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Com esse trabalho pretendo questionar o pressuposto corrente de

que, OB impactos psico-sociais decorrentes do acidente, têm relação com

a ignorância daqueles que manipularam a cápsula de césio, bem como, da

forma como o mesmo foi veiculado atravéB da midia. Não se trata de

questionar a evidência de que o grupo social que violou a cápsula de césio

137, desconhecia inteiramente seu perigo potencial, razão pela qual a

contaminação e exposição radioativa atingiu trabalhadores, parentes,

amigos e vizinhos. Tão pouco se trata de n3o reconhecer que a midla,

televisiva, falada e escrita, privilegiou os aspectos mais dramáticos do

acontecimento, o que contribuiu para ampliar o medo, generalizado entre

os habitantes de Goiânia/ de terem sido expostos á radiação. Esses sa»

aspectos aparentes do problema. Trata-se aqui, de desvendar outros

aspectos que, menos visíveis, foram tao importantes como esses, para

moldar os comportamentos sociais durante e após o acidente.

como estratégia promoverei um afastamento do "ponto quente" do

acidente, a cidade de Goiânia, para perseguir os impactos por ele gerados

no âmbito da sociedade brasileira. Ela decorre de uma perspectiva

metodológica e teórica.

No âmbito da metodologia, trata-se de uma vertente que sugere o

procedimento de "estranhamento do familiar", como forma de melhor

apreender aspectos doB fenômenoB que, exatamente pelo fato de nos serem

familiares, podem passar despercebidos, embora sejam esclarecedores para

sua análiBe e compreensão.

No âmbito da teoria, assume-se como principio, que os fenômenos

sociais não se apresentam em sua totalidade, na forma como aparecem no

contexto social. Essa forma aparente, contém elementos de realidade que

serão constitutivos da representação social/ «laborada pelos atores

sociais, acerca de um dado fenômeno. Entretanto, seu real desvendamento

B6 ocorre quando, através do uso do instrumental cientifico, o analista

apreende esse fenômeno, reconstituindo as múltiplas articulações que o

transformam em um todo coerente.



Há de se questionar por que a credibilidade em relação à

Comissão Nacional de Energia Nuclear -CNEN- e de outras instituições

governamentais esvaiu-se durante o acidente; por que, no auge do acidente,

negativaB das autoridades técnicas e governamentais, a respeito dos riscoB

para a população, eram re-interpretadas como afirmativas pelo público a

que se destinavam. Através das reportagens da imprensa contidas no

arquivo da CNEN,em Goiás, privilegiei o período de outubro a dezembro de

1987, procurando Belecionar aquelas que noticiaram as repercussões do

acidente Bobre a população brasileira, no que diz respeito aoB

comportamentos individuais ou coletivos, envolvendo pessoas,

autoridades, movimentos sociaiB, instituições. Do arquivo existente,

selecionei apenas as reportagens dos jornais de maior circulação no pai3,

O Estado de S3o Paulo, Folha de S3o Paulo, 0 Globo e Jornal do Brasil, por

serem aqueles mais sistematicamente arquivados e também, por considerá-los

com maior poder de cobertura dos acontecimentos em todo o território

nacional.

Apôs terem sido selecionadas, as reportagens foram reagrupadas de

acordo com categorias, por entender que essas organizam as diferentes e

mais significativas reações ocorridas no âmbito da sociedade e do Estado.

Tais categorias sâo: x«3«lçAo, reunindo as diversas manifestações

que demonstravam comportamentos negativos relacionados a rejeitos

radioativos; dentada, agrupando as atitudes que tornaram públicas

atividades que, a partir da ótica dos envolvidos, continham riscos de

exposição á radiação, grupos de pessoas ou populações; px*v*nçâo,

enfocando o movimento da máquina governamental no sentido de, criar uma

nova estrutura de controle e fiscalização das atividades relacionadas com

energia nuclear, no setor de Saúde, bem como, das autoridades estaduais

e municipais buscando instituir uma legislação própria, preventiva, em

relação a depósitos radioativos-; fiscalização, englobando as medidas

tomadas por diferentes instâncias administrativas ou por movimentos

sociais, visando, a corrigir práticas desenvolvidas sem o necessário rigor

em relação a atividades radioativas e a estabelecer normas, procedimentos

e responsabilidades para controle futuro dessas atividade»; discriminação,

caracterizando atitudes • comportamentos relacionados com a

estigmatizaçáo da população goianiense, em outras cidades brasileiras, no

período considerado. Finalmente, sob a categoria solidariedade, agrupamos



os movimentos de apoio à população de Goiás, oriundos de diversas

instâncias da sociedade brasileira.

Antes de se proceder a análise dos resultados obtidos, é importante

registrar que esse recorte da realidade, no sentido de compartimentalizá-

la em categorias, para melhor compreender formas de sua manifestação, é

um recurBO analítico. Os fenõmenoB BociaiB, diferentemente daqueles que

ocorrem no mundo físico ou biológico, por envolverem sujeitos constituídos

por intenções, desejos, projetos, sâo carregados de sentidos multiploB,

e quando tentamos seu recorte, se por um lado podemoB alcançar maior

preciBâo em sua compreensão, por outro, promovemos necessariamente,

simplificações, ao reduzi-los a apenas algunB aspectos de sua

manlsfestações. No caso em estudo, um determinado fenômeno agrupado em uma

categoria tem desdobramento em outra. Trata-se, portanto, de empreender

esse exercício de desmembramento das várias manifestações dos fenômenos/

apenas corno um artificio metodológico, para se compreender melhor as

diferentes articulações que permitem a apreensão do real em sua

totalidade.

Sob a categoria rejeição, agrupam-se ocorrências contidas nas

reportagens que abrangem o período entre, meados de outubro e final de

novembro de 1987.

Pode-se observar ai três momentos principais, quando se trata da

sociedade nacional: o primeiro, iniciado em meados de outubro, que, a

partir da ação do governo do estado do Pará, dissemina-se naquela

sociedade. Trata-se de uma reação contra a decisão do governo federal, que

indicara a Serra do Cachimbo como local para a construção do depósito

de rejeitos radioativos, originados pelo acidenta de Goiânia. Após aquela

reação, a decisão tomada pela Presidência da República, com o aval da

CNEN, foi reconsiderada 0 abandonada.

Um segundo momento, relaciona-se com um jogo de forças empreendido

pelos governadores dos Estados do Rio de Janeiro e Sâo Paulo, em torno da

guarda dos rejeitos produzidos no processo de tratamento das vitimas

internadas no Hospital Naval Maccilio Dias, no Rio de Janeiro, « que

ocupou as manchetes dos jornais entre 29 d« outubro e 15 de novembro de

1987. A polêmica foi solucionada com a intervenção da CNEN, ao colocar em

prática novas técnicas de compactação de rejeitos, reduzindo,

sensivelmente o seu volume, e facilitando seu armazenamento.



O erceiro momento refere-se à dispersão, por todo o pais, de

atitudeB generalizadas de rejeição a depósitos radioativos, provocadas

a partir da divulgação, nos principais jornais, em 13 de outubro de 1987,

dos estudos realizados pela CNEN, para localização daquele tipo de

depósitos. Neles há a indicação de 21 áreas, passíveis de serem utilizadas

para a construção de depósitos, espalhadas principalmente, pelos estados

do nordeste e sudeste.

0 que se pode generalizar desses acontecimentos, é que os

sentimentos de rejeição a esses depósitos, estiveram sempre presentes,

naqueles que se viram ameaçados de conviverem com a sua proximidade. Penso

que esse sentimento responde A leitura negativa que a Bociedade nacional

fazia das dificuldades enfrentadas pelo governo de Goiás e pela população

de Abadia de Goiás. Para que se construísse essa negatlvldade,

contribuíram as decisões e recuos desenvolvidos pela Presidência da

República e Instituições do setor nuclear, em relação a propostas de

solução para o deposito.

A rejeição atingiu desde os governadores de Estado até a

população* atenta, naquele momento, â questão que o evento de Goiânia

colocou em evidência: a demonstração de que acidentes envolvendo fontes

radioativas constltula-se em possibilidade concreta para todo território

nacional/ como decorrência da disseminação do uso da energia nuclear em

áreas médicas, Industriais, de pesquisas e usinas nucleares.

A categoria pseveoçlo, guarda estreita relação com os

acontecimentos da categoria anterior, e se faz presente em todo o período

pesquisado. A divulgação das áreas selecionadas para receberem depósitos

radioativos provocou, naB Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais,

uma difusão de leis contra aquele tipo de depósitos. Simultaneamente,

houve em diferentes setores da sociedade, uma atitude generalizada no

sentido de se ativarem medidas próprias de prevenção de acidentes, a

partir do controle de equipamentos com Contes radioativas em atividade.

Ocorreu ainda, o envio ao Congresso Nacional, pela Presidência da

República, de Projeto de Lei, propondo a regulamentação da implantação de

depósitos de rejeitos radioativos, de todas as origens e para todo o pais.

Essa medida reduziu, temporariamente, parte das pressões que o poder

executivo vinha recebendo, no sentido de encaminhar soluçOes para a

questão dos rejeitos radioativos de Goiânia.



A proliferação dessa legiBlaçâo restritiva a depósitos radioativos,

decorreu de uma concepção equivocada das autoridades locais de que, no

vácuo da assunção das responsabilidades das autoridades do setor nuclear,

cabia-lhes legislar, est nivel eBtadual ou sunicipal, na tentativa de

proteger seus territórios e populações da convivência indeBejada cosi taiB

depósitos. Ampliou-se assim, ainda mais, o já caótico emaranhado de leis

nessa área, devido â desconsideração de que, nc plano prático, a

legislação federal deve sobrepor-se às leis locais; o que tornou inócuas,

portanto, eBBas tentativas de regulamentação feitas peloB estados e

municípios.

No âmbito do poder local, um fator gerador de situações

potencialmente perigosas, tornado público no período, foi o do nao

cumprimento de uma cláusula existente nos contratos de compra e venda de

equipamentos contendo fontes radioativas, que previa a devolução das

fontes de césio e cobalto â fabrica, quando esgotada sua utilização. A

falta de fiscalização das atividades, aliada á inexistência da noção de

responsabilidade pública, desembocou no nao cumprimento dessa cláusula,

criando situações potencialmente perigosas em vários locals do Pals. A

descoberta dessas situações promoveu um amplo movimento de fiscalização

tanto, em relação ás fontes desativadas como, àquelas em uso.

Uma categoria complementar ás anteriores e lntrinsecamente a elas

relacionada, foi a que denominamos fiscalização. Aqui dois movimentos

encadeiam-se a partir da ocorrência do acidente de Goiânia, o primeiro,

demonstra uma lenta movimentação a partir da estrutura administrativa

federal, visando o cumprimento do Decreto Lei no 81.384, de fevereiro de

1978. Esse transferira para o Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde

dos Estados, a responsabilidade pela fiscalização de fontes radioativas

ionizantes; porém, até entio, nflo fora regulamentado, o que só ocorreu

em dezembro de 1988. O segundo movimento, evidencia uma série de

articulações no âmbito dos poderes locais, visando corrigir situações

potencialmente perigosas para trabalhadores e população em geral.

Aqui cabe reter que aquelas situações, derivadas da inexistência

de uma estrutura eficaz de fiscalização, ampliaram-se a partir da

promulgação do referido decreto lei, o qual, na prática, desobrigava a

CNEN de fiscalizar as atividades radioativas na ácea de serviços e

indústria. A falta de infra-estrutura material e humana para que as



Delegacias de Vigilância Sanitária pudessem deseispenhar essa função, era

UM Cato evidente, porta nao considerado. Assim, é percebida pela sociedade

brasileira coso inexistente, a pretensa estrutura de fiscalização de uma

série de atividades relacionadas com o uso da tecnologia nuclear, que

tendem a se expandir rapidamente pelo território nacional, em virtude do

desenvolvimento tecnológico e do movimento mundial de globalização da

economia.

As denúncias que emergiram das situações de trabalho e as ações no

sentido de solucioná-las, parecem indicar a necessidade efetiva de

descentralização das atividades de fiscalização. Entretanto é necessário

evidenciar que o poder de fiscalização local, só foi demonstrado naquele

período, no âmbito do estado de Sao Paulo, o que indica que aquele poder

relaciona-se diretamente, COM O grau de desigualdades regionais que se

expressam na esfera da técnica.

Em torno da categoria deatada, nao se evidenciam fatos geradores

específicos além do acidente de Goiânia. Pode-se adiantar que, a partir

dos desdobramentos do acidente, setores da sociedade vao se apropriando

da temática da política nuclear e polltlzando-a. nesse movimento, os fatos

em causa contemplam desde atitudes Individuals a manifestações de

Instituições, movimentos socials e partidos políticos.

A tentativa de agregação dessas diferentes manifestações nos

mostra que, em todo o período, surgiram denúncias de trabalhadores

relativas a ocorrência de riscos em ambiente de trabalho. Tornaram-se

públicas as criticas ao programa nuclear brasileiro por parte de

instituições da sociedade civil, partidos políticos, -principalmente o PT

e PV-; as quais foram incorporadas e desenvolvidas por grupos

ambientalistas, artistas e parlamentares.

Em cidades onde havia o desenvolvimento de algum tipo de atividade

relacionada com energia nuclear, houve movimentação popular e protestos

contra as atividades geradoras de perigo e insegurança.

0 que se deve reter, em termos gerais dessa categoria, é que

o acidente de CoiJnia propiciou a discussão, no interior de amplos setores

da sociedade, dos rumos empreendidos pelo programa nuclear brasileiro.

fata além da suspeiçio de trabalhadores que manipulavam fontes

radioativas, para além da reiteração de denúncias que já vinham ocorrendo

no interior da comunidade acadêmica e da fóruns especializados, a



discussão ampliou-se, nlo se detendo apenas aos aspectos mais visíveis do

programa, a implantação das usinas nucleares brasileiras, para questioná-

lo em tensos mais globais.

Nesse contexto* a CHEN, até então desconhecida do grande público*

uma vex identificada como a responsável pela política do setor, viu-se no

interior de us turbilhão de criticas. Mais ainda, enquanto instituição,

foi percebida de fona monolítica, o que turvava a possibilidade de

identificação de tensões existentes eu seu interior, coso ficou evidente

coa a publicação da nota de protesto da Associação dos Empregados da CNEN

-ASSEC- que expressou a discordância em relação a política desenvolvida

pela instituição pleiteando Bua democratização.

Deve-se ter en conta ainda, que a maior parte das criticas

reconhecia a capacitação técnica da Instituição, o que estava eu causa de

fato, era a política por ela Implantada. Queremos aqui reiterar o termo

em seu sentido conceituai, ou seja, referlmo-nos á política nao no sentido

do senso-comum, de manipulação de uma dada problemática por um grupo

social ou partido político e sim, no sentido de confronto de Interesses

de diferentes atores sociais, na base do qual está a questão da escolha

que se faz, em uma dada sociedade, da direção dos Investimentos de

recursos nela existentes.

No âmbito da categoria dlscsiaiaaçao, os fatos mais evidentes focam

noticiados no período de 4 a 28 de novembro de 1987. Deve-se ter em conta

que atitudes discriminatórias em relação a exportação de produtos goianos

para outros estados, já vinham sendo denunciadas por empresários e governo

de Goiás. Parece possível supor que as imagens veiculadas sobre o

isolamento das vitimas em Goiânia, a transferencia daqueles com estado de

saúde mais compromentido para o Rio de Janeiro, os óbitos de quatro

vitimas, as imagens dos trabalhos de descentaminação da cidade; esses

fatores aliados aos já discutidos nas outras categorias, contribuíram para

que, paradoxalmente, no momento em que o acidente, de fato, já fora

contido, ocorresse a expansão da discriminação de goianos presentes em

outras cidades do pais. Esses passam a sec vistos como portadores da

possibilidade ríe expansão do acidente, para além das fronteiras do estado.

A associação do acidente de Goiânia com aquele ocorrido em Chernobyl, em

1986, aparece também, como um dos fatores que contribuiu para a construção

imaginária sobre os seus riscos.



Aqui, as atitudes discriminatórias parecem expressar o medo à

contaminação e portanto, refletem-se nos comportamentos individuais.

Ganham as manchetes dos jornais e atingem um nivel tâo expressivo, que

levou a CNEN a emitir os chamados "atestados de limpeza radio lógica",

verdadeiros passaportes de saúde, dos quais tiveram que lançar mao,

moradores da cidade que desejavam atravessar as fronteiras do Estado e

fazer uso da rede hoteleira em outras cidades. Os fatos analisados,

demonstram que o problema da discriminação nâo s« restringiu a Goiânia,

enquanto locus do acidente.

Deve-Be reter ainda, que as causaB do medo, por ele provocado,

devem ser buscadas para além do pressuposto corrente, da ignorância

daqueles que foram nele envolvidos.

Em contraposição a esses aspectos, que demonstram a negatlvidade

que perpassou a sociedade nacional frente ao acidente, quero agora

ressaltar as atitudes que demonstram sentimentos positivos nessa mesma

sociedade, o que vai ser feito através da categoria solidariedade

Em meados do mês de novembro, uma série de atos públicos foram

realizados em várias cidades do pais, em solidariedade a população de

Goiás e, principalmente, ás vitimas do acidente. Desses eventos, os que

receberam maior destaque na Imprensa foram, o movimento denominado

"Goiânia Nunca Mais", que congregou artistas de todo o pais, numa maratona

de atividades em locais de ampla participação pública, visando chamar a

atenção para o processo de discriminação que atingia a população de Goiás.

De outras cidades para Goiânia, formou-se o movimento "Grito de Alerta",

constituído por exibições públicas de artistas que aqui vieram, como forma

de demonstração de que a cidade nâo oferecia riscos para moradores e

visitantes. Simultaneamente, notas de apoio de instituições, como a CNBB,

eram divulgadas na imprensa do pais.

Desejo evidenciar que o mesmo fenômeno que produz o medo e, como

conseqüência, atitudes discriminatórias, que marcaram profundamente

aqueles que delas foram vitimas, m impediram outros de circularem pelo

espaço nacional, também foi capaz de fazer emergir, sentimentos e ações

de solidariedade, que contribuíram para afastar o estigma da cidade e

inibir a cristalização da Imagem de novos párias da era nuclear, que se

formava em torno da população golaniense.

A análise realizada demonstra que outros fatores, além dos



9

habitualmente evidenciados, devem ser considerados quando se deseja

compreender OB impactos psico-sociais, provocados pelo acidente de

Goiânia.

Nao se pode desconsiderar o inaginario social construído cm torno

da questão nuclear. Exposta mundialmente, através do boofeardeio de

Hiroshima e Nagasaki, o uso dessa tecnologia associou-se, marcadamente,

a seu poder destrutivo. Essa marca de origem foi intensificada e, pairou

cow> aseaça para toda a huaanidade, agravada pela política da "guerra

fria", inaugurada no pòs guerra pelas grandes potências. EBBe imaginário,

mais recentemente, foi alimentado pelas noticias Bobre os acidentes com

usinas nucleares, demonstrando tambáa que, seu uso pacifico era portador

riscos de alto poder de contaminação. Tanto assim, que Chernobyl

transformou-se em uma referência para se comparar o acidente de Goiânia.

um segundo bloco de questões, refere-se às características próprias

da radiação, invisível, ela atinge o Indivíduo comprometendo sua saúde no

presente e lançando Incognitas sobre seu futuro. Essa ameaça que paira

sobre os atingidos e que Inquieta aqueles que suspeitam de o terem sido,

ou ainda os que possam vir a sê-lo, constitui uma das principais fontes

geradoras do medo em relação a essa tecnologia, e que se ampliou por toda

a sociedade no período do acidente.

Parece que aqui estão dados alguns parâmetros, para uma compreensão

mais aprofundada, da trama de fatores constitutivos dos Impactos pslco-

soclas provocados pelo acidente com o césio 137.

Para finalizar, gostaria de retomar a questão que deu origem a essa

reflexão. 0 questionamento dos pressupostos, da ignorância e papel da

midia, mostrou que esses tem limitado poder explicativo para a compreensão

dos impactos psico-sociaa, desencadeados pelo acidente.

Assim é que, alta dos aspectos evidenciados na apreensão do

surgimento da rejeição e do medo, - em celaçlo a «asa tecnologia, e

referidos a sua dimensão de universalidade, buscou-se alguns outros

elementos explicativos, visando a caracterização de sua singularidade.

Aqui, me parece fundamental, retomar algumas características que

emergiram no âmbito das categorias analisadas. A movimentação em torno da

questão da deposição de rejeitos nucleares, que mobiliza desde a população

de Abadia de Goiás, à de Cabeceiras-PB, e os governadores dos Estados de

Slo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, entre outros; desde os
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vereadores dos 152 municípios do Ceará a fiBicoa das universidades

brasileiras; dos sindicalistas de Campinas á SBPC, demonstra que, menos

que uma questão de ignorância, trata-se mais, de falta de credibilidade

nas instituições vinculadas ao setor, agravadas a partir do acidente.

As manifestações por parte da sociedade brasileira, que ocorreram

em todo o pais, tem sua equivalência naquelas que foram desencadeadas em

Goiânia. Essa constatação conduz ao raciocínio de que, na base desses

impactos, existe um nexo mais geral que articula as diversas formas de

expreesSo doB comportamentos sociaiB, poia esses não Be reduzem a mera

fenomenologia, localizada aqui e ali.

O que articula, e o faz, tendo sempre como referência o evento

ocorrido em Goiânia, é uma suspeiçao em relação ao Programa Nuclear

Brasileiro, um descrédito nas autoridades do setor e, consequentemente,

nas ações Institucionais. Aquela suspeiçao se constrói a partir da forma

autoritária, como se dá a Implantação daquele Programa. Concebido como

matéria de segurança nacional e de alta especialização técnica, ele

encontra nesses pressupostos, o fundamento para uma prática de tomada de

decisões, confinadas a um pequeno grupo de especialistas no Interior do

estamento tecnoburocrétlco do Estado; colocando â margem, qualquer

participação da sociedade, quer no âmbito de suas representações

Institucionais e de suas associações cientificas, quer no âmbito das

comunidades locais, onde os projetos sao Implantados.

Essa suspeiçao já presente e discutida, anteriormente ao acidente,

pela comunidade cientifica e apropriada por alguns grupos ambientalistas,

a partir do evento de Goiânia, passa a se incorporar à consciência do

homem comum, que busca na argumentação daqueles, a legitimidade de sua

própria suspeiçao.
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