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RESUMO 

Introdução: O uso pacífico da energia nuclear, tanto para obtenção de energia segura, quanto em aplicações médicas 

carecem de divulgação entre públicos leigos para que o medo não se expresse como risco por falta de conhecimento. 

Para tanto é válido o esforço de formação entre crianças do Ensino Básico, na instigação ao conhecimento consciente 

que deverá ser consolidado ao longo de sua trajetória escolar. Assim sendo, no contexto de um projeto de extensão com 

parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Secretaria Municipal de Educação da cidade de 

Santa Luzia, Minas Gerais, foi trabalhado entre alunos das escolas públicas o tema “Energia: Conhecer para Entender”, 

usando como pano de fundo o filme “Monstros S/A” da Disney (2001). No filme os monstros utilizam a energia do 

grito das crianças, mas as conhecem pouco, considerando-as tóxicas e serve no projeto para estabelecer analogia com o 

medo da Energia Nuclear. Métodos: O projeto foi desenvolvido em doze escolas públicas da cidade de Santa Luzia, 

Minas Gerais. O filme Monstro S/A e livro Gnose (produzido para o projeto) foram utilizados entre os meses de 

outubro a dezembro de 2016. Atividades em sala de aula, palestras, construção de maquetes e distribuição de revista 

infantil concedida pela Eletronuclear foram os instrumentos utilizados para observação da apropriação de conceitos. 

Resultados: Registros de falas, filmagens e fotografias compuseram um levantamento de impressões que confirmaram 
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uma desmistificação da associação entre energia nuclear e insegurança. Conclusão: As crianças do Ensino Básico 

envolvidas na pesquisa tinham uma visão mistificada do uso da energia nuclear, com correlações imediatas com a 

bomba atômica. Com o desenvolvimento do projeto ficou demonstrada formação de conhecimento crítico quanto ao uso 

seguro da energia nuclear, através de novas correlações voltadas agora a uma comparação plausível com outras fontes 

de energia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em um estudo da presença de conteúdos sobre energia nuclear e sua relação com a ciência, 

tecnologia e sociedade (CTS) em livros didáticos para o Ensino Médio, ficou evidenciada a falta de 

manejo para condução de uma visão de cotidiano que estimule a curiosidade [1]. Por outro lado, 

alguns exemplos criativos de abordagem do tema já foram relatados, como o uso de jogos 

computacionais para tratar sobre radioatividade [2]. Neste trabalho é considerada a importância da 

divulgação científica para alunos do Ensino Básico para construção de uma consciência crítica, 

especialmente no que se refere à energia nuclear, por sua conotação muitas vezes negativa. 

Lorenzetti apresentou em uma revisão a necessidade de uma “alfabetização científica” iniciada nos 

primeiros anos do Ensino Básico [3]. Em uma analogia à alfabetização como domínio da leitura e 

escrita considera que “a categoria letramento em Ciências refere-se à forma como as pessoas 

utilizarão os conhecimentos científicos, seja no seu trabalho ou na sua vida pessoal e social, 

melhorando a sua vida ou auxiliando na tomada de decisões frente a um mundo em constante 

mudança” [3].  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O conjunto de atividades referente ao tema “Energia: Conhecer para Entender” foi desenvolvido nas 

em 12 escolas da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Utilizou o filme “Monstros S/A” da Disney 

(2001) e um livro paradidático intitulado Gnose, produzido para o projeto de extensão “Práticas 
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pedagógicas de divulgação da ciência e tecnologia, humanidades e saúde para crianças do ensino 

básico” entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A principal analogia trabalhada com o filme “Monstros S/A” foi à correlação do medo que os 

monstros tinham das crianças com a visão da sociedade sobre a produção de energia elétrica em 

usinas nucleares, suas bases científicas ou de senso comum. Outras atividades análogas foram 

utilizadas para a diferenciação de conceitos como fonte e forma de energia, transformação 

energética e meio ambiente. Fotos ilustrativas são apresentadas nas Figuras 1 onde vemos maquete 

produzida das usinas nucleares de Angra. 

  

Figura 1: Apresentação de maquete das Usinas de Angra na Escola Municipal “Jacinta 

Enéas Orzil” 
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. 

4. CONCLUSÕES 

 

Observou-se durante a execução do projeto nas escolas que os alunos compreenderam bem como é 

obtida energia elétrica nas usinas nucleares, conseguindo reproduzir seus componentes em maquete. 

Souberam relacionar seus aspectos positivos e noções de segurança nuclear, além de estabelecer 

comparações plausíveis com outros tipos de usinas, como as hidroelétricas, termoelétricas e eólicas.  
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