÍDUO

ESCOAMENTO
CONTROLADO

SILENCIAMENTO
USINA

RECEIO DE
ACIDENTE

PLANO DE
SEGURANÇA

MEDO

PRÁTICAS
DA USINA
SIRENE

CONTROLADO

SILENCIAMENTO
USINA
CONTROLA O
RISCO

NÃO
PENSA NO
PERIGO

RADIAÇÃO

INVISIBILIDADE

Elaborado pela autora.

Com base nos relatos dos professores percebe-se um sistema institucional que modela
o destino dos moradores de Mambucaba. Ele acontece na convivência com o risco nuclear
para a obtenção dos benefícios econômicos, proporcionados pela empresa que o produz.
Assim os moradores podem ser equiparados aos pensionistas relatados por Jodelet (2005)
quando: alunos e jovens da comunidade seguem os passos de seus pais preiteando vagas nas
paradas das usinas sem a preocupação de aumentar a escolaridade para concorrerem nos
concursos da empresa, pois se contentam em trabalhar para os funcionários da usina sem
ambicionarem diferentes oportunidades.
Nessa escola percebe-se mais a explicitação do risco nuclear, porém mesmo assim este
não é comentado pelos professores, não por se sentirem seguros já que somente quatro entre
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os doze entrevistados consideram que o risco está controlado pelas normas de segurança da
empresa. Seria mais o “indizível”, como afirma Jodelet (2005). Nesse caso, a objetivação
parece estar associada ao que “não é preservado ou protegido”, ao que é “indefeso”, trazendo
a ideia de “insegurança”. Conforme Beck (2013), a antecipação do risco faz com que ele
pareça acontecer no momento presente, causando desconforto/receio. O autor afirma que os
“[...] riscos são bens de rejeição, cuja inexistência é pressuposta até prova em contrário [...] e
isso quer dizer: na dúvida, deixa estar” (BECK, 2013, p. 40-41), situação que pode ser
ilustrada pela metáfora “Bomba Relógio”, ou seja, o risco existe, mas como se trata de algo
que pode acontecer ou não no futuro, melhor deixar “para lá”.
Justifica-se assim não pensar ou dialogar a respeito do risco nuclear, tornando-o
aceitável em suas condutas e convivências. Essa prática traduz um reconhecimento
consensual do “risco” que, apesar do medo, apresenta um caráter de verdade da experiência e
da prática, cuja discussão não se pode fazer, tornando o “risco” “indizível” (JODELET, 2005,
p. 149), porém “sentido”. Desse modo, desenvolveram um saber viver com a possibilidade de
risco muclear: sentido, mas não manifesto nos diálogos e práticas diárias.

6.2.6 Contrastes entre as Representações Sociais de Risco Nuclear nos
Grupos de Professores
As considerações apresentadas sobre o tema "Risco Nuclear" na Escola I, são bastante
diferenciadas do resultado da análise da Escola II, por esse motivo não foi possível elaborar
um único núcleo para as duas escolas, manteve-se os núcleos figurativos separados conforme
as ilustrações dos Quadros 25 e 26.
Na Escola I, o medo está nas pessoas de fora e o risco de acidente nuclear encontra-se
naturalizado ou controlado. Na Escola II os professores foram unânimes em mencionar na
categoria "medo", que temem o que pode acontecer, em caso de acidente. Sete desses
professores, também têm "medo" do plano de segurança da empresa e outros três
mencionaram o descarte de resíduos como motivo de receio. Em ambas as escolas, quatorze
professores disseram que o “Risco Nuclear” está “controlado”, baseados nas falas de peritos e
funcionários da empresa; para outros nove, o “Risco Nuclear” foi naturalizado por todos. O
escoamento também foi mencionado, por seis professores, assim como a desinformação sobre
o plano de evacuação.
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Dos oito professores da Escola I, três não conseguiram mencionar uma metáfora para a
empresa, três associaram a Eletronuclear metaforicamente a algo que não fosse totalmente
positivo, como “elefante” fora de contexto ou que pode provocar problemas e ainda o
professor P8, como móvel antigo, útil e difícil de desfazer, correspondendo a um mal
necessário. Outros dois professores relacionaram positivamente ao urso e à borboleta, em
decorrência da potência energética da empresa e da liberdade os fatores econômicos
proporcionam. Na Escola II, todos os doze professores atribuíram um sentido a empresa que
remeteu a “medo” ou “risco”, com “bomba relógio”, sendo a metáfora “bomba relógio” a que
melhor a que melhor encaminha ao modelo figurativo da representação social das duas
escolas. Assim, para os grupos de professores, a objetivação acontece quando o risco é
associado ao medo (“bomba relógio”), mas também um “mal necessário”: o risco se justifica
e é silenciado devido à oferta de empregos pela usina.
Cogita-se que os professores manifestam comportamentos e práticas de gerenciamento
do medo, ao silenciarem-se quanto ao “risco nuclear”, ao atribuírem o medo às pessoas de
fora ou ao acharem que o risco está controlado (Escola I); também ao manifestarem medo de
acidente nuclear, receio do descarte de resíduos e da não confiabilidade no plano de
segurança, mas mesmo assim, se calam a respeito do risco. (Escola II). Igualmente ao
considerarem que a usina manifesta ampla influência na localidade, por conta do emprego e
do desenvolvimento econômico que gera, e que, no entanto, não trazem isso para suas vidas;
pensam que estão empregados nessa região em decorrência do aumento de escolas, para o
atendimento aos familiares de funcionários da usina (Escola I e II). Esse modo de raciocinar
pode estar reforçado pela metáfora elefante “fora de contexto” em uma associação de que a
empresa deveria estar em outro lugar, e não eles.
Acredita-se em possibilidade de ancoragem, para as práticas mencionadas acima, e
que precisam ser melhor investigadas: esses professores não se sentem parte do lugar, já que
não moram em Mambucaba, nem mesmo próximos à empresa. É como se não fizessem parte
do grupo que convive com o risco nuclear: “[...] nossa ligação com o lugar é só nos dias que a
gente esta aqui trabalhando, então a gente acaba rezando pra que se acontecer alguma coisa, a
gente não esteja perto, rsrs” P15. Esse jeito de ser dos professores, talvez possa ser explicado
no momento em que eles dizem “não fazer parte do grupo exposto” ao risco nuclear. Traz o
sentido de negação, que se torna mais forte quando associado à ideia de “elefante fora de
contexto”, conforme mencionado anteriormente.

214

Para Campos (2014, p. 2) “[...] a ancoragem e a objetivação são fundamentais no
modo como os indivíduos/grupos lidam com uma RS [...]. Neste sentido, são os processos
pelos quais novos conhecimentos são articulados com a realidade simbólica existente”.
Conforme Jodelet (2005, p.48) a ancoragem permite que se entenda a representação do objeto
no grupo e essa representação refere-se a um:
[...] enraizamento no sistema de pensamento, atribuição de sentido,
instrumentalização do saber, explica a maneira pela qual as informações novas são
integradas e transformadas no conjunto dos conhecimentos socialmente
estabelecidos e na rede de significações socialmente disponíveis para interpretar o
real, e depois são nela reincorporadas, na qualidade de categorias que servem de
guia de compreensão e de ação.

Desse modo, o grupo de professores não deixa claro como transformam o estranho
(risco nuclear) em algo familiar, não reclassificam nem renomeiam esse objeto (GUARESCHI,
2007), podendo ser traduzido pelo quase total silenciamento. Tal comportamento pode estar

caracterizando o que Abric (2005) institui como Zona Muda. Porém, para ser confirmada
novos estudos terão de ser realizados.
Conforme o Abric (2001) alguns elementos que estruturam a representação social são
emitidos espontaneamente pelos sujeitos (elementos ativos). Outros, mesmo existindo, não
são revelados (elementos adormecidos), por não serem pertinentes no memento. Mas, existem
os que são intencionalmente omitidos, por contrariarem as normas sociais. Para Campos,
(2012, p. 23) a zona muda “[...] faz parte da consciência dos indivíduos, ela é conhecida por
eles, contudo ela não pode ser expressada porque o indivíduo ou o grupo não quer expressá-la
pública ou explicitamente”.
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6.2.7 Contrastes entre as Representações Sociais de Risco Nuclear nos
Grupos de Familiares

Figura 33: Escola I e II - Modelo Figurativo da Representação Social de Risco Nuclear Elaborada por Familiares
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CONTROLADO

Fonte: elaborada pela autora

No grupo de familiares, foi possível identificar um único núcleo figurativo conforme é
apresentado na Figura 33. Nesse grupo o fato de quinze familiares não acompanharem o
aprendizado de seus filhos, a respeito do conteúdo energia nuclear, demonstra primeiramente
desinteresse pelo que seus filhos aprendem e em segundo, uma prática de distanciamento em
relação às informações sobre a produção de energia nuclear, até mesmo sobre o que fazer em
caso de acidente. Esse comportamento pode estar associado à prática de resistência as
informações sobre o risco de ameaça (nuclear), derivada de um sistema defensivo comungado
coletivamente cujo objetivo é silenciar o medo.
Nesse caso, consideram que a empresa poderia ter participação mais efetiva nos
problemas vivenciados pela comunidade, como na melhoria da infraestrutura do bairro, ou na
diminuição das tarifas de energia elétrica. Quando mencionam essas críticas sobre a empresa,
o fazem por considerar que dada a sua exposição ao risco de acidente nuclear, mereciam
maiores benefícios da Eletronuclear. Consideram que a divulgação do plano de emergência
precisa ser de outra forma, que não só, os calendários anuais. Porém, caso existissem, como o
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próprio site da empresa, provavelmente não seriam acessados, tendo em vista o
comportamento de resistência a informação manifestado pelo grupo. Wilde (2005)
Entre os dezoito integrantes dos grupos de familiares, oito mencionam receio de
acidente nuclear. Para cinco, o risco está controlado; outros cinco consideram que não existe
risco nuclear; doze veem a empresa positivamente em decorrência dos empregos que gera
para a comunidade e doze compararam a Eletronuclear como parte integrante da natureza. Ao
observar esses dados, parece que o grupo convive bem com a presença da empresa e de sua
atividade energética.
A esse respeito, pode-se associar as afirmações de Beck (2013) de que os riscos
remetem à rejeição e sua existência, só passa a ser aceita, quando ocorrem de fato. Por não ter
havido acidentes, nas usinas de Angra dos Reis (em funcionamento desde 1985), e a
população estar convivendo com a ideia da energia nuclear a 45 anos (desde 1972, quando
começaram as obras para construção de Angra I), os sujeitos podem ter assimilado a não
existência de “risco nuclear” e desenvolvido a concepção de que ele está “controlado”. Ou
seja, ao longo desses 45 anos nada provou o contrário. Esse contexto torna a presença da
Eletronuclear comum aos familiares de Mambucaba, acostumados com a ideia de um “risco
nuclear controlado”, repercutindo esse sentido nas convivências diárias por meio da
valorização dos empregos.
Conforme Beck (2013, p. 40-41): “[...] e isso quer dizer: “Na dúvida, deixa estar”, ou
seja, como se trata de algo que pode acontecer, ou não, no futuro, deixa-se “para lá” a
seriedade do assunto. Ainda, segundo Beck (2013, p. 43): “Quando tudo se converte em
ameaça, de certa forma nada mais é perigoso”, por isso a “boa” convivência, do grupo de
familiares, com a empresa e sua atividade de produção energética.
Dos nove familiares que emitiram uma metáfora para a Eletronuclear, na Escola I, dois
atribuíram sentido negativo para a empresa. Os demais familiares remeteram à empresa a
ideias positivas. Na Escola II, as comparações à empresa foram também positivas (sete), em
detrimento de duas negativas. Entre os dezesseis familiares, que responderam essa questão,
quatorze usaram figuras da natureza e dois se diferenciaram, mencionando bomba e revólver.
Esse resultado mostra que os familiares veem a usina como se ela fizesse parte da paisagem,
sem desassociá-la: “Por ela tá tão próxima assim da vegetação, né..., porque ela agrega a
vegetação, o meio ambiente aqui em Angra” comenta F14.
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Esses quatorze familiares podem estar interpretando que a usina faz parte da natureza
do lugar, não só por divulgar que preserva o meio ambiente mas por realizar atividades nesse
sentido, e assim integra-se à paisagem, que é rica de beleza, localizada em uma região cercada
por serra de Mata Atlântica, cachoeiras, ilhas e mar. Desse modo, parece que estão associando
a usina ao meio ambiente, tão necessário e também agradável nesse local (árvores, frutos,
flores). Essa analogia parece mascarar o risco nuclear, pois, “nem tudo são flores”. Também
existe o sentimento de medo de acidente nuclear, retratados nas metáforas: espinho,
onça/lobo, revolver e bomba.
Conforme, Moscovici (2012, p.114), “Quando o modelo é descrito como figurativo, é
não só uma maneira de classificar as informações, mas o resultado da coordenação que
caracteriza cada termo da representação”. Assim, a representação social expressa uma
estrutura imagética que reflete a organização e a significação da representação elaborada pelo
grupo pesquisado. Acredita-se que dentre as metáforas apresentadas, a que melhor sintetiza o
pensamento dos dois grupos de familiares, entre natureza e risco nuclear, seja a “rosa”.
Porém, agregada à “bomba”. Foi então, associada à mesma, o contexto histórico do
bombardeio nuclear, ocorrido nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, durante a
Segunda Guerra Mundial e que muitas vezes foi comentada em veículos de comunicação e
registrada no poema “Rosa de Hiroshima” de Vinicius de Moraes. Por tudo isso, a metáfora
que sinaliza um caminho para o núcleo figurativo, é “bomba”/“Rosa de Hiroshima”.
Para Chamon, Guareschi e Campos (2014) a reconstrução individual da representação
social expande a vida mental do sujeito e passa a configurar uma identidade/realidade própria
do grupo social, norteando e explicando suas práticas sociais. Desse modo, em Mambucaba,
pode-se dizer que a “objetivação”, no grupo de familiares da Escola II, acontece quando o
medo de acidente nuclear incutiu, na comunidade, um modo de “saber viver com”
(JODELET, 2005). Esse comportamento tornou-se perceptível, na prática, no silenciamento
do assunto, ou no “evitar pensar” o risco nuclear, até mesmo metaforicamente. Essas duas
práticas (silenciar e “evitar pensar”) fazem com que o risco nuclear seja encoberto
(JODELET, 2005) pelo grupo pesquisado, como se o risco não existisse.
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6.2.8 Contrastes entre as Representações Sociais de Risco Nuclear nos
Grupos de Alunos

Figura 34: Escola I e II - Modelo Figurativo da Representação Social de Risco Nuclear Elaborada por Alunos
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Fonte: elaborada pela autora

No grupo de alunos das duas escolas, assim como nos grupos de familiares, foi
possível identificar um único núcleo figurativo conforme é apresentado na Figura 34. Entre os
alunos, o diálogo sobre “Risco Nuclear”, também é silenciado e ocorre poucas vezes em sala
de aula. E quando acontece é em tom de brincadeira: “De vez em quando nóis faz uma
piadinha ou outra, conversamos de vez em quando, se pode explodir ou não...., rsrs” (A17).
Dessa maneira, os alunos encontram uma alternativa para volatizar a ideia do “risco nuclear”.
Para Beck (2013), a antecipação do risco causa receio, pois faz com que pareça ser possível
acontecer no momento presente. Esse pensamento, por si só, já poderia causar medo aos
alunos sendo o tom de piada, um modo de lidar com o assunto tornando-o mais leve.
Assim, dez alunos mencionam que têm medo de acidente nuclear, (seis, ao lembraremse do toque da sirene e quatro, na possibilidade de vazamento radioativo). Ao mesmo tempo,
onze deles disseram que não vêm risco em Mambucaba, por ser próxima da usina. Essa
geração de alunos não passou pelo período histórico de instalação das usinas e por esse
motivo podem ter tido influência de seus familiares e da população local, que se
estabeleceram no distrito em função da construção das usinas, que confiam na segurança da
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usina. Esse contexto pode ter sido familiarizado pelos alunos, que continuaram a prática de
evitar o diálogo sobre risco nuclear e também o de não pensar sobre ele.
A metáfora “boneco de fedô” ajuda a compreender como os jovens entrevistados
percebem o risco nuclear: boneco lembra brinquedo de criança, objeto ainda familiar para os
jovens em questão, como a visão da própria Eletronuclear. Em contrapartida, o odor pode ser
associado à radiação nuclear, que embora invisível, ao ser lembrado causa sensação
desagradável ou até mesmo repugnância. Esse sentimento faz com que os entrevistados ao
mesmo tempo em que considerem o risco familiar, fica implícito ou invisível o “fedô” do que
não desejam pensar ou falar a respeito. Entretanto, a metáfora que melhor aglutina o sentido
do esquema representacional do risco nuclear, elaborado pelos dois grupos de alunos, é a
“árvore que dá frutos”, no sentido de que a usina oferece empregos e controla os riscos de
vazamento radioativo.
A análise das respostas apresentadas, em relação às metáforas, significa que somente
quatro alunos manifestaram incômodo com a presença da empresa na localidade,
comparando-a com algo “ruim”. Embora essas quatro respostas estejam relacionadas ao risco
nuclear, elas trazem à tona a prática de “evitar pensar” esse risco, situação observada na fala
de dez entrevistados, que consideraram difícil responder a questão a esse respeito.
As entrevistas com os estudantes e a observação de campo demostram certo
ocultamento do risco nuclear nos diálogos sociais desse grupo, o que reforça o pensar de que
nessa região, ele foi sendo familiarizado/naturalizado pelos indivíduos, fazendo-os habituais
na convivência com ele em seu dia a dia, como um costume do lugar (JODELET, 2005).
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7- CONCLUSÃO

Nesse momento, algumas considerações, apresentadas no início do estudo, precisam
ser retomadas. A pesquisa etnográfica contribui para estudos de representação social, porque é
conduzida no local onde os grupos habitam (ANGROSINO, 2009), desse modo, favorece o
estreitamento com os sujeitos. Essa aproximação permite registrar de forma densa o que
pensam, o que falam e como agem as pessoas em relação ao objeto de pesquisa, em suas
dimensões simbólicas (GEERTZ, 1989). Assim há o favorecimento dessa pesquisa para o
aprofundamento/entendimento de relações sociais em contextos específicos. Nos estudos de
Jodelet (2005), na Colônia familiar, Ainay-le-Château , a autora utilizou da etnografia para
colher os dados de sua pesquisa e o uso dessa metodologia proveu Jodelet de informações que
beneficiou o entendimento do que é “saber-viver-com” .
O modelo figurativo, na Teoria das Representações Sociais, aqui utilizado, organiza a
representação do objeto (risco nuclear), elaborado pelos grupos de professores e familiares,
tornando possível compreender como esses sujeitos apreenderam o novo, tornando-o
simplificado e aceitável em seu dia-a-dia. Esse modelo, que expressa um conjunto de
significados estruturados em uma imagem construída sobre o “risco nuclear”, pelos
professores, traz a objetivação quando o risco é associado ao medo (“bomba”), porém visto
como um “mal necessário”: o risco se justifica e é silenciado devido à oferta de empregos pela
usina. Para os familiares, a objetivação reside na ideia de medo (“bomba”), como “arma”
engatilhada ou “sujeita” a explodir, feito a Rosa de Hiroshima. O medo se manifesta também
na resistência em obter informações sobre o risco.
Após análise elaborada, pode-se dizer que são positivos os significados atribuídos
pelos grupos de professores e familiares à respeito da presença da usina na comunidade. À
partir do novo contexto populacional e econômico, advindos da chegada da empresa, embora
aconteçam algumas críticas, principalmente em relação aos valores das tarifas de energia
elétrica, os entrevistados aceitam o risco a que estão expostos, considerando-o em nível
aceitável (WILDE, 2005).
A proximidade da Usina Nuclear, em Mambucaba, aparentemente não provoca
reações nos habitantes locais entrevistados. Nem mesmo grandes atribuições de significados
negativos à empresa, em decorrência da possibilidade de acidente nuclear, particularmente na
comunidade escolar, instituição responsável pela disseminação de conhecimento para toda a
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comunidade (CHAMON, 2014). Observou-se que o material didático pedagógico utilizado
junto aos alunos do 9º ano, é elaborado pela Eletronuclear. Esse conteúdo não apresenta
subsídios para que os professores possam trabalhar o risco nuclear, muito menos as questões
referentes ao rejeito nuclear ou ao plano de evacuação de forma aprofundada.
Nesse sentido, as escolas estudadas parecem descontextualizadas socialmente de seu
entorno (CHAMON, 2014), e perdem a oportunidade de promover reflexões a respeito do
tema, que auxiliariam no entendimento do risco real vivenciado pela comunidade. Com isso,
fortalecem a norma social de silenciamento do risco e de acidente nuclear. A omissão do
assunto “risco nuclear” no ambiente escolar faz com que não se pense nas medidas de
segurança ou no que fazer, caso haja um acidente. A abordagem desses assuntos valorizaria o
plano de emergência criado pela empresa e poderia minimizar os atropelos e equívocos em
um momento que as decisões precisam ser rápidas e conscientes, caso tenham de ser
realizadas. Assim, se estaria educando para o risco (BENTO, 2017), não seria exacerbação,
nem tão pouco o profundo silêncio do assunto, pois ambas as atitudes trariam reflexões
importantes e necessárias para que, não só, os alunos, mas toda a comunidade
desenvolvessem uma gestão responsável e preventiva do risco.
No caso de Mambucaba, a situação de risco, decorrente da presença das usinas, não
afeta o funcionamento da escola e as relações de ensino-aprendizagem que ali ocorrem. Pois,
mantém-se uma relação amistosa com a Eletronuclear, os alunos participando de aulas
técnicas da disciplina de Ciências, sobre a produção dessa energia no Centro de Informação
da Empresa e ainda com passeios ecológicos na Trilha Porão. Em poucas ocasiões a empresa
envia palestrantes para as escolas, com o objetivo de falar sobre suas medidas de segurança
mas envia material impresso, que é utilizado nas aulas de Ciências, sobre energia nuclear.
A escola não questiona nem debate sobre o material impresso recebido da empresa,
que tende a ficar “empoeirado” nas prateleiras das bibliotecas. Em seu conteúdo manifesta
considerações, basicamente positivas, a respeito da produção da energia nuclear e até no Gibi,
que trata sobre plano de emergência, a atuação de seus personagens destoa do que seria uma
ação de evacuação de fato. Assim, a escola deixa de contribuir para elaboração de material
mais pertinente, para explicar os riscos da produção da energia nuclear e os procedimentos
adequados em caso de acidente.
Em nenhum instante a escola sinalizou, em seu Projeto Político Pedagógico, questões
referentes à usina, (Escola I), expõe inclusive, que precisam valorizar o apoio da empresa na
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escola. Questões como as vias de escoamento que serão utilizadas para evacuação, caso
ocorra um acidente nuclear, as entradas e saídas precárias dos bairros, o próprio plano de
emergência, esses não constam do PPP.
O maior sinal de silenciamento, à respeito do risco nuclear, ocorreu na Escola II,
classificada pela Defesa Civil como abrigo em caso de vazamento nuclear, que deve receber
os moradores do entorno de 5 KM das usinas, nesse momento crítico. Além desse fato, não
consta na documentação da Escola II que ela é abrigo e também não é mencionado, no
Planejamento Curricular do Ensino Fundamental, utilizado pela rede municipal de ensino de
Angra dos Reis. A menção de abrigo deveria constar nesse planejamento, pois assim como a
Escola II, outras unidades de ensino, em diversos bairros, deverão ser utilizadas com essa
mesma finalidade.
Como o risco está invisível há 45 anos, associado ao funcionamento das usinas sem
acidentes, o mais próximo de risco que os professores, os alunos e os familiares tenham
chegado é o toque da sirene. Desse modo, os professores e alunos não relacionam o risco
nuclear materializado na usina, ao cotidiano escolar e os familiares preferem não se utilizar
dos calendários anuais, pois com eles são lembrados desses mesmos testes.
Tal como em Ainay-le-Château, em Mambucaba o risco foi omitido dos diálogos da
sociedade local, como um “hábito do lugar”, instituindo uma experiência socialmente
codificada (JODELET, 2005), configurando uma realidade própria desse grupo social,
direcionando suas práticas (GUARESCHI; ROSO, 2014) e tornando-a costumeira na presença
da usina nessa comunidade, banalizando a ideia da possibilidade de risco nuclear (JODELET,
2005).
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9. Apêndices
Apêndice 9.1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento para Menores
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
MENORES DE 16 ANOS
Seu filho (a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar do estudo REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS DO RISCO NUCLEAR POR PROFESSORES, ALUNOS E FAMILIARES EM ESCOLAS
DE MAMBUCABA -ANGRA DOS REIS/RJ e que tem como objetivo investigar representações
sociais do risco nuclear. Acredita-se que a pesquisa seja importante por colaborar para a compreensão
da representação social do risco nuclear elaborada no contexto escolar de Mambucaba e em que
medida pode afetar o cotidiano escolar e também os processos de ensino-aprendizagem.
PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO
A participação no estudo será em entrevista com a pesquisadora dentro da escola, em dia e horário
agendados pela direção. Seu filho irá responder algumas questões referentes ao cotidiano da escola em
relação à convivência com a Usina.
RISCOS E BENEFÍCIOS
Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns benefícios para meu filho (a), tais
como um lanche que será servido durante a entrevista. Recebi, também que é possível que aconteçam
desconfortos em relação ao desconhecimento de algum termo ou palavra apresentadas, nesse caso
haverá o esclarecimento do mesmo.
SIGILO E PRIVACIDADE
Estou ciente de que a privacidade de meu filho (a) será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer
outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificá-lo, será mantido em sigilo pela
pesquisadora.
AUTONOMIA
Me é garantido o esclarecimentos sobre tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da
participação de meu filho (a). Também fui informado de que posso recusar a participar do meu filho
(a) no estudo, ou retirar o consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e que por
desejar sair da pesquisa, meu filho (a) não sofrerá qualquer prejuízo.

RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO
Caso ocorra qualquer despesa decorrente da participação de filho (a) na pesquisa, tais como
transporte, alimentação entre outros, haverá ressarcimento em dinheiro dos valores gastos. De igual
maneira, caso ocorra algum dano decorrente da participação filho (a) no estudo, serei devidamente
indenizado, conforme determina a lei.
CONTATO
Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto é Salete Leone Ferreira, aluna da Universidade
Estácio de Sá - Unesa e com ela poderei manter contato pelos telefones (24 – 99963-3531).

Fui informado que existe um Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP), composto por
um grupo de pessoas, que estão trabalhando para garantir que os direitos de meu filho (a) como
participante de pesquisa sejam respeitados. Ele avalia se a pesquisa foi planejada e, se está sendo
executada de forma ética. Se eu considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como
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imaginei ou que meu filho (a) está sendo prejudicado de alguma forma, posso entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo email cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários
de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.
DECLARAÇÂO
Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as informações deste termo. Todas as minhas perguntas
foram respondidas e eu estou satisfeito com as respostas. Entendo que receberei uma via assinada e
datada deste documento e que outra via assinada e datada será arquivada nos pelo pesquisador
responsável do estudo.
Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor do documento o aqui mencionado e compreendido a
natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto o meu livre consentimento para que meu filho
(a) possa participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a
pagar, pela sua participação.
Dados do (menor) participante da pesquisa
Nome:
Idade:
Dados do responsável pelo (menor) participante da pesquisa
Nome:
Telefone:
Local, _____ de _____________ de _____.

Assinatura do responsável pelo menor
participante da pesquisa

Assinatura do Pesquisador

USO DE IMAGEM
Autorizo o uso da (gravação de áudio da entrevista) de meu filho (a) para fins de transcrição da
pesquisa, sendo seu uso restrito a (análise do conteúdo das respostas e interação de meu filho (a) com
a pesquisadora).

Assinatura do responsável pelo menor
participante da pesquisa

Assinatura do Pesquisador
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Apêndice 9.2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento para Maiores

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: _____________________________________________________
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: .__./___/____
Endereço: ___________________________________________________
Bairro: Cidade: _______________________________________________
Telefone: __________________ Email: ___________________________
Título do Protocolo de Pesquisa: Representação Social do Risco Nuclear por Professores, Alunos e
Familiares em Escolas De Mambucaba -Angra Dos Reis/RJ
Subárea de Investigação: Representações Sociais
Pesquisadora responsável: SALETE LEONE FERREIRA – Instituição: UNESA – Endereço - Rua
Vicente de Paulo, 230 - Santa Clara , Barra Mansa, R.J.
Telefone:. (24) 99963-3531
Email:
salete_leone@yahoo.com.br
Avaliação do risco da pesquisa:
( X ) Risco Mínimo
( ) Risco Médio

( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa:
O objetivo geral desse estudo, que consiste em investigar representações sociais do risco nuclear junto
a professores, alunos e familiares de escolas públicas de Mambucaba/Angra dos Reis, no estado do
Rio de Janeiro.
Em relação a Mambucaba, é possível dizer que só a chegada dos novos trabalhadores para a
construção da usina já se tornaria uma situação singular para a região, mobilizando diferentes formas
de pensamento, o que é propício aos estudos das representações sociais. Porém, surge também a
energia produzida pela usina, algo estranho, ameaçador, que pode colocar as pessoas “em risco”, fato
que, por si, justificaria esse estudo.
Acredita-se que a pesquisa em questão tem relevância e originalidade, colaborando para a
compreensão da representação social do risco nuclear elaborada por professores, alunos e familiares,
no contexto escolar de Mambucaba. Pretende-se verificar em que medida a situação de risco
provocada pela usina pode afetar o cotidiano escolar, incluindo as práticas dos agentes que fazem parte
da escola e também os processos de ensino-aprendizagem.
Procedimentos:
Pesquisa etnográfica – será realizada por meio de visitas semanais às escolas para a observação dos
comportamentos habituais e previsíveis das pessoas. As visitas incluem observações participantes e
contatos no entorno das escolas, considerando a vila de Mambucaba e os espaços associados às usinas
(vilas, comércio, praia, entre outros). Essa proposta inclui observações registradas em diário de campo,
análise de documentos das usinas e das escolas, formulários para caracterização de perfil sócioprofissional dos sujeitos e entrevistas individuais.
Serão convidados a participar deste estudo um total de 48 integrantes: 20 docentes do 9º.ano e 18
familiares de alunos do 9º ano.
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Adota-se o 9º. ano devido ao conteúdo ministrado sobre energia, incluindo a nuclear, que se dá nesse
período. Os familiares de alunos não precisam ter vínculo familiar direto com os alunos entrevistados.
No entanto, os alunos e os familiares deverão residir em Mambucaba ou na região do 4º. Distrito.
Riscos e inconveniências:
Na hora da entrevista individual pode-se causar algum constrangimento ou receio de opinar sobre o
assunto. Nesse caso o entrevistado ficará livre para continuar a entrevista ou não.
Potenciais benefícios:
Colaborar para a compreensão da representação social do risco nuclear elaborada por professores,
alunos e familiares, no contexto escolar de Mambucaba.
Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo email cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários
de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo
modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena
liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da
pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo o estudo: “Representação Social do Risco Nuclear por Professores, Alunos e
Familiares em Escolas De Mambucaba -Angra Dos Reis/RJ”. Os propósitos desta pesquisa são
claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e
riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a
minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo
que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem
penalidades ou prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra
para o responsável pela pesquisa.

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________
____________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

____________________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa

238

Apêndice 9.3 - Entrevista Exploratória com Gestoras de Escolas Públicas de
Mambucaba

1- Eu gostaria de saber como você veio trabalhar nessa escola... O que te trouxe até aqui?

2- Você mora aqui em Mambucaba ou na região? Como é morar aqui?

3 - Quando falo em energia nuclear, o que vem à sua mente?

4 - Para você a energia nuclear é...

5 - Qual a influência da energia nuclear em sua vida?
6 - E quando eu falo “Eletronuclear”, o que vem à sua mente?

7 - Para você a Eletronuclear é...

8 - Como a escola trabalha a questão da Energia Nuclear?

9 - Existe alguma programação especial, em relação a este assunto, na escola?

10 - Como se dá esta participação da Eletronuclear no cotidiano da escola? Tem algo além do
que já foi mencionado?...

11 - O fato de estarem próximos à Empresa faz com que a questão da energia nuclear seja
tratada de forma diferenciada em seus conteúdos?

12 - Existe alguma resistência em relação à empresa? Você percebe algo nesse sentido aqui?

13 - Como é o convívio das pessoas da comunidade, com a possibilidade da energia nuclear?
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Apêndice 9.4 - Roteiro de Entrevista Exploratória com Mães de Escolas Públicas de
Mambucaba

1- Eu gostaria de saber se você nasceu em Mambucaba ou veio morar aqui na região... O que
te trouxe até aqui? Me conte um pouco da sua história, de como é morar aqui.
2 - Quando falo “energia nuclear”, o que vem à sua mente?

3 - Para você, a energia nuclear é...
4 - Quando falo “Eletronuclear”, o que vem à sua mente?

5 - Para você, a Eletronuclear é...

6 - Qual é a influência da energia nuclear em sua vida?
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Apêndice 9.5 - Formulário Socioeconômico para Gestoras de Escolas Públicas de
Mambucaba (Entrevista Exploratória)
Sexo [ ] Feminino [ ] Masculino

Escolaridade:_______________________________________

Formação: _____________________________________________________________________

Tempo de Magistério (ano): ___________________
Tempo de Gestão (ano): ___________________

Situação Funcional: [ ] Efetivo [ ] Estável ou [ ] ACT

Tempo de trabalho nesta escola: ______________________

Idade: [ ] 20 a 30 anos
[ ] 31 a 40 anos
[ ] 41 a 50 anos
[ ] 51 a 60 anos
[ ] 61 ou mais

Além da gestão leciona em outra escola: [ ] Sim [ ] Não

Leciona em escola: [ ] Publica [ ] Privada

Qual (is) a(s) série(s) em que leciona nessa escola:
__________________________________________________________________________
Nome dessa Escola (para controle da pesquisadora):
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Apêndice 9.6 – Formulário Socioeconômico para Familiares de Escolas Públicas de
Mambucaba (Entrevista Exploratória)

Sexo

Feminino

Masculino

Profissão
De 12 a 18

De 19 a 26

De 27 a 35

De 36 a 44

Mais de 45

Não estudou

Fund Inc

Fund Comp

Med Ind

Med Comp

Idade

Escolaridade
Outra opção de escolaridade
Residência

Local que Reside

na Região

Tempo em que Reside na
Região
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Apêndice 9.7 - Roteiro para Entrevista com Professores

1- Eu gostaria de saber como você veio trabalhar nessa escola... O que te trouxe até aqui?

2- Você mora aqui em Mambucaba ou região? Como é morar aqui?

3- E se a Eletronuclear, ou a usina, fosse uma coisa (um animal, um objeto, uma planta, ou
qualquer outra coisa) o que seria? Por que? Detalhe um pouco esse assunto...
4 – Como ocorre a produção da energia nuclear?
5- Como você obtêm informações sobre “a energia produzida pela Usina”? Que informações
são essas?

6- Como você vê a presença da Eletronuclear nessa comunidade?

7- Vocês conversam sobre o risco nuclear aqui na escola? Sobre o que vocês conversam?
Como o assunto costuma ser abordado?

8- E nas suas aulas? O assunto costuma aparecer de alguma maneira? Você poderia contar um
pouco como são essas conversas?

9- E no interior da escola, como sala de professores, conversas informais, pátio, ou outro
ambiente? Esse assunto costuma ser discutido? De que modo?

10- E fora da escola, por exemplo, em casa, no entorno e na vila? Você presencia conversas
sobre esse assunto? Você lembra alguma que pudesse exemplificar?
11- Você vê alguma situação de “risco” aqui em Mambucaba, com a presença da usina? Que
risco seria? Poderia falar um pouco sobre o assunto?

12- Você gostaria de acrescentar algo ao que nós conversamos?
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Apêndice 9.8 - Roteiro para Entrevista com alunos

1- Eu gostaria de saber como é, para você, estudar nessa escola... Conte um pouco sobre a
sua vida aqui na escola...

2-

Você nota alguma diferença entre essa escola e as outras? Quais são? Conte um

pouquinho...

3- Você mora aqui em Mambucaba ou na região? Como é morar aqui?

4- E se a Eletronuclear, ou a usina, fosse uma coisa (um animal, um objeto, uma planta, ou
qualquer outra coisa) o que seria? Por quê? Detalhe um pouco sobre esse assunto...
5 – Você sabe como ocorre a produção da energia nuclear?
6- Como você obtêm informações sobre “a energia produzida pela Usina”? Que informações
são essas?

7- Como você vê a presença da Eletronuclear nessa comunidade?

8- Vocês conversam sobre o risco nuclear aqui na escola? Sobre o que vocês conversam?
Como o assunto costuma ser abordado?

9- E fora da escola, por exemplo, em casa, no entorno e na vila? Você presencia conversas
sobre esse assunto? Você lembra de alguma conversa que pudesse exemplificar?
10- Você vê alguma situação de “risco” aqui em Mambucaba, com a presença da usina? Que
risco seria? Poderia falar um pouco sobre o assunto?

11- Você gostaria de acrescentar algo ao que nós conversamos?
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Apêndice 9.9 - Roteiro para Entrevista Familiares

1- Eu gostaria de saber como você veio morar aqui em Mambucaba... Conte um pouco sobre a
sua história aqui na vila..., seu trabalho....

2- Por que você escolheu essa escola para seu filho?

3- E se a Eletronuclear, ou a usina, fosse uma coisa (um animal, um objeto, uma planta, ou
qualquer outra coisa) o que seria? Por que? Detalhe um pouco esse assunto...
4- Como você obtêm informações sobre “a energia produzida pela Usina”? Que informações
são essas?

5- Como você vê a presença da Eletronuclear nessa comunidade?

6- Quando vem à escola, você ouve ou participa de conversas sobre a energia produzida pela
Usina? Como são essas conversas?

7- Quando seu filho faz tarefas da escola em casa, você já percebeu se há temas ligados à
energia produzida pela Usina? Sobre esse assunto, seu filho costuma levar alguma discussão
da escola para casa?

8- E na sua vida de todo dia aqui na comunidade, por exemplo, em bares, supermercado, na
rua em geral, as pessoas costumam falar da energia produzida pela Usina? Você lembra de
alguma que pudesse exemplificar?
9- Você vê alguma situação de “risco” aqui em Mambucaba, com a presença da usina? Que
risco seria? Poderia falar um pouco sobre o assunto?

10- Você gostaria de acrescentar algo ao que nós conversamos?
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Apêndice 9.10 – Formulário Socioeconômico para Alunos e Familiares

Sexo

Feminino

Masculino

Profissão
De 12 a 18

De 19 a 26

De 27 a 35

De 36 a 44

Mais de 45

Não estudou

Fund Inc

Fund Comp

Med Ind

Med Comp

Idade

Escolaridade
Outra opção de escolaridade
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Apêndice 9.11 - Formulário Socioeconômico para Professores
Sexo [ ] Feminino [ ] Masculino

Escolaridade:_______________________________________

Formação: _____________________________________________________________________

Tempo de Magistério (ano): ___________________

Situação Funcional: [ ] Efetivo [ ] Estável ou [ ] ACT

Qual a sua função na escola:
_______________________________________________________

Tempo de trabalho nesta escola:

Idade: [ ] 20 a 30 anos
[ ] 31 a 40 anos
[ ] 41 a 50 anos
[ ] 51 a 60 anos
[ ] 61 ou mais

Leciona em escola: [ ] Publica [ ] Privada
Qual (is) a(s) série(s) em que leciona nessa escola:
___________________________________________________________________________
Nome dessa Escola (para controle da pesquisadora):

