
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

 

Desafios de Comunicação na Perspectiva da Área Nuclear no Brasil
1
 

 

Tariana Brocardo MACHADO
2
 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 

 

Resumo 

 

O presente artigo expõe uma análise sobre os desafios encontrados por profissionais da 

área nuclear no Brasil em relação à comunicação com a sociedade. Resulta de um 

estudo descritivo e qualitativo feito por meio de entrevistas realizadas com oito 

profissionais das áreas de comunicação, gestão e técnica das organizações da área 

nuclear CNEN, Eletronuclear e IPEN entre outubro de 2015 e março de 2016. Os 

resultados são apresentados com análise de conteúdo categorial e apresentam um recorte 

da dissertação de mestrado da pesquisadora. Os dados apontam não somente para a falta 

de aceitação pública e a dificuldade de comunicar os benefícios das aplicações pacíficas 

da energia nuclear como entraves ao diálogo com a sociedade, mas também para 

questões operacionais como falta de verba e ausência de funcionários preparados para 

exercer a função em seus quadros. A pesquisa foi apoiada pela CAPES. 
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Introdução 

 

 

Na tradução da informação técnica para estabelecer um diálogo com a 

sociedade, a área nuclear esbarra em sua própria história, que contempla globalmente a 

tragédia das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e acidentes nucleares como 

Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, bem como localmente o desenvolvimento 

do programa nuclear brasileiro em segredo sob a ditadura militar e o incidente 

radiológico de Goiânia, que vitimou brasileiros.  
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Ao ser desenvolvida no âmbito público, tratar do interesse público, e ser 

entendida como “processo de comunicação instaurado em uma esfera pública que 

engloba Estado, governo e sociedade, como um espaço de debate, negociação e tomada 

de decisões relativas à vida pública do país” (MATOS, 2011, p.45), a comunicação da 

área nuclear localiza-se no território da comunicação pública. Também, por tratar de 

temática sensível à humanidade, que se percebe sob permanente ameaça, a comunicação 

da área nuclear é também comunicação de risco. Por isso, ela precisa considerar a 

complexidade da tomada de decisões por parte dos seres humanos, em que se faz 

necessário conhecerem-se os riscos, o que é insuficiente para a reação, entretanto 

(BATISTA, 2007).  

No caso da área nuclear, muito por causa de situações de crise como essas 

mencionadas, a comunicação é complexa e demanda ações alternativas visando à 

mudança de percepção do risco por parte da comunidade. Mesmo que o risco real possa 

ser baixo, se a percepção de risco por parte da sociedade é alta, o risco total também é 

alto e deve ser endereçado dessa forma (SANDMAN, 1988). Determinados episódios 

históricos sugerem que alguns processos sejam altamente emocionais e gerem forte 

rejeição. Em momentos de crise, por definição, quase não há tempo para se reunir 

representantes do público para entender suas necessidades e preocupações. No que 

concerne à comunicação, trocar informações com esse público potencial como parte de 

esforços de planejamento de emergências é fundamental (LUNDGREN; MCMAKIN, 

2004). 

A instalação de uma usina nuclear em uma determinada região pode gerar a 

disseminação do comportamento de ‘stigma’. “O modelo ‘stigma’ sugere que há um 

problema muito difícil para comunicação de risco e que é importante escrutinar” 

(SJÖBERG, 2007, p.80-81).  

Os pesquisadores de risco observam o fenômeno de rejeição e antagonismo 

“nimby” – “not in my backyard” ou “não no meu quintal” – também na área nuclear, 

dando conta de grupos que não desejam nem a geração de energia elétrica nem o 

armazenamento de lixo nuclear nas cercanias de suas cidades. Uma das maneiras de se 

lidar com o “nimby” em relação à energia nuclear é o trabalho com o conceito de 

benefícios. Informações sobre benefícios e riscos influenciam na melhora ou piora da 

avaliação sobre a energia nuclear, que levam a inferências sobre risco e benefício 

consonantes com a informação fornecida (FINUCANE et al., 2000). 
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A percepção de risco usada é para julgar eventos dos quais o indivíduo tem 

pouco conhecimento (BATISTA, 2007). Por isso, uma etapa anterior aos esforços de 

comunicação é a de que os países definam políticas claras de seus planos de expansão 

de energia. A comunicação em si não é o agente da deliberação política sobre a matriz 

energética, mas trabalha de forma integrada dentro de um projeto de desenvolvimento 

da nação. Depois do acidente de Fukushima, muitos países reduziram sua aceleração em 

direção ao maior uso da energia nuclear. Entretanto, ela permanece um importante 

recurso:  

Fukushima certamente jogará uma pá-de-cal sobre sonhos de intrépido avanço 

do uso da energia nuclear para gerar eletricidade. Mas, como mostram os casos 

da China, da Índia, da Rússia (e mesmo dos EUA) isso está longe de significar 

algum sério obstáculo à expansão de tão controversa indústria. (VEIGA, 2011) 

 

Como o Brasil prevê sua expansão energética no Plano Nacional de Energia 

2030 (MME; EPE, 2007), o país precisa estar preparado para o aumento do uso da 

energia nuclear para a geração de eletricidade, e o caráter dialógico da comunicação é 

fundamental para a atribuição de credibilidade e confiança por parte da população, 

especialmente em seus caráteres de risco e crise.  

Para que a comunicação de risco tenha sucesso, ela deve ter uma modelo de 

trabalho realista das partes que tomam parte no episódio comunicacional. É 

necessário transcender as explicações do senso comum porque na ciência social 

e comportamental, senso comum raramente é uma boa primeira aproximação da 

verdade. (SJÖBERG, 2007, p.81) 

 

Muito ainda em termos de comunicação com a sociedade pode ser feito na área 

nuclear, sobretudo no Brasil. Depois do recente acidente de Fukushima, a comunicação 

demonstra ainda ter um longo caminho para percorrer em termos de agilidade, 

transparência e diálogo. É preciso estar-se atento, no entanto, para que os graves 

incidentes radiológicos do passado não se transformem na única voz marcante da 

metanarrativa
3
 da área nuclear.  

                                                           
3
 O termo metanarrativa é usado neste trabalho tal qual propõe Rodrigues (2015), como um esquema 

conceitual abstrato (BENDASSOLI, 2007) composto por relato central que agrega muitos pequenos 

relatos sobre um tema (NASSAR, 2013); uma espécie de metarrelato (LYOTARD, 1991). 
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A metanarrativa da área nuclear transformou-se, assim, em algo de conteúdo 

percebido como nocivo para as pessoas e o planeta. O conceito de “sociedade de risco” 

de Beck (2010) aborda o momento atual em que os aspectos negativos do progresso são 

o que move as sociedades e o desaparecimento de suas questões basilares abre caminho 

para novas possibilidades de configurações. O autor atua nessa nova narrativa:  

 

[...] muitos perigos – por exemplo, o das radiações atômicas – são invisíveis e 

imperceptíveis para o homem comum. O que significa: destruição e denúncia 

são realidades midiatizadas por símbolos – tal como a “morte das florestas” 

(Waldsterben). É somente através de imagens e símbolos culturalmente 

significantes e publicamente encenados, que o nosso cotidiano pode tornar-se 

“atento” aos perigos imperceptíveis. (BECK, 2010, p. 230-231) 

 

Assim, os desafios da comunicação da área nuclear no Brasil são inúmeros. Para 

conhecê-los na perspectiva de quem é responsável pela comunicação do setor, realizou-

se esta pesquisa.  

 

Pesquisa 

 

O artigo é um enquadramento dos resultados da dissertação de mestrado da 

pesquisadora (MACHADO, 2016). Ele tem caráter descritivo, qualitativo, com dados 

primários obtidos em entrevistas realizadas oito profissionais com status gerencial ou de 

diretoria das áreas de comunicação, de gestão e técnica das organizações da área nuclear 

CNEN, Eletronuclear e IPEN entre outubro de 2015 e março de 2016. Foi realizada a 

análise de conteúdo categorial nos dados. A pesquisa foi apoiada pela CAPES.  

 

Resultados 

 

A análise das entrevistas permitiu a identificação de 10 códigos para a categoria 

‘Desafios enfrentados pela área nuclear na comunicação’, que apresenta as dificuldades 

apontadas pelos entrevistados na hora de realizar a comunicação da área nuclear com os 

diferentes stakeholders: Funcionários sem tempo ou preparo para a função; Falta de 

verba; Desprestígio da área nuclear; Dificuldade de renovação do quadro funcional; 

Burocracia institucional / motivos e cargos políticos; Falta de aceitação pública da 

energia nuclear; Falta de interesse da mídia; Linguagem técnica inadequada; 
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Desprestígio da comunicação na área nuclear; Comunicar os benefícios da área nuclear.  

Os exemplos de cada código estão demonstrados no quadro 1. 

Quadro 1 - Exemplos de códigos da categoria Desafios enfrentados pela área nuclear na 

comunicação 

Modificado de Machado (2016) 

Desafios enfrentados pela área nuclear na comunicação  

Funcionários sem tempo ou 

preparo para a função 

"Isso não existe em lugar nenhum do mundo você ficar refém do 

funcionário, do tempo morto dele. Estou exagerando porque há 

alguns com a consciência muito grande e fazem das tripas coração 

para poder atender a qualquer chamado, pedido de palestra, visita e 

entrevista. Mas isso tinha que ser formalizado no sentido de ser 

reconhecido como uma atividade de trabalho, uma atividade 

formal."  

Falta de verba Qualquer programa que é colocado não é apreciado porque o cara 

vai falar 'se você não tem dinheiro para a pesquisa, como eu vou 

ter dinheiro para divulgar? Por que eu vou dar prioridade para 

isso?'. Essa é a dificuldade que a gente tem aqui." 

Desprestígio da área nuclear "Na medida em que a área está desprestigiada, há dificuldades de 

todas as naturezas." 

Dificuldade de renovação do 

quadro funcional 

"Para isso acontecer nós teríamos que passar por recomposição do 

quadro de funcionários." 

Burocracia institucional / 

motivos e cargos políticos 

"Países estruturados nessa forma, responsáveis, você não tem essa 

questão de cargos de carreira sendo ocupados por cargos políticos, 

tem toda uma outra filosofia. Está muito bem definido isso."  

Falta de aceitação pública da 

energia nuclear 

"... a aceitação pública varia igual à lei da gravidade, 

contraproporcional ao quadrado do inverso da distância, quanto 

mais longe, mais contra.   

Falta de interesse da mídia "... você tem a mídia que também não tem um esclarecimento 

suficiente, mas também não procura ter."  

Linguagem técnica 

inadequada 

 "Desse tempo todo que eu estou na área, a gente percebe muito 

bem isso. Você não consegue ter esse tipo de comunicação que 

flua. Normalmente, a nossa comunicação é muito técnica e não é 

um linguajar muitas vezes acessível..."  

Desprestígio da comunicação 

na área nuclear 

"E aí já caímos num outro problema que é a pouca importância 

estratégica que a comunicação tem..." 

Comunicar os benefícios da 

área nuclear 

"O papel na área nuclear é de tentar mostrar que a energia nuclear 

tem suas aplicações e algumas delas imprescindíveis e que a 

sociedade tem que se apropriar disso..."  

 

A categoria ‘Desafios enfrentados pela área nuclear na comunicação’, que teve 

19,5% do total de menções às 11 categorias do levantamento completo, esteve presente 

de forma equilibrada na fala dos diferentes perfis de entrevistados: comunicadores, com 

34,2% das menções, técnicos, com 33,6%, e gestores, com 32,2%, como mostra a figura 

1. 
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Figura 1 – Referências à categoria Desafios enfrentados pela área nuclear na comunicação 

Fonte: Machado (2016) 

 

 
 

Figura 2 – Referências a códigos da categoria Desafios enfrentada pela área nuclear na 

comunicação  

Fonte: Machado (2016) 
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Os comunicadores apontaram ‘falta de verba’ como o principal desafio 

enfrentado pela área nuclear na comunicação, com 29,4%, seguido de ‘falta de aceitação 

pública da energia nuclear’, com 23,5%, e ‘desprestígio da comunicação na área 

nuclear’, com 11,8%, como demonstra a figura 2. Em seguida, aparece a dificuldade em 

‘comunicar os benefícios da área nuclear’, com 9,8%. Com 5,9% cada, são 

mencionados ‘funcionários sem tempo ou preparo para a função’, ‘dificuldade de 

renovação do quadro funcional’ e ‘burocracia institucional ou motivos e cargos 

políticos’. Já com 3,9% cada são citados ‘desprestígio da área nuclear’ e ‘falta de 

interesse da mídia’. Não há menções a ‘linguagem técnica inadequada’. 

Os técnicos reforçam mais a presença da dificuldade em ‘comunicar os 

benefícios da área nuclear’, com 38%, seguida de ‘falta de aceitação pública da energia 

nuclear’, com 34%. Com menor representatividade estão ‘burocracia institucional ou 

motivos e cargos políticos’ (8%), ‘linguagem técnica inadequada’ (8%), ‘falta de verba’ 

(6%), ‘desprestígio da comunicação na área nuclear’ (4%) e ‘falta de interesse da mídia’ 

(2%). Os demais desafios não são mencionados por técnicos.  

Os gestores observam a ‘falta de aceitação pública da energia nuclear’ como 

principal desafio, com 29,2%, seguido de ‘falta de verba’ e da dificuldade em 

‘comunicar os benefícios da área nuclear’, com 16,7% cada. Com igual 

representatividade de 10,4% aparecem a ‘dificuldade de renovação do quadro funcional’ 

e ‘burocracia institucional ou motivos e cargos políticos’. Já com 6,3% de frequência 

são mencionados os desafios ‘funcionários sem tempo ou preparo para a função’ e 

‘linguagem técnica inadequada’, seguidos de ‘desprestígio da área nuclear’, com 4,2%. 

Os demais desafios não foram mencionados pelos gestores entrevistados.  

Para comunicadores, a falta de verba específica para destinar à contratação de 

equipes de comunicação é a dificuldade mais presente, enquanto os técnicos observam 

que a comunicação dos benefícios que a área nuclear gera para a sociedade é o principal 

desafio e os gestores colocam a falta de aceitação pública em foco. 

 

Considerações finais 

 

As dificuldades apontadas pelos profissionais da área nuclear em relação à 

comunicação pública e comunicação de risco não tangenciam apenas a falta de 

aceitação pública em relação ao setor e o desconhecimento da população das aplicações 
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pacíficas da energia nuclear, mas mostram também a falta de recursos por que passa a 

área, que não dispõe de verbas para a contratação de profissionais especializados ou 

mesmo reposição de quadros aposentados. Assim, mesmo que nem todas as dificuldades 

levantadas sejam essencialmente de ordem comunicacional, elas impactam a qualidade 

da comunicação estabelecida com os diferentes segmentos da sociedade. Nesse sentido, 

para além das características básicas de uma boa comunicação transparente e de mão 

dupla visando à cidadania, há de haver empenho por parte do governo federal, gestor 

maior das organizações da área nuclear no país, em buscar soluções para esse complexo 

desafio, a fim de que o segmento possa continuar o seu trabalho na busca do diálogo 

com os stakeholders.   
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