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RESUMO

Um acidente radiológico, geralmente, acaba por trazer danos à sociedade. O acidente de Goiânia, que completa 30 anos

em 2017, não poderia ser diferente. Porém, a polissemia do termo acidente, que normalmente remete a malefício, pode

também levar à discussão de temas sociais, gerando assim conhecimento. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi

apresentar algumas contribuições para o aprendizado na área de radioproteção a partir deste acidente.  No caso, foi

realizada uma oficina temática, junto aos alunos do Curso de Especialização em Proteção Radiológica e Segurança de

Fontes  Radioativas,  oferecido  conjuntamente  pelo  Instituto  de  Radioproteção  e  Dosimetria  (IRD)  e  a  Agência

Internacional  de  Energia  Atômica  (AIEA),  enfocando  a  atuação  do  IRD  durante  o  acidente.  Para  isso,  alguns

professores do curso fizeram um depoimento sobre qual foi o maior legado do acidente para a área de radioproteção. A

partir  da  análise  dos  discursos,  foi  realizada  a  oficina  para  discutir  a  relevância  do  acidente.  Assim,  procurou-se

evidenciar o acidente radiológico como uma ferramenta de aprendizado no campo da ciência nuclear, abrindo espaço às

discussões de um conhecimento mais amplo sobre as radiações ionizantes. Desta forma, não é possível negar o avanço

tecnológico  e  nem  renegar  o  aprendizado  originado  desta  tragédia  em  solo  brasileiro,  entendendo-se  que  as

investigações relativas a aspectos históricos da ciência acabam por levar à novas implicações no ensino de ciências.
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1.INTRODUÇÃO

O acidente de Goiânia, conhecido como o acidente do “Césio-137”, é considerado o maior acidente

radiológico do mundo,  colocando o Brasil  no rol  de países envolvidos  em um trágico acidente

radioativo  [1].  O  acidente  aconteceu  a  partir  da  violação  de  uma  fonte  de  137Césio  altamente

radioativa  (com  atividade  de  50,9  TBq  ou  1375  Ci),  que  foi  espalhado  no  meio  ambiente,

provocando  a  contaminação  de  diversos  locais.  Porém,  somente  após  15  dias  foi  feita  a

comunicação  à  Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear  (CNEN),  que  por  sua  vez  notificou  a

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) [2]. Foi então acionado um plano de emergência

do  qual  participaram  a  CNEN  e  várias  instituições,  inclusive  o  Instituto  de  Radioproteção  e

Dosimetria (IRD).

2.MATERIAIS E MÉTODOS

Após este acidente, questiona-se como a sua história poderia contribuir com a educação para a

ciência? [3]. Ao investigar e tentar responder esta pergunta, e considerando a relevância do acidente

para o aprendizado em radioproteção, foi realizada uma oficina temática, junto a uma turma do

Curso de Especialização em Proteção Radiológica e Segurança de Fontes Radioativas, oferecido em

conjunto pelo IRD e a AIEA, enfocando a atuação do IRD durante o acidente. Para isso, alguns

professores (muitos dos quais atuantes no acidente) do curso fizeram um depoimento sobre qual foi

o maior legado para a área de radioproteção. A partir da análise dos discursos, os principais pontos

foram destacados e realizada uma revisão bibliográfica sobre os temas. Após esta etapa ocorreu a

oficina em sala de aula, na qual foi feita uma apresentação dos pontos destacados e promovida uma

discussão com os alunos da relevância do acidente, com ênfase na radioproteção.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a análise dos discursos dos professores e a discussão junto aos alunos sobre o acidente, pode-

se observar que várias ações em radioproteção evoluíram desde então, principalmente nas áreas da

Física Médica (como por exemplo a adoção do “Azul da Prússia para acidentados), da Emergência

Radiológica (como por exemplo a classificação de eventos, a comunicação com o público, a adoção

de  um  plano  de  ação  para  acidentes  radioativos)  e  do  Serviço  Social  (como  por  exemplo  o

tratamento psicológico e assistência social à família das vítimas).



Jansen, L. C.; Razuck, F. B. ● IJC Radio 2017 ● 2017 3

4.CONCLUSÕES

As investigações relativas a aspectos históricos da ciência, bem como as relações entre ciência e

sociedade,  acabam  por  levar  à  novas  implicações  no  ensino  de  ciências.  Assim,  procurou-se

evidenciar o acidente radiológico de Goiânia, como uma ferramenta de aprendizado no campo da

ciência nuclear, abrindo espaço às discussões de um conhecimento mais amplo sobre radioatividade

e radiações ionizantes. Desta forma, não é possível negar o avanço da tecnologia e da ciência após

três décadas do acidente e nem renegar o aprendizado dessa tragédia radiológica em solo brasileiro.

Ao completar trinta anos do trágico acidente com 137Césio, é preciso discutir possíveis contribuições

na área das ciências radiológicas, formando profissionais ainda mais capacitados para desenvolver

suas atividades, com conhecimentos sólidos no que diz respeito a radioproteção tendo como marco

norteador algumas lições aprendidas em acidentes.
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