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RESUMO 

 
A Tecnologia Nuclear foi muito bem-sucedida quando relacionada aos fins energéticos, produção de radioisótopos 

e pesquisa científica ao longo de sua trajetória. Contudo, não obteve o mesmo sucesso do ponto de vista 

sociopolítico, passando por períodos de forte rejeição pública, principalmente depois de acontecimentos negativos 

relacionados com a temática nuclear. No Brasil, será implementado o primeiro Reator Multipropósito brasileiro 

(RMB), no município de Iperó - SP, para o qual é importante existir o apoio da população local e o conhecimento 

sobre o projeto. Principalmente porque o RMB tem o propósito de produzir radioisótopos para aplicação na saúde 

e indústria, portanto, com forte apelo social. Entretanto, apesar da realização de três audiências públicas nos 

Municípios de Iperó, Sorocaba e São Paulo, houve pouco envolvimento das escolas da região nesse debate. 

Refletindo no importante papel que a educação pode ter na diminuição da percepção de risco e na atitude da 

população com relação à temática. O trabalho apresenta resultados sobre como escolas do Município de Iperó. 

Por meio da aplicação de questionário semiestruturado respondidos por professores, coordenadores, vice-diretores 

e diretores da rede pública de ensino do Município.  Constatou-se que os participantes possuem uma percepção 

de risco elevada e uma representação social negativa, assim como não existiu interação dos responsáveis pelo 

RMB com as escolas, as quais afirmaram desconhecer o projeto.  Acreditamos que a escola tenha papel 

fundamental de conscientizar e informar, podendo alterar esta realidade, juntamente com a efetivação de algumas 

políticas públicas. 

 

 

 

1. INRODUÇÃO 

 

É consenso que os últimos anos do século XIX e principalmente os primeiros do XX marcam 

o início da descoberta e dos estudos a respeito radioatividade, constituindo-se uma verdadeira 

revolução com relação ao entendimento do mundo atômico. Tais descobertas também 

estimularam desde aquela época diferentes pesquisas, objetivando a compreensão daqueles 

novos fenômenos, como também propor aplicações destes, segundo Lima e colaboradores [3]. 

Se por um lado, no prelúdio dos estudos, chegamos a atribuir ao elemento Rádio superpoderes 

como: a capacidade de ser o responsável pela geração da vida, curar doenças tidas como 

irreversíveis e ainda embelezar a pele, conforme discute os autores. Por outro lado, temos a 

partir de eventos como a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, o acidente d e  

Chernobyl, de Fukushima, o acidente radiológico em Goiânia, entre outros, uma inversão da 

imagem a respeito da utilização da Tecnologia Nuclear. Ela foi reconstruída após esses eventos, 

principalmente por meio da mídia, que faz com que a maioria da população passasse a associar 
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tal tecnologia especialmente aos perigos e as guerras. Muito disso, devido a intenções 

sensacionalistas.  

 

Esses são apenas alguns exemplos que podem ilustrar algo do fenômeno das Representações 

Sociais (RS) para nós [11]. As RS surgem quando indivíduos debatem assuntos de seu interesse 

ou dignos de atenção, buscando a compreensão quando tentam aproximar o desconhecido 

daquilo que já é conhecido e aceito socialmente, usando termos compartilhados socialmente. 

Quando afirmamos que a Tecnologia Nuclear é perigosa, certo entendimento de mundo e um 

conjunto particular de interesses, em especial de quem tem o controle dos meios de 

comunicação, estão sendo projetados. Além disso, as RS têm uma dupla função: “fazer com 

que o estranho pareça familiar e o invisível perceptível”, já que o incomum ou o desconhecido 

são ameaçadores, quando não se tem uma categoria para classificá-los. Principalmente porque 

muitos eventos que surgem no horizonte social, nos afetam de alguma maneira, exigindo 

frequentemente que adotemos uma posição. 

 

Um exemplo recente dessa questão é a instalação, no Centro Tecnológico da Marinha, em Iperó 

(SP), de um Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), o qual era previsto para 2017/2018. O 

RMB tem como objetivo sua utilização para a pesquisa e produção de radioisótopos, utilizados 

na medicina nuclear, aplicações na indústria, na agricultura e meio ambiente. São inegáveis os 

inúmeros benefícios que a implementação irá trazer à população, mas desde que o projeto foi 

divulgado em audiência pública, muitos moradores de Iperó e região se posicionaram contra. 

Eles temem acidentes nucleares semelhantes ao da usina de Fukushima, no Japão, em 2011. 

 

Tal resultado é apenas um exemplo na discussão da relação entre ciência, tecnologia e 

sociedade e mostram a imagem negativa que a área nuclear possui entre a população de um 

modo geral. Isso se referindo somente ao nosso país. Por outro lado, essa rejeição, de certa 

forma, é sempre esperada, principalmente por quem é responsável pelo setor de comunicação 

da área [3]. Estes resultados, sobretudo, apontam a necessidade de ultrapassarmos o nível da 

constatação sobre o que se passa “na cabeça” desses indivíduos, para aprofundarmos em 

estudos que ajudem a encontrar informações e metodologias que de fato propiciem mudanças 

de atitudes efetivas. 

 

Dentro dessa perspectiva, alguns autores discutem o papel da educação na percepção de risco1 

e na atitude da população com relação à temática nuclear [1] e [2]. Argumentam que a educação 

tem sido considerada como um dos principais meios de se alterar a percepção sobre o risco ou 

atitude da população com relação à tecnologia nuclear e que grandes esforços têm sido feitos 

nesse sentido. Entretanto, para que o esforço educacional seja eficaz, o intercâmbio de 

informações deve afetar o sistema de valores dos indivíduos, as informações apresentadas 

devem ser precisas, equilibradas e irem diretamente ao ponto [38. É possível perceber que ainda 

não há um consenso sobre essa questão, contudo, independente dessas divergências é fato que um 

acidente como o que ocorreu em Goiânia, por exemplo, decorreu de uma completa falta de 

informação e conhecimento quanto aos perigos que algumas pessoas estiveram expostas [10] .  

Esse acidente radiológico de Goiânia demonstra a real necessidade de se levar à população 

informação acerca de radiação e seus efeitos. De uma forma geral, a escola pode assumir essa 

                                                 
1
 A percepção de risco é habilidade de interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à vida da 

pessoa, ou de terceiros, baseada em experiências anteriores e sua extrapolação para um momento futuro. Esta 

habilidade varia de uma vaga opinião a uma firme convicção[7]. Este conceito pode contribuir em estudos das 

Representações Sociais de Risco. 

 . 
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tarefa, pois assim, as informações seriam passadas de forma segura transcendendo às 

informações que o aluno obtém por meio de outros meios como revistas, jornais, internet,  

e n t r e  o u t r o s . Que muitas vezes são evasivas,  deturpadas e contém equívocos. Mas de que 

forma isso deve ocorrer? Por onde começar? É indiscutível a importância de amplas discussões 

sobre o tema nas escolas, tendo em vista que a radiação está presente em nosso cotidiano 

mais do que inicialmente podemos imaginar, seja naturalmente,  seja em materiais radioativos 

utilizados na produção de energia, na medicina, como, por exemplo, nas fontes de cobalto-60, 

utilizado no tratamento contra o câncer, nos exames clínicos nos quais são usados marcadores 

radioativos, como o iodo, ou ainda na datação de fósseis com carbono-14, na indústria 

alimentícia para a esterilização de alimentos e evitando o uso de aditivos químicos, entre outras 

aplicações relevantes.  

 

Em Iperó houve rejeição da população com relação ao projeto do Reator Multipropósito 

Brasileiro (RMB). A escola poderia alterar isso? Levar informação e reflexão aos alunos e a 

seus pais permitiria que a comunidade considere toda a informação científica que a população 

necessita e a partir disso, começar um processo de educação transformadora e crítica com 

relação à temática nuclear? São questões como essas que norteiam o nosso trabalho. 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1.  A Escolha do Município e Grupo a Ser Estudado 

 

 

Elevado à categoria de município por Lei Estadual nº 8092, em 28 de fevereiro de 1964, a 

cidade de Iperó tem o nome de um dos rios que limitam o território do município e significa, 

segundo a versão oficial, “águas profundas e revoltas”. Iperó fica localizado a 25 km de 

Sorocaba e a 116 km de São Paulo capital e possui cerca de 30 mil habitantes [13]. 

 

A cidade irá receber a instalação de um Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), prevista para 

2017/2018. O projeto prevê a construção do RMB em um terreno localizado no quilômetro 10 

da estrada municipal Bacaetava-Sorocaba, em Iperó. A área tem o tamanho de 

aproximadamente dois milhões de metros quadrados e localiza-se ao lado do Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), em Aramar. 

 

Este evento torna o município muito interessante do ponto de vista do estudo Representações 

Sociais (RS), pois a instalação do RMB irá modificar o cotidiano dessa população, suscitando 

discussão a respeito da relação ciência, tecnologia e sociedade, haja vista que já foi montado 

em Sorocaba um comitê regional da Coalizão Contra Usinas Nucleares com o objetivo de 

discutir a instalação do RMB. 

 

 

 

2.2.  Validação do Questionário e Visita às Escolas 
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Com o objetivo de se fazer uma validação do questionário elaborado (Figura 1), foi visitada a 

Diretoria de Ensino do município de Iperó, em novembro de 2014, sendo que uma funcionária 

aceitou responder o questionário. Como ela apresentou dúvidas ao responder, o questionário 

foi adaptado para ficar com maior clareza para os participantes. Este artigo, é a conclusão de 

uma parte da pesquisa e discussão iniciada no ano de 2014, apresentamos os resultados finais 

obtidos após o término de coleta dos dados em fevereiro de 2016, quando os últimos 

questionários foram recolhidos e analisados. 

 

Inicialmente foram escolhidas as escolas municipais e estaduais de ensino, mas a Diretoria de 

Ensino do município pediu que fosse realizado contato com o prefeito da cidade, para pedir 

autorização para a realização das entrevistas nas escolas municipais, com isso, a coleta de dados 

foi realizada em dezembro de 2015. A cidade conta com duas escolas estaduais, as quais foram 

procuradas para participar do estudo. Somente o corpo gestor de uma escola aceitou responder 

o questionário. Nas escolas municipais, como eram maioria, houve coleta maior de 

questionários, totalizando 62 questionários. Do total de questionários respondidos, 

considerando as escolas municipais e estaduais, 68% respondentes do sexo feminino e a faixa 

predominante de idade foi de 31 – 40 anos, correspondendo a 36% dos participantes. 

 

Todos os entrevistados antes de participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, o qual foi submetido ao comitê de ética da Universidade 

 

 

Figura 1: Imagem adaptada do questionário, que foi utilizado para realizar a pesquisa 

no Município de Iperó. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1.  Resultados 

 

A primeira parte do questionário objetivou coletar informações a respeito dos dados pessoais 

dos participantes. Que foram: 43 professores, 1 diretor(a), 3 coordenador(a), 2 secretário(a) e 

13 sem respostas, destes, 60% dos participantes possuem Pós-Graduação. Em 31% dos 

questionários enunciaram que trabalhavam em mais de uma escola, 48% somente na mesma 

instituição, tal fato pode ser positivo, tendo em vista a possibilidade de desenvolverem projetos 

na escola. Quando indagamos sobre os cargos que ocupavam, observou-se uma grande 

quantidade de professores do fundamental 1, total de 13, assim como uma grande quantidade 

de pessoas que não responderam, que correspondem a 20, e 6 questionários que foram 

respondidos pelo corpo gestor da escola, e os outros ficaram distribuídos entre as disciplinas 

específicas.   

 

Na segunda parte do questionário buscou-se investigar o conhecimento dos participantes com 

relação à temática nuclear de uma forma geral, bem como com a relação à implementação do 

RMB no município.  

 

A pergunta de número 1, objetivava conhecer se os participantes sabiam o que era 

radioatividade ou se ouviram falar, 87% disse que já ouviram falar, porém, quando 

justificavam, ficou evidente os equívocos provenientes do senso comum, por exemplo, alguns 

conceitos errados, algumas respostas incompletas e também uma RS negativa com relação a 

temática, conforme exemplo: “Radiação em atividade”, “A noção de radioatividade está ligado 

a de EN” ou “Algo que acarreta dano tanto ao homem como a própria natureza”. A pergunta 

de número 2, está bastante relacionada à anterior, na qual questionamos se a radiação e a 

radioatividade eram as mesmas coisas, mesmo 76% dizendo que não são iguais, alguns não 

sabiam explicar, assim como notou-se os mesmos problemas da questão 1, por exemplo: 

“liberação de energia” ou “Radiação são os efeitos causados pelas ondas radioativas”. 

 

Na questão de número 3, foi perguntado o que os participantes achavam da tecnologia nuclear, 

57% responderam que consideram como perigosa e 6% não responderam esta pergunta. Nas 

justificativas podemos constatar que muitos possuem medo, por exemplo: “No Mundo já houve 

muitos acidentes nucleares” ou “Somente pelo senso comum, como assisti alguns filmes sobre 

Chernobyl, penso que seja da mesma maneira”. Alguns não tinham medo, mas certo receio, 

pois foram obtidas algumas respostas neste sentido: “A tecnologia não é ruim, ela é boa, porém 

o que podem fazer com a mesma que os preocupam”. 

 

A questão de número 4 perguntava se os participantes sabiam sobre a implementação do RMB, 

na cidade, 48% dos participantes falaram que tinham conhecimento do acontecimento e 50% 

não sabiam de nada. A questão 5 veio para complementar esta, perguntando se eles sabiam a 

finalidade do Reator e o que ele produzirá, 29% disseram que sabiam o que iria produzir, 

porém, algumas respostas na explicação foram equivocadas, como a produção de energia, 

relacionando o tema com o projeto do submarino nuclear, pois algumas notícias abordavam o 

assunto em jornais anteriormente, algumas respostas foram: “Energia nuclear”, “Ouvi falar 

que será produzido um motor para o submarino nuclear”, “Bateria para o submarino nuclear”. 
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Na questão 6, perguntamos aos participantes se eles acreditam que a população está sendo bem 

informada sobre a implementação do RMB. Como respostas majoritariamente, ou seja, 98% 

dos participantes responderam que não estavam sendo bem informados. Em seguida, foi 

perguntado se os participantes tiveram conhecimento sobre as audiências públicas, se 

participaram ativamente ou não e, ainda, se souberam o resultado da mesma. Tal questão foi 

discursiva e de todos os participantes, somente um foi à consulta pública e ficou sabendo da 

mesma. Porém, falou que não ficou sabendo do resultado, que não havia sido divulgado. 

 

A questão 8 indagou se algum órgão, governamental ou não, em algum momento, procurou as 

escolas para maiores esclarecimentos sobre a implementação do RMB e 97% dos participantes 

relataram que as escolas não foram procuradas por nenhum órgão para maiores 

esclarecimentos.  

 

Também foi perguntado sobre o tipo de conhecimento que eles supunham, que a mídia nos 

transmitisse sobre a temática nuclear. A maioria, respondeu de forma negativa com relação à 

mídia, como por exemplo: “Não penso que a mídia transmite um trabalho de conscientização” 

e “Importante manter a população consciente sobre esse tipo de assunto (tema), porém acho 

ainda muito precária essa “conscientização” transmitida pela mídia”. 

 

Última questão do questionário, perguntava qual seria o papel que a educação teria no processo 

de implementação do RMB. Por meio das respostas, decidiu-se dividir em algumas categorias, 

que seriam as palavras ou os sentidos que os participantes deixaram implícitos em suas 

respostas. Em uma ordem crescente, com relação à quantidade, foram citadas as seguintes 

palavras: “Não Sei”, “Construir conhecimento”, “Fundamental”, “Debater”, “Conscientizar 

e Informar”. A partir desse resultado é possível constatar que, apesar de significarem a escola 

como fundamental nesse processo, o seu papel não foi legitimado nessa questão. 

 

 

3.2.  Discussão 

 

Nas questões 1 e 2, as quais referiam-se aos conceitos básicos relacionados a temática nuclear, 

de uma forma geral, observamos uma vertente predominante de representação mais relacionada 

ao conhecimento técnico-científico do que social, ainda que esta representação apareça 

associada à uma interpretação mais negativa da questão. Esta constatação foi possível a partir 

da análise das justificativas realizadas pelos participantes, nas quais as palavras que mais 

apareceram foram: emissão, estrutura atômica, tecnologia nuclear, meio ambiente, acidentes, 

senso comum, medicina e diversos. Estes termos foram encontrados em 66 justificativas.  

 

Uma outra questão que merece destaque nessa discussão diz respeito ao porquê de terem sido 

identificados tantos equívocos com relação ao assunto, se a temática nuclear deverá começar a 

ser tratada no Ensino Fundamental II, mais especificamente no 9º ano e também no Ensino 

Médio, segundo a PCN e o Currículo do Estado de São Paulo. Uma resposta possível, pode ser 

encontrada a partir de uma reflexão a respeito do Ensino de Ciências de uma forma geral no 

país e com relação à formação de professores.  

 

A defasagem na educação de ciências no Brasil é uma questão histórica, pois sempre tentou-se 

importar modelos de educação já prontos, porém, que não condiziam com nossa realidade, 

somente para tentar acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico dos países 
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desenvolvidos, como segundo Nascimento [4], “...em relação ao ensino e à aprendizagem dos 

conteúdos científicos, bem como ao desenvolvimento de habilidades científicas pelos 

estudantes, visto que o país necessitava enfrentar a “guerra tecnológica” travada pelas 

grandes potências econômicas” [4]. Não é que uma reforma no ensino não tenha sido 

importante, mas o fato dela simplesmente ser imposta, sem nenhum modelo de adaptação para 

a nossa realidade, dificilmente daria certo. Porém, este método se repete até hoje, 

desconsiderando-se que para um método dar certo em um país, ele deve ser estudado e 

formulado de acordo com a cultura e os padrões locais. Isso significa que importar algo que 

está dando certo, não necessariamente dará certo em outros países sem adaptações necessárias.  

 

Outro aspecto dessa problemática é que para as mudanças serem efetivas, é necessário investir 

na formação e valorização dos professores. Todavia, atualmente no país, ainda é mantido um 

sistema majoritariamente tecnicista. E apesar de algumas propostas didáticas já cobrarem uma 

postura mais críticas dos estudantes, esta não adiantará, se não houver professores preparados 

e o sistema educacional não atender à esta dinâmica mais flexível de currículo. Não há reflexão 

e possibilidade de debate em um sistema voltado unicamente para se decorar conteúdos para o 

vestibular. Então, para que possamos usufruir de uma educação de qualidade, não só devemos 

adequar a educação básica, mas também a formação de professores, assim como Nascimento 

[4], descreve: 

 

“Muitos dos problemas do ensino de ciências apresentam uma raiz 

epistemológica, haja vista a existência de relações, compatibilidades e 

incompatibilidades entre os ideais de cientificidade e a didática das ciências. 

A superação desse problema pressupõe mudanças teórico-metodológicas nos 

cursos de formação de professores de ciências, rupturas com uma concepção 

positivista de ciência - e de ensino de ciências – como acumulação de produtos 

da atividade científica e a construção de uma didática e uma epistemologia 

próprias, proveniente do saber docente” [4]. 

  

Há também, dentro dessa problemática, falta de espaço no currículo das escolas para abordar a 

temática nuclear. Nesse sentido, este conteúdo é pouco trabalhado ainda na graduação, pois 

muitos professores não se sentem preparados para abordar a temática e os que abordam, a maior 

parte das vezes o fazem a partir de um conhecimento construído por informações provenientes 

da mídia, conforme refletiu Ayllón (2013) [9]. 

 

Na pergunta de número 3, os participantes responderam que achavam perigosa ou ruim a 

tecnologia nuclear. Dentro dessa perspectiva, a atual rejeição e a RS negativa que envolvem o 

tema, é devido à mudança de representação a respeito da área ao longo de seu desenvolvimento, 

com alguns eventos sendo fundamentais para que tais ressignificações ocorressem, como 

mencionamos na introdução do artigo. Esses foram fatores que fizeram aumentar o medo, que 

normalmente é elevado quando se trata do tema nuclear. Nesse sentido, desde a década de 1960, 

começaram a surgir estudos sobre percepção de risco devido a oposição do público em geral a 

alguns riscos tecnológicos, especialmente a tecnologia nuclear [2]. 

 

Por outro lado, dentro da percepção humana, encontram-se os estudos de percepção de risco, 

não pode ser analisado sem se refletir a respeito das representações e sentidos que o ser humano 

atribui a um determinado fenômeno, bem como do compartilhamento dessas interpretações da 

realidade em determinado contexto social. Caso o objetivo seja uma análise mais integrada de 
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uma determinada questão. Dentro dessa perspectiva, é preciso também refletir a respeito do 

fenômeno da RS que Segundo Alves-Mazzotti [1]:  

 

“Nas sociedades modernas, somos diariamente confrontados com uma grande 

massa de informações. As novas questões e os eventos que surgem no horizonte 

social frequentemente exigem, por nos afetarem de alguma maneira, que 

busquemos compreendê-los, aproximando-os daquilo que já conhecemos, 

usando palavras que fazem parte de nosso repertório. Nas conversações 

diárias, em casa, no trabalho, com os amigos, somos instados a nos manifestar 

sobre eles procurando explicações, fazendo julgamentos e tomando posições. 

Estas interações sociais vão criando “universos consensuais” no âmbito dos 

quais as novas representações vão sendo produzidas e comunicadas, passando 

a fazer parte desse universo não mais como simples opiniões, mas como 

verdadeiras “teorias” do senso comum, construções esquemáticas que visam 

dar conta da complexidade do objeto, facilitar a comunicação e orientar 

condutas. Essas “teorias” ajudam a forjar a identidade grupal e o sentimento 

de pertencimento do indivíduo ao grupo.” [1].  

 

Atualmente somos cobrados para expor nossas opiniões e tomar um posicionamento, muitas 

das vezes sem um prévio conhecimento sobre o assunto em questão. Todavia, o que muito 

predispõe nossas atitudes, muitas vezes são informações somente oriundas de notícias 

veiculadas nas mídias, como por exemplo: televisão, internet, jornais, revistas, rádio, como 

também conversas informais, troca de diálogos; essas são os maiores meios de informação a 

que temos acesso. Porém, em muitos casos, são notícias cheias de sensacionalismo, por causa 

de sua industrialização [1]. As notícias ruins as quais a população tem acesso, advém desses 

meios, em que o que ganham as manchetes, são informações que somente desfavorecem a área 

nuclear, como por exemplo, o acidente de Fukushima, que é considerado recente, que ficou 

semanas e até meses estampado em manchetes e até hoje ainda vemos notícias sobre ele. 

 

Nas questões de número 4 e 5, os participantes responderam se sabiam da implementação do 

RMB e o que ele produziria, respectivamente. Mesmo na questão 4, havendo uma porcentagem 

de 48% dos participantes afirmando que sabiam da implementação, na questão número 5, 

somente 29% disseram que sabiam o que será produzido. Foi possível constatar também que 

nas respostas, alguns discursaram sobre o submarino nuclear e até imaginam que esta seria a 

única finalidade do RMB. Acredita-se que esta afirmação de alguns participantes foi devido a 

alguns jornais da região, como “Cruzeiro do Sul” e “Diário de Sorocaba”, terem publicado 

matérias a respeito do submarino no período de 2012 – 2013 e 2016. O fato dos participantes 

não saberem o que se pode desenvolver com o RMB, pode estar relacionado ao 

desconhecimento da implementação, da falta de informação e até mesmo do ensino de ciência, 

conforme discutido anteriormente. 

  

Por outro lado, na questão de número 6, os participantes responderam quase que em sua 

totalidade, que não estavam sendo bem informados sobre a implantação do RMB. As 

justificativas de uma forma geral referiram-se a algumas questões importantes que merecem 

ser destacadas, como: a falta de interesse da população, a qual pode estar associada à uma 

linguagem técnica utilizada na divulgação e não compreendida pela maioria e à falta de uma 

divulgação expressiva realizada pelos meios de comunicação. 
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A questão número 7 indagou se os participantes ficaram sabendo das audiências públicas que 

houve na região, nesta questão somente um participante disse que tinha conhecimento. Esse 

desconhecimento da maioria dos participantes, deixa evidente como teria sido importante a 

participação das escolas no processo da implementação do RMB, nas audiências públicas 

ocorridas no município e região, pois nelas a comunidade pode fazer sua voz ser ouvida, retirar 

dúvidas, levantar críticas, buscando assim, solução para ambas as partes e no caso da escola, 

poderia transmitir essas informações para a comunidade estimulando o debate e a reflexão, tão 

importante nesses processos decisivos à sociedade.  

 

Analisando o relatório da audiência pública[14], percebe-se que houve inciativas de divulgação 

das audiências, porém elas não foram efetivas. Os meios utilizados pelos responsáveis do 

projeto foram: Diário Oficial da União, veículos de comunicação da região, carro de som, rádio 

local, faixas para divulgação. Porém mesmo com todas essas “ferramentas” de divulgação, 

houve pouca participação pública, acreditamos que alguns fatores podem ter influenciado o 

baixo envolvimento do público como os lugares que as faixas foram expostas, eram de pouca 

movimentação e onde geralmente se tinha trânsito de carro, o que dificultava a leitura. Outro 

fator que pode ter colaborado foi o dia escolhido para a audiência ter sido durante a semana e 

à noite; O carro do som só passou em um local específico, em bairro próximo ao 

empreendimento, em horário comercial e na hora que muitos estavam trabalhando; As 

chamadas noticiadas nos jornais da região também foram alocadas de forma a obter pouco 

destaque e baixa visibilidade, dificultando a visualização de quem está lendo, entre outros 

fatores. Na figura 2, podemos visualizar um recorte de imagens extraídas do relatório da 

audiência pública do RMB [14]. 

 

 
 

Figura 2: Convite para a audiência divulgada em jornais e faixas informativas, e fotos 

da audiência pública em Iperó. Imagens adaptadas de RMB [14]. 
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Na questão número 8, os participantes majoritariamente, responderam que a escola não foi 

procurada por nenhum órgão, seja ele governamental ou não, para poder receber maiores 

esclarecimentos a respeito do empreendimento. Esse fato não é exclusividade da 

implementação do RMB na cidade de Iperó, e pode ser considerado uma questão problemática 

histórica. Desde a II Guerra Mundial, e com o avanço crescente da ciência e tecnologia, 

acarretou-se no distanciamento da relação Sociedade – Ciência – Tecnologia, advindo então, 

um abismo entre essas categorias, aparentemente intransponível. As especializações do ensino 

superior que ocorreram no século XIX, trouxeram essa questão, já que a ciência, em sua 

origem, estava fortemente ligada às humanidades, dificultando assim, a comunicação entre 

cientistas e leigos [12].  

 

Na questão número 9, em que os participantes falaram sobre o papel da mídia, muitos tiveram 

uma opinião negativa com relação à função da mídia. No geral, muitos não confiam no que os 

meios de comunicação nos transmitem, a linguagem técnica dificulta o entendimento e os 

meios de comunicação não favorecem uma conscientização com relação à temática nuclear.  

 

Com o retorno da tecnologia nuclear as mídias, principalmente após o acidente de Fukushima, 

muito têm-se feito para conscientizar a população sobre os riscos e benefícios de determinada 

tecnologia. Mas atualmente é reconhecido, que a comunicação de risco não envolve apenas 

informações sobre riscos, mas também a troca de percepções, opiniões e preferências entre uma 

série de atores sociais. A comunicação de risco, não pode ser interpretada como mera 

transmissão de informações, de dados científicos, de um público especialista para um leigo. 

Tal simplificação pode originar interpretações equivocadas dificultando o processo de 

aceitação pública da tecnologia nuclear [2]. 

 

A indústria cultural, incluindo a jornalística, também limita e condiciona parte da população 

ao impor o que se deve ser consumido. O medo histórico da população perante a tecnologia 

nuclear, é, hipoteticamente, um dos principais atrativos para se vender notícias sobre o tema, 

com isso, pode-se notar a questão do sensacionalismo, em que a notícia sendo é transformada 

em um produto semelhante ao de publicidades, segundo autores [2].   

 

É importante ressaltar que ao se fazer uma comparação da figura 2, as quais apresentam as 

convocatórias para a audiência e as notícias depois da audiência figura 3, que se encontra a 

seguir, consegue-se notar que, após a audiência ocorrer, estampou-se manchetes de jornais, 

enquanto a convocatória, foi somente uma notícia pequena em locais de baixo destaque, 

escondida. O fato também pode ser considerado como um problema, pois se imaginarmos que 

muitos dos jornalistas responsáveis por escreverem uma matéria científica não têm uma base 

teórica para discorrer sobre o tema, o que pode agravar o fenômeno da RS negativa e favorecer 

a disseminação de equívocos sobre a temática nuclear. Além de não conseguirem a neutralidade 

em seus discursos e acabar expondo seu ponto de vista implícito ou explicito, e, 

consequentemente, influenciar as decisões dos leitores. A amplificação desta problemática 

pode ser feita ainda com reportagens do tipo “comemorativas”, as quais não deixam 

determinados sentimentos serem “apagados”, como por exemplo: “cinco anos após desastre, 

saiba como está a vida na região de Fukushima”[15]. 
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Figura 3: Imagem adaptada das matérias publicadas nos jornais após a realização da 

audiência pública, extraídas do RMB [14]. 

 

Na pergunta de número 10, os participantes tiveram que discorrer sobre qual o papel que a 

educação teria na implementação do RMB. Como anteriormente citado, uma das palavras que 

mais aparecem no discurso é que a escola teria como papel “informar”. Isso reflete um ensino 

transmissivo, o que atualmente é considerado arcaico. O papel da escola neste caso seria de 

provavelmente estudar o caso, para encontrar uma maneira que seja mais efetiva de levar 

conhecimento, conscientização e espírito crítico à população. Entretanto, para que ocorra, seria 

ideal os responsáveis pelo projeto do RMB construir o conhecimento junto com a comunidade 

escolar de um modo geral. Deste modo, a escola poderia este papel de conscientização, 

informação, já que foi constatado anteriormente, que a comunidade escolar, principalmente 

professores, não se apropriaram de conhecimentos suficientes sobre a temática, dificultando 

até mesmo um ensino transmissivo que venham a realizar sobre a tecnologia nuclear.  

 

Porém, para que este papel citado da escola possa realmente ser efetivo, deve-se repensar a 

estrutura educacional, que ainda segue o ensino tecnicista, em que somos influenciados por 

todo um sistema, seja ele educacional e midiático, nestes momentos temos que reconhecer o 

fato da opressão e se afirmamos que a educação é a afirmação de liberdade [5], sendo assim 

podemos dizer que não somos educados e muito menos livres. 

 

A grande preocupação de Paulo Freire é a mesma de toda a pedagogia moderna: uma educação 

para a decisão, para a responsabilidade social e política [5]. Este modelo de educação proposto 

por ele, pode ser possível, quando tivermos mais consciência que podemos ser facilmente 

influenciados e sempre procurarmos saber as várias dimensões de uma determinada 

problemática, sem nos basearmos apenas no que a mídia nos apresenta e também sermos 

críticos o suficiente, para que não somente compartilharmos de forma inconsciente as RS 

negativas. A escola é um grande e o maior espaço formal de divulgação científica, os 

professores são grandes formadores de opinião e é deles uma parcela da responsabilidade da 

formação de novos cidadãos, pois a educação também é uma ação política [6]. Então, para que 

seja realizada tal tarefa, deve-se investir também em um novo modelo de ensino para a 
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formação de professores, no qual a ciência e o ensino de ciência deverão humanizar-se e 

assumir um caráter político e social, pois estas são as atividades que podem possibilitar aos 

cidadãos novas formas de compreender a realidade, agir sobre ela e transformá-la [4]. 

 

   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao compararmos as respostas dadas pelos participantes das diferentes escolas, não foi 

verificado diferenças significativas, independente em qual Bairro que a escola estava 

localizada, centro ou periferia, mais próximo ou mais distante do empreendimento, haja vista 

que elas apresentaram um padrão de RS social negativa com relação à temática, bem como 

quase que total desconhecimento com relação ao RMB. 

 

Independente do grau de escolaridade, ainda há muito desconhecimento relacionado a temática 

nuclear. Muitos participantes cometeram equívocos ao responder sobre conceitos da tecnologia 

nuclear, mesmo o conteúdo devendo ser tratado no ensino de ciências e no ensino médio da 

formação básica. Com isso, constatamos uma grande ineficiência do nosso sistema de ensino 

atual com relação ao tema. 

 

Foi verificado que muitos participantes não sabiam sobre a implementação do reator, as 

informações levadas para a comunidade foram insuficientes e restritas, segundo a percepção 

dos entrevistados, a audiência pública que houve foi mal divulgada além do horário tardio e ter 

sido realizada durante a semana. 

 

Novamente, afirmamos que as escolas em nenhum momento foram procuradas para receberem 

maiores esclarecimentos, mesmo ela sendo o maior lugar de divulgação científica formal que 

nós temos e por ela ter uma relação próxima com a comunidade. Por isso, o papel da escola é 

de fundamental importância, pois, além de construir conhecimento, ela é responsável pela 

formação de novos cidadãos, formadora de opinião e divisão política. E quando a escola não é 

procurada para esclarecer determinados tipos de dúvidas e também para fazer o papel de 

intermediação entre especialistas e a comunidade, os indivíduos recorrerão à mídia, a qual, de 

uma forma geral, apresenta uma visão parcial, deturpada que contém muitos equívocos e 

posicionamentos dos jornalistas, que geralmente não são jornalistas científicos. 

 

Para que seja modificado este quadro visualizado na comunidade, teria que haver mudanças 

não somente na educação. Em Iperó, os órgãos governamentais e não governamentais 

responsáveis pela implementação do RMB, teriam que manter uma relação próxima e contínua 

com a comunidade e a escola, pois, como foi citado nos resultados e discussões, o 

distanciamento de ARAMAR das escolas e da comunidade causou um possível sentimento de 

medo, pelo fato das pessoas desconhecerem o que está sendo desenvolvido por ARAMAR. E 

o que é desconhecido gera medo, sendo que a sociedade os compartilham por causa do 

fenômeno da RS. 

 

Seria fundamental a efetivação de políticas públicas na região, juntamente com a escola, e um 

trabalho de educação ambiental com um cunho reflexivo e crítico, de forma a favorecer a 

diminuição da alta percepção de risco negativa e a representação social negativa com relação 

à tecnologia nuclear na região. 

 

Segundo Coimbra,  
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“Debater o medo e a insegurança hoje presente em todos os centros urbanos 

é pensar como tais sentimentos têm sido produzidos. Não os entendo, portanto, 

como fazendo parte da natureza do ser humano, da sua essência. Como 

quaisquer outros sentimentos, eles têm uma história, pois são forjadas em 

determinadas épocas, ou determinadas formas e maneiras. O que hoje está 

posto no mundo, inclusive os nossos sentimentos que julgamos ser 

exclusivamente aspectos da nossa natureza, têm um caráter histórico e, 

portanto, mutável.” [16]. 

 

Então, seria possível que a educação alterasse a cultura do medo, sobre a tecnologia nuclear? 

Parafraseando Paulo Freire: não, a educação não transforma cultura, porém ela transforma os 

indivíduos, e estes são capazes de mudar culturas. Com isso, pode-se dizer que por meio da 

educação podemos diminuir a percepção de risco com relação à tecnologia nuclear no 

Município de Iperó. 
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