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PREFáCIO

A originalidade deste livro reside na etnografia pioneira da única usina 
nuclear existente no Brasil, na época, e na construção de uma antropologia 
do trabalho em situação de risco. Dentre os estudos sociológicos e antro-
pológicos sobre comunidades de trabalho, este se destaca por tratar de uma 
situação de caso-limite, em que o risco e o perigo constituem-se num pano 
de fundo sempre presente, condicionando a vida social local. Na sua preocu-
pação com uma análise da cultura do risco específica desse grupo, Gláucia 
Oliveira da Silva fez um sensível trabalho de observação direta, tanto no 
interior da usina, quanto em suas vilas, onde moram seus trabalhadores e 
funcionários. Ela pôde, assim, captar a “melancolia” dessa comunidade 
de trabalho, prestando atenção à interiorização das relações sociais pelos 
agentes, às redes de sociabilidade atravessadas por relações hierárquicas, à 
dinâmica das fofocas como reveladoras das tensões locais.

Apesar de ser um estudo sobre trabalhadores estáveis de uma empresa estatal, 
produto da parte mais “abastada” da precária sociedade salarial brasileira, 
e apesar destes trabalhadores lidarem com a “alta tecnologia” envolvida 
em uma usina nuclear, há problemas comuns aos de trabalhadores manuais 
ou fabris “tradicionais”. Assim, a autora destaca o problema dos turnos de 
trabalho, o regime de plantão e de urgência implícito nesse tipo de usina, 
trazendo conseqüências ao nível familiar e à estabilidade dos casais. Ela 
mostra, também, como nesta indústria a manutenção torna-se mais impor-
tante que o processo de operação ele próprio. A autora escolhe os rituais 
de descontaminação como ilustração significativa deste fato. A produção 
é “contaminada” pelas operações de radioproteção: a importância dos es-
pecialistas de segurança acaba sobrepujando ou invertendo a autoridade de 
outros operadores e especialistas de posições superiores. Por outro lado, o 
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contraste entre a sala do painel de controle e o “chão de fábrica” aponta 
para a importância do conhecimento empírico da planta fabril e para a re-
constituição do trabalho manual tradicional no interior da “alta tecnologia”, 
onde aparecem as mesmas ironias dos dominados em relação à hierarquia. 
Esta última aparece mais enrijecida na usina nuclear devido aos próprios 
preceitos de segurança industrial, como ilustra a exigência de carteiras e 
crachás indispensáveis para a movimentação dentro da fábrica. Por outro 
lado, o investimento em formação e a diplomação técnica denotando uma 
busca de mobilidade para o alto da estrutura social provoca, no entanto, 
frustrações no trabalho de operação rotineira.

Os conflitos e frustrações no processo de trabalho aparecem também na 
rotina das vilas da usina: apesar do nível relativamente elevado de consu-
mo e de conforto doméstico, a uniformidade dos bairros, o seu isolamento 
geográfico em relação ao Rio de Janeiro e social em relação a Angra dos 
Reis aumenta o fechamento e a competição interna entre os vizinhos, fa-
zendo surgir o desejo de evasão para a grande cidade, especialmente para 
os filhos dos trabalhadores e empregados da usina. Além disso, ao discurso 
auto-tranqüilizante da segurança do trabalho da usina e da vida ao lado 
dela, contrastam os carros nas garagens sempre prontos a se enbrenharem 
velozmente pela Rio-Santos desde que qualquer alarme de evacuação se faça 
necessário diante de acidentes de vazamento de radioatividade esperados.

Por todas essas razões e muitas outras, este livro instigante, dominando a 
literatura sobre o trabalho, comunidade, risco e meio ambiente, é uma das 
contribuições mais notáveis para uma sociologia do drama vivido pelos 
trabalhadores e empregados do nuclear.

J. Sergio Leite Lopes
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende mostrar, a partir do material que pude sistematizar 
nas visitas à Usina Nuclear Angra I, no Município de Angra dos Reis, RJ, e 
às vilas residenciais de Furnas dela próximas, onde moram os trabalhadores 
da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, uma visão interna sobre a 
usina, isto é, compartilhada por seus próprios trabalhadores e familiares. 
Meu interesse pelo que pensam esses agentes, diretamente envolvidos 
por vínculos de trabalho e de vizinhança com uma fábrica cujo produto e 
substâncias processadas são tidos como muito perigosos,1  deve-se ao fato 
de parecerem lidar com o risco diferentemente de parcelas da população, 
entre as quais me incluo, que se organizam contra o que se convencionou 
chamar de nuclear. Imaginei que, obviamente, se partilhassem da mesma 
convicção daqueles que reagem ao nuclear como se quisessem prevenir 
uma catástrofe, jamais adotariam um estilo de vida centrado espacial e efe-
tivamente numa usina22  termonuclear; era, portanto, igualmente óbvio que 
deveriam ter motivos para sentirem segurança ao conviverem intimamente 
com este tipo de tecnologia.

Desde as primeiras entrevistas, percebi que meus interlocutores associavam 
explicitamente o medo, que eu mesma confessava sentir, à desinformação 
sobre o que seja o quotidiano da usina, garantindo que o conhecimento de 
causa era a base para se superar a infundada preocupação existente em torno 
do assunto. Com este argumento, minha tentativa de explicar outra maneira 
1 As palavras em itálico indicam que são trechos tirados de entrevistas, ou termos que, 

a meu ver, compõem os principais pontos de estruturação do universo conceitual dos 
entrevistados, enquanto as aspas marcam as palavras que pertencem à pesquisadora.

2 Optei por não escrever em itálico as palavras Angra I e usina para não sobrecarregar o 
texto de grifos.
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de lidar com este perigo  começava a se delinear. Minha intenção neste livro 
é mostrar como eles constroem a necessária confiança para partilharem seu 
dia-a-dia com uma esfinge, sem, pelo menos aparentemente se angustiarem 
em decifrá-la, tanto no âmbito do trabalho quanto no da moradia. Procuro 
estabelecer como o modo de morar e conviver se relaciona com a visão que 
têm da famosa vizinha. 

A palavra nuclear, adotada por cientistas sociais (Zonabend, 1989), físicos 
(Rosa, 1991) e ecologistas (Gabeira, 1987), refere-se a um conjunto de práti-
cas – cujos agentes incluem o governo (Secretaria de Assuntos Estratégicos, 
Ministério de Minas e Energia e empresas estatais), cientistas, técnicos e 
militares –, além de idéias a elas intrinsecamente associadas, cujo objeto 
principal é a manipulação de um tipo de matéria, mais exatamente  tório,  
urânio e  plutônio, utilizada na fabricação de artefatos, já que é dotada de 
uma propriedade física denominada radiatividade. Esta qualidade implica 
uma série de cuidados especiais para com a sua lida, uma vez que a dose 
de radiação emitida pelo tório e urânio enriquecidos e pelo plutônio pode 
atingir fatalmente a saúde de quem a ela se exponha. O tempo de exposi-
ção, a distância do material radiativo e a existência de obstáculos físicos 
que sirvam de isolamento para a fonte de radiação são os três aspectos 
convencionalmente considerados quando se trata de tentar controlar, evitar 
e reverter danos contra o bem-estar dos seres vivos. O fato de esta proprie-
dade operar invisivelmente complica o manuseio dos materiais ativos que, 
se for malsucedido, pode ocasionar a contaminação de seres e do ambiente.

Interpretar a concepção dos trabalhadores de Angra I e demais moradores 
das vilas sobre o nuclear, em sua vertente vista como pacífica, na qual se 
enquadram as usinas, torna-se uma questão associada à forma especial que 
as idéias de segurança e hierarquia, estruturadoras deste universo, assumem. 
No primeiro capítulo deste livro, apresento as linhas gerais que demarcam a 
discussão sobre como alguns agentes têm qualificado a alternativa pacífica 
da energia nuclear, acompanhando um histórico que pretende situar Angra I 
no Programa Nuclear Brasileiro. No segundo capítulo, trato da sociabilidade 
das vilas, tomando por base uma delas, Praia Brava, onde fiquei hospedada. 
No terceiro capítulo, apresento como se trabalha dentro da usina. No capítulo 
4, abordo o tema central, mostrando como trabalhadores e demais agentes 
pensam a questão do risco que a usina pode trazer. Finalmente, no capítulo 
5, além do exercício comparativo entre aspectos do modo de lidar com as 
atividades nucleares no Brasil e na França, a partir de uma monografia de 
Françoise Zonabend, relaciono de que forma a sociabilidade e a opção de 
morar nas vilas explicam a visão de risco partilhada pelos entrevistados.

Há vasta literatura sobre risco basicamente composta de trabalhos que se 
enquadram dentro da perspectiva teórica chamada análise de risco. Esses 
trabalhos abordam como os riscos tecnológicos são percebidos por tra-
balhadores das indústrias consideradas perigosas e/ou moradores de sua 
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proximidade. Nas conclusões, geralmente enumeram a série de fatores 
– como grau de instrução, envolvimento na organização da empresa e co-
nhecimento sobre o funcionamento da fábrica – que consideram explicativos 
do fato de as percepções estudadas revelarem diferenças com relação à visão 
“oficial” do risco, isto é, a óptica dos cientistas da área e demais tecnólogos. 
No âmbito da Antropologia, o risco tecnológico não se tornou um objeto 
com tanto apelo, como se tornou para a Sociologia, evidenciado nos escritos 
de Ulrich Beck e Anthony Giddens, por exemplo. Esses autores consideram 
que, por sua quantidade e qualidade, os riscos tecnológicos atuais criaram 
uma situação inédita para a humanidade e sobretudo para Beck, passam a 
ser uma característica essencial da identidade da sociedade moderna. Gid-
dens, preocupado em diagnosticar o estilo de vida da sociedade ocidental 
de forma macroscópica, deve contar com o ceticismo de grande parte dos 
antropólogos, embora sua análise tenha aspectos frutíferos mesmo para 
aqueles que querem compreender as diferenças e especificidades culturais 
em pequena escala.

Mary Douglas é uma das poucas antropólogas que orientam sua produção 
para o problema que os riscos representam para diferentes segmentos da 
população e, relativizando os parâmetros com que geralmente a tradicional 
análise de riscos reifica a quantidade de perigo ou de segurança das tec-
nologias, argumenta de que forma os riscos podem ser encarados: dentro 
de uma estrutura social, de forma coletiva e refletindo os valores daqueles 
que assumem ou rejeitam este ou aquele perigo. Definir o quão arriscada 
ou segura é uma tecnologia sempre traduz um bias e Douglas declara seu 
otimismo a respeito da capacidade de as sociedades reverterem com êxito 
os efeitos colaterais do “progresso tecnológico”. Esse otimismo não é com-
partilhado nem por Giddens, nem por Françoise Zonabend que, de forma 
simetricamente inversa àquela encontrada nas análises de risco tradicionais, 
reificam riscos, não através de cálculos pretensamente científicos, mas mos-
trando que eles são escolhas sociais que podem revelar-se desastrosas e não 
são, portanto, matéria passível de relativização. Em outras palavras, apenas 
esclarecer o biais, como faz Douglas, não resolve o problema; é preciso ir 
contra  estas escolhas.

Assim, Zonabend vai tratar o risco proveniente da indústria nuclear como 
o indescritível, o mal indizível. Usa sua sensibilidade antropológica para 
denunciar o medo que os trabalhadores e vizinhos do nuclear não podem 
admitir; quer desvendar as práticas de sobrevivência em condições que 
considera desumanas e, portanto, fora do escopo da relativização. Zonabend 
mostra como há formas de “minimização do risco”, ou seja, mecanismos 
para que se suporte o insuportável. Do ponto de vista de Douglas, não tem 
sentido falar de “minimização do risco”, porque cada qual com seu risco e 
cada risco com seu tamanho certo, já que a extensão do perigo é dada pelo 
biais de cada setor ou segmento social. Mas, longe da postura radicalmente 
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relativizadora de Mary Douglas, Giddens e Zonabend podem falar de mi-
nimização do risco como um conjunto de táticas e de subterfúgios usados 
por aqueles que devem lidar com o lado imoral das escolhas tecnológicas. 

São esses os três autores que balizam conceitualmente a minha tentativa 
de interpretação de como pensam os trabalhadores da indústria nuclear de 
Furnas, seus familiares e vizinhos. Portanto, a idéia do risco, não como algo 
percebido individualmente, mas construído socialmente, é um pressuposto 
de Douglas fundamental aqui; assim como é preciosa a caracterização da 
“confiança nos sistemas peritos” como um estratagema moderno para lidar 
com riscos feita por Giddens. A acurada e densa etnografia que Zonabend 
faz em um complexo industrial nuclear francês mostra como a dificuldade 
de classificação das atividades atômicas pelas categorias tradicionais de 
espaço e tempo aponta para quão insensatas são as decisões políticas favo-
ráveis a este tipo de tecnologia. Espero que, de alguma forma, este livro, 
servindo-se dessas análises, possa contribuir para desestimular a postura 
estritamente “relativizadora” do risco nuclear, e não só declarar seu biais 
desfavorável ao ideário que assume o acúmulo de rejeito radiativo como 
justificado pelos frutos do investimento na intimidade de átomos de urânio, 
tório e plutônio. Não se convive impunemente com este tipo de tecnologia, 
como bem mostra Balandier:

As sociedades contemporâneas regidas pela racionalidade técnica tornam-se 
de novo e aparentemente mais responsáveis pela gestão do mundo natural, 
do meio em que se inserem os agrupamentos humanos. Elas abrem o Espa-
ço e aí se entregam às rivalidades de poder. Elas exploram uma forma de 
energia – a do átomo – trazendo em si a capacidade de destruição absoluta 
ou, quando mais pacificada, o risco. Elas sentem a limitação de recursos em 
matérias-primas e energéticas, e estão envolvidas em uma guerra econômica 
endêmica. Elas se descobrem – e o confessam mais ou menos – culpadas de 
poluições e degradações da natureza (Balandier, 1982, p. 15).

Algumas das pessoas que entrevistei, moradoras de Praia Brava, não são, 
de forma convicta, favoráveis à energia nuclear ou à construção de usi-
nas; moram ali ou trabalham ali por diversas circunstâncias, mas a opção 
não significa uma adesão ideológica cuidada e sedimentada. Com relação 
aos técnicos, já existe uma formação mais arraigada, e eles defendem a 
utilização da energia nuclear para fins pacíficos. Posso dizer, então, que 
parte de meus entrevistados tem um ideário do qual discordo. Eles são 
favoráveis à utilização da energia nuclear para a produção de eletricidade, 
muito embora alguns contestem explicitamente a necessidade disto para a 
realidade brasileira. Eles representam também um segmento “poderoso” da 
sociedade brasileira, apesar de insatisfeitos tanto com o tipo de tratamento 
que recebem da mídia, quanto com o quadro das dificuldades financeiras 
com que têm de lidar para manterem Angra I em operação. Naquelas vilas 
de Furnas, não estão exatamente as pessoas que definem ou modificam 
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políticas nucleares, mas estão as que são responsáveis pela implementação 
de uma parte importante destas políticas: o funcionamento da única central 
termoelétrica do país. 

A minha tentativa de entender a diferença acabou me defrontando com um 
problema muito delicado. Por um lado, a eleição de um tipo de segmento 
social “poderoso”, o que não é muito tradicional na Antropologia, que tende a 
ser um canal da expressão daqueles a quem a sociedade ocidental não acolhe 
com respeito; por outro, a dúvida de meus entrevistados sobre a possibilidade 
de eu ser este canal, mesmo porque não me sentia à vontade para sê-lo. Foi, 
então, lidando com o constrangimento básico, que desenvolvi o trabalho de 
campo, iniciado em julho de 1990, época em que passei ocasionalmente por 
uma das sedes do Partido Liberal, num bairro da Zona Norte do Rio. Havia 
uma faixa exposta no portão da sede do Partido, um convite à comunidade 
para participar de uma excursão até a Usina Nuclear Angra I, situada na Praia 
de Itaorna, litoral sul fluminense. Como havia me determinado a fazer um 
trabalho sobre a usina, achei que o passeio seria uma maneira de conhecer 
o local para, posteriormente, poder estabelecer meus próprios contatos. O 
Partido Liberal, sendo fiel ao nome, aceitou minha presença sem maiores 
exigências eleitorais, mesmo sabendo da minha opção partidária divergente, 
e exigiu apenas o pagamento da excursão, que incluiu refeição e o aluguel 
do transporte. No dia, fui de carro até a sede do Partido, estacionei próxi-
mo, e segui no ônibus que nos levou até Itaorna. O único indício de que a 
incompatibilidade política entre mim e aqueles correligionários não era tão 
tranqüilamente aceita por todos foi comprovar, na volta, que dois pneus do 
meu carro haviam sido furados; num dos vidros do carro havia um adesivo 
de um candidato não-filiado ao PL. A minha total distração ou confiança 
ingênua na liberalidade do PL, foi lida como provocação; mas, apesar disso, 
considerei, com acerto, que o PL não seria um mau começo.

As denominadas visitas à usina feitas por várias instituições são, na ver-
dade, visitas ao Centro de Informações (CI), que fica a um quilômetro da 
unidade nuclear, e aos três prédios situados na Praia de Mambucaba, que 
são o do Centro de Treinamento, o do Simulador e o do Laboratório. No CI, 
o encarregado das relações públicas de Furnas mostrou o funcionamento 
da usina com farto equipamento audiovisual e respondeu perguntas sobre-
tudo a respeito da segurança da usina. Nesta ocasião, marquei com ele de 
voltar para fazermos uma entrevista. Retornei ainda em 1990 três vezes, 
para conversar também com os cientistas do Laboratório de Radioecologia 
(que atualmente chama-se Laboratório de Radioecologia e Monitoração 
Ambiental – LAREM). Cheguei ao laboratório, que fica na Praia de Mam-
bucaba, a 15km da usina, apresentei-me dizendo que havia participado da 
excursão e que estava precisando de maiores informações para fazer meu 
trabalho. Consegui um interlocutor falante que, durante a entrevista, foi 
acompanhado por algumas intervenções de dois colegas. Hoje, conhecendo 
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um pouco mais a estrutura da Central, vi que dei sorte ao conseguir, naquela 
época, pessoas dispostas a colaborarem comigo, já que, além de se tratar 
de um grupo muito fechado, minhas credenciais resumiam-se ao que eu 
mesma dizia sobre mim e minha pesquisa. Um fator determinante para que 
essa primeira abordagem tivesse sucesso é que, casualmente, me dirigi a 
um funcionário que não estava contente com o emprego e, por isso, disse 
coisas, como, por exemplo, sua preocupação com o índice de alcoolismo 
entre trabalhadores da usina e com o uso de drogas pelos adolescentes, o 
que nunca mais ouvi espontaneamente nas outras entrevistas. Um segundo 
fator que, se não ajudou também não foi prejudicial, foi o Partido com o qual 
conheci inicialmente a Central, simpático à utilização de energia nuclear. 
Os entrevistados não mostram, na sua maioria, qualquer interesse político
-partidário, sendo a única restrição que fazem, neste sentido, reservada aos 
ecologistas. Com o que ouvi no LAREM e no Centro de Informações tive 
uma primeira idéia do que iria encontrar.

Por motivos pessoais, só retornei à usina em meados de 1993. Procurei o 
chefe do Centro de Informações que conhecia, mas ele já havia se aposen-
tado e refiz os contatos através de seu substituto. Nesta época, de julho a 
novembro, dava aulas na cidade de Angra dos Reis, o que me permitiu ir 
semanalmente à usina. o novo encarregado do CI disse que, para eu realizar 
o que pretendia, deveria me dirigir, inicialmente, ao superintendente da 
Central. As primeiras visitas objetivaram, portanto, obter o aceite institu-
cional. não demorei a ser recebida pelo engenheiro que, na ocasião, ocupava 
a superintendência e consegui hospedagem gratuita na Vila Residencial 
de Praia Brava (conforme solicitei, de terça a quinta-feira) e alimentação 
subsidiada por Furnas, que, como tudo indicava, via com bons olhos o meu 
interesse. O superintendente, na época, me pediu que enviasse o trabalho 
assim que estivesse pronto, com o que concordei. Minha presença havia 
coincidido com o que parecia ser uma nova postura da empresa, preocupada 
em valorizar sua imagem frente à opinião pública, na ocasião muito abalada 
também por um incidente ocorrido em janeiro de 1993, que fechou a usina 
por mais de um ano. A meu ver o que sensibilizou Furnas, então, para a 
importância do trabalho, foi a possibilidade da divulgação de uma visão 
interna da empresa, embora esta não seja a opinião do primeiro superin-
tendente com que tive contato. após ler a primeira versão que fiz na forma 
de um relatório, enviou-me uma carta comentando alguns aspectos do que 
havia escrito, afirmando, entre outras coisas, que esta conduta de Furnas 
era devida a uma necessidade de autoconhecimento e não uma espécie de 
abertura democrática tardiamente assumida pela Central: 

A razão de permitir e solicitar cópia do seu trabalho, não está relacionada 
com a mudança de imagem da empresa, nem se trata de nenhum tipo de 
“abertura democrática”. O nosso interesse é identificarmos pontos, vistos 
por uma pessoa de fora, que possam melhorar a qualidade e o conforto das 



19

pessoas, tendo em vista o esgotamento social a que este tipo de vida em 
vilas conduz.(...)

Apesar de pouco simpática, a carta incorporava palavras que eu havia usa-
do na primeira versão, tal como “esgotamento”, para definir o estado das 
relações sociais estabelecidas nas vilas, o que eu quis prontamente entender 
como um estímulo para continuar as visitas, interrompidas no final de 1993. 
Só pude retomá-las em agosto de 1994, quando fiz entrevistas basicamente 
com técnicos que abordaram o funcionamento da usina. Nesta ocasião, fui 
recebida por um novo superintendente que reafirmou a existência de um 
grande empenho por parte de Furnas em esclarecer o que acontecia no in-
terior da usina para evitar especulações acerca do seu funcionamento. Ele 
solicitou, como o seu antecessor, uma cópia do trabalho e me apresentou a 
alguns diretores, o que facilitou enormemente o encaminhamento da pesqui-
sa. Num segmento que se sente desprestigiado pelos meios de comunicação 
e atacado por movimentos contrários à usina nuclear, a consonância da 
superintendência foi importante para dissipar parte desta desconfiança, bem 
ilustrada nesta observação feita por um funcionário não-graduado3  de Furnas:

Estou admirado de você estar conseguindo fazer este trabalho; isto, há um 
tempo atrás, era impensável. Fico me perguntando como você conseguiu este 
trânsito todo... Bem, os caras lá em cima não são loucos; imagina se você 
for, por exemplo, do Greenpeace! 

Voltei ainda duas vezes em 1995, e em março e abril de 1996; durante esse 
período fiz tanto entrevistas na usina quanto em Praia Brava, que foi, das três 
vilas residenciais construídas por Furnas, a primeira a ser concluída. Estar 
hospedada pela empresa, ter conseguido a permissão para ingressar na usina, 
ter sido encaminhada aos chefes dos setores pelo próprio superintendente 
não eram fatos suficientes para acabar totalmente com as dúvidas que os 
entrevistados tinham sobre minhas reais intenções. Alguns diziam não en-
tender o motivo de eu estar fazendo o trabalho, mesmo depois de explicado 
exaustivamente, deixando transparecer que a incompreensão não era sobre 
o sentido ou objetivo da pesquisa, mas a respeito da intenção e da posição 
política da pesquisadora. Se, por um lado, o incentivo da superintendência 
facilitou, por outro, abriu suspeitas sobre a minha ligação com Furnas. Certos 
entrevistados perguntavam, em tom de brincadeira, mas bastante revelador 
de como estavam vendo a permissão dos chefes para que eu transitasse pela 
Central: “Se eu falar o que eu acho, vou ser mandado embora?”

Um único entrevistado me perguntou se era favorável à usina nuclear, sendo 
que a grande maioria não tocava no assunto, preferindo apostar na minha 

3 Como abordarei no segundo capítulo, a hierarquia é um valor central para os entrevistados; 
o diploma universitário é um signo de poder e ele, em certa medida, determina a posição 
do funcionário na hierarquia funcional, o que cria conseqüentemente visões diferenciais 
sobre o risco. Por isso, esclareço a autoria dos trechos das entrevistas usando também 
esse critério.
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aliança. Notei que a disposição da chefia da empresa ao me apoiar na pes-
quisa era uma forma de concretizar o que me haviam dito: não temos nada 
a esconder. Embora eu já tivesse esclarecido que não objetivava nem falar 
bem, nem falar mal, mas apenas descrever como aquele grupo de pessoas 
pensa, creio que viram no meu interesse uma chance de propaganda positiva, 
uma vez que, conforme já disse, essas pessoas se consideram excluídas dos 
meios de comunicação, sem ter as mesmas condições de defesa dadas para 
a parcela contrária. Meus entrevistados gostariam que depois que eu tivesse 
visto tudo, perguntado tudo, visitado todos os recantos de Angra I, fosse uma 
testemunha da competência, seriedade e diligência com que trabalham. Real-
mente, vi um corpo de técnicos aguerrido e preocupado, embora trabalhando 
com uma tecnologia que eu preferia que jamais tivesse sido inventada. Eles 
temiam que fizesse o que outras pessoas que lá estiveram anteriormente, 
tais como jornalistas, fizeram, e por isso tive de repetir algumas vezes que 
meu objetivo não era denegrir a imagem da usina, embora nunca tivesse lhes 
afiançado que eles falariam através de meu trabalho. Meus entrevistados 
expuseram ainda suas expectativas de eu poder atestar a segurança da usina, 
já que eles acreditam, compreensivelmente, que a segurança é comprovável 
e atestável, e nunca fruto de uma visão de mundo. Tentei demonstrar que o 
trabalho não podia conter julgamentos do tipo técnico, uma vez que eu não 
tinha instrumental para isto.

Na medida em que iam lendo as versões do trabalho, não se chocavam com 
as colocações sobre a usina, e sim com o modo como descrevi a vida nas 
vilas. Alguém a quem entrevistei, e que leu a versão quase final, falou que 
descrevi uma vila cinza. Concordo que Praia Brava nada tem de cinza: ela é 
azul, branca e verde; mas é bem verdade que estas cores nublam quando os 
entrevistados falam das restrições advindas de uma forma de sociabilidade 
sentida como tão invasiva, sobretudo por aqueles egressos de cidades como 
Rio e São Paulo. Embora tenha insistido, não pude conversar sistematica-
mente com eles sobre o produto final da pesquisa, entregue, em 1996, ao 
superintendente da Central, mas penso que ainda surgirá oportunidade, 
depois desse período de trabalho mais intenso por que estão passando, 
com a retomada das obras de Angra II. E, apesar de todos esses melindres, 
decorrentes das distintas posturas ideológicas de ambas as partes, há o 
fator positivo de vários entrevistados terem grau universitário atribuírem 
importância à produção acadêmica e poderem, eles próprios, falar por si e 
de si, sem necessidade de que alguém fale por eles.

Tratando-se de um grupo “poderoso”, fico bem à vontade em não me posi-
cionar como arauto de sua tecnologia, tendo a consciência de que busquei 
compreender, e não denegrir. Fiquei surpresa, entretanto, ao me ver justa-
mente sendo solicitada a ocupar o posto de autoridade sobre a segurança 
de Angra I, não mais pelos entrevistados, e sim pela banca de qualificação 
da tese que deu origem a este livro. Ao final da argüição, me surge, ini-
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cialmente de brincadeira e, depois, como expressão de ansiedades pessoais 
acerca do bem-estar da população brasileira, a seguinte pergunta: “você 
achou a usina segura?”.
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1  
A ERA NUCLEAR

A bomba atômica e o cenário global 

Little Boy explodiu  num clarão que atingiu 580m além das fronteiras da 
cidade (...). Imediatamente, a bola de fogo criada pela explosão alcançou 
temperaturas de alguns milhões de graus e, em um segundo, essa bola de 
fogo cresceu até alcançar o diâmetro de 250 ou 300 metros, elevando a tem-
peratura do subsolo para cinco mil graus. Esta bola de fogo consumiu um 
terço da energia criada na explosão e a radiação térmica emitida pela bola 
foi suficientemente intensa para queimar a pele exposta dentro de um raio 
de dois quilômetros e meio de distância do centro da explosão.

Do centro da explosão se espalhou ainda uma esmagadora onda de choque 
centrífuga, que se processou a velocidade do som. Consumindo metade da 
energia da bomba, essa onda demoliu tudo em seu caminho até uma distância 
de dois quilômetros. Um vento com a força de um furacão seguiu essa onda 
de choque deixando um vácuo em seu rasto. Como a pressão caía atrás do 
vento, na medida em que ele passava, houve um momento de calmaria até 
o instante em que ele reverteu sua direção e soprou de volta ao centro da 
explosão, com uma força menor, mas, ainda assim, bastante grande.

Foi uma espécie de inferno na Terra, e aqueles que morreram instantaneamente 
estiveram entre os mais afortunados. Mais de setenta mil pessoas morreram 
como resultado da bomba – evaporados, esmagados ou queimados. Mas 
dezenas de milhares sobreviveram, e aqueles que puderam se mover come-
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çaram a perambular pela cidade, à procura de alívio para o choque, o fogo 
e o pânico. Milhares se lançaram no Rio Ota, que ficou coalhado de corpos 
no fim do dia, e centenas chegaram ao Parque Asano, um amplo estádio 
particular que escapou dos efeitos imediatos da bomba.(...)

Inicialmente o povo de Hiroshima não teve a menor idéia do que havia ocor-
rido. Isto aconteceu gradualmente; na medida em que percorriam a cidade 
na busca de seus entes queridos, amigos, família foram percebendo que a 
cidade estava toda destruída. Mais tarde então é que souberam que ela foi 
arrasada por uma única bomba  (Sweet, 1988, p. 4-5).41 

Desde o acontecimento em Hiroshima e Nagasaki, que deixaram de ser ci-
dades para serem uma dupla de palavras que sintetiza todo o horror que os 
seres humanos podem produzir contra si mesmos, a “sociedade moderna” 
passou a conviver com essa estranha superioridade na capacidade auto-ani-
quiladora. As superpotências construíram seus arsenais nucleares e, a partir 
de então, dizia-se que uma nova era – a nuclear – passava a existir (Sweet,  
1988 ; Zonabend, 1989). Nela, as utilizações desta trágica entidade radiativa, 
que a tecnologia soube fomentar a partir do que a natureza insinuou existir na 
intimidade dos átomos, se multiplicaram sem nunca, entretanto, perder sua 
primeira marca exterminadora. Numa manhã de agosto de 1945, lembrada 
no relato acima transcrito, os Estados Unidos mostraram à União Soviética, 
e a quem mais interessasse, o que Projeto Manhattan tinha desenvolvido; 
a platéia era imensa, todo o globo terrestre, e os protagonistas, os 350 mil 
japoneses que habitavam Hiroshima, seguidos pelos moradores de Nagasaki, 
atingidos dois dias depois.

Terminada a guerra, a pesquisa científica sobre reatores nucleares nos Estados 
Unidos enfatizou o desenvolvimento de armas, sendo que a Grã-Bretanha 
optou por orientar seus esforços para a confecção de reatores adequados 
tanto à produção de artefatos quanto à de energia elétrica, tendo sido o pri-
meiro país a operar uma usina nuclear, em 1953. Ainda neste ano, surgiu um 
programa norte-americano de incentivo mundial para que cada país constru-
ísse suas próprias usinas, o que foi implementado sob críticas de diversos 
representantes políticos norte-americanos que viam aí uma chance para que 
outros países obtivessem a tecnologia necessária à construção de bombas.

Em 1957, a primeira usina nuclear norte-americana entrou em operação 
e, na expectativa de que as companhias de seguro relutassem em segurar 
fábricas contra acidentes nucleares ocorridos nos reatores, os congressistas 
norte-americanos estabeleceram, neste mesmo ano, um mecanismo para 
ressarcimento das vítimas, em que o governo garantia quase a totalidade 
da indenização, deixando uma pequena parcela a cargo de um fundo para o 
qual as empresas foram convidadas a contribuir. Porém, somente em 1963, a 
escalada da construção de usinas nucleares deslanchou nos Estados Unidos. 
1 Os trechos originalmente em inglês ou francês foram passados, em traduções livres, para 

o português, de modo a facilitar a leitura do texto.
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Apesar de toda a cautela das autoridades, para que os cidadãos se sentissem 
à vontade na convivência com este tipo de estabelecimento industrial, não 
foi possível evitar que os exemplos europeus de organização popular contra 
as atividades nucleares frutificassem  mais tarde nos EUA.

Conforme sugere Sweet (1988), os representantes das empresas ligadas 
à construção das usinas nucleares nos Estados Unidos – dentre as quais a 
General Eletric e a Westinghouse se sobressaíram desde cedo – acreditavam 
que a oposição popular a este tipo de fábrica era uma maneira de deslocar 
o alvo certo da contestação: esta deveria dirigir-se à corrida armamentista 
que se instalou na década de 70 e perdurou durante a seguinte. Rebatiam as 
críticas que surgiram nesta época, em que o movimento contra usinas cresceu 
em países da Europa, afirmando que o ataque deveria ser contra o uso bélico 
da energia atômica ao invés de atingir as usinas. No entanto, os movimentos 
pacifistas cresceram contrários às duas alternativas de utilização.

Em fins de 1992, estavam em operação 424 usinas nucleares no mundo todo 
e mais 72 estavam em construção (Souza, 1994); naquele ano, a França 
possuía 56, enquanto os Estados Unidos possuíam 109, sendo os líderes 
mundiais no ramo. Sweet afirma que os oponentes da construção de usinas 
nucleares trouxeram à tona vários problemas importantes tais como o acon-
dicionamento do rejeito e sugere que  isto explica o declínio deste tipo de 
investimento, pelo menos nos Estados Unidos:

As empresas do setor não receberam nenhum pedido para reatores desde 
1978 e, em um pouco mais que uma década, mais de 100 pedidos foram 
cancelados. Na segunda metade dos anos 80, os projetos de usinas nucleares 
foram abandonados até mesmo em fase avançada de construção, a despeito 
dos bilhões de dólares investidos (Sweet, 1988, p. 19).

Críticos desta indústria consideravam escandaloso que centenas de usinas 
tivessem sido construídas antes de se saber como o combustível gasto nos 
reatores poderia ser guardado com segurança (SWEET, 1988, p. 20). 

Para o autor, então, o problema do acondicionamento do rejeito foi um grande 
desestímulo para a continuidade no ritmo da construção de usinas nucleares, 
que se verificou mesmo antes de acidentes notórios, como Three Miles Is-
land (em 1979) e Chernobyl (em 1986). Além deste rejeito conter plutônio, 
que pode ser usado na confecção de artefatos, ele precisa ficar isolado num 
período que varia de dezenas até milhares de anos. Entretanto, a maioria dos 
países que possuem essas fábricas precisa, para suprir seu gasto energético, 
de manter seus reatores em funcionamento, fazendo com que a desativação 
de todas as usinas seja um acontecimento que dificilmente pode-se dar num 
curto espaço de tempo, já que elas hoje são a segunda fonte mais usada nos 
países industrializados para a produção de energia elétrica. Jair Marques de 
Souza observa em seu livro A situação da energia nucleoelétrica no mundo 
que os acidentes de 1979 e de 1986 “não causaram reduções drásticas do 
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início de construção de novas usinas” (Souza,1994, p. 3), o que pode ser 
explicado pelo fato de as novas construções já virem se tornando escassas, 
devido à questão anteriormente abordada sobre as dificuldades geradas pelo 
destino do rejeito. 

Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram até hoje em decorrência do 
acidente de Chernobyl, mas há estimativas de que nos próximos 15 anos 
serão dezenas de milhares de mortos, vitimados por câncer. Nos Estados 
Unidos, não houve vítimas fatais do acidente de Three Miles Island entre os 
moradores do lugar. Em um relatório conhecido por WASH-1400, feito em 
1974 por técnicos da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, a 
propósito da segurança dos reatores norte-americanos, afirmava-se que uma 
pessoa tem tanta chance de morrer devido a um problema em um reator, 
quanto tem de ser eletrocutada por um raio. Esse relatório e suas visões sobre 
segurança das usinas vigoraram nos Estados Unidos até janeiro de 1979, 
quando a Comissão de Regulamentação Nuclear, que substituiu a Comissão 
de Energia Atômica, decidiu retirar o endosso oficial dado às conclusões 
do relatório, por considerar suas estimativas numéricas dos riscos de um 
acidente pouco confiáveis. Dois meses depois, graças a uma combinação de 
“erro humano” e “falha de equipamento”, o reator da usina de Three Mile 
Island derreteu. Sweet narra que:

O mais dramático e inesperado problema foi a formação do hidrogênio, um 
gás altamente explosivo, na abóbada do reator. E este fato trouxe à tona a 
possibilidade de que mesmo não explodindo como uma bomba atômica, mes-
mo assim, uma usina pode explodir. Aparentemente uma pequena explosão 
aconteceu em Three Mile Island, mas sem chegar a romper a contenção do 
vaso do reator (Sweet,1988, p. 93).

Todo o problema começou com o enguiço de uma válvula que causou a 
inundação da parte interna do reator e a fusão de 20 toneladas de seu núcleo:

Não é muito bem compreendido o que impediu que essas 20 toneladas de ma-
terial derretessem através do solo – a síndrome da China (Sweet, 1988, p. 94).

Embora não tenha sido o primeiro acidente sério dos Estados Unidos, ele 
ainda poderia ter sido pior se o reator derretido tivesse alcançado o lençol 
freático, espalhando radiatividade, contaminando a água e o solo.

A partir das bombas de Hiroshima e Nagasaki, ficou esclarecido que este 
tipo de agressão poderia ser usado entre os países, que começaram a se 
apressar em fabricar artefatos cada vez mais sofisticados, chegando até a 
bomba de nêutrons, que poupa as construções, para atingir somente os seres 
vivos. Os Estados Unidos e a União Soviética protagonizaram desde então 
um pós-guerra em que o medo e as suspeitas de parte a parte eram indícios 
de que a guerra, com outras alianças e novos grupos de inimigos, poderia 
voltar a qualquer instante. A guerra fria era uma protelação, cada vez mais 
armada, de um enfrentamento entre capitalismo e socialismo. Mísseis e 
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ogivas nucleares pespontavam sobre os continentes os contornos de um 
tecido que poderia desfiar-se em quantos pedaços fossem possíveis resultar 
de uma Terra destruída muitas vezes. Com as mudanças simbolicamente 
sintetizadas na queda do muro de Berlim, passou-se a acreditar que esses 
pedaços foram cerzidos e, a não ser algumas investidas criticadas pelo mundo 
em uníssono, ora da França, ora da China, a ameaça não parece tão grande. 
Porém, o acidente de Chernobyl, acontecido três anos antes da queda do 
muro de Berlim, dolorosamente, não deixa esquecer que a guerra nuclear 
existe numa parte do planeta, embora sob o signo de bombas para a paz; 
bombas que não foram feitas nem para explodir nem para matar, bombas 
que ficam em casa.

No Brasil, uma dessas bombas que ficam em casa explodiu em 1987 e nada 
tinha a ver com a controvertida Angra I. Foi um acidente radiológico sério, 
causado pela violação de uma cápsula de césio 137, abandonada num terreno 
da cidade de Goiânia. Essa cápsula pertencia a um hospital e era usada no 
tratamento de doentes de câncer. A utilização medicinal da energia nuclear 
é amplamente aceita, sendo defendida, inclusive, por líderes de movimentos 
“ambientalistas” que são geralmente contrários às usinas nucleares. Pois foi 
justamente desta forma legitimada de uso que escapou o mal, atribuído apenas 
às outras maneiras de se utilizar a radiatividade.2  Este acontecimento pode 
ser útil para se refletir sobre a usual distinção feita entre energia nuclear para 
a guerra e para a paz, como se a sua destrutividade fosse restrita à primeira 
modalidade. Mesmo porque nunca fica claro em que medida a construção 
de uma usina nuclear para a produção de eletricidade está desvinculada 
da fabricação de artefatos. A história da importação das usinas pelo Brasil 
mostra como esta separação pode ser tênue.

É no pós-guerra que começa, também para o Brasil, o investimento em 
negócios nucleares, com a liderança dos militares e o apoio dos cientistas. 
Estes últimos preocupavam-se com alternativas de produção energética, e 
os militares, apesar de o Brasil não ter um inimigo-alvo, consideravam a 
confecção da bomba um quesito importante para a obtenção de prestígio 
internacional:

Este tipo de raciocínio se liga aos esquemas geopolíticos muito a gosto dos 
militares que colocam o Brasil como um dos candidatos naturais à posse da 
bomba, porque os países de dimensões semelhantes ao Brasil a possuem 
– EUA, URSS, China, Europa (como um todo), Índia (o único país subdesen-
volvido) – com exceção do Canadá (que possui tecnologia para fazê-la). Em 

2 O sistema de controle, fiscalização e proteção radiológica e, portanto, a responsabilidade 
pelo armazenamento de rejeitos radiativos, o que inclui o “lixo” de Angra I e também as 
cápsulas usadas em clínicas, laboratórios e hospitais, é da alçada da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN). Com o acidente, houve a abertura de um inquérito: “O ministro 
responsável pela CNEN era o chefe da casa Militar (...) Do inquérito nada resultou de 
concreto, não se chegando sequer a importunar o ministro militar responsável pela CNEN” 
(Rosa et al., 1991).
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território latino-americano, a Argentina e o México têm estágio tecnológico 
semelhante ao Brasil na área nuclear (Rosa et al., 1991, p. 72). 

Breve histórico do Programa Nuclear Brasileiro

O Projeto Nuclear Brasileiro vem-se desenvolvendo há três décadas. Ma-
ria Odete de Oliveira faz um minucioso histórico de como este projeto se 
conformou e tem sido tratado por seus incentivadores e opositores desde 
as investidas anteriores à sua origem, chamando a atenção para uma cons-
tante ambigüidade que vem caracterizando não só o mencionado projeto, 
mas igualmente as iniciativas anteriores do governo brasileiro, no plano da 
energia atômica. ao mesmo tempo em que, no discurso, se buscou o desen-
volvimento de uma tecnologia nuclear nacional, na prática, foram assinados 
acordos que não garantiam a sonhada transferência de tecnologia, além de 
terem se mostrado desvantajosos do ponto de vista econômico (Oliveira, 
1989). A autora conta, por exemplo, que os EUA foram parceiros exclusi-
vos do Brasil em tratados nucleares no período de 1945, quando houve o 
primeiro deles, até o final dos anos 50 e que, geralmente, o Brasil enviava 
matéria-prima nuclear esperando dólares ou a transferência tecnológica, o 
que não aconteceu. O terceiro desses acordos ficou conhecido por acordo 
do trigo, devido ao fato de a monazita e o tório brasileiros terem sido tro-
cados por trigo norte-americano. Em 1972, houve o 5º acordo com os EUA, 
sem que se acenasse para a transferência de tecnologia; em junho de 1974, 
Furnas, que como se verá a seguir ficou encarregada das usinas nucleares, 
negociou dois contratos com a Comissão de Energia Nuclear norte-americana 
que, embora pagos pelo Brasil em agosto, foram suspensos pelos EUA logo 
depois, sob a alegação de que não tinham condições de realizar sua parte, 
já que não poderiam produzir todo o urânio necessário para o cumprimento 
dos acordos.

Os primeiros trabalhos com energia nuclear no Brasil foram feitos na USP, 
em meados dos anos 30. Nas décadas de 50 e 60, houve um certo incre-
mento das atividades nucleares, inclusive com a criação de instituições 
voltadas para pesquisas, como o CNPq (Conselho Nacional de Pesquisas), 
criado em 1951, e a CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), cria-
da em 1956 por uma Comissão Especial que tinha a responsabilidade de 
implementar a política nuclear do governo, por determinação do presidente 
Juscelino Kubitschek. No entanto, por mais que se criassem instituições e 
se assinassem acordos (desvantajosos para o Brasil, por regra), uma ex-
trema dependência dos Estados Unidos da América sempre caracterizou 
o traçado da política nuclear brasileira e é notório que todas as decisões 
importantes no campo excluíram a participação dos nossos cientistas e  
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setores nacionalistas. Estes pleiteavam o estímulo ao desen volvimento de 
tecnologia nacional e a criação de um reator brasileiro.

A primeira idéia de se construir uma usina nuclear – independentemente do 
tipo de reator – é de 1956, quando um holding, denominado AMFORP, que 
na época controlava diversas empresas brasileiras de eletricidade, cogitou 
de instalar uma usina de pequeno porte (10Mw), próximo ao Rio; o projeto, 
contudo, não foi a frente por seu alto custo financeiro. Anos mais tarde, a 
CNEN pretendeu construir uma usina nas margens do Rio Mambucaba, a 
menos de 20km de Itaorna, praia onde funciona Angra I, município de Angra 
dos Reis. Em 1959, foi criada a Superintendência do Projeto Mambucaba, 
estabelecendo uma espécie de consórcio de empresas nacionais e estran-
geiras, mas este projeto também foi abandonado. A decisão de instalar no 
país um reator para a produção de energia elétrica data de 1968, sete anos 
antes do acordo com a RFA, decisão tomada pelo governo Costa e Silva, que 
resolveu situá-lo, obedecendo a estudos feitos na época, em Angra dos Reis.

Para tanto, formou-se um grupo de trabalho associando técnicos da CNEN, 
Eletrobrás e Furnas para viabilizar o que se pretendia. Em 1965, a CNEN 
criou um comitê de estudos de reatores de potência (300Mw), que foi 
logo dissolvido. No último ano do governo de Castelo Branco, em 1967, o 
programa nuclear foi revigorado, com a passagem da CNEN, que estava su-
bordinada à Presidência da República, para o Ministério de Minas e Energia, 
atribuindo-se à Eletrobrás a responsabilidade de construção e operação das 
usinas nucleares a serem executadas pelo governo federal. Mais um grupo 
de trabalho foi criado e decidiu detectar as possibilidades da construção de 
uma central nuclear com 500Mw de potência, baseando-se em estudos do 
chamado projeto Canambra (Canadá–América–Brasil). Porém, o governo 
brasileiro optou pelo programa nuclear militar sigiloso, desenvolvido pelo 
Ministério da Marinha e a Comissão Nacional de Energia Nuclear que, além 
de órgão fiscalizador, passou a ser também encarregada pela execução da 
política nuclear brasileira.

Com a decisão de implantar a usina na região centro-sul do Estado do Rio 
de Janeiro, Furnas Centrais Elétricas recebeu da Eletrobrás, empresa da qual 
é subsidiária, a incumbência de construir a Central Nuclear Almirante Ál-
varo Alberto. A fase preparatória foi dedicada à escolha do local onde seria 
instalada, ao tipo de reator, à seleção do tipo dos fabricantes e à elaboração 
das diversas concorrências. Em 1971, a empresa norte-americana Westin-
ghouse ganhou a licitação aberta para a compra da usina. Em um primeiro 
momento, chegou-se a pensar na praia de Grumari, a 40Km da cidade do 
Rio, mas a idéia foi descartada, pela falta de isolamento e, conseqüente-
mente, segurança. Decidiu-se por Itaorna, a 133Km do Rio, em uma bacia 
parcialmente cercada de montanhas, com ilhas protegendo das influências 
oceânicas. Ali viviam aproximadamente 1200 pessoas num raio de 10 quilô-
metros, dedicadas à pesca artesanal e à agricultura. A responsabilidade pela 
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construção da Central adquirida da empresa norte-americana Westinghouse  
ficou, como foi dito, com Furnas.

Em julho de 1970, os terrenos de Itaorna, destinados à construção de Angra 
I, foram declarados de utilidade pública para a desapropriação; a posse do 
local passou a ser de Furnas que instalou os primeiros barracões do canteiro 
de obras e retirou os moradores da região. Cinco anos mais tarde, uma das 
polêmicas que passou a rondar a construção da usina foi a do proprietário 
das terras, arquiteto Oswaldo Vergueiro, que entrou na justiça para obter 
melhor preço pela indenização das terras, cuja avaliação ele considerava 
irreal e irrisória. Mas é em 1971 que se dá o início efetivo das obras, com 
a terraplenagem. O prazo para a entrada em funcionamento comercial foi 
marcado para 1977, atrasado por problemas de acesso ao local, já que a ro-
dovia Rio–Santos demorou a ficar pronta, o que também retardou a chegada 
do material necessário às obras. Furnas então traçou novo cronograma, em 
que a finalização estava prevista para 1978. No entanto, também este teve 
de ser abandonado. Em 1974, ocorre mudança do governo no Brasil, com 
a investidura de Ernesto Geisel, o que coincidiu com a decisão dos Estados 
Unidos de limitar suas exportações de urânio enriquecido sob a alegação 
de falta de matéria-prima.

Foi afirmando querer reverter o quadro desfavorável ao Brasil nos acordos 
com os EUA, que o governo Geisel assinou, em 1975, o já citado acordo 
com a República Federal da Alemanha. os patrocinadores do contrato 
esperavam agora a aquisição da tão perseguida tecnologia nuclear. Em 
1976, a Nuclebrás, empresa fundada em 1974 para administrar o Acordo 
Brasil-Alemanha, descobre urânio em Poços de Caldas (MG), e tudo parecia 
contribuir para um revigoramento nas expectativas de um desenvolvimento 
nacional nesta área. Entretanto, como ficou demonstrado com o desenrolar 
do acordo, a RFA não possuía condições para exportar tecnologia nuclear. 
As justificativas para a assinatura do acordo com a RFA eram basicamente 
duas: o governo afirmava a necessidade de se dominar a tecnologia nuclear 
para assegurar o desenvolvimento econômico, político e social do Brasil, 
além de sustentar a iminência de um crescimento de consumo energético na 
Região Sudeste, que tornaria a construção desta Central fundamental para a 
mencionada região. Quando optou-se pela importação de oito usinas da RFA, 
a escolha dos tipos de reatores (à base de água leve e urânio enriquecido) 
importados dava oportunidade ao desenvolvimento de artefatos bélicos, já 
que, diferentemente daqueles à base de tório ou urânio natural, os reatores 
a urânio enriquecido são úteis, pelo material que processam, à fabricação 
de artefatos nucleares. Confirmando o critério desta escolha, em 1980, 
técnicos da Eletrobrás apresentaram estimativas sobre o consumo energé-
tico no sudeste brasileiro que contradiziam totalmente as anteriores. Neste 
mesmo ano, os presidentes da Nuclebrás e da CNEN admitiam que as usinas 
respondiam a uma necessidade de aquisição tecnológica, e não energética.



31

A usina Angra I estava no início de suas obras quando os ministros das Rela-
ções Exteriores dos dois países assinaram o acordo nuclear Brasil-Alemanha, 
no qual Angra II e III foram incluídas. Angra I custou aproximadamente 
US$ 2 bilhões na época, isto é, cinco vezes mais do que o prometido ao 
contribuinte, numa obra que se arrastou por 12 anos, e só foi oficialmente 
inaugurada pelo então presidente da República João Figueiredo. Entrando 
em operação pela primeira vez em 1981 e, comercialmente, em 1985, Angra 
I inicia seu percurso incerto entre funcionamento e desligamento, num total 
de 30 paradas em razão de problemas técnicos e judiciais, entre 1985 e 1994. 
Tânia Malheiros narra em seu livro escrito em 1993:

Angra I tem sido um dos empreendimentos do governo militar mais criticados. 
Depois de uma série de adiamentos, Angra I foi inaugurada em 1981, ou seja, 
nove anos após o início de sua construção. Além disso, por ter sofrido inú-
meros outros problemas, a usina só entrou em operação comercial em 1985. 
Pelos dados oficiais do governo, Angra I custou cerca de US$ 2 bilhões – sem 
contar com os outros gastos com manutenção e reparos – e tem capacidade 
para produzir 656 megawatts (MW), o equivalente a 20% da energia elétrica 
consumida pela cidade do Rio de Janeiro.3 A usina foi desligada pelo menos 
25 vezes por problemas técnicos e ações judiciais e por causa desse acende
-apaga, ganhou o apelido de “vaga-lume” (MALHEIROS, 1993, p.  42-43).

A causa das importações das usinas – tanto Angra I dos Estados Unidos da 
América, quanto Angras II e III, da Alemanha – foi a possibilidade de, com 
isto, se tentar desenvolver uma tecnologia nacional do ciclo do combustí-
vel. Isto quer dizer que se visava deste então ao conhecimento acerca do 
enriquecimento do urânio, processo pelo qual se pode fabricar artefatos. O 
ciclo do urânio começa com a extração deste mineral e vai até o tratamen-
to do rejeito dele derivado. Podem-se aproveitar as etapas do ciclo para a 
produção de eletricidade, mas isto não é necessário. O enriquecimento do 
urânio é útil tanto para a produção de eletricidade quanto para a fabricação 
de artefatos. O urânio que chega – enriquecido – a uma usina termonuclear, 
sob a forma de combustível, se transforma parcialmente em plutônio, que 
é um elemento artificial, não encontrado na natureza, muito eficiente na 
produção de armamentos nucleares.

O acordo firmado com a Alemanha em 1975 acertou, além de oito usinas, 
a construção da Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC), da Fábrica de 
Elementos de Separação (FES) e da Nuclebrás Enriquecimento Isotópico 
(Nuclei), todas em Resende (RJ). As instituições da Nuclebrás, extinta em 
1988 e transformada em Indústrias Nucleares do Brasil (INB), e a CNEN 
fazem um difuso pano de fundo, ora se aglutinando com extinções de algu-
mas, ora se multiplicando com criação de outras, ora apenas mudando de 
nome e função, enquanto Angra I protagoniza contendas com a mídia. Em 
3 Obtive informações na Superintendência de Furnas, em Itaorna, de que a Angra I contribuía 

com algo que varia entre 12% a 14% da energia consumida no estado do Rio de Janeiro, 
em 1996. 
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1988, além da dissolução da Nuclebrás, foi criado o Conselho Superior de 
Política Nuclear (CSPN), composto por 19 ministros de Estado e os presi-
dentes da Eletrobrás, das INB e da CNEN, além de três cidadãos brasileiros 
nomeados, como os outros componentes, pelo presidente da República, 
que constitui o cerne da tecnocracia nuclear brasileira. Depois de 1988,  
a CNEN ficou fortalecida ao se responsabilizar pela administração do Acordo 
com a Alemanha, que anteriormente cabia à Nuclebrás. Com a extinção desta 
empresa, duas de suas subsidiárias foram abertas ao capital privado: Nuclep 
(Nuclebrás Equipamentos Pesados), que deveria fabricar usinas nucleares, 
tendo inclusive um porto para exportação das mesmas, mas, até agora, isto 
não aconteceu; e Nuclemon (Nuclebrás de Monazita e Associados Ltda.). 
Outras duas foram dissolvidas: a Nuclam (Nuclebrás Auxiliar de minera-
ção S.A.) e a Nuclei (Nuclebrás Enriquecimento Isotópico S.A.). Como o 
motivo da criação da Nuclei, que era o desenvolvimento do processo obtido 
no Centro Experimental de Aramar, foi alcançado, ela seria inicialmente 
utilizada na adaptação da tecnologia de ultracentrifugação do urânio para 
escala industrial. Para tanto, em agosto de 1993, o governo brasileiro decidiu 
assinar o distrato com a Alemanha, excluindo a Nuclei do acordo de 1975 
e retirando-a das salvaguardas da AIEA (Agência Internacional de Energia 
Atômica, controlada pelos Estados Unidos). O governo, no entanto,  optou 
mais tarde por dissolvê-la.

Como a construção das usinas implicava um forte controle da AIEA, o 
programa voltado para a obtenção de energia através das usinas foi sendo 
esquecido em detrimento de outro programa, com fins bélicos. Assim, o 
governo Figueiredo resolveu reorientar a política no setor nuclear, criando 
o Programa Paralelo, totalmente independente do acordo de 1975, voltado 
para a construção de um submarino nuclear e de bomba atômica. O inves-
timento neste programa explica a morosidade da construção da Central 
Nuclear (Malheiros, 1993, 1996).

A Aeronáutica possui na Serra do Cachimbo, sul do Pará, um campo de 
provas nucleares descoberto em 1986. o fato da existência deste campo 
não ser de conhecimento público até então deve-se à aura de mistério que 
envolve o Programa Paralelo, cuja existência e gastos, bem como contas 
bancárias a ele destinadas, permaneceram secretos até 1986 (Arnt, 1985 ; 
Oliveira, 1989 ; Malheiros, 1993, 1996). Em 1990, dias depois de sua posse, 
o presidente Fernando Collor de Mello instituiu um grupo de trabalho (GT) 
formado por representantes dos ministérios da Marinha, Exército, Aeronáu-
tica, Relações Exteriores, das Secretarias de Ciência e Tecnologia, do Meio 
Ambiente, de Assuntos Estratégicos e da CNEN, instituição que geria os 
recursos destinados às contas secretas do Programa Paralelo, para analisar 
o programa de energia nuclear (atualmente denominado Pronen – Progra-
ma Nacional de Energia Nuclear). Num relatório preliminar, propuseram 
o adiamento da conclusão das obras das usinas nucleares Angra II e III 
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para 1996 e 2000, respectivamente. O GT sugeriu ainda o incremento do 
Programa Paralelo e a privatização de empresas como a Nuclemon, respon-
sável pelo beneficiamento de areia monazítica (Jornal dos Economistas, jul. 
1990). A prioridade obviamente militarizante mostrada no relatório levou 
a manifestações discordantes por parte de entidades científicas e de classe, 
colocando as sugestões nele contidas em descrédito. Um novo relatório foi 
terminado em setembro de 1990, mostrando a adequação de um aumento 
dos investimentos nucleares, mantendo o adiamento da data de conclusão 
das unidades II e III e propondo a participação da sociedade civil no pla-
nejamento do desenvolvimento nuclear. O GT concluiu que a “legitimação 
científica e tecnológica das atividades nucleares deve ser respaldada pela 
legitimação social e política” (O GLOBO, 30 set. 1990).

Ainda em setembro, o presidente Fernando Collor fechou “teatralmente”, 
para usar uma expressão cara a Balandier (1982), o Poço da Serra do Cachim-
bo, empunhando uma pá para demostrar, com literal ênfase, sua disposição 
em estimular os rumos pacíficos da utilização da energia nuclear no país. 
Dias depois, em pronunciamento na Assembléia Geral das Nações Unidas, 
afirmou, respaldado pelo ato anterior, que o Brasil não faria nenhum teste 
que implicasse explosões nucleares. O compromisso inseriu-se num dis-
curso em que reclamou o fim do bloqueio à venda de tecnologia de ponta 
(supercomputadores, por exemplo) ao Brasil feito por países desenvolvidos, 
sobretudo os EUA, por temerem seu uso para fins militares (Folha de S. 
Paulo, 25 set. 1990).

Em agosto de 1990, instaurou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
composta por representantes do Senado e da Câmara, com o intuito de in-
vestigar o Programa Paralelo. Concluíram que, embora as Forças Armadas 
tivessem toda a capacidade tecnológica de construir a bomba, deveriam 
acatar a orientação política manifestada pelo presidente. Contudo, devido 
ao alto grau de desenvolvimento do Programa, a CPI considerou que ele 
deveria ser mantido, persistir no projeto do submarino nuclear, que não foi 
entendido pela Comissão como artefato, só que sob o controle da sociedade 
civil e de forma legalizada.

Alguns ministros militares já se pronunciaram fa-voravelmente sobre o 
que chamam de necessidade de domínio do ciclo nuclear completo (Folha 
de S. Paulo, 24 set. 1990), que, como já disse, começa com a extração do 
urânio e tem seu clímax no processo de enriquecimento deste mineral que, 
neste ponto, torna-se tão adequado à fabricação de armas quanto o plutô-
nio. a CPI verificou que a Marinha já conseguiu dominar esta tecnologia 
com os estudos feitos no Centro Experimental de Aramar, em São Paulo, 
cujo desenvol-vimento custou ao governo cerca de 1 bilhão de dólares (O 
GLOBO, 29 set. 1995).
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O objetivo do Centro é, além de enriquecer urânio pelo processo de ultracen-
trifugação, construir um submarino nuclear. Se o Brasil conseguir realizar 
o enriquecimento que os pesquisadores fizeram em escala de laboratório no 
Centro de Aramar em escala industrial, não precisará mais recorrer a outros 
países para fazer a recarga de combustível para que o urânio possa ser usado 
em usinas nucleares. Para recarga de Angra I, por exemplo, o urânio que é 
extraído em Poços de Caldas viaja para a Europa sob a forma de yellow cake 
(pasta de urânio) e lá é transformado inicialmente em gás, posteriormente, 
em pó e pastilha, que é como retorna a Resende para, daí, sob a forma de 
elemento combustível, seguir para Angra dos Reis.

A AIEA fiscaliza a produção dos combustíveis utilizados nas usinas de 
modo a fazer com que os países que não possuam dispositivos atômicos não 
venham a desenvolvê-los. Por isso, o Brasil estava obrigado a enviar parte 
do urânio processado, isto é, gasto em Angra I de volta aos EUA, para que 
a parte “reaproveitável” na confecção de artefatos do material usado não 
tivesse aqui uma utilização para fins bélicos. Mas, com tantas idas e vindas 
nos acordos, o Brasil acabou também não enviando o urânio para os EUA. 
Uma das sugestões feitas pela CPI de 1990 foi a de um projeto de lei que 
não permitisse investigações da AIEA nas instalações brasileiras (Jornal do 
Brasil, 5 dez. 1990) e que as próximas usinas a serem construídas sejam de 
responsabilidade dos técnicos da CNEN. Esta questão continua pendente, 
embora sem a expressão que tinha, uma vez que o mecanismo de enrique-
cimento obtido pela Marinha já torna possível a confecção de uma bomba 
do tipo das que atingiram o Japão em 1945.

Angra I, que é a primeira das três usinas da Central Nuclear Álvaro Alberto, 
vem recebendo inúmeras críticas. Afirma-se que ela está localizada sobre 
uma falha geológica (Gabeira, 1987) e ainda que há uma camada lodosa em 
seu subsolo, que torna o terreno suscetível de acomodações temporárias, o 
que teria aumentado as despesas das obras de fundação (Oliveira, 1989); 
há objeções também por estar localizada na região sudeste, já que esta vem 
prescindindo da energia produzida na Central (Goldemberg, 1980). Observa-
se ainda que a proximidade com o mar e o aumento da população, sem que 
houvesse um plano de evacuação da área comprovadamente eficaz (Gabeira, 
1989 ; Rosa, 1989) aumentam os riscos em caso de um acidente com escape 
radiativo. há críticas também com relação ao reator escolhido, por utilizar 
urânio enriquecido, o que torna o Brasil, até o domínio da tecnologia de 
enriquecimento, dependente de outros países. quanto à parte da engenharia 
civil, denuncia-se que o reator sofreu uma alteração da sua posição original, 
tendendo a uma inclinação, o que obrigou que fossem feitas várias vigas de 
reforço. E, para completar, descobriu-se em 1981, na Suécia, que os reatores 
da Westinghouse apresentam um erro de projeto que obriga os usuários de 
modelo de usina, em todo o mundo, a utilizá-lo somente com metade de sua 
capacidade. Em sua história de polêmicas, Angra I passou por vários inci-
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dentes, inclusive incêndios na fase de construção, que levantaram suspeitas 
de sabotagem (OLIVEIRA, 1989).

Penso que é importante mencionar as 16 ocasiões em que Angra I esteve 
desligada, relacionadas por Malheiros na segunda parte do livro Brasil a 
bomba oculta (Malheiros, 1993, p. 43-52) já que dá uma medida de quão 
desfavorável foi a compra feita dos Estados Unidos, tendo em vista os gastos 
que ela representa aos cofres públicos, para não mencionar as conseqüências 
que podem vir do mau funcionamento dos equipamentos: 

1 - quando Angra I foi ligada pela primeira vez, em março de 1982, duas 
válvulas emperraram; 2 - em abril, um dos cabos elétricos de alimentação 
queimou-se; 3 - em junho, houve problemas no motor diesel; 4 - de abril a 
junho de 1983 parou para conserto no gerador de vapor; 5 - em janeiro de 
1984, foi desligada para correção de vazamentos e só voltou a funcionar em 
1985; 6 - em janeiro de 1986, foi desligada para troca de tubulação; 7 - em 
junho parou devido a um recurso judicial da Curadoria do Meio Ambiente do 
Rio de Janeiro; 8 - em setembro, quando ia ser religada, houve um vazamento 
no circuito do reator; 9 - foi novamente desligada em dezembro de 1986, por 
causa de mau funcionamento no gerador elétrico principal, ocasionado por 
um rolo de fita crepe que ali permaneceu após verificações dos técnicos. A 
extrema gravidade do esquecimento não se refere apenas a questões funcio-
nais (competência dos trabalhadores) ou econômicas (prejuízo da queima do 
equipamento), mas, sobretudo, à possibilidade de o resfriamento do reator 
ficar comprometido em caso de falha do gerador elétrico; 10 - devido a 
uma ação judicial de Carlos Minc (deputado estadual do PT) e do jornalista 
Fernando Gabeira, a paralisação total da usina foi determinada pela Justiça 
Federal, e Angra I só voltou à operação em 1987; 11 - no dia 24 de junho 
de 1987, houve novo enguiço e a usina parou, só retornando em outubro 
de 1988; 12 - em janeiro de 1989, Angra I passou nove dias desligada para 
manutenção; 13 - em outubro de 1989, mais 12 dias parada para troca de 
combustível, período que foi estendido até janeiro de 1990, devido a mais 
uma decisão judicial, determinando a paralisação da usina por falta de uma 
Plano de Emergência exeqüível; 14 - em outubro de 1990, mais uma válvula 
falha o que exigiu seis dias de desligamento; 15 - em outubro de 1991, a 
parada seria para troca de combustível e manutenção, mas alongou-se até 
maio de 1992 por falta de verbas para a reposição de peças; 16 - em 29 de 
setembro de 1992, a queima de uma peça seguida de mais uma ação judicial 
pararam a usina até outubro de 1992.

Muito do que ocorre e ocorreu com Angra I tem sua origem no tipo de 
contrato estabelecido com a Westinghouse, conhecido como turn-key, em 
que o cliente recebe a usina pronta, mas não sabe exatamente o que vai 
acontecer quando girar a chave e abrir a porta. Aquilo que os técnicos brasi-
leiros encontraram fez com que Furnas entrasse na justiça contra a empresa 
norte-americana, pedindo indenização de alguns dos prejuízos. com tantos 
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equipamentos sem condições de operação, Furnas pediu judicialmente, em 
1987, uma indenização de US$ 150 milhões à Westinghouse e, em 1988, en-
trou com outra ação judicial, acusando a empresa norte-americana de fraude. 
Furnas ganhou parte da ação e teve direito a receber US$ 2,5 milhões, mas 
não há registro nas fontes a que tive acesso se o ressarcimento foi efetivado.

Das usinas previstas no acordo com a RFA, somente Angra II começou a ser 
construída. De 1976, quando a construção foi iniciada, até 1994, foram gastos 
oficialmente US$ 4,6 bilhões. Suas obras estiveram paralisadas por 10 anos. 
No fim de seu mandato, o presidente Itamar Franco autorizou a retomada das 
obras de Angra II, que deverá ficar pronta em 1999.  Na época, foi calculado 
um gasto adicional de 400 milhões de dólares ao que já se teve (US$ 1,4 
bilhão). Metade desse dinheiro virá de Furnas e da Eletrobrás; a outra parte, 
garantida por bancos alemães, já está à disposição do Brasil. Angra III, com 
equipamentos já comprados e estocados em galpões em Angra dos Reis e 
na Alemanha, e com a fase de preparação inicial do terreno encaminhada, 
está sem previsão publicamente feita para entrar em operação, embora a 
licitação para as obras civis já tenha ocorrido. Não houve até o presente 
momento nenhuma decisão sobre a construção da terceira usina alemã – a 
de Peruíbe. Não se sabe até hoje quanto o país pagou e ainda deverá pagar 
com relação ao Acordo com a Alemanha. Também não se sabe quanto é 
gasto na manutenção dos equipamentos de Angras II e III e, mesmo antes 
de entrar em operação, os problemas já aparecem:

O procurador questiona o plano de evacuação da usina em caso de aci-
dente; o que fazer com o lixo nuclear;  o impacto social da usina em três 
aldeias indígenas da região e a denúncia da existência de trincas nos duc-
tos do circuito primário do reator de Angra II (JORNAL DO BRASIL,  
21 out. 1998, p. 22). 

Conforme já foi mencionado, a Central Nuclear, que fica na mira da mídia, 
passa a condensar toda a potencialidade danosa das atividades nucleares. 
Esse estilo cambiante do cenário, que sempre marcou a política nuclear 
brasileira (CEDI, 1990 ; Arnt, 1985 ; Fullgraf, 1988 ; Simon, 1983 ; Oliveira, 
1989 ; Malheiros, 1993, 1996), permitiu que, longe dos olhos do público 
mais atento, se desenrolasse, secretamente, até 1987, o Programa Paralelo 
(do qual participam militares e a CNEN), cujas contas bancárias operavam 
na ilegalidade. As decisões a respeito do término das usinas da Central estão 
ligadas à discussão, que parece essencial, sobre a oposição entre o uso civil e 
militar da energia. Este antagonismo aparece também quando se lê a respeito 
da história do Programa Nuclear Brasileiro, já que os autores sempre fazem 
esta nítida separação indicando, inclusive, o atraso na implementação da 
parte civil em detrimento do Programa Paralelo, legalizado e unificado ao 
Programa Nuclear oficial em 1988. A continuidade de ambos os programas 
– civil e militar – unidos poderia tirar da Central Nuclear aquela marca de 
“símbolo de ditadura”, referida inclusive pelos próprios entrevistados, que 
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se mostram contrários ao modo como Angra I foi implantada. A marca da 
ditadura, entretanto, continua, a despeito da postura assumida por governos 
democráticos posteriores em perpetuarem uma escolha; as usinas permane-
cem monumentos de uma época: 

O poderio político não aparece unicamente em  circunstân- cias excepcionais. 
Ele se quer inscrito duravelmente, imortalizado em uma matéria imperecível, 
expresso em criações que manifestem sua “personalidade” e seu brilho. Ele 
dirige uma política de lugares e obras monumentais (Balandier, 1982, p. 10). 

Nenhum país, com exceção da Alemanha, que esteve, até 1955, impedida 
de ter termoelétricas, construiu usinas para a produção de eletricidade sem 
ter, unido a isto, um tipo de reator que produzisse o material – plutônio – e a 
tecnologia indispensáveis para a fabricação de artefatos. Há um esforço dos 
adeptos dos usos da energia nuclear em distinguir aqueles que são favoráveis 
somente à utilização para fins pacíficos dos que objetivam bombas e demais 
parafernálias. Entretanto, esta distinção é constantemente perturbada pelo 
tipo de problemas que uma usina nuclear coloca. Isto pode ser ilustrado a 
partir do que Pollak e Nelkin mostram sobre os dois principais vetores que 
nortearam o desenvolvimento da tecnologia nuclear na França e na Ale-
manha: a busca de independência energética, sobretudo a partir da crise do 
petróleo de 1973, e a corrida armamentista. Nesse trabalho (Pollak, Nelkin, 
1982), os autores estão interessados em explicar as diferenças de graus nas 
conquistas dos movimentos “pacifistas” em ambos os países e fazem uma 
análise abordando fatores políticos, econômicos e culturais. Com todas as 
diferenças existentes entre as realidades européia e brasileira, pode-se obser-
var que ambos os aspectos – o pacífico e o bélico – estão sempre associados 
nas políticas nucleares de todos os países. A diferença é que no Brasil a 
finalidade bélica sempre esteve pouco visível.

Para Pollak e Nelkin, ser contra o nuclear é ser contra um tipo de sociedade 
que ele representa: é ser contra uma sociedade com relações econômicas e 
políticas intoleráveis, pelo tipo de poder que ele concentra (Pollak, Nelkin, 
1982). Afirmam que a tecnologia nuclear sintetiza o maior problema da so-
ciedade industrial avançada. Excluindo o uso do plutônio para fins bélicos, os 
outros problemas colocados são: a poluição causada pela liberação radiativa 
comum à operação das termoelétricas, efeitos ambientais causados pelos 
efluentes aquecidos que saem da usina, problemas do rejeito radiativo, tudo 
isso provocando imagens poderosas de apocalipse e extinção. Tais imagens 
são bastante reveladoras da ligação intrínseca entre fins bélicos e pacíficos 
da energia nuclear, como bem analisa Isac Chiva:

(...) uma ambivalência ética e afetiva marca tudo o que concerne não só à 
energia atômica mas também à central nuclear. Multiforme, dissimulada ou 
direta, essa ambivalência surgiu como um leitmotiv para aqueles que obser-
vam a questão. Surgindo como maravilhosas possibilidades de progresso, 
tanto na medicina quanto na produção de eletricidade, fazem par com o medo 



38

que inspira uma energia destrutiva – a bomba atômica – e os perigos que 
apresenta mesmo uma utilização pacífica (Chiva, 1970).

Os moradores de Praia Brava, entretanto, transformam essa “grande ameaça” 
em algo quase inócuo. Se questionados sobre o “perigo” que representa a 
usina, discordam dessa visão, argumentando que a segurança e a natureza 
são duas qualidades que podem ser usufruídas por quem habita aquelas 
aprazíveis vilas de Furnas. Por um lado, os problemas de convívio que 
emergem, para eles, com tanta urgência, e, por outro, um tipo de sociabi-
lidade propícia à criação de certos elos pessoais, criam a possibilidade de 
uma pane na usina tornar-se um assunto residual. 
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2 
UMA VILA COMO TANTAS

As vilas e o privilégio

A implantação das Unidades Nucleares no município de Angra dos Reis 
foi acompanhada pela construção de cinco vilas residenciais: a de Praia 
Brava, a Vila Residencial de Operadores de Mambucaba, a Vila Operária de 
Mambucaba, Vila Consag e Vila Madezatti. Nas três primeiras, encontramos 
funcionários de Furnas e também empregados de nível superior ou técnico 
de empresas que ela contrata. Na Vila Consag, estão os funcionários menos 
qualificados contratados como mão-de-obra das empreiteiras: são peões, 
garçonetes, pessoal das firmas de limpeza etc. Os moradores de Madezatti 
têm nível técnico sendo, em sua maioria, especialistas em eletricidade. As 
vilas estão dispostas ao longo da Rodovia Rio-Santos e, com exceção de 
Praia Brava, situadas no município de Parati.

A Vila Residencial de Operadores de Mambucaba, chamada simplesmente 
de Vila de Mambucaba, foi construída em 1978, inicialmente com o objetivo 
de abrigar apenas os operadores da usina, e dista, pela estrada, 15km de Praia 
Brava. Possui três quilômetros de praia, ao longo dos quais estendem-se duas 
avenidas, cortadas por diversas ruas. São 482 casas baixas (ou seja, com 
apenas o andar térreo) separadas entre si por um terreno de mais ou menos 
10m. Nela, na extremidade sul, estão localizados os prédios do Centro de 
Treinamento, para a formação de operadores, do Simulador, onde existe 
uma sala de aula idêntica à sala de controle de Angra II, e do Laboratório 
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(LAREM), que faz o controle do meio ambiente, todos ligados à usina. A 
Vila Operária de Mambucaba situa-se em frente à Residencial, só que do 
outro lado da Rio-Santos e é onde está o Centro de Medicina Nuclear (Ce-
men), especializado no atendimento de vítimas da contaminação radiativa. 
Aqui, apenas a avenida principal é asfaltada, as casas são de madeira e um 
pouco mais próximas entre si que as da Vila Residencial. Um pouco antes 
da Vila Operária, numa região chamada Perequê, localiza-se a Madezatti e, 
contígua ainda à primeira, encontra-se a Consag.

Praia Brava tem um mar tão agitado quanto belo, acolhido entre duas pontas 
montanhosas do litoral, cobertas por densa vegetação, e distantes uma da 
outra por uma faixa de 800m de areia. Entre 1975 e 1976, foi aí construída 
a primeira vila, situada a cinco quilômetros, pela estrada, de Itaorna, para 
servir ao pessoal que então chegava. Furnas pretendia desocupá-la e há quem 
afirme que isto deveria acontecer antes que Angra III ficasse pronta, devido à 
proximidade do terreno destinado à sua construção com Praia Brava. Entre-
tanto, esta versão sobre o motivo da desocupação inicialmente planejada não 
foi confirmada pela superintendência, que argumentou que a distância entre 
Angras I e III não é tanta que exija cuidados diferentes em caso de acidente 
em uma ou outra; a desativação desta vila era um plano que independia do 
número de unidades nucleares, mas que foi posto de lado.1 Quem chega ao 
calçadão da Praia Brava não avista as duas unidades da Central (Angra I, 
já funcionando, e Angra II, com as obras praticamente findas), a menos que 
ande até a beira-mar, na ponta sul, de onde se vê o prédio do reator de Angra 
I. Apesar de Praia Brava estar extremamente próxima da usina, o recorte do 
litoral cria um isolamento visual que propicia aos moradores uma paisagem 
de grande beleza natural, composta apenas de oceano, céu e ilhas.

Praia Brava possui 532 casas de dois pavimentos e oito baixas, estas ocupa-
das pelo alto escalão da hierarquia funcional de Furnas. Há vários tipos de 
casas de dois andares, que podem diferir no conforto, no número de quartos 
e banheiros, no acabamento e nas fachadas. Mas todas elas são geminadas, 
isto é, unidas entre si compartilhando uma parede lateral; na frente há uma 
varanda e uma garagem; atrás, uma área de serviço. As baixas são separadas 
por um terreno que circunda cada uma delas e foram construídas no canto 
sul da Avenida A, que beira o mar. Há mais duas avenidas paralelas que 
acompanham o sentido da praia: a B, onde estão casas não tão valorizadas 
quanto as da A, e a Avenida C, para onde dão os fundos das residências da 
Avenida B. Concentradas na extremidade norte das avenidas, há dezessete 
ruas, que se cruzam simetricamente, onde se encontram as casas menos 
valorizadas, locais de atividades culturais, de lazer e serviços, incluindo 
comércio. Ainda em Praia Brava, encontram-se um hospital conveniado com 

1 Mas nem a Vila dos Operadores ficou só para os operadores, nem Praia Brava foi 
provisória. As mudanças no âmbito das vilas residenciais refletem os percalços por que 
passa a questão nuclear no Brasil.
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o SUS, um colégio estadual, dois hotéis para alojamento de técnicos e visi-
tantes aceitos por Furnas, denominados de Hospedagem I e Hospedagem II, 
sendo este mais simples que o outro, dois clubes que, originariamente, eram 
destinados a dois tipos de sócios – os de nível técnico e os de nível superior 
–, uma creche, um cinema, um templo ecumênico, uma agência de correios, 
uma agência bancária, um posto telefônico, um teatro, um supermercado, 
bar, padaria, barbearia, papelaria, uma lanchonete e uma banca de jornal.

Mambucaba atualmente tem um comércio bem mais sortido do que Praia 
Brava, agrupado em três centros comerciais. Possui também um clube, res-
taurantes, creches, agência bancária, um colégio público de 1º grau e um 
particular, que tem 2º grau. Ainda não dispõe de hospital próprio, mas já 
existe um projeto. A Vila Operária conta com pouco comércio, mas concen-
tra uma boa variedade de cursos de nível médio, como de datilografia, para 
cabeleireiro, além de outros oferecidos pelo Senai. Dispõe também de um 
colégio particular de 1º grau com creche. É em Mambucaba que se situam 
os Alojamentos de Solteiros (tanto o feminino, onde residem enfermeiras e 
telefonistas, quanto o masculino, para os técnicos em radiologia e outros), 
destinados a funcionários de Furnas ou empregados de firmas contratadas 
que prestam serviços permanentes, mas que, por não terem família, não 
podem dispor de uma casa só para si.

Em Praia Brava, as casas das avenidas são de tijolinhos aparentes e as das ruas 
são pintadas de branco; pelas fachadas não se pode dizer quantos cômodos 
tem uma residência, porque são muito parecidas. A uniformidade visual é 
tão típica desta e das outras vilas, quanto a diferenciação arquitetônica e 
social que ela esconde. Em Mambucaba, as casas são brancas com janelas 
e portas pintadas de amarelo. Mas, numa tomada mais atenta, os detalhes de 
construção começam a indicar a hierarquia que se estabelece entre os três 
tipos de casas, ou melhor, entre seus habitantes. Nota-se aqui uma diferença 
entre Praia Brava e Mambucaba, quanto à distribuição das casas. Na primei-
ra, cada espécie de residência está concentrada em determinados lugares: 
nas avenidas, moram funcionários graduados, enquanto os de nível técnico 
ocupam as casas das ruas. Já em Mambucaba, há também os endereços mais 
valorizados, como a Avenida Brasil, que beira a orla, mas as casas “tipo b 
e c” se alternam de forma que, na mesma avenida ou rua, moram lado a 
lado funcionários mais e menos graduados, havendo apenas uma pequena 
concentração de residências “tipo a”, que são consideradas as melhores. Os 
habitantes costumam dizer que o sistema das vilas obedece a critérios fun-
cionais, mas alguns acrescentam que não é só o posicionamento funcional 
ou ainda a escolaridade que determinam onde se mora, e sim as relações 
que um certo empregado consegue estabelecer no seu ambiente de trabalho.

As famílias como um todo se relacionam a partir dos critérios de trabalho. 
Como a maior parte das mulheres não trabalha fora e poucas têm cargo na 
usina, a identidade que elas assumem é a identidade do casal. Em 1993, en-
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trevistei alguns casais, que me falaram também sobre o cotidiano da Vila de 
Praia Brava, que não difere do dia-a-dia das outras vilas.2 Estas entrevistas 
aconteceram muito em função da própria forma de convivência local. As 
mulheres se apresentavam – ou melhor, pareciam gostar de se apresentar – 
completamente alienadas com relação às atividades nucleares. Geralmente 
o que comentavam sobre a usina era precedido de “meu marido disse que”, 
e as esposas dos empregados de Furnas mostravam-se mais convictas das 
opiniões dos companheiros a respeito do funcionamento da Central. As 
entrevistas com mulheres de trabalhadores das empreiteiras, pessoas não 
ligadas diretamente a Furnas, revelavam com mais facilidade medo e des-
confiança; eram mais espontâneas quando falavam de suas dúvidas sobre a 
segurança de Angra I. As entrevistas com casais foram importantes também 
para eu ter acesso à população masculina fora do ambiente de trabalho. No 
entanto, como os homens têm menos tempo livre e preferem dedicá-lo ao 
descanso, algumas mulheres deram entrevistas sozinhas, sem a companhia 
dos esposos.

Os vilenses se resguardam muito. Se isto acontece internamente, na rela-
ção com os próprios vizinhos e colegas, acentua-se ainda mais no contato 
com estranhos. Fiz amizade com uma moradora de Praia Brava, onde me 
hospedei. Tínhamos algumas afinidades, como o gosto pela música e pela 
literatura. Isto me valeu também o convite para algumas atividades, como a 
apresentação do Coral de Praia Brava e bailes no clube, que serviram para 
um maior entrosamento. Quando me estabeleci no local, em 1993, come-
cei as entrevistas por uma pessoa que era tia de uma aluna que conheci na 
faculdade onde dava aula em Angra dos Reis. Durante a pesquisa, pedia 
aos entrevistados que indicassem amigos para darem mais entrevistas, e 
assim chegava a novas casas. O fato de estar hospedada nas instalações de 
Furnas foi extremamente positivo porque me fazia menos estranha, afinal, 
estava ali com a aprovação da empresa. Mesmo assim, o assunto usina não 
era uma questão para os entrevistados. Pedia para que falassem do cotidia-
no e a maioria, sobretudo a parcela feminina, via na ocasião um momento 
de desabafo em que lamentavam a monotonia da vida na vila. Quando eu 
lembrava a presença da usina, com raras exceções, comentavam os clichês.

Marcava as entrevistas com antecedência e o horário preferido era à noite, 
depois do jantar. Na minha primeira estada, o clima durante as conversas 
não era muito descontraído, mas algumas vezes me ofereciam café ou 
suco; isto, como era de se esperar, foi se alterando na medida em que fui 

2 Durante a minha estada, fiquei hospedada todo o tempo em Praia Brava, que é a vila 
que melhor conheço. Ia com freqüência à de Mambucaba dos Operadores e, com 
menos freqüência, mas, mesmo assim, bastante, à Operária de Mambucaba. Embora a 
composição seja um tanto diferente, tive uma idéia suficientemente boa do cotidiano das 
três vilas através de entrevistas informais e daqueles moradores que já tinham morado 
em alguma delas anteriormente. Por isso, me sinto confortável para, às vezes, falar das 
vilas em geral, e não somente de Praia Brava.
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ficando conhecida de alguns casais. Nem sempre o uso do gravador parecia 
indicado e uma das minhas primeiras tentativas frustradas de gravação foi 
com uma funcionária que disse que teria muito prazer em conversar co-
migo, pois julgava que, pelo tipo de serviço que fazia, poderia acrescentar 
algumas informações antropológicas interessantes. Entusiasmada com sua 
generosidade e disposição, acreditei que não se incomodaria se eu gravasse 
nossa conversa. Minha entrevistada, no entanto, ficou muito constrangida 
ao ver o gravador e me pediu que não o usasse. Atendi prontamente, mas 
o constrangimento que se criou foi tão intenso que ela, ao me ver anotar 
alguma coisa durante a conversa, abaixava o tom de voz a ponto de torná-la 
inaudível. Num período inicial, reservei então o uso de gravador aos ado-
lescentes, que pareciam ficar estimulados e não receosos com sua presença, 
embora tenha notado que até o hábito da redação durante as conversas era 
um ponto delicado, e alguns entrevistados procuravam ler o que eu estava 
escrevendo. Além das 40 entrevistas formais, marcadas, feitas tanto na usina 
quanto nas casas, houve muitas oportunidades para conversas informais nas 
ruas e na beira da praia.

Os entrevistados consideram o modo pelo qual se relacionam, tanto no 
trabalho, quanto entre vizinhos, hierarquizado, e freqüentemente afirmam 
que aqui tem muita hierarquia. Este valor estruturante na vida quotidiana 
do grupo parece ganhar mais ênfase nas relações de trabalho, que é onde 
a questão da subordinação fica mais clara, além de ser o lugar apropriado 
para a possível ascensão social e, conseqüentemente, maior prestígio perante 
seus pares.

Praia Brava é descrita como um buraco incrustado entre montanhas. Lá, a 
tarde cai antes do que em Mambucaba, onde o sol se põe sem ter montanhas 
muito próximas para sombrear a vila antes das 18h. Numa região natu-
ralmente chuvosa, os morros que escondem o sol de Praia Brava também 
aprisionam as nuvens e ela, para enfado de seus moradores, torna-se ainda 
mais chuvosa que a outra:

Mambucaba tem mais praia e mais sol. Aqui chove menos do que em Praia 
Brava (técnico da operação).

Aqui existem os três d’s. Já ouviu falar dos três d’s? Deslumbramento, de-
cepção e desespero. O deslumbra-mento é quando você chega; depois você 
vê que aqui tem gente perigosa, fingida, e começa a decepção. Na época da 
chuva, a gente mofa em casa, dá um desespero! Não tem nada para fazer. Aí 
pinta uma festinha, um aniversário e o desespero melhora. Eu já passei por 
esses três d’s várias vezes (esposa de graduado de Furnas).

As queixas sobre o tempo são muito comuns entre os moradores, e as chuvas 
são apontadas como uma das causas que concorrem para a monotonia que 
afirmam dominar a convivência nas vilas. Nesse sentido, a carta que me foi 
enviada pelo superintendente também ilustra a opinião difundida de que as 
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características meteorológicas da região são elucidativas do tédio de que 
os moradores reclamam:

(...) Os períodos são cíclicos e as estações de ano influem fortemente no 
estado de espírito das pessoas. Uma pesquisa no verão (com poucas chuvas) 
será certamente diferente de uma pesquisa no inverno.

Praia Brava é preferida por alguns – geralmente mães de filhos pequeninos 
– por ter hospital. É também considerada mais movimentada porque, além 
de ter uma área menor para o mesmo número de habitantes da outra vila, o 
que possibilita uma certa aglomeração populacional, se mobiliza mais para 
as atividades de lazer. Mambucaba, fora das horas de pique, é descrita como 
um deserto ou cemitério:

Praia Brava é muito fechada; é um buraco. Mas minha mulher quer ir morar 
lá por causa do baile no clube, que ela gosta de dançar, e por causa do hospi-
tal; nossas meninas são pequenas e é sempre melhor. Quando a menorzinha 
quebrou o braço, ela teve que ir para lá (funcionário não-graduado de Furnas).

Por outro lado, Praia Brava, com suas casas geminadas, deixa seus mora-
dores numa constante perspectiva de exposição. Alguns brincam com o 
desagrado que sentem em relação à falta de privacidade dizendo que, ali, 
se sabe até a hora em que o vizinho acabou de usar o banheiro. Mambu-
caba, com o distanciamento das casas, garante o mínimo de privacidade a 
seus habitantes e, por isso, algumas pessoas optam por nela residir. O fato 
de Mambucaba ter dois tipos de casa alternados é visto com simpatia por 
aqueles que a consideram, por este motivo, uma vila com menos hierarquia. 
Porém, em Praia Brava um entrevistado afirmou que esta mistura funcional 
não lhe agradava, demonstrando que a hierarquização que alguns lamentam 
é bem vista por outros:

Prefiro Praia Brava. Nas vilas tem muita mistura, gente de muitos estados; em 
Mambucaba tem mistura funcional também porque as casas são alternadas. 
Aqui [Praia Brava], tem zona norte e zona sul (graduado de Furnas).

Os habitantes de Praia Brava e Mambucaba lembram sempre as duas grandes 
vantagens de morarem naquelas vilas: a segurança e a paisagem natural, ou, 
conforme dizem, a natureza. Consideram que a usina não apresenta risco 
nenhum, se comparada com o perigo de se passear pelas ruas do Rio, por 
exemplo. Os que foram para lá no início das obras de Angra I, há mais ou 
menos vinte anos, argumentam que durante este tempo perderam amigos em 
acidentes na estrada, embora nunca tenham sido incomodados por qualquer 
problema na usina. Algumas pessoas deixam de fazer faculdade para evitar 
o uso contínuo da Rio-Santos. Há tempos, as agências bancárias de Praia 
Brava, Mambucaba e Itaorna foram assaltadas, uma por vez; o fato virou 
piada e os entrevistados dizem que os ladrões estão agora tirando o PFA 
(permissão de acesso à Angra I, fornecida por Furnas), para entrarem na 
agência da usina. Devido a fatos semelhantes que ocorreram ultimamen-
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te, os entrevistados afirmam que o lugar já foi mais calmo, embora ainda 
considerem a segurança um aspecto vantajoso, já que, de um modo geral, 
assaltos, furtos e agressões do tipo praticamente inexistem:

Aqui uma coisa boa é a segurança. Além disso, a área é muito bonita e o nível 
de vida é muito bom (não-graduada de Furnas).

Aqui a gente vive tranqüilo, tem muita segurança. Só no carnaval é que tem 
gente estranha... Já foi melhor mas ainda é bom (não-graduado de Furnas).

A natureza é o outro ponto mencionado, porque não só estão livres da po-
luição ambiental a que os angrenses estão submetidos com os terminais da 
Petrobrás e mesmo daquela enfrentada por quem vive nas grandes cidades, 
como também dispõem de uma moldura feita de mar e montanhas verdes 
circundando as vilas que conforma uma paisagem de especial beleza:3

Nós temos uma qualidade de vida excelente, numa área maravilhosa, à beira 
mar (funcionário não-graduado de Furnas).

O cotidiano aqui é bom, saudável, ao contrário de Angra, que tem fama, 
mas como cidade é precária, poluída. É claro que há uma diminuição de sua 
capacidade. A única vantagem é a natureza ligada à segurança (esposa de 
graduado de Furnas).

Morar nas vilas tem outros aspectos levados em conta pelos entrevistados 
quando solicitados a comentarem sobre o modo de vida de Praia Brava e 
Mambucaba. Por exemplo, além de não pagarem aluguel ou condomínio,4 
o hospital e as primeiras escolas que foram construídas para atenderem as 
vilas são públicos, o que significa que seus usuários também não precisam 
desembolsar nada para educação e tratamento médico, a menos que assim 
prefiram:

A parte de saúde é muito boa. O pessoal reclama a falta de lazer, mas tem 
muito. O comércio é que é mais caro, mas aqui os moradores não pagam 
impostos (esposa de graduado de Furnas).

Quando a coisa aperta, Angra vem para cá. Temos o melhor colégio estadual 
do Rio e um tratamento médico de primeira (graduado de Furnas).

Por mais contraditório que pareça, muitos moradores das vilas que, em sua 
maioria, são funcionários públicos, freqüentemente mostram sua descon-
fiança para com os serviços prestados pelo Estado: ou simplesmente não 
concordam com a propalada qualidade profissional do hospital e das escolas 
instalados nas vilas ou comentam sua eficiência como se fosse uma exceção 
à regra:

3 Rosane Prado (1990) analisa como o significado da beleza atribuída à região de Angra 
dos Reis ganha novas dimensões com os impactos que a paisagem vem sofrendo com 
as indústrias instaladas no local.

4 A partir de 1995, Furnas estipulou um percentual de 1% sobre o salário como pagamento 
de aluguel das casas.
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Todo mundo acha esse hospital bom; eu não acho. Nem a escola... as pro-
fessoras não se esforçam (esposa de graduado de Furnas).

O hospital é público mas até que dá privilégio para gente. Os médicos são 
nossos vizinhos e isso tranqüiliza, saber que vamos ser tratados por quem 
conhecemos (graduado de Furnas).

A saúde é muito boa, a escola estadual é como se fosse particular porque 
80% passam no vestibular (não-graduado de Furnas).

A atenção que recebem da empresa e o conforto dos serviços básicos aten-
didos são considerados pelos entrevistados prerrogativas importantes na 
sua opção de se estabelecerem nas vilas, deixando para trás parentes e seu 
lugar de origem, já que vêm, em sua maioria, de centros urbanos, tais como 
Rio e São Paulo, sendo que a parcela oriunda do interior dos Estado do Rio 
e de Minas é também significativa: Como tais direitos são garantidos por 
Furnas, cria-se um laço especial entre os funcionários e a empresa, vista 
como grande provedora:

Aqui nós temos uma infra-estrutura ótima, 100% montada pela empresa. 
Antes, até a manutenção era feita por Furnas e agora estão reduzindo as 
mordomias. Furnas quer desvincular a parte das vilas da usina, porque An-
gra já está bem-equipada. Morar de graça é um bom salário indireto (não 
graduado de Furnas).

Esse vínculo tem de específico o fato de haver, por parte dos empregados, 
uma superposição à idéia de patrão das idéias de mãe, Deus e, como se verá 
mais adiante, pai:

Furnas administra as vilas e é uma mãe superprotetora. A administração aqui 
é tipo Primeiro Mundo. Se vai faltar água durante uma hora, nós recebemos 
uma circular avisando com antecedência (esposa de graduado de Furnas).

Para mim era Deus no céu e Furnas na Terra; eu sabia que era um dos poucos 
brasileiros que à noite podia deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranqüilo 
(não-graduado de Furnas).

Os vilenses não pagam taxas, possuem hospital e escola públicos bem pró-
ximo e, até há pouco tempo, não precisavam comprar nem mesmo lâmpadas 
para suas casas, porque Furnas as fornecia juntamente com a mão-de-obra 
para instalá-las. Atualmente a empresa providencia o funcionário para o 
serviço quando o estrago atinge o patrimônio da empresa, como é o caso de 
infiltrações e vazamentos. Furnas também se encarrega da segurança e da 
limpeza das vilas e suas praias, além de garantir o transporte entre elas e a 
usina. Praia Brava tem estação de tratamento de água e esgoto próprios. Por 
isso, os moradores afirmam que a qualidade de vida local é excelente, o que 
faz deles pessoas privilegiadas. O usufruto deste privilégio passa a conferir 
a este grupo uma possibilidade de distanciamento das populações vizinhas 
(de Angra dos Reis, Parati e adjacências), ao se atribuir a condição de elite 
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econômica, social e intelectual, adotando-a como um distintivo. O privilégio 
é o primeiro sintoma da hierarquização que informa o modo de vida local, 
já que ele proporciona a construção de uma relação assimétrica entre os mo-
radores das vilas e os dos arredores. O que também ocorre internamente, na 
medida em que alguns empregados podem aproveitar mais deste privilégio 
do que outros, conforme a posição que se ocupe na hierarquia funcional.

Existem quatro aspectos, discutidos ao longo deste capítulo, que compõem 
esta forma de relacionamento hierárquico. Seu caráter sistêmico delimita o 
que participa desta totalidade e o que nela está em jogo. No caso, pertencer 
a uma elite, tal como se pensa o conjunto de moradores das vilas, é o outro 
lado de se estar submetido à estrutura hierárquica. A mobilidade seria a pos-
sibilidade de trânsito entre os níveis da hierárquia, o que inclui a mudança 
de função no trabalho e de moradia nas vilas. A etiqueta é o conjunto de 
regras que explicita os três quesitos anteriores (ELIAS, 1987). Já a cadeia 
de comando organizada a partir de relações de obediência é o mecanismo 
pelo qual as partes envolvidas hierarquicamente afirmam a assimetria e a 
submissão existentes entre elas.

A grande família

É muito comum se ouvir dos entrevistados que sua vila é uma grande 
família, ou então, que no trabalho o ambiente é familiar. Estas expressões 
ressaltam dois aspectos fundamentais na convivência diária, quer com os 
vizinhos, quer com os colegas de ofício: a solidariedade e o conhecimento, 
termo usado tanto no sentido de familiaridade, quanto no de se estabelecer 
relações de amizade com pessoas de prestígio. A primeira refere-se a um tipo 
de comportamento esperado nas horas difíceis, freqüentemente relacionadas 
aos acidentes de carro na Rodovia Rio-Santos. Em Praia Brava, há um grupo 
antigo de famílias nucleares (isto é, o casal e seus filhos), que se instalou 
quando as obras de Angra I começavam e que até hoje habita o local, e outro 
grupo maior, composto por famílias que ficam um tempo menor. A atitude 
solidária é, entretanto, geral, mobilizando grandes segmentos da vila, já que 
a maioria dos moradores se une nos momentos de necessidade:

Eu hoje quase não tenho contato com minha família; antigamente, vinha todo 
mundo para cá, mas agora cada um tem sua casa de campo. Para mim, apesar 
de tudo, os vizinhos são meus parentes. Pinta até ciúme da família mesmo. 
Quando tive meus filhos, contei com as minhas vizinhas. Nas dificuldades, 
há muita solidariedade. Aqui os vizinhos são os seus parentes (esposa de 
graduado de Furnas).

As pessoas são muito prestativas na hora da necessidade. Se ela saiu e estou 
no trabalho, qualquer coisa que aconteça com meus filhos, sei que vai ter 
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gente olhando, até para dar uma bronca numa criança. A gente olha os nossos 
filhos e os dos outros também (graduado de Furnas).

O conhecimento decorre da constância com que os moradores se encontram 
e convivem. Num território restrito, como é o ocupado pelas vilas, e com 
número de pessoas reduzido, cada um torna-se facilmente identificado, tal 
qual acontece aos membros de uma família que se reúne:

Gosto de trabalhar aqui; o ambiente da Odebrecht é familiar, todos se co-
nhecem (não-graduado de empreiteira).

Nós somos uma grande família; todos se conhecem, não tem aquele mistério 
de cidade grande (não-graduado de Furnas).

Essa grande família tem uma rotina pouco flexível e que comanda o dia-a-dia 
das famílias nucleares, de modo que o cotidiano da usina explica o movi-
mento nas casas das vilas. Os homens são transportados para o trabalho nos 
ônibus da empresa, que saem da vila às sete horas e retornam ao meio-dia. 
Após o almoço, às 13h, tudo se repete e às 17h o expediente termina, pelo 
menos para aqueles que não trabalham em regime de turno. As crianças e 
adolescentes estudam de manhã ou de tarde na escola da vila, e os que estão 
na idade de fazer faculdade devem-se deslocar para Volta Redonda, Barra 
Mansa ou Rio de Janeiro. Essa rotina, descrita como massacrante por um 
entrevistado, estreita tanto os laços desta família que quase a asfixia. As 
mulheres e os adolescentes são os que mais reclamam do dia-a-dia:

Você quer mesmo saber como é que é morar aqui? Pergunte aos adolescen-
tes; se você não perguntar à juventude o que eles acham daqui, seu trabalho 
não vai ficar completo. Eles detestam isso aqui (esposa de não-graduado de 
empreiteira).

Isso aqui é o inferno do adolescente; não tem nada para fazer (esposa de 
não-graduado de Furnas).

Por outro lado, muitos adultos vêem nos adolescentes um dos graves pro-
blemas da vila e as queixas sobre eles são freqüentes:

Aqui nós temos tudo e os adolescentes têm a cabeça vazia; põem durepox na 
fechadura da porta da escola para não ter aula, balançam o poste maleável 
para a lâmpada de mercúrio quebrar... Não é fácil (não-graduado de Furnas).

Aqui em Praia Brava, os meninos são vândalos, porque refletem as neuroses 
dos pais infelizes (esposa de graduado de Furnas).

Numa das minhas primeiras entrevistas, soube por um funcionário, que 
não trabalha mais na empresa, que ali o alcoolismo era um problema gra-
ve. Acrescentou que ele temia pela segurança da usina, não pelos motivos 
convencionais, aventados por aqueles que são contra a utilização da energia 
nuclear em geral ou, especificamente, contra o funcionamento de Angra I, 
mas porque alguns empregados eram alcoólatras. Quando voltei, três anos 
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mais tarde, era eu que trazia o assunto à tona com os entrevistados, compre-
ensivelmente muito discretos com relação ao tema.5 A questão da gravidade 
do alcoolismo é controvertida. Alguns acham que todos os problemas da 
vila ficam muito aumentados porque, sendo o universo pequeno, as pessoas 
ficam mais visadas entre si; portanto, qualquer alteração ou diferença de 
comportamento torna-se com facilidade alvo de excessiva atenção. Outra 
questão que parece incomodar os moradores e que afeta de perto a juventu-
de da vila é o consumo de drogas. Pode-se perceber essa preocupação pelo 
número crescente de pais que fazem com que os filhos façam o 2º grau fora, 
o que os obriga a mudar para o Rio ou outra cidade antes do que era usual, 
pois só saíam na época de faculdade.

As reclamações, tanto da parte dos jovens quanto sobre eles, parecem con-
cordar que existe uma falta de alternativa, um certo vazio, que age como 
desestímulo para que pais e filhos passem a viver essa grande família de 
forma mais interessada. Nesse sentido, a falta de crescimento pessoal é uma 
queixa muito comum e parece atingir a todos, inclusive às crianças que, se-
gundo comentam, permanecem mais tempo crianças. Os homens reclamam 
do tédio, mas geralmente gostam do seu trabalho, sendo que as mulheres 
parecem ser as mais afetadas. Poucas delas lecionam na escola e, mais 
raramente, trabalham na usina. A maioria dedica-se ao trabalho doméstico 
procurando se ocupar, num esforço para tornar o dia-a-dia mais interessante, 
embora algumas admitam que nem sempre sabem como fazê-lo:

Aqui a gente tem que se ocupar, brincar de ser feliz com o que tem; tem poucas 
alternativas. As mulheres aqui não são conhecidas pelos nomes e sobrenomes. 
É a fulana de fulano. Eu não; sou fulana de tal (esposa de graduado de Furnas).

A explicação mais imediata para esta apatia generalizada é a falta de lazer. 
Entretanto, há uma variedade de cursos e atividades oferecidos por Furnas, 
muito pouco freqüentados. Uma entrevistada explicou:

Sendo os mesmos profissionais há muito tempo para ministrar os cursos, 
depois de alguns anos sem reciclagem, o seu desempenho cai e a motivação 
dos interessados acaba (esposa de graduado de Furnas).

Acrescente-se a isto a peculiaridade de os vizinhos também serem os colegas 
de trabalho: uma moradora resumiu que sendo as mesmas pessoas, o tempo 
todo, não há como se divertir.

No âmbito doméstico, já que a maioria dos casais parece cultivar uma as-
simetria entre marido e esposa, a obediência feminina pode ser observada, 
embora com algumas exceções:

5 Numa das aulas do curso de reciclagem que fiz, aprendeu-se respiração boca a boca 
numa boneca própria para este tipo de aprendizagem. Depois que cada um soprava a boca 
da boneca, a médica que estava dando a aula passava álcool para desinfetar o local do 
sopro. Alguém falou do fundo da sala que certas pessoas dispensavam aquele cuidado, 
já que o próprio hálito tinha álcool suficiente. Poucos riram.
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Aqui o marido chega para a mulher e fala: “fulana, entra” e ninguém estranha. 
Ah, se meu marido falar assim comigo... (esposa de graduado de Furnas)

Eu acho brincadeira uma mulher se candidatar ao Conselho [referia-se ao 
Conselho Comunitário para administracão das vilas]. Como é que vai ser, se 
uma mulher, que não conhece nada, que vive em casa, ganhar uma eleição 
para o Conselho? Um desastre (não-graduado de Furnas).

Existe, portanto, uma separação tradicional dos espaços feminino e masculi-
no, da qual as mulheres se ressentem. Como já foi abordado anteriormente, 
mesmo as que trabalham fora consideram que há poucas condições de 
desenvolvimento individual, e esta escassez parece estar mais referida ao 
significado das alternativas do que propriamente à quantidade. Há um es-
paço delimitado a ser ocupado pelas mulheres; porém, como as atividades 
pertinentes a tal domínio não conferem a quem as realiza tanto valor quanto 
as tarefas masculinas, esta limitação pode passar a ser considerada como 
ausência de espaço. Se o prestígio vem do trabalho, e são os homens que se 
encarregam dos postos de importância na usina, normalmente as mulheres 
não vêem suas tarefas como fontes de prestígio, e sim como maneiras de 
se ocupar. Entretanto, um entrevistado afirmou que passou a ser mais res-
peitado depois que casou com sua atual mulher, porque ela é filha de um 
homem que foi muito importante. Em parte, este comentário confirma que 
as mulheres, como as crianças, adquirem prestígio através de seus pais e 
maridos; mas, por outro lado, dá indícios de que elas também podem pro-
piciar o mesmo para seus esposos, mesmo de maneira indireta:

Meu salto social aqui foi por causa dela; o pai dela era militar, era muito 
querido, muito bem relacionado (graduado de Furnas).

As relações hierárquicas refletidas, conforme foi dito, na própria concepção 
arquitetônica das vilas são visíveis também entre os jovens. Por exemplo, 
os adolescentes que picham paredes, quebram lâmpadas e se comportam de 
maneira inconveniente respondem a qualquer crítica ao seu comportamento 
com o nome de seu pai e a função que este ocupa na usina, num estilo “você 
sabe com quem está falando?”(DA MATTA, 1980). Um entrevistado comen-
tou que, quando as vilas foram cuidadas por um militar, não existia o hábito 
de as pessoas se fiarem nas suas posições dentro da usina para infringirem as 
regras. Os horários eram respeitados, de modo que, após determinada hora, 
não havia mais crianças nas ruas. Os casos de desordem também tinham um 
tratamento sumário: um morador que bateu na esposa teve que se mudar 
da vila para residir na periferia, porque o coronel-síndico, alegando que o 
vizinho não tinha a conduta exigida para desfrutar do convívio de todos que 
ali habitavam, requisitou sua casa.

São raros os solteiros e as solteiras e as separações conjugais que, segun-
do afirmam, também não são muito comuns, geralmente são seguidas de 
novo casamento e essa prática é referida pelos vilenses como troca-troca 
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de casais. Entre os entrevistados, apenas um casal já tinha a experiência de 
um casamento anterior. A única pessoa que entrevistei e que havia-se divor-
ciado, sem ainda ter-se casado novamente, explicou que sem companhia a 
vida nas vilas fica ainda mais monótona. Conforme ouvi, antigamente, na 
década de 70, havia festas e bailes para grandes parcelas dos moradores das 
vilas. Atualmente, não existe mais este hábito e o padrão de relacionamento 
é entre casais, ficando os solteiros excluídos do convívio nas horas de lazer:

No passado tinha festas para a comunidade. Tinha jantar dançante no clube, 
mas tudo com convites; só entrava o pessoal graduado e os técnicos tinham 
o clube deles. Hoje só tem festas em famílias, com grupos fechados (esposa 
de graduado de Furnas).

“Grupo de amigos não dá certo. Você escolhe alguns casais. Eu e minha 
esposa temos três casais de amigos. ( graduado de Furnas)

A pessoa vem para cá e casa logo, porque é ruim ficar aqui sozinho ( gra-
duado de Furnas).

Ao lado da expressão grande família para descrever o ambiente afetivo da 
vila, sempre lamentam a inveja e a competição entre os vizinhos, que cons-
tituem a outra face desta família:

Como a casa é de Furnas, ninguém investia nas casas; aí eu troquei o piso da 
minha varanda e aí virou moda: agora é sinal de status (esposa de graduado 
de Furnas).

Mambucaba e Praia Brava são aldeias e seu vizinho é seu colega de trabalho. 
O cara sabe o quanto você ganha e diz: “como você tem esse carro se você 
ganha igual a mim?”. Por isso, tem gente paranóica que até chope vai ao 
Rio para tomar. Ou a Angra. Eu não chego a este ponto, mas tem gente que 
pergunta, se mete (graduado de Furnas).

Essa competição, de que muitos reclamam, é vista por outros como uma 
forma instigante de não se acomodar com as conquistas pessoais:

O nível das vilas está acima de qualquer outra cidade. Então esse clima é 
estimulante. Seu vizinho tem um carro, então você quer ter um carro também. 
Para isto, você tem que subir no trabalho, e assim vai. Aqui você tem esse 
estímulo (graduado de Furnas).

Um outro aspecto desse tipo de vida comunitária, descrito como familiar, é 
a fofoca. Esta pode ser considerada um dispositivo de controle e regulação 
social, na medida em que expõe os valores caros ao grupo, serve de punição 
ao possível infrator, ou a viabiliza, além de criar e explicitar identidades no 
seio do grupo (Gluckman, 1963 ; Elias, 1994). Por exemplo, as fofocas sobre 
assuntos conjugais parecem ser mais comuns na vila do que a mencionada 
prática de troca casais, e elas geralmente acontecem no sentido de preservar 
os casamentos já estabelecidos. Ser alvo de fofoca pode ser considerado, 
pelo constrangimento que isto causa, um castigo para quem se afasta ou, 
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pelo menos, parece afastar-se dos padrões socialmente aceitos. Alguns 
entrevistados consideram que os problemas de relacionamento conjugal 
constituem uma preocupação maior do que o tédio. Uma mulher localizou 
o motivo desses conflitos na conduta masculina, afirmando que os homens 
são freqüentemente infiéis e acabam tendo suas relações extraconjugais 
descobertas, já que o lugar é pequeno. Um homem disse que o ritmo de 
trabalho era intenso, e as esposas se ressentiam de ficarem muito tempo so-
zinhas. Se os desajustes dos casamentos são o tipo de fofoca mais freqüente, 
qualquer atitude ambígua pode originá-la e, se alguém não quer dela ser 
vítima, passa-se a evitar comportamentos equívocos; assim, o dispositivo 
de controle social torna-se eficaz:

Aqui tem um lado ruim. As pessoas ficam perversas, maldosas, tudo rola na 
fofoca. Tem que medir bem as palavras (graduado de Furnas).

As pessoas se dão bem mas tem muita fofoquinha. Por exemplo, eu estava 
com minha mulher numa festa na casa de meus vizinhos. Festa de criança. 
Aí o marido dela foi lá para dentro e minha mulher saiu também e eu e a 
vizinha ficamos conversando. Normalmente. Foram dizer para a minha 
mulher que eu estava dando em cima da vizinha. Tem muito esse tipo de 
fofoca (graduado de Furnas).

Para o entendimento da fofoca como instituição social em Praia Brava – e 
Mambucaba – e do desagrado que ela, ao mesmo tempo, causa aos morado-
res, deve-se recorrer ao tipo de conjunção social que a vida na vila propõe. 
Um lugar pequeno, principalmente em comparação ao tamanho das cidades 
onde habitava parte dos entrevistados, que abriga pessoas com trajetórias 
de vida muito diferentes, mas que convergiram para uma atividade em 
comum, que é o emprego na usina. Dois valores centrais estão em jogo 
para os moradores: a família e o trabalho. Conforme mostra Regina Morel 
(MOREL, 1989), em seu trabalho sobre a Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, a família é uma unidade importante no ideário que sempre orientou, 
no Brasil, a construção desse tipo de vila, que alia moradia a trabalho. Por 
outro lado, pode-se dizer que existem diferenças marcantes entre a noção 
de família das classes trabalhadoras (GUEDES, 1992) e a idéia de família 
partilhada pelas camadas médias, sobretudo no que toca ao papel da mu-
lher. Em Praia Brava, há uma combinação dos valores individualistas – e 
urbanos – na construção da família com valores “tradicionais”, que acabam 
sendo os que são preferencialmente postos em prática, sobretudo porque 
vilas foram construídas para “os” trabalhadores e suas famílias; assim, as 
mulheres geralmente não trabalham fora de casa, embora mantenham uma 
expectativa individualista.

As fofocas de casal se relacionam com esse valor estruturante da sociabili-
dade – a família. Elas falam de algo muito importante para os moradores, o 
que é consoante com as observações de Elias. Este autor mostra que a fofoca 
atua num sistema com um sentido singular, referido aos valores gerais do 
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grupo. Para ele, o padrão e o conteúdo da fofoca variam conforme a estrutura 
e a situação dos grupos de pessoas que fazem fofoca, que sempre reforçam 
a coesão social trabalhando, ao mesmo tempo, os lados positivo e negativo 
do que se quer preservar como comportamento. Dito de outra forma, o fofo-
queiro revela o lado positivo de conduta, aquela que é considerada esperada, 
quando noticia a suspeita de que alguém esteja cometendo uma infração:

A fofoca não é um fenômeno independente. O que é valorizado como fofoca 
depende de regras da comunidade, crenças e relações da comunidade.(...) Mas 
estrutural-mente a fofoca acusatória não é independente da fofoca elogiosa, 
que é aplicada ao próprio grupo que a produz ou a um grupo com o qual se 
tem identificação (ELIAS, 1994, p. 89).

Quanto menor e mais coeso é o grupo, maior é a existência de cadeias por 
onde fluem as novidades de interesse público e maior é o interesse partilhado 
pelas pessoas (ELIAS, 1994, p. 90).

Essa grande família se descreve nas suas relações quotidianas, quando não 
há situações delicadas ou dramáticas, como um tecido fragmentado. Evitar 
o convívio e circunscrever as relações de amizade a poucas pessoas deno-
mina-se, nas entrevistas, individualismo. Essa é uma fórmula generalizada 
para a convivência, mas se torna crítica para os que, em algum momento, 
se sentem excluídos:

A vida na vila até que é boa. Os vizinhos é que são individualistas; têm medo 
de fazer amizade. Até no futebol tem panelinha (não-graduado de Furnas).

Acho aqui as pessoas muito individualistas. Cada um só vê o seu lado, tudo 
muito cheio de grupinho fechado (esposa de graduado de Furnas).

O momento em que o vizinho deixa de ser o parente solidário para ser o 
potencial inimigo individualista é precisamente quando ele deixa de ser 
apenas vizinho/vizinha para ser também o colega de trabalho, colega de 
time de futebol, ou ainda, a colega de cursos, de academia e a mulher do 
chefe do marido, criando um excesso no convívio diário, de maneira que 
os moradores sentem-se controlados pela comunidade. Enquanto o privilé-
gio cria uma condição inicial para a hierarquização tão vívida no modo de 
pensar e de viver desse grupo, a representação do padrão de convivência 
através da comparação com a família pode ser entendida como uma segun-
da alternativa para se qualificar esta hierarquia. Por um lado, o privilégio 
distingue o grupo da circunvizinhança ou periferia e, por outro, a idéia de 
família remete à união, mesmo que assimetricamente. O modelo de família 
– pais e filhos – comum em Praia Brava e Mambucaba apresenta três tipos 
de relação, sendo dois deles hierárquicos: o geracional, entre pais e filhos, 
e o marital. O tipo de convívio estabelecido entre irmãos é o que expressa 
mais efetivamente o aspecto igualitário da parentela, e pode ser estendido 
aos vizinhos, principalmente nas horas em que a solidariedade é necessária.
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Existe uma rivalidade entre Praia Brava e Mambucaba, cuja origem remon-
ta à formação das duas vilas, quando a primeira era considerada cidade, 
e a segunda, fazenda. Hoje, essa competição fica a cargo dos jovens, que 
eventualmente podem fazer manifestações consideradas violentas quando 
visitam ou quando recebem visita da outra vila. Por exemplo, um entrevis-
tado contou que um carro de Mambucaba em Praia Brava foi danificado, 
numa demonstração de protesto da juventude local. Um show, um evento 
qualquer que atraia um grupo da outra vila, pode provocar brigas e inciden-
tes do gênero. Mas os adultos que se mudam dizem serem bem recebidos 
e que as manifestações de antipatia são restritas à faixa etária dos filhos. 
Entretanto, o que acontece é que existem, entre os adultos, formas polidas, 
sem deixarem de ser competitivas, de manifestar sua preferência por uma ou 
outra vila.6 Mesmo que, atualmente, a rivalidade mais explícita se restrinja 
aos adolescentes, os critérios meteorológicos, de infra-estrutura, de ativi-
dades sociais e de privacidade que são lembrados na hora de os habitantes 
justificarem a predileção ou por Praia Brava ou por Mambucaba, parecem 
esquecer um fator de peso na distinção entre as duas, não-mencionado pelos 
moradores: Praia Brava abriga a maior parte da alta hierarquia de funcio-
nários de Furnas, o que, certamente mais no passado que no presente, pôde 
fazer dela um local de mais prestígio.

Internamente à Praia Brava há rivalidades decorrentes dos dois tipos de 
hierarquização dos moradores. O primeiro é a existência dos cinco tipos 
diferentes de casas. O segundo se revela nas diferenças que existem entre 
as avenidas e a Vila Sapo, apelido (sentido como ofensivo) atribuído ao 
conjunto de ruas. Enquanto a Vila do Sapo, área no passado muito sujeita 
a inundações pelas chuvas – comemoradas pelos sapos-martelos que ainda 
hoje fazem um estardalhaço noturno nos fundos da Avenida C –, parece ser a 
região dos menos abastados ou com menor prestígio social, as duas avenidas 
residenciais (A e B) seriam a parte nobre ou a elite de Praia Brava. Uma 
moradora de certa rua falou da discriminação e do menosprezo que havia 
inclusos no nome Vila do Sapo. Porém, quando perguntei a outro morador 
de uma rua próxima sobre a questão, ele respondeu que era coisa de criança 
ou fuxico de mulher, para logo depois se desculpar pelo termo e acrescentar 
que Praia Brava era uma grande família. Dois entrevistados das avenidas 
tocaram no assunto espontaneamente: um em tom de brincadeira, dizendo 
que sabia da existência desta discriminação, mas que não partilhava dela, e 
outro, com certa entonação crítica, que afirmou ter morado na Vila do Sapo 
e que conservava bons amigos lá.

6 Um exemplo de que a rivalidade entre as vilas não é um assunto de crianças é o diálogo 
que uma moradora de Praia Brava contou haver travado, em Mambucaba, com uma 
moradora de lá. Ela reclamou do frio e a anfitriã justificou a queixa lembrando que Praia 
Brava era muito quente; por um triz, a entrevistada não respondeu que em Mambucaba 
não havia calor humano.
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Como já foi dito, é devido a este sistema de tipos de casas e ruas o fato de o 
endereço de um morador informar sobre sua posição no ambiente de trabalho 
e, conseqüentemente, seu potencial prestígio com os vizinhos. Fazem parte 
da concepção das vilas e, no caso, do projeto arquitetônico de Praia Brava, 
essas distinções. A alcunha de Vila do Sapo apenas reforça a separação mais 
profunda, que existe entre os dois grandes grupos. Internamente às avenidas, 
há também um marco, que os entrevistados não deixam que fique tão acentu-
ado quanto o expresso pelo apelido supracitado, que é o marco que destaca o 
conjunto das casas baixas. A situação que, para mim, evidenciou uma certa 
distinção das casas baixas em relação às residências geminadas das avenidas 
foi a repetição da frase: “eu não moro nas casas baixas, mas...”, comum 
especialmente quando as moradoras das avenidas marcavam suas diferenças 
em relação às moradoras das casas baixas. Isto porque as entrevistadas que 
habitam as avenidas costumam ressaltar a sua preocupação em manter uma 
identidade própria, independente da do marido e uma fórmula que me pareceu 
corriqueira de fazê-lo é através da comparação com as mulheres das casas 
baixas que, segundo afirmaram, não se importam com isso.

A permanência em Mambucaba ou mudança para Praia Brava podem signi-
ficar uma maneira de certificar ou evidenciar uma trajetória de ascensão no 
trabalho. Trocar de residência ou vila implica que o funcionário interessado 
requeira isto ao seu chefe que, então, dá seguimento ao processo. Há crité-
rios definidos e gerais tais como nível funcional, graduação, antigüidade e 
tamanho da família. Há uma fila de espera e qualquer desobediência às regras 
estabelecidas é considerada uma falha administrativa, que só pode ser sanada 
com o recurso das relações interpessoais. Boa parte dos entrevistados em 
Praia Brava é composta por empregados antigos, com trajetória de ascen-
são funcional, para quem a mudança de vila foi um projeto, a realização de 
uma preferência. Na usina, procurei entrevistar pessoas que fossem antigas 
e de setores diferentes, para que me dessem uma visão geral das atividades 
lá desempenhadas. Notei que a maioria dos técnicos envolvidos com a 
operação da usina mora em Mambucaba. Quando esta vila ficou pronta, os 
operadores de nível técnico foram para lá e não quiseram mudar. Acredito 
que, para eles, o saber acumulado da prática de tantos anos de usina nuclear 
é a fonte do prestígio de que preferem dispor; assim, permanecer em Mam-
bucaba é uma afirmação também de sua história. A maioria das pessoas 
para quem a mudança é um certificado de ascensão não trabalha dentro da 
usina e, portanto, não dispõe de um conhecimento mais estritamente ligado 
à tecnologia nuclear.

A analogia que existe entre as formas de discriminação de Praia Brava, onde 
as avenidas seriam a parte urbana e a Vila do Sapo, o brejo, e aquela que 
associa essa vila à cidade e Mambucaba à fazenda, mostra como estar no 
centro ou no ápice é um valor para os moradores. Acredito que isto tenha a 
ver com a origem das pessoas que chegavam de vários lugares, sobretudo 
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do interior do Brasil, no início das obras da Central Nuclear, para partici-
par de algo anunciado como extremamente novo e promissor, como foi o 
Programa Nuclear Brasileiro. Uma obra monumental começava a ser feita, 
o Brasil vivia a sombria década de 70, e o canteiro precisava de mão-de-o-
bra: construíam-se usinas e vilas residenciais. Quem passasse por perto era 
fichado, ou seja, cadastrado no novo emprego, que podia ser numa das várias 
empreiteiras ou em Furnas. Os trabalhadores eram disputados.

Os entrevistados sentem-se hoje isolados da sociedade brasileira como um 
todo. Os representantes mais próximos aos vilenses se subdividem em dois 
grupos: o primeiro, denominado periferia, criado e mantido em função 
da vilas e da usina, embora seja daquelas claramente distinto; o segundo 
é composto pelos angrenses, habitantes da cidade de Angra dos Reis, a 
quem vêm se juntar ecologistas contrários ao funcionamento das usinas. 
A periferia consiste dos que vêm ocupando desordenadamente as margens 
das vilas e da Rio-Santos, em busca de empregos nas casas de veraneio ou 
nas residências dos trabalhadores da Central Nuclear. A periferia cresceu 
muito nos últimos anos a ponto de formar um povoado bastante autônomo 
– o Perequê –, cujo comércio atrai os vilenses e que conta basicamente com 
imigrantes nordestinos, mineiros e fluminenses. Muitos vêm incentivados por 
parentes, mas nem sempre têm a mesma sorte. A periferia desperta o temor 
dos habitantes das vilas que vêem aí a causa do crescimento da violência 
local. Os angrenses são vistos como preconceituosos e hostis, devido à forte 
oposição que têm feito contra as usinas.7

As rivalidades existentes podem ser interpretadas como formas de as pessoas 
demarcarem suas identidades particulares e distinções internas, um movi-
mento inverso daquele manifesto na comparação das vilas com uma grande 
família; no entanto, esta demarcação acontece de um modo específico, que 
é o de situar um subgrupo internamente ou externamente à hierarquia, es-
tipulando assim quem poderá a esta se integrar. Se, por um lado, o local de 
moradia – dentro ou fora das vilas – é significativo na sinalização do lugar 
que cada um ocupa no sistema, por outro, mostra a existência de mecanismos 
que garantem a mobilidade entre suas partes constituintes. Trabalhadores 
pouco qualificados das empreiteiras, pelo menos atualmente, não têm chan-
ces de habitar uma das vilas de Furnas, o que faz do seu vínculo hierárquico 
algo mais tênue, mostrando um posicionamento marginal em relação aos 
mais qualificados como mão-de-obra e os da empresa. O tipo de casa, sua 
localização e em qual das vilas mora são indicadores de status funcional, ao 
mesmo tempo em que demonstram as possibilidades de mudança, ou seja, 
as alternativas oferecidas pela mobilidade interna à hierarquia.

7 Um entrevistado narrou que abandonou um curso que fazia na cidade de Angra antes 
de seu término porque os demais participantes, todos angrenses, se mostraram hostis 
depois de ele ter revelado que trabalhava na usina.
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A mãe generosa e a mãe rigorosa

Fundada em 28 de fevereiro de 1957, Furnas, empresa de economia mista, 
subsidiária da Eletrobrás, recebeu do governo brasileiro, em 1969, a incum-
bência de construir a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Atualmente, 
possui em funcionamento seis usinas hidrelétricas – Itumbiara, Furnas, 
Porto Colômbia, Funil, Peixoto (Mascarenhas de Morais) e Estreito (L. C. 
B. Carvalho) –, três termelétricas (Santa Cruz, São Gonçalo e Campos) e a 
nuclear (Angra I). O segmento de Furnas que se localiza em Itaorna é uma 
Superintendência subordinada à Diretoria Nuclear da empresa, que fica no 
Escritório Central, Rio, e o presente trabalho contatou apenas os funcionários 
lotados nessa seção. Quando me refiro a Furnas, estou, portanto, falando 
do que observei junto aos empregados dessa seção ou da imagem que têm 
de sua própria empresa.

Furnas, como é comum entre as estatais brasileiras, dá assistência a seus 
trabalhadores através de uma Fundação, a Real Grandeza, que se encarrega, 
sobretudo, de auxiliar o empregado nos gastos com atendimento médico e 
na complementação da aposentadoria, além de outros direitos assegurados 
constitucionalmente aos servidores públicos. Furnas tem uma boa imagem 
junto a seus funcionários e é a chance de segurança econômica e ascensão 
social, para muitos:

Furnas é a melhor coisa do mundo. Tem a Fundação Real Grandeza, que é 
muito boa. Eu sempre quis ter uma bicicleta, e só consegui ter depois que 
entrei para Furnas. Quando minha filha deslocou o braço, Furnas arranjou um 
carro e me trouxe em casa para eu ver minha filha (não-graduado de Furnas).

Furnas é descrita como sendo uma mãe, uma mãe provedora, porém exigen-
te na cobrança da retribuição por aquilo que os entrevistados vêem como 
generosidade. Durante a construção da usina nuclear, um grande número de 
empreiteiras se vinculou a Furnas, que passou a ser a viga-mestra de toda uma 
estrutura funcional que envolve uma quantidade bem grande de pessoas. A 
mãe exigente tem a ver com o prestígio de Furnas junto às empreiteiras, das 
quais ela passa a ser uma cliente de peso e das quais ela pode exigir serviços 
de qualidade. Todos dizem que basta Furnas direcionar seus esforços para que 
algo aconteça devidamente. Por outro lado, é generosa porque sustenta toda 
essa engrenagem cujas peças fundamentais são as vilas e, naturalmente, a 
usina. Entretanto, esta situação vem mudando paralelamente às modificações 
que acontecem nacionalmente tanto no plano político como no da economia. 
Furnas vinha-se desincumbindo de certas tarefas ligadas à administração das 
vilas há alguns anos e, em 1994, foi criado, através do voto direto e secreto 
dos vilenses, um Conselho Comunitário, composto pelos moradores, que 
passará gradativamente a cuidar das vilas:
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Reconheço que há paternalismo e que a independência é interessante para 
Furnas, mas para nós é uma perda. Não vamos conseguir nem a metade do 
que Furnas faz. Ela é a grande provedora, é absolutamente abrangente. Até as 
empreiteiras contratadas têm medo de perder Furnas. Ela é a mãe generosa, 
mas rigorosa também (esposa de graduado de Furnas).

Da mesma forma que comparam o modo de sociabilidade das vilas ao de uma 
grande família, também o fazem com relação a Furnas, sendo que a empresa 
assume um papel preponderante, eqüivalendo, na estrutura familiar, ao do 
pai ou da mãe. Esperam, portanto, que ela atenda à necessidade daqueles 
que seriam seus filhos, adotando procedimentos de proteção e benevolência 
para com eles. Os entrevistados referem-se ao processo de independência 
administrativa das vilas como um corte do cordão umbilical e se dividem 
com relação ao sucesso da mudança. Há os que pensam que isto deveria 
acontecer de qualquer maneira, pois não vêem motivos para não assumirem 
suas despesas. Outros temem uma decadência na qualidade de vida e acham 
que o Conselho não tem chances de manter o bom funcionamento das vilas. 
Existem ainda os que demonstram uma preocupação maior em prolongar 
os vínculos estabelecidos pelo mencionado cordão do que com o futuro:

As vilas já estão pagas e já serviram à sua finalidade. Furnas não é Sérgio 
Dourado, podia vender a casa a preço de custo para seus funcionários, tipo 
de pai para filho (não-graduado de Furnas).

Alguns autores, como Morel e Da Matta (DA MATTA et al., 1990), ressal-
taram essa característica de as “estatais” serem consideradas “mães”, que 
integram numa só família seus empregados e respectivos parentes. Essa 
forma de representação ganha especial força com Getúlio Vargas:

Diversos autores já mostraram como a imagem de “família” é recorrente 
nos discursos oficiais durante o Estado Novo: o povo constituiria a família, 
protegida pelo presidente, o “pai dos pobres”, expressando a relação de tu-
tela e os laços corporativos entre o Estado e a classe trabalhadora (MOREl, 
1989, p. 78).

Para muitos, Furnas foi o primeiro emprego e quase todos os entrevistados 
ingressaram na empresa por concurso, embora esse não seja necessariamente 
um retrato fiel da proporção dos concursados no quadro geral dos trabalha-
dores ligados à usina, porque, dentre estes, há os que foram incorporados 
sem concurso, como aconteceu com empregados antigos de empreiteiras, que 
passaram a pertencer ao corpo funcional de Furnas. Há mais ou menos 20 
anos, os primeiros recrutados eram atraídos pela possibilidade de ascenderem 
profissional e economicamente e, no caso dos operadores, pela perspectiva 
de trabalharem com uma tecnologia de ponta. A atividade nuclear associada 
à usina, que na época começava no Brasil, era uma fonte de prestígio, mesmo 
aos olhos daqueles que não sabiam ao certo do que se tratava. Os primeiros 
profissionais a ingressarem nesta Superintendência de Furnas afirmam que 
a maioria deles não tinha noção do que fosse Programa Nuclear Brasileiro 
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ou uma usina nuclear. Lembram que não havia, na época, divulgação ou 
informação sobre o assunto, e o que seduzia era a quantidade de promessas 
existentes sobre a possibilidade de galgar posições e de fazer parte de um 
grupo privilegiado pelo acesso a uma tecnologia de Primeiro Mundo:

Não tinha a menor idéia. Sabia que era uma usina, mas nem sabia que existia 
Programa Nuclear. Eu tinha experiência de usina de açúcar em Campos e 
sabia que aqui tinha chance de ascender. Me disseram e era verdade, tanto 
que me adaptei bem aqui (não-graduado de empreiteira).

Estava desempregado com filha pequena, um parente me chamou e vim para 
trabalhar na obra, que era ótima oportunidade, que estavam precisando, e 
nunca mais saí. Não sabia nada do assunto, o que era uma usina nuclear, não 
tinha idéia (graduado de Furnas).

Era operador da usina de Santa Cruz. Me convidaram para vir e aceitei porque 
era uma oportunidade de lidar com uma tecnologia de ponta, de Primeiro 
Mundo (não-graduado de Furnas).

Os entrevistados freqüentemente se referem aos militares ou ao tempo dos 
militares, dando a impressão de que, no passado, tanto as vilas quanto a usina 
e Furnas eram por estes comandadas. Devido à importância que os militares 
sabidamente tiveram na implantação do Programa Nuclear, inicialmente não 
tive dúvidas sobre a militarização da Central, o que era coerente também 
com a influência marcadamente militarizante das histórias da implantação 
da CSN e da FNM. Várias entrevistas concorriam para isso: por exemplo, 
um operador lembrou que, há 20 anos, quando a turma pioneira estava-se 
formando profissionalmente para começar a trabalhar em Angra I, um gru-
po de técnicos foi enviado para um curso no exterior subdividido em duas 
pequenas turmas, que viajaram em aviões separados. Tratava-se, segundo 
me disseram, de uma tática preventiva costumeira entre os militares: se 
algum desastre atingisse uma das aeronaves, haveria ainda outra, de modo 
que parte do investimento intelectual estaria salvo. Os militares também 
são responsabilizados pela aura de mistério que envolve os procedimentos 
internos à usina:

Vim de Minas procurando oportunidade. Me pegaram a laço quando passei 
por aqui. Fica, fica, você tem que ficar, aqui é bom. Fiquei e não me arrependi. 
No início foi difícil, porque não sabia nada. Aqui tinha muito militar, era 
tudo muito secreto e a gente vivia desinformado. Até ônibus a gente pegava 
errado (não-graduado de empreiteira).

A direção, entretanto, se preocupou em dar outra versão para a presença 
marcante que os militares tiveram, pelo menos na lembrança da maioria 
dos entrevistados. Um dos trechos da carta a que me referi anteriormente, 
assinada pelo Diretor da área nuclear, comenta o assunto:

Em vários trechos do trabalho há uma referência a militares gerenciando o 
processo. Isso trata-se de um jargão onde determinadas falhas passadas eram 
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atribuídas à ditadura e à época dos militares. Nunca houve na área nuclear 
de Furnas militares gerenciando qualquer coisa – à exceção de um Coronel 
reformado do Exército que era Chefe da Segurança, área hierarquicamente 
bastante subalterna às demais. Os gerentes do passado são exatamente os 
mesmos do presente, apenas promovidos a funções superiores, como é o 
meu caso, por exemplo, e o do atual superintendente.

Quando a usina entrou em operação, Furnas aproveitou a mão-de-obra da 
Usina de Santa Cruz, que também é termelétrica e utiliza óleo como com-
bustível. Eram técnicos de nível médio que tinham feito o CBOUT (Curso 
Básico de Operação de Usina Termelétrica) e que, para atuarem na área 
nuclear, tiveram que fazer um outro curso, o NPPT – Nuclear Power Pre-
paratory Trainning, ministrado no Centro de Treinamento de Mambucaba, 
com duração de dois anos. Ele incluía um estágio de seis meses nos Estados 
Unidos, onde os técnicos aprenderam o funcionamento deste tipo de reator 
num simulador, e tiveram aulas de várias disciplinas, como Física, Física 
Nuclear, Química, Matemática etc. Em maio de 1974, foram formadas as 
duas turmas mencionadas acima, com 13 pessoas cada, que são a memória 
viva da usina. Como essas pessoas acompanharam a construção de Angra 
desde o início, puderam acumular uma vivência muito grande de todas as 
atividades que ocorreram na usina; além de uma boa formação, têm uma 
visão global de seu funcionamento, adquirida na prática. Em 1991/1992, este 
contingente foi aposentado compulsoriamente devido à reforma adminis-
trativa implantada pelo Governo Collor. Porém, estes profissionais tiveram 
de ser readmitidos para que o conhecimento que eles puderam acumular 
ao longo do tempo não fosse dissipado. Passaram então a ocupar posições 
importantes para a formação de novos quadros, tanto nas equipes de plane-
jamento, quanto como professores do Centro de Treinamento.

É comum se ouvir dizer que Furnas é uma instituição muito política. Isto 
significa que acreditam que o meio mais eficaz e explorado para se conse-
guir as coisas é o conhecimento, ou seja, a amizade com a pessoa certa, a 
troca de favores e agradar os chefes. Assim, conseguir uma determinada 
casa em uma das vilas depende também desse conhecimento, além dos 
critérios comumente enumerados como número de filhos, nível de instru-
ção, antigüidade e posição que ocupa na usina. Segundo os entrevistados, 
há muitos chefes; os engenheiros ocupam a maioria dos postos de chefia 
e é difícil encontrar alguém que se refira a um deles só pelo nome, sem 
mencionar o título profissional (engenheiro), que passa a valer como um 
distintivo hierárquico. A cerimônia no tratamento dos que estão acima na 
escala funcional é um aspecto da “etiqueta”, entendida como um conjunto 
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de regras de convivência (Elias,1987), cujo seguimento traduz a aceitação 
dos papéis desempenhado8 por cada ator.

No âmbito do trabalho, os funcionários comentam que até há poucos anos 
havia um clima de humilhação entre chefes e subordinados. Explicam isto 
pelo fato de os coronéis das estatais – isto é, os militares que ocupavam 
altos postos funcionais nas empresas estatais – terem imbuído os chefes ci-
vis de seu militarismo, que consiste na adesão acrítica à hierarquia. Vários 
entrevistados se referiram à existência de uma cultura militar na empresa 
e o esforço atual é no sentido de modificar esta maneira de trabalhar. Os 
militares saíram do papel que tinham no cenário nacional e, portanto, das 
empresas, e os engenheiros que ocupam as posições de chefia são os res-
ponsáveis pela reprodução – ou mudança – do estilo. Alguns empregados 
se referiram à engenheirada como um obstáculo ao bom desenvolvimento 
do trabalho, acusando os diplomados de serem bem relacionados mas não 
terem o conhecimento necessário sobre o cotidiano da usina. Em contra-
partida, alguns engenheiros usam sua posição de chefia para humanizar e 
dinamizar as relações entre funcionários, e demonstram preocupação com 
a qualidade dos serviços internos à usina. Cada modalidade funcional tem 
suas características, mas a relação chefe/subordinado parece ser problemática 
em todas as divisões da superintendência.9

Um técnico comentou que antigamente toda atitude de um funcionário 
deveria estar em concordância estrita com o conjunto de procedimentos 
estabelecidos para o funcionamento da usina. Ocorria que, em determinadas 
situações específicas, a conformidade ao procedimento não era o mais sensato 
a ser feito e o profissional se via optando pela obediência em detrimento do 
bom senso, para não se aborrecer. Hoje, segundo os entrevistados, há maior 
flexibilidade na ação e, conseqüentemente, maior responsabilidade individual 
pelas tarefas. Contudo, a rigidez no cumprimento dos procedimentos não 
atingia a todos os trabalhadores igualmente. Havia a prática de certos chefes, 
no intuito de ver seu trabalho reconhecido, expor o subordinado a situações 
até perigosas, atribuindo-lhe tarefas para as quais não estava qualificado. 
Com a organização dos funcionários em sindicatos e comissões trabalhistas 
8 A primeira vez em que ouvi falarem do engenheiro fulano, achei que, dado o tom coloquial 

da conversa na qual seu nome era citado, o prefixo era para se diferenciar a pessoa de 
que se falava de outra homônima, mas que não ocupava a mesma função. Mas a repetição 
do termo engenheiro deixou evidente que se tratava de uma maneira cerimoniosa de se 
referir àquela pessoa. Em outra ocasião, uma entrevistada disse, sob o olhar reprovador 
do marido, que não ligava para hierarquia, que não chamava o engenheiro fulano de 
engenheiro e sim de fulano. Porém, o orgulho que ela demonstrou ter pelo fato acabou 
desmentindo a premissa de que ela não partilhava dos valores hierarquizantes daquela 
comunidade. Estes estão tão presentes que até mesmo negá-los é uma forma de 
reconhecer sua força.

9 Alguns funcionários que têm acesso à Área Controlada, local onde há risco de 
contaminação, constantemente afirmaram que o que dá pique cardíaco nos empregados 
não é a lida com a radiatividade, mas a relação com os chefes.
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e, atualmente, com a preocupação da chefia geral da usina em desestimular 
este tipo de hábito, o dia-a-dia da usina, segundo afirmam nas entrevistas, 
vem-se alterando.

Dois casos que me foram narrados ilustram o que foi descrito acima. Primei-
ro, o de um empregado que se recusou a fazer um serviço a ele destinado 
por seu chefe imediato, alegando que não tinha meios nem conhecimento 
suficientes para fazê-lo. Como seu imediato tivesse insistido para que ele 
fizesse a tarefa, o empregado escreveu seus motivos numa carta, que enviou 
ao chefe de seu chefe. A direção soube do ocorrido e elogiou publicamente 
a atitude do trabalhador; coerentemente com esta maneira de trabalhar, vi 
placas espalhadas pela usina lembrando aos empregados que não se deve 
fazer nenhuma tarefa sem consciência do que está sendo realizado. Outro 
caso é o do trabalhador que percebeu que sozinho não poderia fazer deter-
minado conserto; quando comunicou o fato ao chefe, este respondeu: “dá 
seu jeito”. O funcionário pediu ao chefe que escrevesse e assinasse o que 
tinha dito; como ele se recusou, o próprio empregado escreveu o ocorrido 
e pediu a um colega de trabalho que assistira a tudo que assinasse como 
testemunha. Mais uma vez a diretoria apoiou o empregado.

Um entrevistado afirmou que existe um recalque dos técnicos antigos, por-
que vêem recém-formados, que nada sabem, chegarem dando ordens, em 
posição de chefia. Acrescentou que podia ter terminado a faculdade, mas 
viu que a graduação não ia fazer diferença alguma no seu salário. O cargo 
máximo de um técnico é o de encarregado, e o de um diplomado é chefe ou 
supervisor. Para alcançar estas posições, um engenheiro deve ter de quatro 
a cinco anos de empresa, e o técnico deve ter muito mais de 10 anos de 
operação. Porém, a carreira de técnico de operação vai até o nível funcional 
57, enquanto o engenheiro já começa no nível 53. Esta distância é o motivo 
para o mencionado recalque. Alguns afirmam que há uma pressão do grupo 
para que as pessoas não ascendam e um deles esclareceu: “ninguém gosta de 
ver um colega virar chefe e ter que obedecê-lo”. Mas, quando isto acontece, 
a regra é esquecer que é colega e tratá-lo como chefe. A justificativa para um 
chefe ganhar mais é a de que a ele cabe maior responsabilidade; isto quer 
dizer que, pelo menos em tese, se algo der errado, a chefia deve responder 
pelo erro e, se houver uma situação de perigo, é o chefe quem deve tomar 
a atitude adequada, mesmo que isto signifique assumir para si o risco – 
seja de exposição à radiatividade, seja de contaminação etc. Essa fórmula 
pressupõe que apenas o chefe tenha uma existência própria, enquanto os 
subordinados são repetidores. Isto se complica ao imaginarmos que todos 
os chefes são subordinados a outros chefes.

Os subordinados ficavam tão nas mãos de seus chefes, inclusive na pos-
sibilidade de ascensão, que a subserviência passou a ser uma instituição, 
cultivada por algumas pessoas. Alguns entrevistados se divertiram contando 
casos que denominaram de puxa-saquismo. Entre estes, um dos mais tradi-
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cionais é ouvir o que o chefe está dizendo para repetir depois bem alto, com 
o ar de distraído, quando o chefe estiver passando por perto. No entanto, 
a forma de puxa-saquismo que mais revolta os que não compartilham esta 
maneira de conseguir as coisas é dar um passe para o chefe marcar o gol, 
que já estava praticamente feito, durante uma partida de futebol. A direção 
da usina afirma estar revisando os aspectos das relações de trabalho que 
comprometem a qualidade do serviço e favorecem a subserviência como 
prática. Por exemplo, a avaliação dos empregados normalmente feita pelos 
chefes, e cujo objetivo é a progressão funcional do avaliado, não é mais 
secreta, o que diminui o peso da subjetividade do processo. É uma tentati-
va de restringir o poder dos chefes, que ficavam resguardados de terem de 
se indispor com seus subordinados, mas ao mesmo tempo dispunham da 
possibilidade de prejudicá-los.

Não é raro as pessoas entrevistadas chamarem Praia Brava e Mambucaba 
de vila militar ou quartel. Isto, em parte, reflete a própria origem militar do 
Programa Nuclear, a concepção e a primeira administração das vilas, cuja 
segurança ficou muito tempo sob a responsabilidade de um militar, que 
soube imprimir, durante sua gerência, um estilo próprio, calcado no padrão 
da caserna, e que até hoje, quase dez anos depois de ter deixado sua posição, 
ainda é muito lembrado nas entrevistas. No trecho abaixo, o entrevistado é 
claro na comparação de um dos aspectos da hierarquia – a passagem de um 
nível a outro – comum à caserna e empresas:

Galgar posições. Era essa a promessa de chefes na época. Hoje sou encar-
regado e quem não é engenheiro pode chegar até chefe de divisão. Eu servi 
quartel. Aqui é como se fosse um quartel. Se você entra soldado, nunca chega 
a oficial. (...) Por exemplo, se eu fizesse curso para engenheiro, isto poderia 
não adiantar. Só adiantaria se, se [enfático] a empresa quiser me aproveitar 
como engenheiro. Se ela precisar de mim como mecânico, não vai adiantar 
eu ser engenheiro (não-graduado de Furnas).

Entretanto, isto não é exclusividade dessas vilas de Furnas. O projeto da 
Fábrica Nacional de Motores, concebido durante a Segunda Grande Guerra 
e tendo por principal idealizador um brigadeiro, tem muitas semelhanças 
com o processo inicial da construção e implantação da usina e suas vilas. 
A FNM, fábrica criada para ser uma cidade dos motores, situada longe da 
cidade do Rio, e que mantinha seus funcionários morando em alojamentos 
próximos dela, foi igualmente comparada a um quartel por um pesquisador 
(SALLES apud RAMALHO, 1989). Embora isto evidencie que também aos 
funcionários da FNM os militares impuseram a hierarquia a que estavam 
acostumados (RAMALHO, 1989), afirmar que este padrão hierárquico é 
exclusivamente um produto do legado militar pode significar um menos-
prezo para com aspectos culturais brasileiros, responsáveis por semelhantes 
tipos de hierarquização nas relações sociais em geral e não só de trabalho. 
Entretanto, a hierarquia que está em questão para os entrevistados é de um 
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tipo específico, pressupondo poder e subordinação e perpassando os espaços 
domésticos e de trabalho. A explanação sobre outras formas de hierarquia, 
magistralmente trabalhadas por Dummont (1966 e 1977), e que podem ser 
explicativas da “cultura brasileira” como um todo (DA MATTA, 1980), estão 
fora dos propósitos do presente trabalho, que somente deve reconhecer a 
existência de fatores hierarquizantes externos às empresas, e de natureza 
diversa daqueles característicos de hierarquia militar (LEINER, 1995).

O fato de, nas vilas, a casa ser uma extensão do ambiente de trabalho também 
é mais um ponto de contato entre a hierarquia militar e aquela vivida pelos 
moradores: “Isto daqui é um quartel. Soldado dorme e acorda no quartel. 
Tudo que você faz reflete no seu trabalho”, afirmou um entrevistado. Até 
hoje essa inspiração militar do modelo hierárquico através do qual se rela-
cionam está presente, o que pode ser observado na troca das patentes pelos 
títulos de graduação,10 mas que, entre os vilenses, assumiu também formas 
civis de distinção (grau funcional, escolaridade, moradia, bens materiais, 
estado de origem etc.).

Quando a casa passa a ser uma extensão do trabalho, exige dos moradores/ 
trabalhadores um esforço de autocontrole excessivo, porque todas as atitudes 
e palavras têm conseqüências em muitos aspectos da vida de cada pessoa. 
A fofoca parece ter instituído o meio mais rápido e fácil de controle social 
e também pode ser encarada como um sintoma da doença que atinge, se-
gundo entrevistados, esta comunidade. Esta doença parece ser um misto de 
esgotamento nas relações pessoais ocasionado pela hierarquia, cujo valor é a 
posição e não as características intrínsecas de quem a ocupa, e a sobrecarga 
do convívio cotidiano. Para alguns entrevistados, um dos aspectos positi-
vos de a pessoa morar, trabalhar, estudar, fazer compras, cuidar da saúde, 
se divertir, enfim, viver num espaço restrito, é que ela nunca é anônima, 
o que é bem explicitado nas palavras de um entrevistado já citado: “aqui 
não há o mistério da cidade grande”. O aspecto negativo, de que outros 
se ressentem, é o excesso de identificação. Nas vilas, não há meios de uma 
pessoa viver diversos papéis, porque os espaços sociais estão superpostos. 
Este fator parece ser especialmente complicado para moradores vindos de 
grandes centros urbanos, como o Rio e São Paulo. No entanto, a conjunção 
trabalho/casa é um dado novo também para os que vêm de cidades pequenas 
do interior. Foi dito numa entrevista que “aqui você vale pelo que seu marido 
ou pai valem dentro da usina”. Isto pode dar chance ao filho de um chefe de 
pichar um muro sem punição, e também pode levar a mulher deste mesmo 
chefe a tratar a esposa do chefe de seu marido com cerimônia, mesmo numa 
situação de divertimento.

10 Segundo os moradores, existem muitos hábitos implantados pelos militares que persistem 
entre os civis, sendo alguns bem-vistos e outros nem tanto. Os jargões de linguagem são 
uma boa ilustração desta tradição: “se dentro da usina você é o engenheiro fulano, sua 
patente é transferida para aqui fora”.
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É interessante notar que esta hierarquia é vivida com ressentimento; o re-
calque dos técnicos e a comparação das mulheres entrevistadas com as das 
casas baixas são sintomas disso. A queixa da impunidade com relação aos 
filhos dos chefes também pode ter a mesma conotação, segundo a versão 
dada por um membro da chefia que afirmou:

Num certo sentido, a impunidade é para todos, porque o que acontece é que 
as punições são brandas. Entretanto, quando o pai do jovem ou a criança 
tem um cargo importante, aí todos querem que seja escalpelado, que leve 
chibatadas em praça pública. Mas se o filho de ninguém leva, não é justo que 
os da chefia levem (graduado de Furnas).

Uma vila como tantas

Existem alguns trabalhos voltados para o estudo de vilas residenciais asso-
ciadas a indústrias e, entre eles, o de Lopes (1988) analisou as características 
deste tipo de moradia, apontando o que faz dele um modo específico da 
forma geral de dominação implicada nas relações patrão/empregado na 
nossa sociedade. J. Sergio Leite Lopes trabalha com uma fábrica de tecidos 
localizada no Nordeste brasileiro, proprietária de inúmeras casas construí-
das em seu próprio terreno, constituindo um sistema ou, como denomina o 
autor, um “padrão fábrica com vila operária”. Os trabalhadores podem ser 
incorporados à usina através do aliciamento feito pela direção da empresa, 
que envia veículos para transporte coletivo às regiões onde agricultores e suas 
famílias possam, devido às dificuldades de subsistência, sentir-se atraídos 
pela mudança de vida. Paralelamente a este tipo de captação de trabalhadores, 
ocorrido em períodos especiais em que há maior necessidade de empregados, 
e destinado a uma faixa de baixa especialização como mão-de-obra fabril, 
também há o recrutamento da força de trabalho mais qualificada. O autor 
demonstra como essa associação residencial é uma tática de “disciplinari-
zação e imobilização da mão-de-obra”, através da qual o patrão subjuga o 
empregado por duplo vínculo – de trabalho e de moradia. O segmento social 
em foco no mencionado trabalho, majoritariamente de origem rural, é muito 
distinto daquele que encontramos nas vilas de Praia Brava e Mambucaba. 
Este, em que pese sua heterogeneidade interna, pode ser identificado como 
um misto de representantes das classes trabalhadoras e das camadas médias 
urbanas brasileiras. A natureza do patronato (no caso de Furnas, o Estado), 
além de muitas outras discrepâncias sociológicas, dentre as quais vale citar 
as prerrogativas a que o funcionalismo público tem direito, impedem com-
parações amplas entre os entrevistados e os outros trabalhadores. Mas há 
duas semelhanças bastante significativas, que abrangem também segmentos 
estudados por Ramalho na Fábrica Nacional de Motores (1989) e por Mo-
rel (1989) e Lask (1991) na Companhia Siderúrgica Nacional, cujos perfis 
aproximam-se mais consistentemente da caracterização dos moradores de 
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Praia Brava e Mambucaba, tanto devido às histórias dos projetos quanto 
pela composição social.

A primeira semelhança diz respeito à existência de uma “homologia” entre a 
disposição das casas da vila e a hierarquia entre os empregados no interior da 
fábrica. Essa observação é válida tanto para o caso das vilas de trabalhadores 
de uma usina canavieira nordestina (LOPES, 1976, p. 176), quanto para as 
da Companhia de Tecelagem Paulista (LOPES, 1988) e também para as vilas 
de Furnas. O segundo ponto de contato entre estas vilas ligadas a tipos muito 
diferentes de empresas é a uniformização que paradoxalmente convive com 
a ênfase dada na distinção hierarquizada, que faz com que a distribuição das 
casas, mesmo expressando as diferenciações internas entre os empregados, 
inicialmente provoque uma impressão de uniformidade entre elas:

O aspecto uniforme, marcialmente branco das casas dos arruados que já 
aparece na foto de vista parcial da vila operária de Paulista, publicada no 
censo de 1920, contrasta com a policromia das casas enfileiradas dos dias de 
hoje. Essa alva onipresença da companhia no aspecto exterior mais visível 
das casas da vila operária como que ilustra, pela disposição espacial e pela 
uniformização, a inspiração militar e penitenciária das disciplinas sugeridas 
por Foucault e corporificadas nas vilas operárias de fábricas e das cidades 
mineiras (LOPES, 1988, p. 121).

É, portanto, interessante notar a recorrência dessas características das vilas 
que são faces de uma só questão, isto é, materialização espacial das dife-
renças e das igualdades entre seus moradores, já que as casas são criadas e 
mantidas no âmbito do trabalho. Uma observação mais detida de Mambucaba 
e Praia Brava logo denuncia a existência de uma hierarquia aglutinando 
as pessoas. O grau de liberdade que gera a possibilidade de opção de habi-
tarem ou não as vilas é relativo, apesar de esta opção ser comentada pelos 
entrevistados como algo racional e bem pensado. Para esses residentes, 
morar significa assumir o emprego e são muitos os entrevistados que esta-
vam desempregados na época em que foram admitidos, o que faz com que 
a independência necessária para que dispensem o trabalho oferecido seja 
diminuta. Novamente o estudo de Morel sobre a construção da CSN e da 
cidade de Volta Redonda ilustra a generalidade do contexto encontrado em 
Praia Brava:

O planejamento da cidade, seguindo critérios simultaneamente homogeneiza-
dores e hierarquizadores, contribuiria para a internalização da hierarquia da 
empresa por parte de seus habitantes, segregados segundo a ocupação, sexo 
e estado civil. O traçado da cidade se articulava a um projeto mais amplo de 
formar trabalhadores, o que implicava em procurar gerir suas vidas dento e 
fora da fábrica (MOREL, 1989, p. 69).

A casa, cujo aluguel era descontado em folha – a preços abaixo do mercado 
–, era um elemento fundamental para a consolidação da “família siderúrgi-
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ca”, pois colocava o trabalhador e seus familiares sob total dependência da 
Companhia (MOREL, 1989, p. 129).

A prática da habitação gratuita ou ainda negociada via relação com o patrão/
proprietário, por meio de descontos no salário, tem como contrapartida a 
falta de mobilidade do trabalhador que, ao ocupar uma das casas de uma 
vila pertencente a algum tipo de indústria, se compromete com o tipo de 
serviço a ele imposto. A saída do emprego significa ter de desocupar a casa. 
Numa entrevista, afirmou-se que a maioria dos moradores das vilas de Furnas 
estava ali obrigada, por causa do emprego, embora isto soe contraditório 
com a maneira sistemática de explicar a decisão de ali morar, enumerando-
se as vantagens que superariam as desvantagens,11 como se o entrevistado, 
aplicando um cálculo do tipo “custo/benefício”, tivesse obtido uma resposta 
inquestionavelmente favorável para ali permanecer. Residir nas vilas abre 
espaço para uma constante influência da esfera de trabalho sobre a domés-
tica, o que, numa sociedade capitalista e individualista, é visto como uma 
invasão de domínios, aos moldes da servidão que historicamente antecedeu 
o trabalho assalariado. Essa influência é explicitamente justificada pelos 
próprios empregados, quando o trabalho exige o cumprimento de horários 
noturnos, como acontece na usina Angra I. Este tipo de argumentação tam-
bém foi encontrado por Ramalho entre os trabalhadores da antiga Fábrica 
Nacional de Motores:

Um funcionário graduado da fábrica, reproduzindo sua visão oficial sobre 
os critérios para a moradia, dizia que “o principal era que o homem podia 
ser solicitado a qualquer hora para trabalhar” (RAMALHO, 1989, p. 102).

O que vem sendo dito aponta para uma constatação em consonância com a 
opinião dos próprios entrevistados de Praia Brava e Mambucaba, que insis-
tiam no fato de constituírem um grupo igual a qualquer outro, de qualquer 
vila residencial, sem nenhuma especificidade. Nesse capítulo, o que deverá 
estar claro é que existem inúmeras características de Praia Brava que a 
tornam realmente uma vila como tantas outras, com seus problemas cotidia-
nos e as vantagens que pode oferecer aos moradores. Fruto de concepções 
amplamente difundidas sobre tática de dominação da força de trabalho, 
torna-se, em alguma medida, comparável a vilas inclusive de composição 
social bastante distinta, já que nelas, há, inevitavelmente, uma superposi-
ção dos ambientes de trabalho e de moradia. É importante fazer a ressalva, 
entretanto, de que minha abordagem sobre o cotidiano das vilas não tem o 
mesmo enfoque dos trabalhos citados anteriormente, já que não trato aqui 
das relações estruturalmente estabelecidas entre patrões e empregados; mas 
certamente sua referência é imprescindível para a compreensão dos alicerces 
que embasam a concepção e criação das vilas. Meu objetivo é delinear como 

11 Alguns funcionários recém-contratados para integrarem o quadro de trabalhadores de 
Angra II têm escolhido manter seu domicílio no Rio, alegando que preferiam viajar sempre 
a deixar que os problemas do trabalho invadissem a casa.
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os entrevistados percebem seu próprio local de moradia, e em que medida 
as noções de hierarquia e segurança são importantes para o entendimento 
de como o grupo se organiza. Em outras palavras, pretendo evidenciar o que 
faz dessas vilas, vilas como quaisquer outras, conforme gostam de comen-
tar os entrevistados. Neste sentido, o diretor do Departamento Nuclear de 
Furnas, reiterou, na carta já mencionada, sua convicção de que nada havia 
de especial ou extraordinário em Praia Brava:

Achei o trabalho um pouco superficial, pois grande parte dos pontos apontados 
são pontos absolutamente comuns a todas as vilas similares: militares, de 
outras usinas, hidráulicas e mesmo no exterior, onde Furnas tem projetos, tipo 
Capanda, em Angola. O tipo de relacionamento chefe/empregado é muito 
similar. Permito-me até sugerir que a professora Gláucia fizesse uma incur-
são por outras vilas residenciais a fim de melhor avaliar a minha afirmativa.

Os mecanismos hierarquizadores e o modo de convívio, que pode ser de-
nominado excessivo, desses vizinhos e trabalhadores da Central Nuclear 
Almirante Álvaro Alberto dispensam um exercício comparativo sistemático, 
para que se afirme que tudo que será aqui descrito só pode ser compreendido 
neste contexto; ao contrário, o que percebi aponta para um modo de socia-
bilidade passível de ser adotado, com nuances, em outras vilas. Isso parece 
ter a explicação bastante óbvia de que há nelas algo que atua de forma muito 
poderosa sobre a sociabilidade, que é sua artificialidade, além de um relativo 
isolamento da sociedade abrangente. Esse caráter de instituição total (GO-
FFMAN, 1974), observado por Lopes (1988) e também por Morel (1988), 
é o que uniformiza o convívio, criando assim certa semelhança entre estas 
diversas vilas. Entretanto, não deixa de ser curioso o fato de personagens 
tão importantes na implantação do Programa Nuclear Brasileiro, ligados à 
única usina termonuclear até então existente no país, não mostrarem em seu 
dia-a-dia essa condição diferencial de artífices civis do nuclear no Brasil.

A ilha da fantasia

O privilégio de morar nas vilas e de constituir uma elite pode ser consi-
derado o lado confortável do que chamam isolamento. Alguns dizem que 
morar nas vilas é como morar no Primeiro Mundo. Ao lado dessa expressão, 
existem outras de sentido próximo, como shangri-lá, ilha da fantasia e vida 
ilusória, também comuns, e que chamam a atenção para a artificialidade 
e o isolamento que esta situação – de habitar uma vila residencial – cria 
e requer. Os entrevistados não divergem quando afirmam que a realidade 
vilense é atípica ou ilusória, e que existe um mundo lá fora para o qual os 
jovens nascidos e criados nas vilas não estão preparados:

Lá fora, tem competição, tem fila, tem conta para pagar; eles não estão 
preparados e, muitas vezes, voltam. A minha filha descobriu agora, com 
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13 anos, que se ela tomar um ônibus que não seja de Furnas, ela tem que 
estar com dinheiro no bolso, porque a passagem é paga. Ela não sabia disto 
(graduado de Furnas).

A discriminação associada ao isolamento, de que reclamam os habitantes 
das vilas, decorre da oposição que parcelas das populações vizinhas fazem 
à usina, e tem como outra face a discriminação inversa, isto é, dos vilenses 
para com estas populações. Eles explicam o isolamento por dois fatores: a 
ignorância com relação ao funcionamento e à segurança da usina, e a in-
veja que os angrenses têm do poder aquisitivo dos funcionários da Central, 
demonstrado, segundo os entrevistados, no fato de preferirem se deslocar 
até o Rio ou mesmo São Paulo, a ir a Angra dos Reis para fazer compras ou 
recorrer a vários tipos de serviço. Assim, as vilas permaneceram isoladas sem 
reverterem para o município o pagamento de impostos12 (a Central está isenta 
do Imposto Municipal de Serviço, além dos Impostos Territorial e Predial):

Hoje, a falta de integração do empreendimento ao município se reflete também 
na sua distribuição espacial. As vilas residenciais, onde reside grande parte 
dos funcionários de Furnas, apresentam uma estrutura autônoma, tanto em 
termos de comércio quanto de lazer. Este fato repercute negativamente sobre 
o Município em geral (...) Como em Angra dos Reis, as duas vilas residen-
ciais, situadas no Município de Parati, não pagam impostos e mantêm uma 
estrutura autônoma (Magrini et al., 1988, p. 171).

Esse grau de isolamento é uma importante característica que propicia a com-
paração do cotidiano das vilas com o de uma instituição total, que é assim 
definida como um “local de residência e trabalho onde um grande número 
de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla 
por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente 
administrativa” (GOFFMAN, 1974, p. 11). Além disso, os aspectos da vida 
de seus membros são realizados no mesmo local e sob uma única autori-
dade, sendo as atividades em sua maioria coletivas e regradas por horários 
estabelecidos. Em alguma medida, portanto, tais predicados permitem um 
exame do modo de vida de Praia Brava e Mambucaba à luz deste conceito. 
Há instituições totais em que o fechamento é relativo, pois acontece de o 
ingresso ser consoante à vontade dos indivíduos que a ela aderem, como é o 
caso dos moradores das vilas que, embora uns menos satisfeitos que outros, 
optaram por ali trabalhar e morar, por espontânea decisão. O isolamento é 
muito mais simbólico do que físico e, inversamente às prisões e aos quartéis, 
seus habitantes são livres para se movimentarem. A entrada do público não-
morador na vila é que é seletiva, como acontece em prédios residenciais e 
condomínios das grandes cidades. A questão da autoridade também não é 
estendida formalmente, já que a hierarquia da usina não se superpõe admi-
nistrativamente à das vilas, e sim, como um conjunto de valores estruturado 
e compartilhado pelos trabalhadores/moradores. É nas relações interpessoais 
12 Atualmente, há convênios entre Furnas e Prefeitura Municipal de Angra que buscam 

minorar este problema, tornando as relações entre usina e prefeitura mais cordiais.
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que o esquema hierárquico é transposto, sem que isto seja um regulamento 
formalmente reconhecido.

Parece que o grande apelo para a adesão dos entrevistados a esta modali-
dade institucional é objetivamente o tipo de emprego oferecido por Furnas 
e algumas empreiteiras e, de um ponto de vista subjetivo, a possibilidade 
de ser incluído num grupo que, pelo menos originariamente, se percebeu 
como uma elite, moradores de um mundo melhor do que o existente fora 
das vilas, a que chamam de Primeiro Mundo. Este é construído a partir 
das vantagens a que essa elite até então vinha tendo acesso, e que são as 
prerrogativas garantidas ao funcionalismo, aliadas ao fato de estarem li-
dando, de alguma forma, com uma tecnologia denominada de ponta, e que 
também é um critério hierarquizador entre nações e potências. Já foi dito 
que o reconhecimento da artificialidade que envolve esta maneira de viver 
é bem expresso nas expressões shangri-lá e ilha da fantasia, pelas quais os 
entrevistados reconhecem a distância que vivem com relação à sociedade 
abrangente, em termos de regras e hábitos, e a dificuldade que isto gera 
para o futuro de seus egressos. Os jovens socializados sob este tipo de 
universo subcultural (VELHO, VIVEIROS, 1980) sofrem a discrepância 
de valores, quando buscam articulações com o exterior. Esse sentimento 
de pertencimento e especificidade com relação à sociedade como um todo 
deve ter sido um eficaz método de arregimentação mas, ao que tudo indica, 
se enfraqueceu com o tempo.

Paralelo a essa idéia de isolamento, construída basicamente em função da 
auto-atribuição de uma superioridade que os distingue da vizinhança externa 
às vilas, existe uma outra noção, também do elenco de características das 
instituições totais, que é a idéia da existência de uma natureza humana, 
sinteticamente formulada na expressão o ser humano é sempre igual, que 
estende o modo de ser dos vilenses a toda humanidade, num efeito muito 
interessante de dissolver certas especificidades locais, isto é, a opção de mo-
rarem nas vilas residenciais e de trabalharem numa usina nuclear. Afirmando 
que o ser humano teme o que não conhece, os entrevistados ponderam que as 
correntes contrárias ao desenvolvimento da tecnologia nuclear e, sobretudo, 
da implantação e funcionamento das usinas de Angra, adotam essa posição, 
não por convicções pessoais razoáveis, mas por falta de conhecimento, por 
raciocínio equivocado, causado por ausência de informações. Ou ainda, 
dizendo que o ser humano é destruidor por natureza, se contrapõem aos 
ecologistas com um tipo de argumentação que transfere para um plano ine-
xorável as escolhas políticas e pessoais. Uma terceira variante da natureza 
humana é a que considera que o ser humano se acostuma a tudo, válida 
para demonstrar que basta adestramento para que uma pessoa se torne apta 
a não se estressar com o trabalho em turno, com a lida com a radiatividade 
ou com o fato de morar ao lado de uma usina nuclear.
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Um terceiro ingrediente que propicia uma comparação do modo de vida das 
vilas com o das instituições totais é a aceitação das relações de obediência 
entre seus membros. Uma delas já foi mencionada, e se refere aos casais; 
porém, numa comunidade tão hierarquizada, não é difícil encontrar exemplos 
de expressão desta obediência. É comum se ouvirem casos sobre empregados 
e patrões, onde estes termos são trocados por subordinados e chefes, sendo 
que é igualmente usual entre os entrevistados admitirem que o subordinado 
deve obediência ao chefe. A cadeia de comando fundada na obediência, que 
também é a base da hierarquia militar em cujas cartilhas e manuais vem como 
sinônimo de “respeito”, torna-se um quesito importante quando o tipo de 
trabalho exige tomadas de decisão em caráter de urgência, como ocorre no 
seio de instituições voltadas para a guerra, ou ainda em fábricas e hospitais 
onde se lida com situações de ameaça à vida ou à saúde das pessoas.

A cooptação para um grande projeto desperta nos voluntários esta disposi-
ção à cooperação e à aceitação da existência de instâncias às quais estarão 
subordinados para realizá-lo. O mecanismo através do qual os subordina-
dos se mantêm subordinados, e os superiores, superiores, corresponde ao 
fluxo percorrido por uma ordem e seu cumprimento, que é um sustentáculo 
do padrão de hierarquia aqui em jogo. A obediência que se faz necessária 
no trato direto com o reator permeia todas as relações do grupo. Na visão 
de Milgram (1983), a obediência à autoridade é estabelecida graças a um 
certo estado emocional de quem obedece, ao qual o autor denomina estado 
de agente:

A obediência pode ser encarada como uma atitude cooperativa (MILGRAM, 
1983, p. XII).

A pessoa ao ingressar num sistema autoritário não se vê mais agindo a partir 
dos seus objetivos próprios e sim como agente de execução dos desejos de 
outra pessoa. Uma vez que o indivíduo imagina a sua ação nesse sentido, 
ocorrem alterações profundas em seu comportamento e no seu funcionamento 
interno: ela fica em “estado de agente” (MILGRAM, 1983, p. 150).

Deixando de lado as possibilidades de aproximação da comunidade com 
uma instituição total, um outro ângulo possível para o seu entendimento é 
compará-la com a análise da Corte feita por Norbet Elias (ELIAS, 1987), em 
que pese a grande diferença contextual existente entre a aristocracia francesa 
dos séculos XVII e XVIII e os moradores de Praia Brava e Mambucaba. Este 
exercício pode ser válido em três aspectos: primeiro, por enfocar maneiras 
padronizadas de comportamento, que acabam por afirmar a identidade do 
grupo como elite, permitindo a alocação do prestígio através dos estratos 
hierárquicos, a que Elias denominou etiqueta; segundo, por salientar a exis-
tência de um centro em torno do qual os membros circulam, dele esperando 
a confirmação de prestígio e favores; finalmente, o terceiro é o fato de, por 
um mecanismo imitativo, os hábitos do cerne espalharem-se pela estrutura 
como os círculos concêntricos formados no espelho d’água onde uma pedra 
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foi atirada. Fazem parte da “etiqueta” de Praia Brava e Mambucaba preceder 
o nome de funcionário graduado por seu título, evitar o convívio comunitário 
sempre que possível, escolher poucos amigos para se relacionar (preferen-
cialmente os casados), exibir sinais exteriores de status, como ter um bom 
carro, por exemplo, além do esforço de conseguir moradia compatível com 
sua ascensão funcional:

A etiqueta em ação é, portanto, uma “auto-representação” da corte. Cada 
um – a começar pelo rei – se certifica, através dos outros, do seu prestígio e 
da sua posição de força relativa (ELIAS,1987, p. 75).

A questão do carro nas vilas é interessante porque, como todas as casas têm 
garagem na frente, ao se passar pelas ruas e avenidas do local, sobretudo 
em Praia Brava, cujas casas são geminadas, é impossível não reparar na 
quantidade de carros novos enfileirados, como em exposição. Fica também 
muito visível que o tipo de carro varia conforme a função do proprietário. 
Há uma grande coincidência na escolha, de modo que os técnicos preferem 
Monza e os da chefia, que moram nas casas baixas, optem pelo Santana. Este 
efeito imitativo é observado pelos próprios entrevistados, e acontece tanto 
entre pessoas quanto, ao que tudo indica, entre as vilas, já que Mambucaba 
(identificada ao campo) parece tender a repetir Praia Brava (que equivaleria 
a um centro urbano).

Porém, o rei desta corte não é o ocupante do mais alto posto funcional, mas 
a empresa, Furnas. É ela que, na Terra, como Deus no céu, e na grande 
família das vilas, como pai e como mãe abrangente, articula e mantém 
funcionários que vestem sua camisa e outras empresas parceiras em torno do 
grande projeto que é a Central Nuclear. Ela, através de sua presença segura 
e abrangente, dá a certeza de que ali, naquela ilha de beleza e tranqüilidade, 
nada de errado pode acontecer:

A benevolência do rei é, pois, uma das principais vantagens de que podem 
dispor as famílias da nobreza de espada para escaparem ao círculo do em-
pobrecimento (...) “O rei leva seus súditos a pensar como ele quer” – para 
citar Montesquieu (ELIAS. 1987, p. 46).

O “rei”, que distribui prestígio e possui ascendência em seu reino, pode ser 
visto também como o pai, que ampara e protege seus filhos, ou a mãe que, 
generosamente, provê, conforme foi dito anteriormente. Esta “corte” ou 
elite, segmentada hierarquicamente, constitui-se de um grupo social cujos 
laços são descritos através de vínculos familiares, presentes, sobretudo, na 
solidariedade das horas difíceis. O rei/Deus assegura o bem-estar de seus 
súditos/filhos econômica e socialmente, garantindo a infra-estrutura e a 
continuidade da família. O que há de comum entre a relação de um sobe-
rano com seus súditos, de Deus com a comunidade de fiéis, e dos pais com 
os filhos, é a “confiança” que os segundos depositam nos primeiros. Praia 
Brava tem formalidades e assimetrias, tem um objetivo comum unificando 
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e homogeneizando esses diferentes estratos, e tem um cotidiano obrigato-
riamente partilhado por todos, podendo ser comparada, ao mesmo tempo, 
à corte hierarquizada, à comunidade igualitária e a uma família solidária. 
É esta confiança que permite que seus moradores enumerem a segurança e 
a natureza como as duas principais vantagens de ali permanecerem. Coin-
cidentemen-te, a ameaça a estas qualidades motiva as críticas a Angra I.

Praia Brava pode ser considerada, como querem seus moradores, uma vila 
como qualquer outra, a menos que se leve em conta que Praia Brava possui 
dois Pontos de Embarques, que são locais sinalizados por placas destinados ao 
encontro dos moradores no caso de ter que se evacuar a área devido a acidente 
nuclear, além de estar situada na ZPE 1, que é a Zona de Planejamento de 
Emergência mais próxima ao reator de Angra I; somente menosprezando este 
aspecto, é que se pode ter convicção de que nessa vila nada há de especial. 
Ressaltar a segurança e a inespecificidade de Praia Brava, tornando seus 
aspectos diacríticos imperceptíveis no quotidiano, constitui um movimento 
característico de seus moradores, que hoje enfrentam oposição de boa parte 
da sociedade – e, por que não dizer, do mundo, através de organizações 
ecológicas internacionais – com relação à usina. Segmentos da sociedade 
brasileira duvidam da segurança de Angra I, mas a preocupação dos vilenses 
é com a prevenção da violência vivida nos centros urbanos próximos, e não 
com os eventuais problemas do reator. É esta a melhor forma de afirmarem, 
indiretamente, sua certeza na segurança do funcionamento de Angra I. Eles 
moram a um quilômetro do reator, mas não se sentem inseguros por isto, 
porque esta não chega a ser uma questão para eles. O reator é um assunto 
para os técnicos de Furnas, portanto, não é uma fonte de perigo que poderia 
atingir as vilas, como afirmam ser a periferia, onde a violência acontece. 
Podem também, na condição de vilenses, usufruir do visual da área, carac-
terizada por grande beleza natural, livres que estão seus olhos de alcançar a 
imagem do Prédio do Reator, a menos que, como eu mesma fiz, andem até 
a ponta sul da praia. Tal encanto de paisagem faz ainda maior o contraste 
com a imponência arquitetônica da Central Nuclear, e alguns dos próprios 
entrevistados consideram a poluição visual de Angra I sua única interferência 
agressiva no meio ambiente. Já os ecologistas temem a possibilidade de um 
vazamento e a contaminação radiativa de uma região que ainda conta com 
grandes extensões de mata virgem e um mar internacio-nalmente famoso 
por sua beleza. Num raciocínio parecido com o anterior, vazamentos são 
um problema dos técnicos de Furnas e, por isso, parecem não ameaçar os 
vilenses, que admiram tanto verde e tanto azul, com a tranqüilidade dos que 
têm convicção de que nada de estranho ou ofensivo será jogado sobre eles.
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3 
A DOCE USINA NUCLEAR

A radiatividade batiza os espaços

Quem viaja pela Rio-Santos em direção ao sul avista do seu lado esquerdo os 
imponentes prédios (Foto 1) das Angras I e II, construídos ao nível do mar. 
Quando tive a oportunidade de, pela primeira vez, visitar por conta própria a 
Central, em 1990, havia poucas placas e vigias, e não observei nenhum dos 
indícios que imaginava existirem por se tratar de uma Área de Segurança 
Nuclear: não era um lugar lúgubre, deserto, cercado por policiais armados. 
Na ocasião, acompanhada por um funcionário de Furnas, tomei, no Centro 
de Informações, localizado a um quilômetro da Central, um ônibus da em-
presa, que levava os trabalhadores que regressavam do almoço ao serviço. 
O ônibus desceu por uma pequena estrada que liga a Rio-Santos à Central, 
na Praia de Itaorna, passando por um primeiro portão vigiado por um segu-
rança, que não pede identificação, chegando a uma espécie de Rodoviária, 
onde estacionam os ônibus de Furnas e de outras empresas, como a Eval, 
contratadas pelas empreiteiras. Segundo meu bem-humorado anfitrião, se, 
entre todas aquelas pessoas, encontrasse alguma com ar de preocupação, 
não seria certamente medo de algum acidente na usina tão próxima, mas 
muito provavelmente falta de dinheiro. Ali estavam juntos funcionários de 
Furnas e trabalhadores contratados pelas empresas de engenharia civil e 
outras firmas menores, por aquelas subempreitadas, em clima bem diverso 
do que minha imaginação poderia antecipar. Os vendedores ambulantes, 
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cujos serviços ficam hoje por conta de três cantinas, o número de pessoas e 
sua descontração davam aos arredores das usinas um movimento colorido 
próprio das feiras, nada aproximável da sisudez que eu inadvertidamente 
atribuía a um espaço onde são tratados elementos “perigosos” aos seres 
vivos. Esse primeiro momento foi excelente para avaliar a extensão de 
minha própria mitologia a respeito do bujãozão, apelido dado à usina por 
um angrense alheio aos conflitos por ela suscitados.

Foto 1 - Angra I à direita e Angra II à esquerda

Seis anos depois, a paisagem mudou: Angra II (Foto 2) está sendo termi-
nada e a Rodoviária parece mais sóbria, sem a presença dos ambulantes. 
Há muitos jardins plantados com rosas, azaléias e outras flores, idealizados 
num projeto do paisagista Burle Marx. Os prédios próximos à Rodoviária 
são baixos, como aliás, todos os outros, com exceção dos que compõem as 
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unidades nucleares, e abrigam salas de trabalho da parte administrativa, como 
setores da Proteção Industrial. Há uma guarita que controla a entrada para 
o canteiro, que é a área onde Angra II está sendo construída, situada entre 
a Rodoviária de Itaorna e o mar. Ultrapassando-se esta primeira guarita e 
seguindo-se uns 400 metros, chega-se a uma segunda guarita, denominada 
Principal, localizada dentro do canteiro, que delimita o sítio de Angra I. 
Ainda faz parte da Central o terreno da unidade de Angra III, ao sul de Angra 
II, mas cujas obras não foram iniciadas. Entrei pela primeira vez em suas 
dependências em 1994, já que em 1990 não havia obtido a permissão para 
ultrapassar a guarita do canteiro, e o “medo” que eu mesma sentia cedeu 
lugar a uma certa melancolia. Angra I estava parada há muitos meses, os 
técnicos estressados com a situação não conseguiam disfarçar o desestímulo 
de tanto tempo de paralisação. Nesta ocasião, andei pelas áreas da usina onde 
não há radiatividade nem possibilidade de contaminação e, para tanto, tive 
que seguir uma série de passos necessários para o ingresso.

Foto 2 - Angra II

Para um visitante ingressar na usina, deve ter um documento conhecido por 
S. A. (solicitação de acesso), assinado pelo superintendente da Central. Na 
portaria, denominada Guarita Principal, é revistado, passa pelo detector de 
metais, ganha uma carteira de visitante, que deve manter sempre visível, e 
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então pode solicitar uma escolta, isto é, um funcionário para acompanhá-lo. 
Além da carteira de visitante, que permite o acesso à usina desde que escol-
tado, há outros quatro tipos de carteira destinados àqueles que permanecem 
na usina.1 Diariamente os trabalhadores da usina seguem um ritual bem 
semelhante ao dos visitantes, pois também são revistados e só podem entrar 
portando sua carteira. Caso um funcionário perca a identificação no interior 
da usina, deve comunicar imediatamente à Guarita Principal e permanecer no 
lugar onde percebeu a perda, esperando o segurança para escoltá-lo. A regra 
é não se movimentar sem identificação. O crachá perdido é exaustivamente 
procurado, porque a segunda via da carteira é um processo propositadamente 
complicado, para desestimular o descuido. Nos últimos 10 anos, apenas 
quatro desses documentos não foram recuperados, o que consideram uma 
boa marca, já que, em época de Parada, período em que se troca o combus-
tível, a usina duplica seu contingente de trabalhadores. Na saída, além da 
devolução da carteira e da passagem pelo detector de metais, todos devem 
passar pelo contador de radiatividade que dá um alarme sonoro no caso de 
haver alguém contaminado por alguma substância radiativa.

No horário de troca de turno ou de entrada e saída dos que trabalham em 
horário comercial, forma-se uma fila para passar pela guarita que, embora 
às vezes fique extensa, é vista como uma oportunidade para descontrair 
e encontrar colegas de outros setores. A saída é mais lenta por causa do 
contador que exige, para a leitura adequada do grau de contaminação, um 
pequeno espaço de tempo entre duas medições e também que cada um 
pare um momento com os dois pés apoiados no soalho do instrumento. Se 
a passagem for muito rápida, ele pode disparar por não ter zerado entre as 
medições. Outro fator que pode provocar o alarme do contador é o aumento 
do grau de radiatividade no ambiente, como acontece quando um veículo 
transportando lixo radiativo passa pela guarita.

A existência de várias formas de identificação e controle de acesso às diver-
sas áreas da usina têm a ver com o grau de segurança que cada setor exige. 
Os limites do sítio onde está Angra I são a praia e a grade que cerca a Área 
Protegida,2 interrompida apenas na altura da guarita por onde passam pes-
soas e veículos. Esta Área estende-se ao redor dos prédios que compõem a 
usina e nela encontram-se tanques de substâncias químicas, como o boro e o 

1 A carteira 1, que possibilita o acesso a todas as áreas da usina, além de habilitar seu 
portador a escoltar, é a utilizadas pelos funcionários de Furnas lotados no Departamento 
de geração; a carteira 2 permite o ingresso nas áreas administrativa e externa, sendo 
utilizada pelo pesoal da administração, que também pode escoltar na área por onde 
circula; a carteira 3, usada por trabalhadores contratados e visitantes que ficam por um 
período não muito curto, como foi meu caso, dá acesso a qualquer área sem necessitar 
de escolta, mas não permite que o portador escolte; a carteira 4 difere da 2 por não dar 
direito a seu portador de fazer escolta, sendo utilizada pelo pessoal da limpeza.

2 O esquema da página 114 mostra a divisão das áreas. Em negrito, estão aquelas sujeitas 
à presença da radiatividade.
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cloro, estação de tratamento de água e outras construções cuja função é dar 
suporte ao funcionamento da usina. Externamente à Área Protegida, há a 
Área Vigiada, muito maior que a primeira, também cercada por uma grade, 
e que engloba o canteiro, que é o conjunto de prédios onde se encontra a 
superintendência da Central, as chefias das várias Divisões de Furnas relati-
vas a serviços de apoio e administração de Angra I, das vilas residenciais e 
das obras de Angra II. Para ingressar na Área Vigiada, basta que, chegando 
à portaria do canteiro, se diga com quem se vai falar, para que um dos se-
guranças providencie um crachá de identificação e entre em contato com a 
pessoa que vai receber o visitante. Ingressar com o carro exige um motivo 
– que pode ser a carga que se transporta ou que a distância a ser percorrida 
seja realmente grande – e um documento a mais para o veículo. No caso 
de ser uma visita pouco usual destinada à usina, a Guarita do canteiro entra 
em contato com a Guarita Principal.

Internamente à Área Protegida, localiza-se a Área Vital, que é confinada, na 
medida em que seus limites não são mais grades, e sim paredes, tetos, pisos. 
Dela fazem parte os principais prédios de Angra I, que é composta por sete 
edifícios: o de Segurança, onde estão os sistemas que agem sobre o reator 
em caso de algum problema no seu funcionamento; o do Combustível, para 
a armazenagem do urânio que será ou que já foi usado; o do Turbogerador, 
que comporta as turbinas; o Auxiliar Norte, onde se encontra o sistema de 
processamento de rejeitos; o Auxiliar Sul, onde ficam os geradores diesel 
de emergência para casos de pane como blecautes na usina; a Sala de Con-
trole, com os painéis através dos quais os operadores controlam a usina; 
a da Administração, que aloja o pessoal de apoio à operação da usina e, 
finalmente, o Edifício do Reator, que, como o nome já diz, tem a função de 
abrigar o reator. Ele é assim descrito numa revista de divulgação distribuída 
pela empresa:

Edifício do Reator – o principal deles pelas características especiais de sua 
construção, pois é em seu interior que ocorre a fissão nuclear. Repousando 
diretamente sobre a rocha, é de forma cilíndrica e tem 58m de altura, e 40m de 
diâmetro. É construído em concreto, com 75cm de espessura. Em seu interior, 
há um invólucro de contenção em aço, com chapas de 30mm de espessura.

A Área Vital compreende vários prédios que podem apresentar taxas de 
radiação altas. Esses locais, que são os edifícios de Segurança, do Reator, 
do Combustível, Auxiliar Norte e parte do Auxiliar Sul, constituem a Área 
Restrita. Ela se subdivide em Área Supervisionada e Área Controlada, sendo 
que esta última oferece uma taxa maior. Para entrar na Área Restrita, a pessoa 
deve estar com o exame médico exigido, que inclui hemograma atualizado, 
um exame feito num aparelho denominado Contador de Corpo Inteiro, para 
a detecção de alguma contaminação previamente adquirida, um histórico de 
doses de radiatividade a que foi exposta anteriormente e deve ter passado 
por um treinamento de três dias em que se aprendem regras de segurança e 
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normas de conduta no interior da usina. Fiz este curso para obter a carteira 
3 e poder transitar livremente, o que é extremamente difícil para alguém 
não-acostumado ao local, já que a usina é grande e toda compartimentada, 
causando facilmente confusão de orientação em quem nela se movimenta.3 
Algumas partes do Auxiliar Sul não são de acesso restrito, pois não apresen-
tam taxas de radiação. São elas: as oficinas de instrumentação mecânica, a 
Sala de Controle e o Ponto de Controle, que é uma sala onde ficam técnicos 
que controlam a entrada e a saída da Área Restrita, verificando se a pessoa 
tem seus exames em dia e indicando a roupa apropriada para o ingresso.

Esquema da classificação das áreas:

Área Vital
Área Vigiada

Área Protegida
Área Restrita

Supervisionada                 Controlada
Área Vital

Área Protegida
Área Vigiada

O curso que tive de fazer para ingressar na usina foi de extrema importância 
para este trabalho. Trata-se de uma reciclagem feita anualmente por todos os 
trabalhadores de Angra I e que os que ingressam na usina eventualmente, 
como técnicos da CNEN ou de Furnas, devem fazer, pelo menos teorica-
mente. Digo teoricamente porque ouvi comentários, por parte dos próprios 
participantes, de que essa regra não era tão rígida. As turmas de reciclagem 
são compostas de acordo com o tipo de qualificação do empregado. Assim, 
existem turmas só de engenheiros, outras só de nível técnico, como foi a 
turma de que participei. O curso, que é dado no Centro de Treinamento, 
durou três dias e tem quatro disciplinas: Plano de Emergência, Primeiros 
Socorros, Segurança Industrial e Proteção Radiológica.

3 Existe um tipo de desafio feito por técnicos mais experientes aos noviços, durante um 
serviço realizado num local pouco movimentado ou acessível, que é a solicitação de uma 
ferramenta ou coisa semelhante, encontrada em outro lugar, para testar se o iniciante já 
tem domínio espacial da usina.
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A primeira versa sobre o mapeamento das áreas ao redor da usina e de seu 
interior: como são classificadas e como se procede em caso de evacuação 
por acidente nuclear. A segunda é basicamente sobre o atendimento de 
vítimas de desastres automobilísticos, freqüentes na Rio-Santos. Comentei 
com a professora que esperava uma aula sobre atendimento a vítimas de 
contaminação radiativa, algo mais especificamente voltado para o cotidia-
no de Angra I. Ela me respondeu que “a realidade deles era a estrada”, 
por isso era muito importante terem aquelas noções. Foi apenas uma entre 
muitas pessoas que afirmaram que o acidente mais temido não era atômico. 
Entendi também que a minha expectativa com relação ao conteúdo desta 
aula estava equivocada quando tive algumas noções sobre como lidar com 
a radiatividade. Percebi que o atendimento a vítimas de radiação não pode 
ser feito nem individualmente, nem voluntariamente; depende de um aparato 
e de um conhecimento mais específico.

A disciplina Segurança Industrial discute os problemas enfrentados por tra-
balhadores que lidam com eletricidade, também não tendo sido falado nada 
em especial sobre radiatividade. Esta questão foi abordada na disciplina de 
Proteção Radiológica, que durou um dia inteiro e deu uma idéia bastante boa 
do que acontece numa jornada de trabalho, segundo os próprios participantes 
que, com entonação reprovadora, repetiam: “É assim mesmo que aconte-
ce!”. A aula foi uma teatralização de situações cotidianas. Foi um exercício 
interessante que mostrou a existência de várias regras de funcionamento de 
Angra I e de segurança para os trabalhadores.

Os protagonistas de Angra I

De uma maneira bem simples, pode-se dizer que uma usina nuclear, como 
a de Angra I, utiliza dois circuitos para transformar a energia nuclear pro-
duzida pelo urânio, que é o combustível, em energia elétrica, produzida 
pelas turbinas em movimento. O primeiro, denominado sistema primário, 
é o do reator, e fica dentro da Contenção de aço do Prédio do Reator. Este 
sistema é composto do Vaso do Reator, onde fica o elemento combustível, 
e um Gerador de Vapor. A água é bombeada pela Bomba de Refrigeração 
do Reator (BRR), e alcança o reator, onde recebe o calor vindo da fissão do 
urânio. Essa água que, embora esteja a uma temperatura superior a 300º, não 
perde seu estado líquido graças a um sistema de pressurização, segue para 
o Gerador de Vapor, onde cede alguns bons graus centígrados para a água 
do sistema secundário, que, esta sim, se transforma em vapor para girar as 
turbinas. Esta cessão de calor, que ocorre dentro do Gerador de Vapor, se 
dá por contigüidade, já que a água do primário, que é especial, denominada 
de água leve, além de ser totalmente contaminada, pois passa por dentro 
do Vaso do Reator, não entra em contato direto com a do secundário. Esta 
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última é impulsionada pela Bomba do Condensador até o Gerador de Vapor, 
e daí vai, sob a forma gasosa, para as turbinas, onde parte do vapor é retrans-
formado em água – ou, melhor, condensado –, através de um resfriamento 
promovido pela água do mar, que compõe um terceiro circuito cuja função 
é a refrigeração do sistema secundário.

O secundário não é, portanto, totalmente alojado dentro do Prédio do Reator; 
a única parte que fica interna à Contenção4 é o Gerador de Vapor, já que, 
dentro deste, também circula a água que passa pelo elemento combustível. 
O sistema primário, que é o sistema específico de uma usina nuclear, pois 
utiliza como fonte de energia substâncias radiativas, como o urânio, o tório 
ou o plutônio, é o produtor de rejeitos desse processo, que, além do com-
bustível usado, gera subprodutos, como resinas, que devem circular pelos 
encanamentos, passando por válvulas e bombas, que compõem o sistema 
de circulação de rejeitos da usina. Portanto, numa usina nuclear há, de uma 
forma muito geral, três tipos de atividades básicas: a operação, que objetiva 
colocar, manter e parar o funcionamento da usina; a proteção radiológica, 
com o conjunto de procedimentos e cuidados para impedir contaminação 
de um modo geral e a irradiação de pessoas; e a manutenção, que inclui 
consertos e aprimoramento das peças e máquinas da usina. Para isso, faz 
parte do dia-a-dia da usina uma série de profissionais, responsáveis por tare-
fas específicas. Além disso, trabalham também na Central os engenheiros e 
demais funcionários de Furnas, responsáveis pela parte de construção civil e 
pela administração das usinas e das vilas. Cargos como o de encarregado e 
chefe compõem um sistema superposto às categorias funcionais da empresa 
(auxiliar, técnico e supervisor). A mobilidade de um nível para outro segue 
critérios de tempo de serviço e de mérito por eficiência.

Angra I tem um efetivo diário de cerca de 680 pessoas, empregados de 
Furnas, com vínculo empregatício, sendo que 300 trabalham na parte ad-
ministrativa e 380 como técnicos.5 Em épocas de Parada para a troca de 
combustível, faz-se também uma vistoria nos equipamentos e os consertos 
necessários. Furnas contrata, então, temporariamente, firmas que auxiliam 
na manutenção, porque os reparos a serem feitos exigem maior quantidade 
de trabalhadores do que aquela que, habitualmente, a simples operação de-
manda. Fora deste período, em que a estimativa do número de trabalhadores 
varia conforme a necessidade, ficam os funcionários efetivos, que trabalham 
ou em turnos ou em horário comercial, como é o caso dos agentes adminis-
4 O Prédio do Reator de Angra I é composto de uma parede externa de concreto e de uma 

parede interna, denominada Contenção que é de aço. Entre ambas há um espaço, o 
annulus, onde há poucas tubulações. É comum ouvir-se dizer que se “vai à Contenção” 
ou que fulano “está na Contenção”, o que significa que alguém vai ou está trabalhando 
no interior do Prédio do Reator.

5 Uso sempre o termo “técnicos” englobando genericamente os profissionais responsáveis 
pelo funcionamento da usina, e não no sentido que a palavra tem no quadro funcional de 
Furnas.
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trativos, serventes e funcionários do serviço de manutenção. As equipes de 
turno trabalham durante seis dias de 7h às 15h e folgam dois dias; depois 
entram às 15h e saem às 23h durante outros seis dias e folgam quatro dias; 
finalmente, trabalham por mais seis dias de 23h às 7h, folgam cinco dias e 
tudo recomeça. Como são cinco equipes, enquanto o turno A (ou equipe A) 
está de manhã, o B está à tarde, o C está à noite, o D está no treinamento, 
recebendo aulas de reciclagem e os trabalhadores que pertencem ao E estão 
na reserva, isto é, permanecem em casa num sistema de sobreaviso, podendo 
ser solicitados para alguma tarefa que exija um número maior de pessoas ou 
para substituir colegas que tiveram que faltar. Num turno trabalham opera-
dores, técnicos em proteção radiológica, especialistas em segurança e um 
químico; nas épocas em que a usina está parada e que se faz a manutenção, 
os mecânicos são escalados para o turno, mas normalmente trabalham em 
horário comercial, com sobreaviso.

Furnas tem uma Diretoria Nuclear, que funciona no Escritório Central, no 
Rio, e que subordina a Superintendência de Geração Termonuclear, situada 
em Itaorna. Esta superintendência abrange quatro departamentos: de Gera-
ção Térmica (ao qual pertencem outras usinas), de Geração de Angra I, de 
Serviços de Apoio e de Engenharia e Combustível Nuclear. Os três últimos 
localizam-se em Itaorna, porque dizem respeito ao cotidiano das Unidades 
Nucleares. É ao Departamento de Geração que está ligada a grande maioria 
dos trabalhadores que asseguram diretamente o funcionamento da usina, e 
ele inclui quatro Divisões.6 Cada Divisão tem um chefe e um supervisor – ou 
mais – graduados, cujas funções são basicamente administrativas. Interna-
mente às divisões, há os Setores (o dos mecânicos, dos instrumentistas, dos 
operadores, dos técnicos em radiologia e química etc.) e cada um possui um 
chefe – graduado – e encarregados. Também há um encarregado específico 
para cada equipe de turno. O encarregado tem, obrigatoriamente, nível 
técnico e seu papel é organizar e distribuir as tarefas, além de ser capaz 
de, pela sua experiência, solucionar os problemas que surgirem durante a 
jornada de trabalho.

Houve uma mudança de nomenclatura das atividades internas à usina. Com-
preende-se atualmente sob o título de especialista eletromecânico os antigos 
eletricistas e mecânicos; e sob o título de especialista eletroeletrônico, os 
instrumentistas e técnicos em telecomunicações. Mas como os próprios 
funcionários têm dificuldade de usar a nova terminologia, preferindo os 
antigos nomes, também aqui não será usada a classificação atual. A única 
categoria que assimilou seu novo nome foi a dos seguranças, que passaram 
a se chamar especialistas em segurança ou simplesmente especialistas, 
6 (1) Divisão de Operação – composta por operadores; (2) Divisão de Manutenção – que 

abrange os mecânicos, instrumentistas As Divisões são:, eletricistas e técnicos em 
telecomunicações; (3) Divisão Técnica – composta por um operador, um mecânico e um 
engenheiro; e (4) a Divisão de Proteção Radiológica e Ambiental – da qual fazem parte 
técnicos em radiologia e em química.
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como são mais conhecidos. O motivo disto é o fato de sua função incluir o 
combate a incêndios, a verificação de equipamentos e do contador de radia-
tividade da portaria, o inventário das carteiras na guarita (já que, em caso de 
necessidade, a responsabilidade de informar quem está na usina é deles), e 
de serem os últimos a sair – sendo que alguns devem permanecer – no caso 
de acidentes (nucleares ou não, como algum vazamento tóxico, tipo gás 
cloro), devendo ainda acompanhar qualquer trabalho que implique abertu-
ra das portas que separam as Áreas Protegida e Restrita, além do controle 
do movimento de entrada e saída das pessoas da usina. Os mecânicos, os 
eletricistas, os instrumentistas, os técnicos em telecomunicações compõem 
a equipe de manutenção que assegura o andamento das atividades da Cen-
tral7 e, juntamente com os técnicos de proteção, são profissionais comuns a 
qualquer tipo de indústria. Mas os trabalhadores da manutenção bem como 
os especialistas em segurança trabalham em áreas sujeitas à contaminação e 
em locais onde levam doses de radiatividade, o que torna as tarefas distintas 
das outras fábricas que não manipulam material radiativo.

Na usina, encontram-se dois laboratórios de química cuja função é cuidar do 
processo de erosão nos equipamentos e verificar a quantidade das substâncias 
químicas (tais como cloro e boro) existente no ar e na água dos ambientes e 
circuitos da Central. Um dos laboratórios, denominado quente, fica na Área 
Restrita (sujeita à radiatividade) do Edifício Auxiliar Sul e é onde se faz a 
análise das amostras radiativas, que só saem desta área depois de desconta-
minadas ou na forma de lixo nuclear. O laboratório frio fica no Edifício da 
Turbina, só que fora da Área Restrita e, para este, vão as amostras livres de 
radiatividade.8 Para os laboratórios há um supervisor, um encarregado e ana-
listas de química com nível técnico; paralelamente, há a parte administrativa 
que funciona no Edifício da Administração. Os analistas fazem revezamento 
para cumprirem o esquema de ter sempre um técnico em química por turno. 
Além disso, fazem as medições nos compartimentos da usina que podem 
ser diárias, de dois em dois dias, semanais ou até anuais, conforme o setor 
e o elemento que se vai examinar. As amostras diárias são as ligadas ao 
circuito do reator, que é considerado um sistema nobre, muito resistente à 
corrosão por ser de aço inox. O sistema secundário, que é, como já foi dito, 

7 O mecânico faz reparos em bombas, turbinas, válvulas, compressores e motores grandes. 
Os eletricistas trabalham com fiações, lâmpadas, resistências e transformadores. Os 
instrumentistas fazem a manutenção de equipamentos pneumáticos, eletrônicos e de 
precisão que tenham pequeno porte. Os técnicos em telecomunicações trabalham com 
transistores e sistemas de rádios e de alarmes sonoros, necessários para a sinalização 
de qualquer irregularidade no funcionamento da usina. Há os técnicos de proteção física 
que resguardam a parte de segurança industrial, atentando para as condições de trabalho 
e se os acessórios de proteção, como capacetes e botas, são utilizados.

8 Pelo projeto da Westinghouse deveria existir apenas um, alocado na Área Restrita mas, 
como o espaço a ele destinado foi muito pequeno, houve a necessidade de se construir 
mais um que, devido à sua localização e também ao fato de não ter aparelhos contadores 
de radiatividade, trabalha com materiais não-ativos.
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o que alimenta as turbinas, é feito de aço carbonado e cobre, sendo mais 
suscetível à erosão. As medições diárias não podem deixar de ser feitas, 
havendo certa flexibilidade nas que permitem um intervalo maior entre si.

Para a usina funcionar, Furnas, sendo a concessionária, tem de apresentar 
um relatório de análise de segurança para a CNEN, mostrando como a usina 
vai operar e quais são as condições totais de funcionamento, cujos critérios 
estão contidos no programa de operação da usina. Um dos volumes deste 
programa, o Manual de Operação da Usina (MOU), contém as tec espec 
(technical especifications), que são as especificações técnicas com os valo-
res e parâmetros de funcionamento – procedimentos de operação normal e 
procedimentos de operação anormal –, e também regras administrativas, que 
atribuem a quem cabe a responsabilidade sobre as decisões a serem tomadas. 
Por exemplo, torna-se necessário de vez em quando aliviar a pressão da 
Contenção, que é a parte interna do Edifício do Reator, liberando o ar nela 
preso para a atmosfera, através de um sistema de exaustão.9 A composição 
e a quantidade deste ar não podem ser diferentes das estipuladas pelas tec 
espec e os técnicos em química e radiologia devem estar atentos às taxas 
presentes nas substâncias do interior da usina e das que são lançadas ao ex-
terior. Mas, caso haja algum inconveniente, como condições meteorológicas 
inadequadas, o MOU estipula que “cabe ao Setor Ocupacional da DNPA.N 
fazer uma avaliação radiológica da situação e aprovar a liberação gasosa”. 
Isto indica que, paralelamente aos critérios internacionalmente aceitos e 
fixados, existe uma cadeia de comando autorizada a exercitar a prática 
desses parâmetros, de maneira que existem dois códigos funcionando: o das 
especificações e o das relações profissionais, onde há cargos para os quais 
se atribui maior responsabilidade decisória que outros.

Os operadores que trabalham nos painéis da Sala de Controle são a categoria 
diretamente responsável pelo funcionamento da usina: eles dão a partida, 
definem a quanto de potência a usina deve rodar e decidem quando deve 
ser desligada. São também eles que operam diretamente o reator. Existem 
outros tipos de operadores que lidam com outros equipamentos vinculados 
direta ou indiretamente ao reator: operador de área externa, que cobre a 
casa de bomba e a estação de água, operador auxiliar de turbina, operador 
de turbina e operador circulante, que atende os setores anteriores fazendo a 
intercomunicação entre eles, além de se incumbir do trânsito de rejeitos; os 
outros quatro tipos trabalham em turno e permanecem na Sala de Controle 
– o coração da usina –, que é, conforme já foi dito, onde estão os painéis 

9 Existe uma chaminé, denominada vent stack, que recebe o ar de toda a área controlada. 
Ela é munida de monitor que tem ação de bloqueio automático no caso de um acidente 
com escape radiativo. Há um total de 20 monitores, que podem ser de três tipos: os de 
área (nos laboratórios), os de processo (nas chaminés) e os localizados nos tanques de 
rejeito radiativo.
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da usina. São eles: o operador do painel do reator (ou simplesmente) 
operador do reactor (R.O. – reactor operator), o operador dos painéis da 
planta secundária, que são os que controlam os dispositivos em duplicata 
que entram em ação em caso de pane, o operador dos painéis auxiliares, 
ligados às turbinas e aos geradores.

Para ser operador nível 1, que é a categoria funcional mais baixa, é preciso 
ter feito escola técnica e ter CREA, isto é, credenciamento pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura. A CNEN exige que apenas o ope-
rador do reator seja licenciado, isto é, possua o certificado de RO que ela 
mesma concede. Para um operador que tenha curso técnico se licenciar em 
RO, deve comprovar oito anos de experiência em indústria termelétrica. Já 
os que têm formação universitária, isto é, os que são engenheiros, precisam 
ter 30 meses de experiência operacional para obterem a licença. Furnas 
obriga que também o operador do painel da planta secundária seja licen-
ciado, embora a CNEN não faça esta imposição. Acima do operador RO, 
há o SRO, que é o Senior Reactor Operator, com mais experiência que o 
anterior e que, por isso, tem acesso a todos os painéis da Sala de Controle. 
Segundo os entrevistados, um operador de painel do reator ou um senior 
ganham mais porque têm mais responsabilidade. Mas há quem afirme que 
o retorno financeiro para quem passa de operador circulante, que é o nível 
técnico mais alto antes de se entrar na Sala de Controle, para operador do 
painel auxiliar, que é o nível técnico mais baixo entre os que lidam com os 
painéis, não compensa pelo tanto que se tem de estudar. O esquema abaixo 
sintetiza a formação e função dos operadores:

OPERADOR de nível técnico/secundário que trabalha fora da Sala de 
Controle → área externa, auxiliar de turbina, operador de turbina e 
circulante.

OPERADOR técnico com oito anos de experiência ou graduado em 
engenharia que trabalha na Sala de Controle → operador dos painéis 
auxiliares, operador da planta secundária, operador do reator (RO) e 
operador senior (SRO).

Observação: para cada equipe, há um operador encarregado de turno, 
responsável pelo andamento do serviço.

Na Divisão de Proteção Radiológica trabalham cerca de 20 pessoas: um 
chefe de Divisão, três supervisores (fazem a administração, o planejamento, 
a compra de material, determinam os procedimentos a serem seguidos nas 
tarefas, decidem contratações e fazem intercâmbio com outras usinas), dois 
encarregados ( que distribuem o serviço) e nove técnicos e três auxiliares 
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técnicos, sendo que apenas o chefe e os supervisores devem obrigatoriamente 
ter nível superior. As tarefas desta Divisão estão ligadas às precauções con-
tra a radiação e contaminação.10 Um técnico de proteção e dois auxiliares 
técnicos ficam na Sala da Dosimetria, controlando o quanto cada trabalha-
dor já se expôs à radiação e cuidando dos instrumentos destinados a este 
fim como os filmes e as canetas dosimétricas. Na sala chamada Ponto de 
Controle, ficam quatro técnicos por turno, um encarregado de turno, um 
supervisor de turno e o supervisor da sala. No hot shop, é a sala onde fica 
um técnico para liberar os instrumentos descontaminados. Para tratar do 
rejeito (ou lixo atômico) há um encarregado e três técnicos. Os serviços 
de descontaminação são de responsabilidade de um auxiliar técnico e oito 
serventes, que bastam ser alfabetizados, não precisando ter 1º grau completo. 
Um técnico se encarrega da calibração dos instrumentos, outro do cuidado 
com as máscaras para a proteção respiratória e, finalmente, há um técnico 
para o levantamento radiométrico (ou radilev) da usina que cumpre um 
programa mensal de medições pelas salas. Para os que lidam com o rejeito, 
controlando os valores de radiatividade para a saída, com descontaminação 
e proteção respiratória, há um supervisor.

Os técnicos da Proteção Radiológica são, dentre os trabalhadores mencio-
nados, aqueles que fazem serviços específicos de uma usina nuclear. Se 
outros tipos de usinas e fábricas possuem mecânicos, operadores etc., um 
estabelecimento que manuseie substâncias radiativas requer profissionais 
habilitados para funções relativas à lida com a radiação. Já foram mencio-
nadas quatro áreas de segurança da usina: a Vigiada, a Protegida, a Vital 
e a Restrita,11 que engloba os setores onde o risco de exposição a doses de 
radiatividade existe. Internamente a esta, encontra-se a Área Controlada, 
onde o risco é maior, como acontece com o Prédio do Reator. O Ponto de 
Controle é passagem obrigatória para locais com radiatividade e possibi-
lidade de contaminação e, nesta sala, ficam técnicos do setor de radiologia 
liberando o pessoal que deve entrar na Área Controlada para realizar algum 
trabalho. Os técnicos em radiologia, embora não trabalhem exclusivamente 
na Área Controlada, desenvolvem suas tarefas em função desta região da 
usina, que é onde está o reator, grande produtor de radiatividade e, con-
seqüentemente, de contaminação radiativa. Um dos técnicos comentou:

Para cada trabalho tem um tipo de averiguação radiológica, para cada traba-
lho tem um tipo de avaliação. Se tem um vazamento numa válvula, tem que 
isolar, para o que estiver passando por ela não espirrar, não sair, quando o 
mecânico estiver abrindo para fazer o conserto. Por exemplo, se for água, 
tem que medir a radiatividade da água; aí ela é isolada, a válvula é isolada, 

10 Esses dois conceitos são importantes e serão discutidos adiante.
11 Embora a Área Restrita se subdivida em Controlada e Supervisionada, conforme o grau 

de radiatividade no ambiente, usualmente os trabalhadores utilizam o termo Controlada 
para se referirem a toda a Área Restrita, por ser um termo mais antigo.
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o operador também tem que testar o isolamento, e aí a gente vê níveis de 
contaminação e dose para dizer que tipo de vestimenta o cara tem que usar, 
se um só faz o serviço ou se tem revezamento, para não fazer ninguém 
levar dose desnecessária, vê se usa máscara ou não, essas coisas (proteção 
radiológica/graduado/Furnas).

As diferenciações no trabalho

Existem três pontos de conflito expressos pelos trabalhadores em suas en-
trevistas sobre o processo de trabalho em Angra I. O primeiro é entre os que 
lidam com a operação da usina e aqueles ligados à parte administrativa: há 
uma disputa pela valorização pessoal entre os que se consideram realmente 
trabalhadores, porque lidam com a operação, e os que tratam de assuntos 
administrativos, acusados de trabalharem pouco. Esta disputa ocorre no 
plano do discurso, sendo uma maneira de os funcionários se distinguirem 
idealmente. O segundo ponto de conflito é entre chefes e não-chefes, ou 
chefes e subordinados, como falam os entrevistados. Finalmente, o terceiro 
ocorre entre graduados e não-graduados, havendo uma variante específica 
entre engenheiros e não – engenheiros. Para ser supervisor, o funcionário 
precisa ser graduado e muitos encarregados, que poderiam estar enqua-
drados pelo cargo na categoria funcional de supervisão, não o são por não 
terem diploma. Estes encarregados, geralmente pessoas muito experientes 
e de muito conhecimento, ficam sempre subalternos aos graduados. Os 
engenheiros constituem uma casta aos olhos dos trabalhadores da manuten-
ção – mecânicos, especialistas em eletroeletrônica e instrumentistas. Estes 
podem vir a ganhar muita intimidade com as tarefas da usina e trabalham 
duro, enquanto seus chefes, engenheiros, apesar de diplomados, são por eles 
acusados de nem sempre entenderem como eles próprios do assunto. Os 
chefes podem ter uma forma percebida como autoritária de lidar com seus 
empregados. Entre enfrentá-los e à radiatividade, os trabalhadores dizem 
preferir a última. As relações são estressantes e os chefes são apontados como 
o principal motivo de disfunções cardíacas. Os funcionários da radioprote-
ção enfrentam os mesmos problemas só que dispõem de um conhecimento 
não-dominado pelos engenheiros; como seu trabalho é fundamental para que 
Angra I funcione, seus conflitos resumem-se, embora não necessariamente 
de forma amena, às questões entre chefes e subordinados.

Assim, os que trabalham na operação, isto é, que pertencem à manutenção, 
proteção radiológica ou operação propriamente dita e não são graduados, 
acham que:
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Os da operação realmente trabalham 
enquanto...

os da administração trabalham pouco.

Os chefes abusam da autoridade 
enquanto...

os subalternos são desvalorizados 
podendo sofrer por isso de estresse e 
males cardíacos.

Os graduados têm sua autoridade 
dada pelo diploma, mas nem sempre 
detêm o conhecimento prático, 
enquanto...

os não-graduados são injustiçados, 
pois mesmo sem diploma possuem 
grande conhecimento.

Os graduados da administração e operação consideram que:

Os funcionários da operação 
realmente trabalham muito e os da...

administração têm um trabalho que 
exige conhecimento, organização 
mental e tato com as pessoas.

O chefe possui autoridade em função 
de maior responsabilidade enquanto...

alguns “não-chefes” reclamam da 
autoridade por não darem valor a 
coisas importantes, que devem ser 
observadas.

Os graduados são muito visados por 
terem diplomas e que...

alguns “não-graduados” reclamam 
devido ao recalque.

Observação: todos (chefes e não-chefes) consideram que as relações de 
trabalho atualmente estão bem melhores, com menos arbitrariedade do 
que antigamente.

Há muitas evidências de que o papel que os especialistas em segurança 
desempenham está sendo mais valorizado pela empresa cuja direção vem 
incentivando a autonomia de atitude por parte destes funcionários. Eles 
vêm, ultimamente, conquistando uma autoridade que anteriormente não 
possuíam, o que acaba por questionar a ordem (ou hierarquia) anterior. Por 
exemplo, se um técnico em radiologia, que freqüentemente é graduado, esti-
ver acompanhando um visitante cujas vestimentas não estejam apropriadas, 
o especialista hoje tem respaldo institucional para impedir que o visitante 
continue circulando, mesmo que isto ainda seja percebido, por grande parte 
dos funcionários, como um desrespeito ao técnico que o acompanha, por este 
último ser graduado e o especialista não. Este novo papel vem tornando os 
especialistas em segurança um grupo profissional com mais independência 
para agir, mas também menos simpático aos olhos dos outros trabalhadores. 
Como os especialistas não são graduados, aqueles que tinham diploma se 
sentiam com liberdade de infringirem pequenas regras, sem que os primeiros 
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nada pudessem fazer. Atualmente eles vêm ganhando respaldo da direção 
da Central para atuarem sem favorecimentos. Passei por algumas situações 
ilustrativas disso: por exemplo, numa das visitas à usina, tive a oportunidade 
inesperada de circular pela Área Restrita, onde há regras para os transeuntes 
como a proibição de sapatos abertos. Eu estava de sandálias e, conforme 
havia sido informada no curso de reciclagem, isso inviabilizaria a incursão, 
mas, mesmo temerosa de pisar em alguma coisa contaminada, não quis ser 
mais realista que o rei e aceitei fazer a visita à Área Restrita. Ao passar pelo 
especialista que controla a entrada para esta Área, fui barrada juntamente 
com meu cicerone, que se aborreceu em vão com o segurança e não obteve 
a menor solidariedade dos colegas. Seus comentários, depois da tentativa 
frustrada, eram sobre a inversão hierárquica que este tipo de atitude revelava.

Em Angra I, um outro aspecto que gera tensões nas relações de trabalhado 
é a especialização dos profissionais em certas tarefas. Um profissional 
que tenha um bom desempenho em certa função geralmente permanece 
nela indefinidamente, mesmo que isto cause, conforme ouvi, um empo-
brecimento de sua visão técnica em termos da usina, como um todo. Essa 
forma de administrar se deve ao fato de os supervisores relutarem em tirar 
os trabalhadores eficientes de seus postos, já que se trata de uma atividade 
com conseqüências tão importantes, para a qual um bom preparo técnico 
é demorado, além de a mão-de-obra especializada disponível ser escassa.

Além dos antagonismos internos, no plano do trabalho, os funcionários de 
Angra I vivem oposições que podem ser consideradas externas, já que são 
decorrentes de relações entre eles e setores responsáveis pela fiscalização 
e acompanhamento do cumprimento das regras. São os setores de Proteção 
Industrial e o pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).12 

A postura fiscalizadora gera um relacionamento tenso, visível em algumas 
situações, como, por exemplo, nas queixas de que o que a CNEN quer é 
muito fora da realidade; ela trabalha com uma idealização. Os técnicos 
da Proteção Industrial que, eventualmente, reclamam que precisam estar 
atentos para que os funcionários de Angra I usem cintos e outros tipos de 
proteção também são alvo de certa tensão nas relações de trabalho. Pode-se 
enquadrar também, como um caso de oposição externa, uma certa rivali-
dade com o Escritório Central. Desde o relativo abandono em que caiu o 
Programa Nuclear Brasileiro civil, tudo indica haver uma cobrança entre 
os setores nucleoelétrico e hidrelétrico em Furnas, já que o primeiro não dá 
o esperado retorno financeiro à empresa. Os entrevistados, algumas vezes, 

12 A concentração do poder na CNEN, seu tradicional vínculo com os militares e com 
o Programa Paralelo tornam a Comissão uma instituição muito menos acessível ao 
pesquisador do que a superintendência de Furnas em Itaorna. Tive oportunidade de 
perceber uma postura cética, para não falar desdenhosa, por parte de alguns de seus 
quadros com relação à equipe de Angra I. Mas o grau de desenvolvimento da pesquisa 
não dá suporte para que se possa afirmar que seja produto de relações institucionais, 
podendo ser completamente pessoais.
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lamentavam a distância institucional que existe atualmente entre o Escritório 
e a Superintendência em Itaorna.

Foi comentado no capítulo anterior que Angra I é uma fábrica onde a relação 
patrão/trabalhador é atípica, já que se trata de uma estatal (RAMALHO, 
1989); além disso, o processo no qual se baseia para a produção energética 
é apresentado por seus promotores como um marco de avanço tecnológico. 
A despeito de suas especificidades, pode-se fazer duas comparações, uma 
da ordem do processo produtivo e outra da ordem do aparato tecnológico, 
que mostram como tais usinas podem ser inseridas no contexto industrial 
mais amplo. A primeira comparação refere-se às diferenciações internas ou 
conjunto de trabalhadores comuns às diversas formas de organização da 
produção, o que pode ser ilustrado com o exemplo de uma usina açucareira 
do nordeste brasileiro: “Qual a importância desta diferenciação interna? 
Pode-se responder que sua própria diferenciação interna pode ser signifi-
cativa para uma apreciação diferencial de si próprios e dos outros grupos” 
(LOPES, 1976, p. 19).

Os trabalhadores que produzem o açúcar criam identidades específicas que le-
vam em conta os diversos aspectos da produção, como remuneração, jornada 
de trabalho e função (LOPES, 1976). Os “profissionistas” lidam diretamente 
com as máquinas e a eles cabe o processo que começa na moagem da cana, 
passa pelo preparo do “caldo”, chegando até a obtenção do açúcar. Os “ar-
tistas” fazem as peças das máquinas, os reparos necessários e coordenam a 
manutenção no desmonte da usina que acontece periodicamente quando se 
moeu toda a cana da safra. Sob essas duas designações – “profissionistas” 
e “artistas” –, que constituem uma grande marca de distinção interna ao 
conjunto dos trabalhadores da usina de açúcar, encontram-se outras menores 
que manifestam a elaboração das diversas identidades construídas, afirmadas 
e demarcadas durante a vida desses trabalhadores. Tais distinções manifes-
tam os significados de que se revestem as fases e os papéis na produção do 
açúcar. Semelhante àquelas encontradas entre os trabalhadores da indústria 
açucareira, as diferenciações que atribulam a vida dos funcionários de An-
gra I, tais como chefe/subordinado, operação/administração e graduado/
não-graduado, dão sentido às relações de trabalho e, ao definir as diversas 
“identidades profissionais”, criam um sistema de prestígio e de valorização 
de tarefas que pode questionar a hierarquia instituída, como acontece quando 
o saber prático dos não-graduados é usado para desafiar o valor oficialmente 
atribuído ao diploma.13

A segunda comparação diz respeito à forma cíclica de produção e à conse-
qüente utilização alternada do número de trabalhadores. O caráter cíclico do 

13 T. Lask (1991) encontrou a mesma valorização do diploma de graduação entre os 
funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional, que, na ocasião do seu estudo, ainda 
era uma empresa estatal, assim como Furnas, no momento em que fiz esta pesquisa, já 
que sua privatização também está em curso.
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ritmo de produção da usina de açúcar tem a ver com o calendário agrícola 
estabelecido pelo plantio, amadurecimento e colheita da cana. Na época da 
moagem, a fábrica incorpora operários sazonais além dos fixos, já que é o 
momento em que a quantidade de serviço aumenta e o açúcar é produzido. A 
quantidade de mão-de-obra requerida varia, e o papel das diversas categorias 
de trabalho ganham ou perdem importância, conforme as tarefas solicitadas 
em cada época do ciclo. Na moagem, a usina açucareira emprega, como foi 
dito, um bom número de empregados e os “profissionistas” são os prota-
gonistas, ao passo que, durante o “apontamento”, momento dramático pelo 
número de demissões, eles passam a codjuvantes, assumindo os “artistas” 
o controle do “desmonte”:

O apontamento, época em que se interrompe a fabricação do açúcar e em que 
os operários reparam e reconstroem parte da usina para a próxima moagem, é 
visto como um período difícil para os profissionistas da fabricação.(...) Tendo 
cessado o corte da cana, os trabalhadores rurais guardam para a próxima 
safra suas foices, enquanto que a usina lança mão de sua gigantesca foice 
imaginária voltada para os homens e procede ao corte dos trabalhadores.(...) 
Nessas tarefas do apontamento, os profissionistas, geralmente cada qual em 
sua máquina parcelar, fazem o trabalho de desmontagem de seu aparelho 
sob a supervisão dos artistas. O reparo é feito propriamente pelos artistas. 
Os profissionistas montam novamente os aparelhos após feitos os reparos, 
sempre sob a supervisão dos artistas (Lopes, 1976, 29).

A usina nuclear não obedece ao ciclo natural, mas ao do combustível arti-
ficialmente enriquecido, parando para trocá-lo a cada 18 meses. Logo, o 
aspecto cíclico da produção aqui não se vincula à natureza e sim, às ne-
cessidades da própria tecnologia.14 Ela também alterna operação e parada, 
mudando concomitantemente a quantidade de trabalhadores e a importância 
dos papéis atribuídos às diversas categorias funcionais. Durante a Parada, 
o terço mais antigo do combustível é substituído por uma quantidade igual, 
porém nova, e a usina muda completamente de rotina. Não são mais os ope-
radores que estão à frente do processo, mas o pessoal da manutenção e da 
radioproteção; isso porque, nesta época, áreas que não podem ser alcançadas 
com o reator em funcionamento são vistoriadas, e o vaso do combustível 
é aberto, aumentando o risco de doses e contaminação. O contingente de 
trabalhadores cresce muito, pois firmas são contratadas para ajudarem na 
manutenção. Há um cronograma a ser cumprido, e ocorre um aumento nos 
mecanismos cotidianos de trabalho já que nessa fase devem ser elaborados 
informes diários, boletins, relatórios, sendo organizados escritórios, grupos 
de trabalho e discussão, painéis temporários na Sala de Controle.

O quadro a seguir mostra a comparação entre aspectos do funcionamento 
das usinas açucareira e nuclear:

14 Agradeço a J. S. Leite Lopes a observação sobre a “sazonalidade” da produção da usina 
nuclear.
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Usina de açúcar Usina nuclear

Na moagem, o número de empregos 
é grande, os profissionistas controlam 
o processo, os artistas tra-balham de 
sobreaviso, podendo ser chamados pela 
urgência causada pelo enguiço eventual 
de alguma máquina, evitando inter-rup-
ções na produção.

Operação: número de tra-balhadores 
é pequeno. Os operadores lidam com 
os painéis, mantendo o funcionamento 
do reator, e os técnicos da proteção 
radio-lógica fazem as medições e des-
contaminações de rotina. A equipe de 
manutenção, além da rotina, fica de 
sobreaviso, devendo socor-rer engui-
ços insperados para não interromper a 
produção.

No apontamento, há corte de pessoal, 
e o principal serviço é o de desmonte 
da usina para manutenção, em que os 
artistas controlam o processo.

Durante a parada, a equipe de manu-
tenção entra em ação e o pessoal da 
proteção radiológica tem sobrecarga 
de serviço. Os consertos necessários 
exigem a me-dição e descontaminação 
de aparelhos e pessoas. Os operadores 
não são mais os donos da usina.

A chegada do combustível, que vem da Fábrica de Elemento Combustí-
vel na cidade de Resende, segue um ritual e acontece bem antes do dia 
programado para a Parada. Ele vem num caminhão coberto por uma 
lona e acompanhado por uma ambulância, um carro da polícia militar 
e outro da defesa civil. O veículo avança devagar, a uma velocidade de 
20 km/h, e faz o percurso de aproximadamente 130 km em pouco mais de 
6h, entrando, de vez em quando, em contato, pelo rádio, com o pessoal da 
guarita do canteiro. No estacionamento de Itaorna, observa-se maior nú-
mero de carros dos engenheiros da Divisão de Operação e dos funcionários 
da CNEN, além de uma certa expectativa no ar. Testemunhei uma destas 
chegadas e me recordo de uma secretária distraída perguntar, ao notar um 
movimento diferente: “O pessoal tá todo aí. Tem festa hoje?” Um colega 
respondeu à ironia com uma evasiva, sem mencionar que se tratava da espera 
do combustível, me fazendo lembrar de alguns entrevistados que afirmaram 
que “antes, ele chegava no maior sigilo”.

Angra I passou os anos de 1993 e de 1994 parada. No início, a paralisação 
foi devida a um vazamento no circuito de refrigeração do reator, e acabou 
sendo seguida por uma extensa P5 (Parada número 5), pois a interrupção 
para a quinta troca de combustível que, segundo informaram, já estava 
a ponto de ser feita, foi alongada por problemas políticos, comentados à 
frente. No dia 15 de março de 1996, ela foi desligada para a P6, que tem 
duas diferenças em relação às paradas anteriores: a troca total do urânio e 
não só de uma terça parte, e um exame do vaso do reator para a detecção de 
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rachaduras ou outros problemas. Enquanto a desmotivação caracterizou a P5, 
a P6 teve um ânimo totalmente diverso, sendo acompanhada pela assinatura 
do acordo que selou o término das obras de Angra II, tendo ocorrido depois 
de um ano de funcionamento regular e tranqüilo.

Contaminação

Durante as paradas, então, a usina muda de donos, e o coração de Angra I 
não é mais a Sala de Controle e sim o Ponto de Controle. Nele, se aglomeram 
homens agitados, todos têm pressa, pois o serviço é muito, falam alto e, às 
vezes, ríspido; porém, a liberação dos trabalhadores para a Área Controlada 
tem de ser feita um por um. Ali encontram-se técnicos de manutenção antigos 
e outros, das empresas contratadas, que nunca entraram numa usina nuclear, 
e que, apesar do curso de doutrinação que fazem no CT para ingressarem na 
área controlada, tremem só de ouvir falar em milirens (medida de radiação), 
segundo a observação de um mecânico experiente e gozador. Maior número 
de inexperientes cria demoras e a conseqüente irritação de quem é da casa. 
Para completar a tensão, o especialista em segurança que controla a entra-
da na Contenção nem sempre concorda com a adequação dos documentos 
que são exigidos para entrar e algumas equipes que, na pressa, esqueceram 
algum quesito, têm de voltar ao Ponto de Controle.

A familiaridade da cena que presenciei durante uma discussão sobre os 
motivos que o especialista teria para não liberar a entrada de uma equipe 
de trabalho na Contenção me fez lembrar o curso de reciclagem ou doutri-
nação que eu havia feito. Na aula de Proteção Radiológica, o professor (ou 
instrutor) propôs que fizéssemos uma dramatização sobre um dia comum 
de trabalho em Angra I. A turma foi dividida em dois grandes grupos. O 
grupo que, conforme notei posteriormente, era composto pelos funcionários 
mais experientes, ficou na sala, onde a posição das cadeiras foi alterada 
para simular três setores da usina: Divisão de Radiologia, Ponto de Con-
trole e Dosimetria. As pessoas desta equipe se distribuíram por estes três 
setores, ocupando postos estabelecidos pelo instrutor como, por exemplo, 
chefe da Dosimetria, técnico do Ponto de Controle etc. O outro grupo, do 
qual fiz parte, foi dividido em cinco equipes ou subgrupos, cada um com 
um problema para resolver. Para cada problema existe um documento cha-
mado LTR (licença para trabalho radiativo), onde se descreve o trabalho 
a ser feito e a localização exata da peça ou sala em questão. Além da LTR, 
há a SOT (solicitação de ordem de trabalho) e a LT (licença de trabalho). 
Diferentemente da primeira, estas duas são para trabalhos em áreas que 
não tenham nem radiação nem risco de contaminação. Como a aula era 
de Proteção Radiológica, os problemas formulados pelo químico por ela 
responsável não eram de ordem operacional, isto é, sobre como funciona o 
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reator; eram tarefas que envolviam radiatividade e, por isso, os exercícios 
só trataram de LTR’s.

A LTR que a minha equipe recebeu foi a de isolar e retirar um disjuntor de-
feituoso numa sala com radiatividade. Primeiro estabeleceram que eu seria 
uma pessoa do Escritório Central de Furnas, que fica no Rio de Janeiro, e que 
deveria levar o tal disjuntor para análise. Depois, optou-se por que eu fosse 
uma engenheira da UFRJ (provavelmente da Coordenação dos Programas 
de Pós-graduação de Engenharia – COPPE – onde há pesquisas sobre o 
nuclear), que deveria levar o disjuntor para a Universidade. Pelo que entendi 
posteriormente da relação deles com o Escritório Central, parece que mudei 
de uma personagem antipática, para uma aliada. Então, de posse da LTR e 
sabendo que poderíamos recorrer ao Ponto de Controle, à Radiologia e à 
Dosimetria, eu e os outros quatro componentes da equipe deveríamos agir 
como se fosse um dia normal de trabalho na usina, cuja tarefa inicial era 
desativar o disjuntor. Isto queria dizer que a nossa equipe tinha que saber 
por quais setores deveria passar, e em que ordem, as roupas próprias para 
o tipo de serviço e como conseguir a autorização para a pessoa de fora (eu, 
no caso) acompanhar a tarefa. As brincadeiras e piadas foram importantes 
para o entendimento da relação com os chefes e do grau de rigidez exigido 
no cumprimento das regras de trabalho. Há os chefes que não têm conheci-
mento suficiente para chefia, há os jeitinhos que fazem exceção às regras e 
há os mal-entendidos que dificultam o acesso da equipe ao local de trabalho, 
expresso no seguinte comentário feito durante a aula:

Mas não é assim mesmo que acontece? Todo mundo vestido e ninguém libera 
para fazer o serviço; todo mundo tira a roupa de novo.

Em outras palavras, as pessoas se preparam com as roupas usadas para pro-
teger de contaminações, possíveis de ocorrer em áreas com radiatividade e, 
por motivos vários, ressaltando-se a falta dos documentos exigidos para a 
realização da tarefa, não podem dar seqüência ao serviço, que foi justamente 
o que testemunhei numa das minhas visitas ao Ponto de Controle.

As minhas observações sobre essa rotina de se defender da radiação foram 
feitas durante a P6, época privilegiada para isto devido ao grande movimento 
de entrada e saída da Contenção. O grupo de profissionais que organiza 
o trabalho durante a Parada (equipe de planejamento diário ou equipe 
de Parada) estabelece quais serviços deverão ser feitos e o prazo. Cada 
equipe de trabalhadores recebe de seus supervisores uma LTR, para que o 
que foi decido pela equipe de planejamento possa ser realizado. De posse 
desta LTR, as equipes chegam ao Ponto e aí os técnicos da radioproteção 
vão agilizar as prescrições estipuladas nas especificações da LTR relativas 
à Radiologia, isto é, roupas, máscaras, sapatilhas, luvas etc., providenciar 
um técnico para acompanhar o serviço, caso seja indicado, e distribuir os 
aparelhos individuais que assinalam as doses recebidas pelo seu portador, 
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como caneta dosimétrica, dosímetro para nêutrons, dosímetro termolumi-
nescente (DTL) e filme dosimétrico, que é onde as doses são registradas para 
controle da CNEN. Todas essas peças vão penduradas num colar plástico 
de contas brancas, muito frágil, porque, se enganchar em algum lugar, 
arrebentará facilmente, sem oferecer perigo a quem usa. Da primeira vez 
que vi um trabalhador usando-o, julguei que se tratava de um acessório 
religioso, mas logo desfiz minha impressão ao perceber que quase todos o 
usavam. Quando estava no Ponto de Controle, ouvi uma pessoa solicitar a 
outra que trouxesse mais colar de macumbeiro, que havia poucos. Achei 
curioso o apelido e me foi explicado, naturalmente em tom de brincadeira, 
que quem usava o colar ficava com o corpo fechado para a radiação. O 
Ponto de Controle faz ainda os registros diários individuais das doses de 
radiação recebidas, numa folha específica.

Fora da Área Restrita, que pode exigir o uso da vestimenta padronizada para 
evitar contaminação, os empregados de Furnas não trabalham uniformiza-
dos, sendo que o crachá é a identificação que distingue quem pode transitar 
pelas dependências onde há taxas de radiatividade. Este crachá é a carteira 
1, que tem uma tarja vermelha inclinada, indicativa de que a seu portador 
é permitido o ingresso na Área Restrita. Em épocas de Parada, entretanto, 
com a presença de muitas firmas, os macacões de vários tons de marrom, 
azul e verde se misturam nos elevadores e escadas, além de na parte externa 
da usina. Para entrar na área controlada, porém, devem-se trocar as roupas 
comuns por macacões amarelos,15 que alguns chamam de mururoa, para 
evitar que as vestes pessoais e a pele sejam contaminadas. Ao lado da sala 
do Ponto de Controle, há um vestiário onde ficam as roupas. Nele, também 
há latões onde são depositados os mururoas e acessórios usados no serviço. 
Antes de se vestir, a pessoa deve entrar num aparelho presente ao lado do 
vestiário, que toca um alarme caso haja contaminação. Ele é composto de 
três boxes, como se fossem três elevadores estreitos. A pessoa entra num 
deles e a porta se fecha automaticamente. Do teto, desce uma placa até 
encostar no alto da cabeça da pessoa a ser examinada, que deve enfiar suas 
mãos em duas aberturas na parede do aparelho, até tocar com os dedos o 
fim desses pequenos túneis criados para detectar contaminações nas extre-
midades. Somente depois deste toque, o aparelho emite um som ou toca 
uma música rápida, comemorando a ausência de contaminação, ou dispara 
um alarme desagradável aos ouvidos. A porta não se abre, à espera de que 
um técnico da radioproteção venha fazê-lo para encaminhar o trabalhador 
aos descontaminadores. Estes descontaminam roupas, pessoas e locais, e 
também trabalham na parte do depósito de rejeitos separando o lixo, con-
forme o grau de contaminação. Um técnico descreveu assim o adestramento 
deste profissionais:

15 Amarela é a cor escolhida, no Brasil, para sinalizar possibilidade de contaminação ou 
dose.
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Os descontaminadores, muitas vezes, mal sabem ler, mas a gente costuma 
dizer que eles conhecem radiação pelo cheiro. Eles sabem, por exemplo, 
calcular onde deve haver uma maior quantidade de contaminação numa peça, 
olhando o formato dela (proteção radiológica/graduado/ Furnas).

Se meu chefe pede para que eu providencie a descontaminação de um equi-
pamento e o descontaminador diz para mim que é inútil, que ele vai ficar 
esfregando, esfregando, sem conseguir resultado, eu não discuto. É a experi-
ência. Um dia eu teimei numa peça que ia para São Paulo. O fulano ficou dias 
tentando e nada, tempo perdido (proteção radiológica/não-graduado/ Furnas).

Com relação à segurança dos que trabalham na usina, os entrevistados 
ressaltam a importância de se distinguir contaminação de radiação para se 
proteger dos danos que podem ser causados à saúde. A diferença, entretanto, 
parece não ser clara mesmo para certos trabalhadores periféricos16 antigos 
na empresa e alguns aparentam ainda menosprezar o perigo da radiação. 
Entendi que a radiação ionizante, que é aquela que quebra os átomos, é uma 
propriedade de certo tipo de matéria como o urânio, por exemplo. As doses 
de radiação têm a ver com o quão radiativa é a fonte, com o tempo que 
alguém se expõe a ela e com a existência ou não de uma barreira protetora. A 
radiação cessa com o confinamento da fonte adequadamente. Portanto, uma 
pessoa que se expôs durante alguns segundos à radiação alta sofreu, durante 
aquele tempo, todo o inconveniente causado pela dose. Acabando a exposi-
ção, não fica nada de sensível, visível ou mensurável no seu corpo que ateste 
a que dose ela se submeteu ou mesmo se ela sofreu a exposição. Contudo, 
seu organismo pode vir a apresentar seqüelas decorrentes desta dose com o 
passar do tempo, e quanto maior a dose, menor é o tempo necessário para 
os malefícios se manifestarem. A única forma de a pessoa saber se recebeu 
uma dose de radiação é andar com aparelhos, como a caneta dosimétrica 
e vários tipos de dosímetros capazes de aferir a quantidade de radiação no 
ambiente, conservando a marca mesmo depois de cessada a radiação. Esses 
instrumentos de medição passam a ser vistos como proteções, pois como a 
radiatividade é invisível, inodora e não oferece aos sentidos imediatos do 
nosso corpo maneiras de pressentir sua presença, a aferição da dose é um 
modo de ser sentir protegido.

A contaminação ocorre quando a pessoa mantém no seu corpo a propriedade 
de emitir radiação, devido a alguma forma de contato com a fonte radiati-
va. Portanto, diferentemente da radiação, a contaminação fica presente no 
organismo e pode ser medida por vários instrumentos, mesmo depois de a 
pessoa já não estar mais em contato com o material que a contaminou. Ela 
passa então a contaminar coisas e pessoas com as quais entre em contato. 
Por isso, costuma-se dizer que “a contaminação é a radiação fora do lugar”, 

16 Uso o termo periférico para designar os trabalhadores cujas tarefas não são ligadas 
diretamente à operação da usina: serventes, agentes administrativos e técnicos da parte 
de construção civil.
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ou seja, é a existência de um material radiativo sem confinamento adequado, 
pois alguém ou algo contaminado tem a capacidade de passar a contamina-
ção adiante. De início, escutava afirmarem que na usina o que se evita é a 
contaminação e não a radiação. Algumas explicações sobre o assunto eram 
tão obscuras, que comecei a perceber que nem todos eles tinham certeza 
do que diziam. Outras explicações me deixavam com a impressão de que 
só a contaminação era nociva quando, na verdade, ambas são igualmente 
nocivas, na medida em que afetam os átomos de nosso organismo, causando 
mutações genéticas, degeneração (câncer) e morte das células. Mas, real-
mente, é impossível trabalhar dentro da usina sem se expor à radiação e isto 
explica a frase que transcrevi acima. É impossível não levar dose ou tomar 
dose, para utilizar expressões muito comuns aos trabalhadores. Só que esta 
dose é estipulada pela CNEN e por Furnas. A pessoa tem um máximo para 
se expor no ano e, se em um serviço aquela dose foi ultrapassada, isto exige 
que se faça um relatório sobre as circunstâncias do incidente para CNEN. 
Se a marca foi apenas atingida, o trabalhador fica afastado do serviço por 
um tempo que restabeleça a proporção esperada entre tempo de exposição e 
quantidade de radiação. Acredita-se que uma exposição dentro dos limites 
estabelecidos não afete a saúde. Isto torna a radiação algo controlável e se 
tem um conforto psicológico de haver uma dose permitida, que é transfor-
mada em dose inofensiva. Porém, enquanto a radiação é domesticável, a 
contaminação já é algo mais complicado.

“A contaminação não é mais que uma sujeira; limpou, acabou”. Era também 
assim que os entrevistados me explicavam o que vem a ser contaminação. 
Alguns admitiam que todo o dia tem gente contaminada; outros disseram 
que raramente alguém se contaminava. Isto quer dizer que há contaminações 
sérias, como as internas, provocadas por ingestão ou inalação de material 
radiativo, que nem sempre podem ser removidas; e há contaminações me-
nos graves ou superficiais, em que a pele ou os pêlos foram atingidos e são 
removíveis normalmente esfregando a área atingida com água e sabão. Em 
Angra I, as primeiras são raras, mas as últimas são freqüentes, ainda que 
dentro dos padrões aceitos. Normalmente, os trabalhadores lembram da pri-
meira vez em que se contaminaram ou das vezes em que esta contaminação 
demorou a ser removida:

Não fiquei com medo não, fiquei surpreso! Ficava pensando... onde foi que 
eu me contaminei? Não encostei em nada... Aí lembrei de um corrimão. 
Posso ter sido imprudente, mas não culpado, porque ali não era para ter 
contaminação. Mas foi coisa boba, a gente acostuma. Contaminação grave é 
a contaminação interna, mas aí é rara. Um dia, um colega entrou no detector 
e disparou tudo! Como pode? O cara todo contaminado? Aí eu falei para 
ele para ele abrir a porta da Contenção, que ali corre um vento por causa da 
diferença de pressão. Ele ficou no vento e aí mediu de novo, não deu nada. 
É que tem os gases nobres que ficam nos cabelos do corpo. É como se fosse 
uma nuvem (proteção radiológica/ graduado/ Furnas).
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Um técnico discordou de seu colega, quando leu a primeira versão deste 
trabalho, afirmando que nem toda contaminação interna é perigosa, que a 
gravidade dependia do grau, mesmo para as internas, que não podem ser 
removidas.17 Entretanto, existe uma diferença entre se expor a uma alta dose 
de radiatividade, que pode ou não desencadear algum mal, e se persistir com 
uma contaminação no organismo. Apesar do comentário do técnico discor-
dante, em Angra I, o perigo parece ser vivido com a contaminação interna. 
Internacionalmente, a dose de radiação máxima permitida a um trabalhador 
é a de 5 mrens/ano, que é válida ainda para a CNEN. Entretanto, Furnas 
estabeleceu para seus trabalhadores a metade da dose, isto é, 2,5 mrens/ano, 
o que parece ter um efeito positivo sobre os funcionários. Não tive acesso 
aos relatórios que registram as doses, mas, por exemplo, para as Paradas 
e cada um de seus períodos, há uma previsão de dose coletiva, conforme o 
trabalho que vai ser realizado, e o resultado é afixado na entrada da usina, 
juntamente com outros dados relativos à segurança industrial. As baixas 
quantidades das doses parece que são comuns, e o receio da contaminação 
interna não é disfarçado. Esta sim se entranha, muitas vezes sem que haja 
recursos de removê-la, parecendo abater moralmente sua vítima. Por outro 
lado, a contaminação superficial muitas vezes é vista como uma coroa de 
louros, para aqueles que não trabalham freqüentemente na área controlada. 
Mais de uma vez percebi certo orgulho quando um funcionário narrava já 
ter sido contaminado – geralmente botas ou cabelos – numa indicação de 
que não tem seu trabalho diário ligado à área próxima ao reator. Mecânicos, 
operadores, técnicos em radioproteção não costumam demonstrar a mesma 
satisfação ao narrarem episódios em que foram contaminados.

O trabalho dos descontaminadores é basicamente a esfregação das pessoas 
e dos locais contaminados, com o auxílio de panos ou tecidos mais brutos, 
como palha de aço, para a descontaminação de equipamentos. Em pessoas, 
a esfregação exige cuidados bem maiores, porque não pode ser feita com 
movimentos que espalhem ainda mais a contaminação, nem muito menos 
ferir a pele, o que poderia provocar a contaminação do sangue. No caso de 
a pessoa precisar tomar banho, a temperatura da água também é importante, 
porque a dilatação dos poros tem o inconveniente de possibilitar, assim como 
um ferimento, uma contaminação interna. Os técnicos da proteção radioló-
gica geralmente fazem esse serviço quando se trata de pessoas e pequenos 
objetos, deixando para os descontaminadores propriamente ditos a lida 
com o lixo, que é segregado e compactado, a descontaminação das roupas, 
máquinas e objetos maiores. É um trabalho desagradável por dois motivos: 
é monótono e requer muita atenção para que o descontaminador não se 
transforme no próximo contaminado. Além disso, os locais de trabalho são 

17 Os elementos radiativos têm afinidades por certos tecidos do corpo. Por exemplo, o césio 
alcança rapidamente o sangue, o cálcio, os ossos, e o iodo, a tiróide. Dependendo das 
circunstâncias, existem algumas substâncias que, ao serem ingeridas, podem amenizar 
os efeitos, ao chegarem antes da contaminação aos tecidos.
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fechados e as roupas que devem usar, com os descritos macacões amarelos, 
luvas, sapatilhas e máscaras, desconfortáveis. Os descontaminadores, que 
trabalham no Depósito de Rejeitos, (Foto 3) na Seção de Encapsulamento 
de Rejeitos, na Lavanderia e na descontaminação das máquinas, não pre-
cisam ser alfabetizados. Isto é um ponto frágil, dentro da organização da 
usina, causando polêmica entre seus próprios técnicos. Durante o curso 
de reciclagem, aprende-se que Angra I não emprega analfabetos, já que é 
um tipo de indústria que exige de seus trabalhadores determinado grau de 
compreensão do que seja manipular substâncias cujos efeitos não são fa-
cilmente perceptíveis, e que precisariam ler manuais de instruções e regras 
para estarem protegidos. Isto passou a ser levantado a partir de um caso em 
que um servente ingeriu uma substância química supondo ser leite, sem 
atentar para o que estava escrito no rótulo. Por outro lado, alguns funcioná-
rios acreditam que alguém com certo grau de instrução mais dificilmente 
se sujeitaria a um trabalho tão monótono.

Foto 3 - Trabalhadores segregando lixo no Depósito de Rejeitos

Se a contaminação é um fato desagradável (“é, a gente se sente estranho; 
é esquisito!”, comentou um trabalhador da proteção radiológica), a descon-
taminação não é menos:

Ninguém gosta, tem gente que se sente humilhada. Tinha um turco aí, ih, 
rapaz, mas ele ficou danado! Tiveram que esfregar o homem todo, ele não 
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gostou não, mas o que ia fazer? Esfregaram e ele não queria [risos], não tinha 
jeito, ele se sentiu humilhado. Eu, não. A contaminação mais chata que eu 
tive foi num final de serviço, eu estava subindo uma escada, tipo de bom-
beiro, e tinha tirado a máscara. O colega que estava subindo na minha frente 
estava com a sapatilha molhada e o líquido estava contaminado. Conclusão, 
espirrou no meu rosto, no cabelo, e fiquei três horas descontaminando. Foi 
de meia-noite até as três da manhã! (manutenção/não-graduado/Furnas)

A ansiedade provocada pelo trabalho em uma usina nuclear não vem só 
dos perigos da radiatividade. Por exemplo, o prédio do Reator é um local 
quente e com uma pressão atmosférica menor do que a do nível do mar. 
Existe uma câmara para adaptar o organismo a esta diferença, mas nem 
todo mundo consegue passar incólume por isto. Durante as paradas, há um 
médico de plantão no Ponto de Controle só para atender os eventuais casos 
de queda de pressão ou desmaio, geralmente sofridos por aqueles trabalha-
dores de empreiteiras, sem costume de trabalhar numa usina nuclear. Além 
das condições ambientais, existem os fatores pessoais, como as fobias. O 
instrutor de Segurança Industrial, num curso de reciclagem, comentou que 
havia muitos casos de fobia, mas que o empregado ou não se dava conta 
ou tinha vergonha de falar. O professor tentava mostrar que um terço dos 
trabalhadores tinham essa dificuldade, e falar sobre ela era o melhor para 
evitar maiores danos. Explicou também que muitos deles vêem a máscara 
com restrições por causa disso. As características pessoais fazem às vezes 
com que o medo da radiatividade inexista, embora o trabalhador possa 
enumerar outras fontes de ansiedade ou medo:

Já trabalhei num outro lugar, onde eu tomava conta, de noite, de uma sala 
comprida, escura, cheia de relais que ficavam fazendo “tec, tec”. Eu ficava 
sozinho, olha, não era a melhor sensação da minha vida. Aqui não, a gente 
trabalha com segurança, é tudo iluminado, muita gente, bem melhor (proteção 
radiológica/graduado/Furnas).

Uma vez fiquei preso no elevador da Contenção e o telefone não estava fun-
cionando. Fiquei meia hora e dei sorte, porque fiquei perto de um corredor 
onde quase não passa ninguém e na hora, passou. Eu chamei, me tiraram, mas 
eu já tinha começado a desmontar o elevador para tentar consertar, porque 
achei que ia ficar ali (prot. radiológica/não-graduado/Furnas).

O único medo que alguns técnicos demonstraram ter explicitamente foi o 
de ficarem presos e isolados em algum recanto – sala, corredor ou elevador 
– do Prédio do Reator. No entanto, segundo as normas de segurança estabe-
lecidas, é muito improvável que isto venha a acontecer. Em três entrevistas, 
foram dados exemplos em que os técnicos passaram por situações de não 
poderem transitar pela Contenção e afirmaram que o medo que sentiram 
foi o de ficarem ali esquecidos durante muito tempo, por estarem em lugar 
de pouco movimento. Conheci um desses locais e pelo que entendi do fun-
cionamento da usina, não havia motivo para ser considerado vazio. Mesmo 
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reconhecendo que talvez esse meu entendimento possa não ser suficiente 
para fazer conclusões deste tipo, pois não me empreguei na usina, há todo 
um sistema de controle de acesso à Área Restrita, inclusive no turno da 
noite, quando o volume de serviço descresce, que faz com que este medo, 
um tanto recorrente, soe estranho. Pensei na possibilidade de o medo de ser 
esquecido num canto da usina possa ser uma tradução de um outro medo, o 
de uma dose injustificada pois não se estava trabalhando.

O medo que pode envolver as tarefas de uma usina nuclear acaba sendo 
perceptível em circunstâncias inusitadas, como, por exemplo, na resistên-
cia de alguns trabalhadores em usar o detetor que acusa a contaminação, 
após terminar o serviço, sobretudo se não vestiram as roupas apropriadas, 
o que daria um problema a mais, que é o de justificar a desobediência. Um 
entrevistado falou que “ninguém gosta de saber que está contaminado; 
principalmente se a culpa for do próprio camarada”. A história do mecânico 
que respirou ar contaminado é um exemplo de como uma contaminação 
interna causa um grande mal-estar psíquico. Ao me contar o caso, o me-
cânico usou a expressão bastante baixíssima várias vezes para mostrar – e 
parece, se convencer – de que o acontecimento não teve muita importância:

Eu já me contaminei externamente: rosto, mãos, cabelos... mas já tive uma 
contaminação interna bastante baixíssima. Fiz o contador de corpo inteiro, 
acusou; mas uma coisa assim, bastante baixíssima. Faço anualmente [o exame 
do contador] e ela [a contaminação] já sumiu. Estava trabalhando de más-
cara e tirei porque me disseram que o ar estava beleza e não estava. Houve 
contaminação nas narinas. Estava trabalhando numa válvula. O gerador de 
vapor estava aberto, ele gera muitas partículas. Mas foi um nível pequeno, 
uma contaminação bastante baixíssima. (manutenção/não-graduado/Furnas)

O entrevistado une sistematicamente na expressão um advérbio de intensida-
de com um superlativo, como se o excesso na linguagem pudesse protegê-lo, 
diminuindo a importância do acidente. Perguntei ao meu interlocutor se o fato 
de dizerem para ele que o ar estava bom, estando na realidade contaminado, 
não era sério e se ele havia tomado alguma providência. Disse que não, que 
deixou para lá. Ao entrevistar uma pessoa do setor de Proteção Radiológi-
ca, perguntei qual era o procedimento para um caso de engano do tipo: um 
trabalhador não ser avisado sobre as reais condições de contaminação do 
ambiente. O entrevistado falou que tinha que ser feito um relatório,18 e dava 
uma complicação danada, mas que estava há 10 anos na usina, nunca tinha 
visto este tipo de falha e acrescentou: “modéstia à parte”. Outro técnico da 
radioproteção também estranhou o ocorrido:

Dependendo da possibilidade de contaminação, o técnico da proteção radio-
lógica tem que ficar do lado do mecânico, ou de quem for, acompanhando o 

18 Procedimentos para este e outros fatos estão sistematizados num 
código de conduta interno à usina, pertencente ao MOU.
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serviço. Se o mecânico pode tirar a máscara, a gente avisa, mas fica do lado 
olhando, para ele não passar a mão no rosto. Qualquer incidente, dá relatório! 
(Prot. Radiológica/graduado/Furnas).

Perguntei então qual era o principal motivo dos casos de contaminação e 
ele respondeu que era imprudência pessoal, pois muitos achavam que certas 
precauções eram bobagem e preferiam dar um jeitinho. Ainda segundo este 
entrevistado, os mecânicos são os que mais sofrem acidentes, pois têm o 
serviço mais pesado e freqüentemente nos locais mais quentes, próximos ao 
reator. Como, os acessórios e macacões de proteção dificultam as tarefas, 
muitas vezes tiram as luvas, ou a máscara, para trabalhar com os instrumen-
tos, ou enxergar melhor. Recordei que, no caso ocorrido com mecânico que 
se contaminou, ele disse que havia tirado a máscara de segurança. Além de 
a imprudência ser um gesto de impaciência, uma maneira de apressar um 
serviço pesado ou desgastante, também pode ser vista como uma resposta 
ao medo e ao cansaço de se ter que lidar constantemente com uma situação 
de risco. No curso de doutrinação, pude observar a ênfase dada pelos ins-
trutores na questão de que as atividades da usina são perigosas para saúde, 
exigem cuidados. Na aula de Radiologia, que transcorreu com bom humor e 
descontração, as pessoas agiam espontaneamente, enquanto o professor e os 
companheiros mais antigos comentavam as atitudes de cada um sempre no 
sentido de recordar modos de evitar contaminação e doses altas de radia-
ção. O único momento de constrangimento foi quando o professor lembrou 
que a radiação não provocava impotência, mas podia causar esterilidade. 
A turma, composta apenas de homens, e que até então se mostrava falante 
e descontraída, ficou em absoluto silêncio, ao ouvi-lo dizer:

É verdade que a radiação pode causar impotência? Claro que não, porque 
senão nós todos já estaríamos impotentes. O que ela pode provocar é esteri-
lidade (Prot. Radiológica /não-graduado/Furnas).

A explicação mais difundida para o fato de conviverem com algo que não 
gostam de representar verbalmente como “perigoso” é a de que o ser humano 
se adapta a tudo. Uma forma de se confirmar esta máxima vilense é a filosofia 
de trabalho conhecida pela sigla inglesa ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable), que, em Português, quer dizer tão baixa quanto razoavelmente 
exeqüível. Uma vez que a exposição a doses de radiação é inevitável neste 
tipo de atividade, considera-se que o princípio de ação deve ser sempre 
reduzi-la ao mínimo. Partindo do princípio, já mencionado anteriormente, 
de que o tempo de exposição à dose de radiatividade, a distância da fonte 
radiativa e a blindagem que a encerra são fatores neutralizadores da dose e, 
portanto, de seus malefícios, essa filosofia inspira regras locais e mundiais no 
campo das tarefas que lidam com radiatividade. Um exemplo é o trabalho 
com revezamento de homens. Hoje, alguns equipamentos de Angra I são 
pneumáticos, o que vem a facilitar tarefas que exigiam grande força física 
num ambiente onde há possibilidade de dose, como acontece na Contenção. 
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Mas quando essas tarefas, como desatarraxar grandes parafusos, tinham de 
ser feitas braçalmente, era estipulado o tempo que cada um dos trabalhado-
res poderia ficar exposto à dose, e se fazia o revezamento até conseguirem 
terminar o serviço. Mesmo com a substituição de equipamentos, sempre 
existem tarefas que exigem o revezamento, ou por serem demoradas, ou por 
terem de ser realizadas em ambientes com altas taxas de dose:

Essa filosofia abrange tudo o que diz respeito à redução de dose. Existe uma 
comissão que estuda permanentemente alternativas para redução. Por exem-
plo, se um telefone da área controlada não funciona, isto está contribuindo 
para o aumento de dose que a pessoa que quer ligar toma. A pessoa fica mais 
tempo lá, lutando com o telefone e recebendo dose. Ou então instruções em 
cópia xerox clara, que a pessoa tem que tentar ficar adivinhando. Enquanto 
ela está decifrando, está levando dose. Todos os detalhes são importantes. 
Essas coisas não podem acontecer, segundo a filosofia. Todos que têm idéias 
para redução de dose, qualquer idéia, chegam para o grupo e fala. Tem ou-
tro grupo também, o Grupo de Estudos Operacionais, de engenheiros, que 
compara os incidentes daqui com os de outras usinas para aproveitar idéias 
dentro desse ALARA (proteção radiológica/graduado/Furnas).

Há algum tempo, um técnico responsável pela aferição dos equipamentos 
manuseou substância radiativa e se contaminou. Ao passar pelo portal, o 
alarme soou, mas, por ser o responsável pela aferição, ele convenceu os 
guardas (seguranças) de que o equipamento disparou por um erro e seguiu 
contaminando áreas por onde passava, que tiveram que ser monitoradas e 
descontaminadas, logo que descobriram o incidente. Esse caso, que acabou 
se tornando público, foi um alerta para a necessidade de se ter mais rigor no 
controle e saída do contingente da usina. A preocupação com a segurança, 
sempre enfatizada nas entrevistas, compõe um dos aspectos da existência 
de uma mudança, que vem ocorrendo de uns anos para cá:

Aqui houve muita mudança; é só olhar para a oficina aí embaixo e você vê. 
Nós tínhamos área Controlada, Restrita e Externa. Hoje, você entra na Área 
Controlada com muito mais segurança. Está muito mais limpa! No início, 
você pisava em certas áreas e era contaminação na certa (manutenção/não-
graduado/Furnas).

Antigamente tinha muita falha humana, hoje já não temos tanto (graduado/
Furnas).

Os técnicos consideram a palavra lixo inapropriada para designar o que 
é derivado do funcionamento da usina, mas que não pode ser utilizado, 
preferindo a palavra rejeito. Consideram que lixo seria algo simplesmente 
descartável, sem carecer de nenhum dos cuidados que dedicam aos subpro-
dutos – contaminados e contaminadores – originados da operação da usina. 
O lixo atômico ou nuclear, como é comumente conhecido, é o mais grave 
dos problemas cotidianos a serem enfrentados por uma indústria nuclear, já 
que ele não pára de ser produzido, e alguns elementos permanecem milhares 
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de anos com uma alta capacidade de contaminação. O rejeito constitui-se 
do combustível gasto, dos efluentes líquidos e gasosos que são produzidos 
pelo sistema primário, e de roupas e equipamentos contaminados, devendo 
ser estocado com muita segurança, em local apropriado. No caso de Angra 
I, nem o resto de urânio gasto nem os outros compostos têm destinos defi-
nitivos, e a solução do problema depende da CNEN. O primeiro está sendo 
guardado no prédio do combustível, dentro de uma piscina, num local que 
vem sendo estudado pelos pesquisadores da COPPE – UFRJ, que projetam 
novas fórmulas de maximização do aproveitamento do espaço para que 
caiba mais quantidade de rejeito no estoque.19 O resto permanece em latões 
metálicos, muitas vezes revestidos por chumbo, de cor verde escuro, com o 
símbolo do nuclear em preto e marcados com uma listra amarela ou vermelha, 
conforme o grau de contaminação do conteúdo. Eles permanecem guardados 
no Depósito Temporário de Rejeitos, localizado no sítio da Central. Esse 
depósito tem um aspecto cinematográfico, com seus galpões altos, de soalhos 
marcados com faixas e numerações que identificam os latões empilhados, 
e pontes rolantes suspensas para movimentá-los. Os poucos trabalhadores 
do local vestem-se com os macacões amarelos e munem-se de máscaras e 
dosímetros para separarem o lixo que não apresenta contaminação daquele 
que está contaminado e vai ser empacotado. O rejeito considerado na usina 
totalmente radiativo é prensado e acondicionado lá mesmo, na Estação de 
Encapsulamento, antes de ser transportado para o Depósito. Os dois galpões 
de estocagem de rejeito têm acesso controlado e, por isso, há sempre um 
segurança vigiando os depósitos.

O rejeito gasoso fica acumulado no envoltório da Contenção até dar um 
limite de pressão, o que obriga a realização de um procedimento chamado, 
pelos técnicos, de purga ou alívio, isto é, a liberação deste composto para a 
atmosfera. Este rejeito é constituído de isótopos de gases nobres radiativos 
e outros elementos, como o césio e o cobalto. Por ser uma mostra radiativa, 
exige critérios para ser liberada. O mesmo acontece com a água que é utili-
zada na lavagem (Foto 4) dos objetos contaminados, que é liberada para o 
mar conforme as quantidades de substâncias contaminadoras que carrear. 
Esses critérios são as taxas exigidas pela CNEN e estipuladas pelo Manual 
de Operação da Usina (MOU), o respeito a esses números é o fundamento 
para que alguns trabalhadores experientes digam que a usina não polui. 
Lembram que os pesquisadores do LAREM não observaram até hoje ne-
nhuma mudança nos níveis de radiatividade ambiental e não encontraram 
nenhum indício de contaminação. Utiliza-se o mesmo raciocínio para a dose 
individual que, de permitida, passa a ser inofensiva:

19 Anteriormente, todo o lixo da área controlada, estando ou não con-
taminado, era descartado como rejeito radiativo; hoje, tudo o que pode ser 
descontaminado e virar lixo comum, não vai mais para o depósito.
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A usina não polui porque nós sabemos o que jogamos no ambiente. A agressão 
vai existir de forma menos nociva. (Proteção Radiológica/graduado/Furnas)

Se eu falar que não polui, estou mentindo. Deixa eu comparar, ela polui muito 
pouquinho (proteção radiológica/não-graduado/Furnas).

Foto 4 – Descontaminadores lavando macacões na lavanderia

Os trechos acima são duas maneiras de se dizer a mesma coisa. A primeira 
expressa um modo de pensar bastante comum na usina, segundo o qual 
aquilo que está dentro do que é permitido por leis ou normas não ocasiona 
danos, ou melhor, seus efeitos não podem ser considerados danos, já que 
são conhecidos, ou pretensamente conhecidos. É como se o conhecimento 
de que aquelas doses de radiatividade não causam alteração imediata con-
ferisse um controle que neutraliza o possível dano futuro. No outro trecho 
de entrevista, não há uma preocupação em negar o dano, mas sim em mini-
mizá-lo, tal como ocorreu com o trabalhador que repetidas vezes se referiu 
à sua contaminação como bastante baixíssima. Um técnico que trabalha na 
usina, mas não é de Furnas, disse que considera puro marketing a repetida 
noção de que a energia nuclear é uma energia limpa. Ouvi tantas vezes essa 
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expressão, que resolvi incorporá-la sob a forma de pergunta às entrevistas. 
O técnicos respondiam falando das taxas e das normas que são obedecidas; 
os da administração a utilizavam nitidamente num sentido propagandístico:

Existe uma preocupação muito grande com a segurança; a poluição altera 
o meio ambiente, e isto a usina não faz. É uma energia limpa, porque não 
polui (administração/graduado/Furnas).

A usina funciona sem poluir, diferente de uma usina a óleo ou a carvão. Uma 
hidrelétrica desmata, desaloja populações inteiras; a usina nuclear não; é uma 
energia limpa e pode ficar em mínimas proporções de espaço, se comparar 
com outras usinas (administração/graduado/Furnas).

Lá é o lugar mais limpo do mundo, justamente porque qualquer poeirinha 
pode aumentar a área contaminada. Quanto menos coisa tiver possibilidade 
de ser contaminada, melhor. Tudo é limpinho e pintadinho (informática/ 
graduado/Furnas).

As esposas e trabalhadores menos enfronhados na lida direta da operação da 
usina têm uma visão semelhante às mais otimistas, propagadas por alguns 
empregados. Algumas esposas já tiveram a oportunidade de visitar Angra 
I, numa excursão organizada pela direção da usina para as professoras da 
escola em 1995 e, com relação à poluição, afirmam:

A usina não polui, pelo que meu marido diz, não polui. Ele falou que a 
radiatividade aqui no local, antes de se construir a usina, era até maior. 
A radiatividade no ambiente diminuiu durante esse tempo. Quer dizer, se 
poluísse, não teria diminuído e sim aumentado (esposa de funcionário não-
graduado de empreiteira).

Para mim, a usina não polui. É feito um controle muito grande. São várias 
paredes grossas próprias para não passar nada. Poluição seria se ela jogasse 
alguma coisa de prejudicial no mar ou no ar (funcionário não-graduado de 
empreiteira).

Claro que essa usina não polui! (funcionário não-graduado de Furnas).

Uma das entrevistadas comentou que custou a se convencer de que a usina 
não jogava lixo no mar. Em Piraquara, há uma marina de Furnas, porque ali 
é escoada de volta ao mar a água que é captada em Itaorna para a refrigera-
ção do sistema secundário. Tinha reservas para com a usina e não comia o 
pescado trazido por um parente que pesca nas proximidades por considerá-lo 
passível de ter alguma sujeira:

Não sabia o que tinha naquela água. Ficava pensando em alguma sujeira, o 
lixo do reator...lixo do reator é aquela espuma, aquela nata que cria quando 
ele funciona (esposa de graduado de empreiteira).

Na linguagem dos técnicos, não há nem nata nem espuma, assim como 
não há possibilidade de explosão do reator, o que aponta para concepções 
bem diferentes entre os próprios empregados da Central. Alguns deles, por 
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fazerem um serviço muito periférico à operação, apresentam formulações 
semelhantes às das esposas dos técnicos que preferem, em sua maioria, 
manter um certo desconhecimento sobre as atividades da usina, criando 
um padrão de conduta feminino de evitar as atividades que acontecem lá. 
Assim como avaliar a poluição causada pela usina depende do critério de 
definição de poluição, e não só do conhecimento sobre seu funcionamento, 
o entendimento da questão da explosão também tem um aspecto relevante 
que escapa à objetividade da tecnologia. Internamente a Angra I, pode-se 
observar que os termos quente e frio são importantes para a compreensão 
da delimitação dos espaços componentes da usina. Assim, o sistema pri-
mário tem uma perna fria e outra quente; a primeira é um ducto que leva a 
água até o reator, enquanto a segunda é por onde a água caminha deste até 
o condensador de vapor. A temperatura da água na perna fria é 18º menor 
do que a que percorre a perna quente, mas em ambas as situações ela está 
próxima dos 300º. Trata-se, portanto, de um “frio muito relativo”.

Dentro da Contenção, em época de Parada, o calor também é grande, 
podendo chegar a 50º. O Prédio do Reator faz parte da área quente (isto é, 
controlada) da usina, que incluiu outros ambientes onde a temperatura é 
amena, como por exemplo, os laboratórios da área restrita, por manusearem 
substâncias radiativas. Assim também, a sala onde os técnicos da proteção 
radiológica liberam instrumentos, peças e roupas descontaminadas e retêm 
as contaminadas chama-se hot shop. Está em jogo, portanto, um outro tipo 
de quente, que é radiológico, e não térmico. Em certa medida, o linguajar 
especializado coincide com o leigo, conforme mostra uma entrevistada 
explicando o que vinha a ser radiação: “A radiação é um calor, só que não 
queima, nem é visível”(esposa de não-graduado de empreiteira).

O calor atribuído à radiação é bem conhecido pela humanidade, desde a 
explosão das primeiras bombas nucleares, e já que a manifestação cutânea 
de uma grande dose da radiatividade, como as provocadas pelo césio em 
Goiânia (GABEIRA, 1987), é semelhante a queimaduras por fogo. Além 
disso, os moradores de Praia Brava lembram-se de uma panela de pressão 
quando ouvem o som do vapor que alimenta as turbinas saindo pela chaminé 
da usina, quando ela está para ser desligada, anteriormente à fase denominada 
parada quente, que é o período em que, logo após desligada, o reator ainda 
emite muita radiatividade e calor, e à parada fria, que é seu desligamento 
total. Todos esses ingredientes unidos por um fio lógico e arrematados pelo 
acidente de Chernobyl configuram, para as esposas e demais empregados da 
usina, algo diferente do que os técnicos dizem. A explosão, no imaginário 
leigo, seria decorrente de um grande aquecimento, plenamente aceitável 
numa usina nuclear:

Aqui chove muito. Aqui foi escolhido para ser construída a usina inclusive 
por causa disto. Precisa de muita água perto (esposa de graduado de Furnas).
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Esta usina é como se fosse uma caldeira, mas o mar está logo ali do lado 

(esposa de graduado de Furnas).

A associação da usina com algo muito quente encontra suporte no seu 
modo de funcionamento; entretanto, a comparação com a bomba atômica é 
firmemente contestada pelos técnicos que afirmam que é impossível a usina 
explodir. Só que uma explosão não precisa ser necessariamente provocada 
por uma bomba, e alguns entrevistados, entre moradoras e empregados da 
administração da usina, responderam da seguinte maneira à pergunta sobre 
a possibilidade de Angra I explodir:

É claro que pode explodir, do mesmo modo que você pode pegar seu carro aqui 
e ter um problema nesta estrada! (esposa de funcionário graduado de Furnas).

Uma usina qualquer pode até explodir, mas esta daqui é muito bem estruturada 
e segura. Existem várias camadas de proteção, ela não pode explodir (esposa 
de funcionário graduado de empreiteira).

Dizem que não, mas pode sim. Tudo que trabalha com temperatura e pressão 
pode explodir. Chernobyl não explodiu? (esposa de funcionário graduado 
de Furnas).

Se não explode, para quê tanta contenção, aço e concreto? (esposa de fun-
cionário graduado de empreiteira).

A possibilidade de uma explosão nuclear, fisicamente impossível de ocor-
rer nas mesmas proporções de uma bomba, está presente na desconfiança 
daqueles que sabem que no núcleo do reator uma mesma substância produz 
calor e radiatividade. O exemplo de Chernobil, em que a explosão térmica 
espalhou farto material radiativo, parece reforçar esta concepção. É a essa 
espécie de fogo, que queima, destrói, aquece, de modo invisível, gerado 
pela excitação de partículas subatômicas, que os técnicos tentam impor seu 
controle. Ao leigo, entretanto, ele parece indomável. É um fogo que não se 
consome nas cinzas, se propagando, “corrompendo” (ZONABEND, 1989) 
os genes, degenerando as gerações, obrigando as populações a fugir e os 
seres por ele contaminados a se isolar.

O reator

O Prédio do Reator de Angra I é alto (58m de altura) e cilíndrico, o que 
confere à aparência desta unidade um movimento vertical, se comparada 
à de Angra II. Devido às suas proporções e ao seu formato, sobressai em 
relação aos outros prédios, mais comuns e menores, componentes de Angra 
I, e na paisagem como um todo. O aspecto do Prédio do Reator, sem qualquer 
tipo de abertura que possa indicar o que acontece lá dentro, parece ser um 
incentivo à aura de mistério e sigilo que envolve as atividades nucleares. 
O Prédio do Reator de Angra II é mais baixo e esférico, disposto ao lado 
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de um prédio volumoso como um caixote, mas quase da mesma altura da 
esfera. Assim, Angra II lembra uma cabeça unida a um corpo não-humano, 
semelhante a uma esfinge, que encerraria ainda mais segredos acerca desta 
forma de energia. A comparação com este ícone enigmático não ocorreu só 
a mim. Numa revista (Manchete, 21 abr. 90), o repórter também comparou 
Angra I a uma esfinge, não pela forma, mas pelo mistério que ela sugere 
à população em geral. Em Chernobil, a usina, tristemente famigerada pela 
catástrofe que causou, ganhou, depois do acidente, uma proteção de concreto 
denominada sarcófago.

Para se falar do novo aspecto da usina ucraniana que explodiu, agora en-
volta numa armação de concreto, seu túmulo, ou da impressão que uma 
usina nuclear dá, é fácil recorrer-se a metáforas que indiquem a existência 
de algo escondido, indevassável, pois o necessário isolamento do reator 
e das substâncias radiativas que dele provêm sugere um grande perigo. 
Formato inusual, processos cujos efeitos são desconhecidos, produção de 
resíduos a serem guardados ad aeternum são alguns dos itens que cercam 
de desconfiança uma usina nuclear. Mas, para os técnicos e seus familiares, 
a usina pode lembrar outras coisas muito mais simples como uma chaleira 
ou inventos mais antigos que a própria usina, como um submarino. Uma 
das pessoas entrevistadas disse que Angra I era a expressão do progresso 
encravado na natureza, e outra afirmou que ambas eram usinas caducas, 
mostrando que, mesmo em proporção muito pequena, as usinas despertam 
impressões contrárias até entre aqueles que estão a elas ligados por laços de 
trabalho. A mim, até minha estada de 1994, ela causava medo.

Foi em maio de 1996 que visitei o reator. Haviam-me dito que a hora de co-
nhecê-lo era justamente numa época de Parada, quando o Prédio é vistoriado 
e várias equipes vão trabalhar lá dentro. Durante seu funcionamento, tudo 
está a uma temperatura muito alta e nada pode ser tocado. Nas Paradas, o 
risco de dose e contaminação vem do fato de o vaso do reator estar aberto e 
também da quantidade de gente que se movimenta no local. Ninguém pode 
entrar na Contenção sozinho e permite-se um máximo de 17 pessoas por vez. 
Este também é o número máximo aceito quando ocorre o carregamento do 
núcleo do reator com o combustível, transportado da piscina onde fica até 
o vaso do reator. Este momento é delicado porque, caso haja alguma fratura 
dos pedaços de urânio, os níveis de contaminação e dose são muito altos, 
constituindo este evento um acidente grave. Portanto, seria bom aproveitar 
a P6 para visitá-lo. Quando cheguei a Angra I e manifestei na Divisão de 
Proteção Radiológica a minha vontade de entrar na Contenção, recebi, em 
resposta, um riso de satisfação:

Eu sabia! Estava vendo que você estava só rondando! Só que a época é de 
muito trabalho e não sei se vai dar para você entrar. Mas na área controlada 
tem muita coisa que você pode ver, sem precisar entrar na Contenção (prot. 
Rad./ graduado/Furnas).
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Neste trecho da conversa, pode-se observar que meu interlocutor estava 
pressupondo que eu deveria adotar táticas indiretas, para conseguir visitar 
o reator, idéia implícita, a meu ver, na palavra rondando. Apesar de ter es-
cutado tantas vezes que ali não havia segredos, de vez em quando, um certo 
mistério aparecia e, neste caso, criado pelo técnico, que atribuía a mim o 
que esperava do público em geral: a curiosidade sobre algo secreto a que se 
chega por meandros. Achei interessante porque esta foi uma situação, dentre 
outras, em que o mistério surgia, não para indicar que algo escuso deveria 
ser ocultado, e sim para valorizar aquele tipo de trabalho e de saber, cujo 
cerne é o reator. De sua parte, a direção não se opôs a que eu entrasse no 
Prédio do Reator, mas duvidou que eu tivesse chance de fazê-lo, por causa 
do volume de trabalho, que era grande. Mesmo ouvindo esta advertência de 
quatro chefes, resolvi solicitar ao superintendente outra permissão, além da 
que já obtivera para entrar no Prédio, para tirar fotografias. Os funcionários, 
que demonstraram boa disposição em me acompanhar pela Contenção, 
começaram a me desestimular da espera por esta segunda permissão, pois 
consideravam inútil, já que não acreditavam que a superintendência permi-
tisse as fotos. Felizmente, decidi esperar até o dia seguinte, contando em 
poder documentar a visita. A permissão foi uma surpresa para os próprios 
trabalhadores:

Você conseguiu? Puxa eu trabalho há quase vinte anos aqui e não tenho 
nenhuma foto do reator! (Prot. Rad./não-grad./ Furnas).

O quê? Você foi no reator fotografar? (exclamou um especialista em segurança 
de Furnas) Mas essa usina tá muito mole! Não é por nada não, mas no tempo 
que eu comecei a trabalhar aqui, era Governo Figueiredo, e se a gente visse 
alguém tirando foto lá da estrada, a gente ia lá e só fazia assim: zap! Tirava 
o filme e devolvia a máquina. Se reclamasse, o cara vinha na gravata. Às 
vezes, ainda me pego falando assim com as pessoas, e depois me lembro: 
estamos na tortura nunca mais.

Um técnico que ouviu este especialista ironizou o colega: “Esse parece que 
está com saudade!”.

A surpresa pela permissão tinha seus motivos. Não é comum as pessoas 
entrarem numa indústria qualquer e saírem fotografando, principalmente 
se for uma indústria nuclear. No entanto, o momento por que passa o país 
já é outro e a “transparência” parece combinar melhor com “democracia”. 
De posse de duas autorizações para fotografar as áreas Vigiada e Restrita, 
respectivamente, iniciei o ritual de entrada na Contenção. Porém, antes 
da visita, perguntei propositadamente ao meu cicerone se o “passeio era 
perigoso”. Confirmei mais uma vez que nada melhor do que suspeitar que 
a usina é perigosa para que esses adestrados domadores de partículas letais 
percam o bom humor. Ele conservou o mínimo, para responder com uma 
pitada de humor negro: “Depende. Você tem filhos?”
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Fui incluída numa LTR, o que quer dizer que entrei juntamente com uma 
equipe de trabalho, com direito à caneta dosimétrica e a uma ficha onde as 
doses são anotadas, na saída, pelos técnicos do Ponto de Controle. Diri-
gimo-nos ao vestiário, onde vários trabalhadores estavam-se aprontando, 
mas meu cicerone, gentilmente, me conduziu até a sala ao lado, onde se 
faz contagem de contaminação de peças. Pediu aos funcionários desta sala 
que saíssem por instantes, para que eu me vestisse sozinha. Estava de maiô 
por baixo, conforme fora instruída, e coloquei o macacão amarelinho20 

sem, entretanto, tirar os sapatos, que devem ser de couro e fechados.21 Os 
funcionários retornaram então à sala, ajudando-me a colocar dois pares de 
luva (Foto 5) – um de plástico e outro de brim amarelo, como o macacão 
– ajustados ao antebraço com fita crepe, o capuz e as sapatilhas. Enquanto 
isso, meu cicerone vestia-se com os mesmos trajes no vestuário e um outro 
técnico envolvia a máquina de fotografar em papel filme para evitar que 
fosse contaminada.

Todos esses cuidados não impedem que se leve dose de radiatividade, mas 
podem evitar que, ao se entrar em contato com algo contaminado, essa 
contaminação atinja a pele, ficando na roupa. Do lado de dentro da porta 
da Contenção, há um latão forrado com sacos de lixo amarelos, onde são 
depositadas as vestimentas usadas, de modo que se faz o trajeto de volta da 
Contenção até o contador de radiatividade, que fica ao lado do vestuário, 
com apenas as roupas de baixo – para os homens, cuecas, sungas ou shorts; 
para as mulheres, geralmente, traje de banho.

A usina é um ambiente bastante masculino, e muitas vezes me lembrei de 
situações que vivi quando fiz pesquisa com um grupo de pescadores, onde 
os domínios masculino e feminino pareciam ter limites bem definidos. Certa 
ocasião estava no Ponto de Controle, quando um trabalhador começou a 
reclamar com o chefe de uma determinada funcionária que ia com uma saia 
muito curta, deixando as pernas de fora: Como é que a gente pode traba-
lhar?, indagou, sem obter resposta do chefe, que olhou na minha direção 
e fez com que o trabalhador se calasse. Considerei a ingênua reclamação 
uma demonstração do caráter masculino deste ambiente de trabalho, onde 
a presença feminina pode ser responsabilizada por mudanças na rotina. 
A única mulher que trabalha diretamente na área controlada, exercendo a 
função de química, confirmou esta minha impressão. Segundo ela, depois 
que começou a trabalhar ali, os homens passaram a evitar circular de cue-
ca, vestindo sungas e shorts por baixo do macacão. Quando tentei marcar 
a visita ao reator com um supervisor, ele sugeriu que eu fosse a Itaorna, 
mas que não garantia que eu poderia entrar na Contenção. Explicou que a 

20 Em época de Parada, todos usam macacão para, conforme foi dito, prevenir contaminação; 
porém, com o funcionamento normal do reator, pode ser possível que se ingresse na 
Contenção sem o amarelinho.

21 Furnas costuma fornecer calçado aos empregados que circulam pela área controlada.
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dúvida nada tinha a ver com o fato de eu ser mulher, e sim porque era uma 
época de muito trabalho no Prédio do Reator o que aumentava o risco de 
contaminação. Perguntei se era perigoso entrar no Prédio e ele respondeu 
que não usaria esta palavra, porque não se tratava de perigo, só de cuidado. 
Ouvi várias vezes a opinião de que em países desenvolvidos não havia impe-
dimentos para mulheres trabalharem em setores com risco de contaminação 
e dose, e isso mostrava como as restrições existentes no Brasil eram uma 
questão de falta de conhecimento.

Foto 5 - As luvas de plástico foram trocadas por outras mais finas depois 
que constatamos a dificuldade de se apertar o botão da câmera, tantos 

eram os obstáculos: além das luvas, a máquina estava envolta em papel-
filme, para diminuir as possibilidades de contaminação. Comecei a me 

lembrar dos problemas enfrentados pelos mecânicos.

Costuma ser também mais quente, mesmo em época de parada, podendo 
chegar a 50º. Para meu alívio, a temperatura estava suportável, embora só a 
roupa já causasse um desconfortável aquecimento. As portas da Contenção 
são controladas por volantes instalados na parede e, após a porta interna, 
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encontra-se um corredor em curva repleto de encanamentos. O prédio pode 
ser descrito como um cilindro oco; os pisos, denominados elevações, são 
dispostos em torno deste espaço e a cabeça do reator fica apenas um pouco 
acima do nível do mar. Na Contenção, há um especialista em segurança 
controlando a entrada e saída das pessoas, confirmando documentação e 
adequação de vestimentas, e dois técnicos controlando as atividades que 
estão sendo feitas através de dois aparelhos de televisão. Essa paisagem de 
curvas e tubulações se repete pelos vários pisos do Prédio, de modo que tudo 
parece ser a mesma coisa. Inconfundível era mesmo o reator, todo envolto 
em plástico transparente porque havia sido descontaminado, fechado e vazio, 
localizado no centro do Prédio, à espera de que todos os canos e válvulas 
fossem vistoriados e reparados, para receber uma nova carga de combustível.

Foto 6 - Entrada da Contenção
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Eu e meu cicerone tomamos o elevador e saltamos na elevação 21.000, que 
é a mais alta e de onde se avista a cabeça do reator. Acima desta elevação, 
que fica a 21 metros do nível do mar, existe mais um piso, que, por ser mais 
estreito que o anterior, não permite a visualização do reator. Acima dele, 
avista-se a abóbada que constitui o teto do Prédio e perto da qual existe uma 
ponte rolante que permite o acoplamento dos instrumentos pneumáticos que 
desatarraxam os parafusos que prendem a tampa do vaso do reator. Ao passar 
pela mencionada elevação 21 (ou 21 mil), fui abordada por dois funcionários, 
que mantiveram comigo uma conversa interessante:

– Não é você que está fazendo uma pesquisa sobre a usina? O seu trabalho 
aborda o Escritório Central?

– Não. Não fiz entrevistas lá, não.

– Eu li parte do seu trabalho e como você escreveu que ia dar uma visão 
interna, então, eu acho importante você ir lá também, porque tem gente que 
trabalha lá, mas é daqui.

– Mas o que tem lá de importante?

– Ah, isso é você que vai dizer.

– Você está me fazendo uma recomendação; é sinal que você acha que vou 
encontrar lá algo que não se vê aqui. O que é?

– Estou dizendo isto porque tem gente lá que trabalha para a usina; mora 
lá, mas o trabalho é para a usina, mas como mora lá, tem mulher lá, família 
lá, tem que buscar o filho no colégio, nunca vem aqui. Falta empenho dos 
de lá, entendeu?

Este assunto ainda se desenvolveu por alguns minutos. Além da sugestão, 
que considerei interessante, achei igualmente curioso o fato de aqueles 
trabalhadores, assim como todos os outros com quem encontrei, lidarem 
com reator, radiação, contaminação, de forma tão íntima. Eles trabalham 
muitas vezes em situações adversas, porque, além de tudo que já foi falado, 
as tubulações e os instrumentos não são acessíveis, o que faz com que tenham 
de trabalhar agachados ou pendurados. Entretanto, as relações de trabalho 
parecem ser uma motivação maior e uma fonte de estresse mais importante 
do que as dificuldades enfrentadas nas tarefas quotidianas.

A Contenção é um lugar que alterna grandes espaços de parede visível com 
compartimentos muito pequenos e cheios de emaranhados de tubos, entre 
os quais os trabalhadores se intrometem desconfortavelmente para fazer 
reparos e verificações. Fiquei surpresa porque imaginava que um local que 
comportasse um reator nuclear seria totalmente contaminado, com o ar ir-
respirável e com alta radiatividade; mas não. Entramos sem máscaras, o que 
significa que o ar estava bom e, por mais que fosse um ambiente totalmente 
uniforme para o leigo – de tal maneira que não sabia se estava passando por 
um corredor pela primeira vez, mesmo porque o enclausuramento faz com 



116

que a pessoa, sem costume de ali se locomover, perca os referenciais dos 
pontos cardinais – a usina, ou melhor, a Contenção, é um mundo cheio de 
detalhes e diferenciações. Há as salas, que são cubículos por onde passam 
determinados tubos e que possuem determinadas válvulas que apresentam 
tradicionalmente, devido aos fluidos que percorrem a tubulação, alta taxa de 
dose e ou de contaminação, como é o caso da sala 127. Há certas válvulas 
que freqüentemente vazam e a quantidade de vazamento é especificada no 
MOU; outras não podem vazar em hipótese alguma. Então, os trabalhadores 
têm uma usina no seu pensamento completamente inalcançável ao leigo, 
que pouco percebe além da monotonia dos aparelhos, tubos e do exotismo 
das roupas e procedimentos.

Descemos desta plataforma pela escada e algumas coisas se destacavam 
na teia da paisagem: a bomba de refrigeração e o condensador de vapor. 
Conheci ainda, além de algumas salas e corredores, a lavanderia quente 
que fica na área controlada, mas fora da Contenção, dispensando o uso do 
amarelinho. Nela, as roupas são descontaminadas e, então, monitorizadas 
para serem reaproveitadas. Conforme já foi dito, aí, os macacões, sapati-
lhas, luvas e capuzes são lavados, ou seja, descontaminados. Caso tenham 
alta contaminação, a ponto de não compensar o esforço em retirá-la, viram 
rejeito sólido e, ou se destinam à Estação de Encapsulamento – que é uma 
das salas que não pude visitar devido às altas doses a que, naquele período, 
estaria sujeito quem nela entrasse – ou seguem para o Depósito de Rejeito, 
localizado a um quilômetro de Angra I. O prédio do Reator não é muito 
iluminado e as lâmpadas de mercúrio dão um tom alaranjado ao lugar. Os 
trabalhadores vestidos daquele jeito e encapuzados denunciam a “artificia-
lidade” do ambiente que, embora não seja nave espacial nem submarino, 
parece pertencer a um mundo sideral ou submerso. As atividades na Con-
tenção exigem um constante exercício de medição, detecção e separação 
do que irradia, contamina ou é inofensivo. Durante os 30 ou 40 minutos 
em que andei por ali, tentei avaliar em vão como deve ser ficar oito horas 
na Contenção trabalhando. Segundo os empregados, é absolutamente can-
sativo e desgastante, mas não perigoso, porque conhecem a usina, sabem 
das condições da cada recanto.

Ao sair da Contenção, fiz a monitoração das extremidades (sapatos e mãos) 
para não correr o risco de ir contaminando o caminho. Havia uma fila imen-
sa de homens para devolver as canetas e dosímetros no Ponto de Controle 
e entrar no contador que, como já descrevi, parece um estreito elevador, 
capaz de detectar contaminações muito pequenas. Aguardamos que a fila 
diminuísse para podermos também passar nos contadores e nos vestirmos. 
Voltamos então à Sala de Contagem, onde os técnicos também fazem o 
esfregaço das narinas que é, jocosamente, chamado de teste da meleca, que 
detecta contaminações internas, por inalação de ar contaminado, e onde são 
feitas algumas descontaminações. Nessa ocasião, por exemplo, encontrei 



117

um trabalhador que estava contaminado no cabelo e com contaminação no 
sapato. A do cabelo, o técnico da Proteção Radiológica estava retirando com 
toalha úmida, com movimentos lentos, para que não escorresse, alastrando 
a contaminação, ao invés de removê-la. O sapato estava sendo esfregado 
sob a torneira de um tanque específico para isto.

Ao entregar minha caneta dosimétrica no Ponto de Controle, vi que o 
ponteiro não se mexeu, e o técnico confirmou que eu não levara dose. Para 
mim, foi surpreendente saber da possibilidade de se andar nas imediações 
de um reator que funciona à base de urânio e não ser irradiada. Além desta 
visita ter dado a possibilidade de uma visão mais próxima do quotidiano dos 
trabalhadores, do local de trabalho que é específico de uma usina nuclear, 
ela foi interessante também para que eu desmistificasse a Contenção, que 
julgava um lugar intransitável e homogêneo, pelo menos em termos de 
contaminação. Ao contrário do que a aparência me sugeria, percebi o quão 
heterogêneo é aos olhos dos técnicos, a ponto de haver a convivência de 
domínios perigosos, com dose e contaminação, com outros onde isto não 
se verifica, pelo menos usualmente. Diariamente é feito um levantamento 
radiométrico da usina para se detectar os locais que apresentam radiação 
ou estão contaminados. Esse serviço é monótono e, por isso, costuma ficar 
a cargo de empregados recém-admitidos, o que tem a vantagem adicional 
de criar didaticamente uma familiaridade entre a usina e o novato, que 
vai percebendo os lugares que costumeiramente apresentam radiação ou 
contaminação. Durante a visita, também pude observar o empenho dos fun-
cionários nas suas atividades e como eles viram, em mim, uma alternativa 
para a valorização do seu trabalho, inclusive frente ao próprio Escritório 
Central. Achei muito estranho quatro pessoas de macacão, capuz, sapatilhas 
e luvas conversarem sobre problemas político-administrativos da empresa, 
ao lado daquele “enigmático” produto da tecnologia norte-americana. Eu, 
que tantas vezes perguntei se ele afinal era ou não “perigoso”, via-o agora 
completamente desprezado por seus zeladores, preocupados que estavam 
com os perigos da falta de prestígio institucional.

A usina é vista como um universo complexo, uma escola, como tantas vezes 
escutei, pois, para quem lida com a operação do reator e com o fluxo de 
substâncias tão nocivas, sempre há surpresas, o que aprender e o que ensi-
nar. A palavra mundo, comum nas entrevistas de seus trabalhadores, parece 
realçar essa complexidade:

Dentro da usina é como se fosse um mundo. Temos muita coisa lá dentro 
para aprender (graduado/Química/Furnas).

A usina é, portanto, entendida como uma totalidade dinâmica, comparável a 
um organismo vivo, onde as partes interagem sob uma lógica. Ouvi algumas 
vezes definirem a Sala de Controle como o coração da usina, e um técnico, 
falando sobre um estudo em andamento do vaso de reator, para averiguar 
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rachaduras ou outro problema do gênero, exclamou: “Mas, se Deus quiser, 
não vamos encontrar nenhum mioma!”, o que deixa indicado que este corpo 
seria feminino, já que é cíclico e dotado de um vaso, um receptáculo que, 
como um útero, é capaz de gerar. Assim como produz energia, ele pode 
produzir morte em grande escala, como aconteceu em Chernobyl; para que 
isto não ocorra, deve permanecer oculto, protegido por camadas resistentes 
de concreto e aço. Os técnicos são perscrutadores desta lógica, detectando 
os sinais de que a engrenagem segue com harmonia:

Meu marido costuma dizer que ele é um médico, só que é de uma usina. 
É como se ele trabalhasse dentro de um corpo humano. Ele tem que saber 
como tudo funciona.

Esse ente feminino apresenta idiossincrasias, especificidades, o que faz com 
que as usinas nucleares tenham comportamentos próprios, de forma que o 
que se aprende com uma, nem sempre pode ser aplicado à outra. Os técnicos 
afirmam que mesmo entre projetos idênticos de usinas que funcionam lado a 
lado, existem diferenças que caracterizam cada uma. A esse comportamento, 
parece corresponder um temperamento que, no caso de Angra I, já foi difí-
cil. No entanto, com a domesticação tecnológica implementada pelos seus 
profissionais, ela torna-se cada vez mais dócil, como o legado tradicional 
de nossa cultura espera que as mulheres sejam. Angra I, apesar de ser um 
espaço masculino por excelência, onde a grande maioria de trabalhadores 
é composta de homens, é, por diversos motivos, como os acima apontados, 
comparada às mulheres:

O Rio é mais perigoso que esta usina, tudo na vida é perigoso, mas aqui 
não existe risco iminente. Sem consciência, é perigosa, mas tudo o que a 
imprensa fala é mentira; dormir com tua mulher, quando ela está zangada, 
é muito mais perigoso (manutenção/não-graduado/Furnas).

O que a brincadeira da entrevista parece expressar é que o perigo é a falta 
de controle. Ainda consoante a um conjunto de valores associados por uma 
certa tradição cultural ao universo feminino, espera-se mais freqüentemente 
de uma mulher, do que de um homem, uma atitude imprevisível, irracional, 
que, exasperada, possa agir escapando ao controle do marido adormecido. 
De maneira análoga, o reator, dentro do qual acontece uma reação em 
cadeia, algo que está imaginariamente associado a descontrole, precisa ser 
dominado para que não ofereça perigo. Por isso também foram comuns as 
comparações entre o reator e um animal selvagem, que guardaria a mesma 
irracionalidade atribuída tradicionalmente às mulheres, além da fúria ine-
rente à sua natureza, necessitando ser conhecido, domado ou controlado:

Os piores acidentes do país foram em Goiânia, e foram os técnicos daqui 
que socorreram; lá era total desinformação. Aqui, o leão está na jaula ( não-
graduado/ manutenção das vilas/ Furnas).
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Risco existe sempre; andar de bicicleta pode ser um risco. Você pode cair e 
bater com a cabeça. Carro, avião, tudo é perigoso. Eu jamais entraria numa 
jaula com um leão porque não me preparei psicologicamente para isso; mas 
tem muito domador que não passa nem perto de uma usina nuclear (não-
graduado/ operação/ Furnas).
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4 
A USINA E O PERIGO

A usina e os boatos

Os boatos e notícias truncadas tornam difícil se obter uma versão unânime 
sobre um fato ocorrido com relação à usina. Fui percebendo isto na medida 
em que ia tentando confirmar alguma informação que me davam. Por exem-
plo, um dia chegou à Praia Brava uma equipe de reportagem da Rede Globo 
e entrou numa das casas. Logo algumas crianças e empregadas domésticas 
se aglomeraram na porta. Tentei saber em vão do que se tratava, ninguém 
sabia. Dirigi-me então a um dos homens que fazem a segurança da Vila, que 
a tudo observava próximo ao local, pedindo que as pessoas não ficassem 
ali. Foi ríspido, disse que não sabia o porquê da presença da repórter e que 
estávamos atrapalhando a passagem. Uma doméstica me disse que o hospital 
de Praia Brava era ruim, que a dona da casa em questão tinha recentemente 
perdido um filho que havia estado internado, e que este era o motivo da 
reportagem. Tempos depois, ouvi o seguinte comentário de uma moradora 
da periferia que estudava em Praia Brava:

A nossa primeira professora era legal. Ela foi embora porque viu um peixe 
deformado por radiação, igual a uma foto que ela tinha visto numa revista. 
E também porque na nossa escola tem muita gente com câncer, e isto não é 
comum na nossa idade. A Rede Globo disse que vai ajudar e veio até uma 
repórter entrevistar uma moça que perdeu o filho com câncer.
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O caso desta professora também era muito comentado. A primeira vez em 
que ouvi falar dela foi durante uma entrevista com um funcionário graduado 
de Furnas, que comentou:

Uma professora de Biologia do colégio de Praia Brava saiu daqui dizendo que 
tinha um alto índice de câncer, crianças nascendo com problemas. Mentira. 
Ela falou isto porque tinha uma posição política e resolveu dizer isto. Dá 
vontade de chegar pra ela e dizer: “Qual é?”. Estou aqui há 15 anos e não 
colocaria a vida do meu filho em risco.

Tive a oportunidade de ouvir uma outra versão, parecida com a da estudan-
te, dada pela esposa de um funcionário não-graduado de uma empreiteira:

Também tem o caso da professora; ela está processando Furnas porque ela 
pegou câncer por causa da radiação. Era professora daqui e notou que os 
casos de câncer aqui são muitos. Inclusive um menininho da Rua 7 morreu 
com câncer na cabeça.

Tentei confirmar esta história com um funcionário e, numa entrevista, per-
guntei sobre o processo que a professora estaria movendo contra a empresa:

Não! Furnas é que está processando ela por difamação. Ela tirou de algum 
lugar que aqui há grande incidência de câncer por causa da radioatividade. 
Começou a dizer pros alunos de Praia Brava para alertarem os pais para que 
estes se mobilizassem. Não sei se fez isto por má intenção ou por desconhe-
cimento de causa (funcionário não-graduado de Furnas).

Outro caso que teve muitas versões foi o do incidente no turbogerador:

Fizeram um teste no turbogerador. Quando se mexe no turbo, deve-se ter o 
maior cuidado. Você não deve portar nada que possa cair dentro dele. Nem 
camisa de botão você pode usar. Aí deixaram um pedaço de fita crepe den-
tro do turbogerador. Aí viram na sala de controle; queimou o equipamento, 
foi um prejuízo. Mandaram abrir o turbogerador de novo e descobriram a 
fita. Mandaram todo mundo embora; foi a equipe. Foi todo mundo para rua 
(funcionário não-graduado de Furnas).

Tendo em vista que em nosso país todos reclamam da impunidade com 
que se tratam criminosos e infratores, para mim, esta história revelava uma 
novidade interessante nos procedimentos da usina. Procurei confirmar a 
versão, mas apenas consegui uma nova:

O que eu sei é que descobriram a fita crepe e mandaram só uns caras que já 
estavam visados embora. Política. Despediram todo mundo? Não sei disso 
não. (funcionário não-graduado de Furnas)

Um terceiro caso que se apresentou com várias versões foi o do trabalhador 
que faleceu durante o serviço. Inicialmente soube, através de uma moradora, 
o seguinte:
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Morreu um homem lá dentro [da usina]. Tem um hospital lá dentro. Ele entrou 
em contato direto e ficou todo contaminado, nem pôde mais sair. Morreu e 
abafaram o caso (esposa de funcionário graduado/empreiteira).

Resolvi indagar de um funcionário, que me respondeu que um empregado 
morrera, ao cair de uma escada, porque estava sem dormir, virando turno. 
Já outros entrevistados confimaram esta última versão, deixando uma reti-
cência quanto à causa: “virando turno?...”, “sem dormir?...”. Esta maneira 
de questionar sutilmente o motivo do acidente abre espaço para mais espe-
culações. E as histórias são muitas. Há o caso do trabalhador que morreu 
ao cair de uma plataforma, quando fazia um serviço no Prédio do Reator. 
Há o incidente que resultou na morte de um funcionário de Furnas devido 
a queimaduras por fogo, e não à radiatividade. Os acidentes em Angra I se 
revestem de uma aura de mistério, embora nenhum deles, até agora, tenha 
sido resultante de um problema radiológico.

As histórias são contadas com lacunas, nem todas as palavras são ditas, algu-
mas ficam subentendidas, porque ninguém sabe ao certo qual seria o termo 
exato. Um bom exemplo é o descrito antes, onde contaminação e queima-
dura passam a ser equivalentes na descrição de um caso em que não houve 
contaminação radiativa, mas lesão por fogo, indicando que, em situações 
pouco esclarecidas, o principal suspeito é o reator. Contrariamente a essa 
focalização intensiva da radiatividade como a causadora de problemas onde 
ela não teve participação, existe uma retirada de ênfase da figura da usina, 
que se dilui na grande imagem do canteiro. Assim, tive a impressão de ouvir 
poucas vezes a palavra usina, freqüentemente substituída por Itaorna, que é 
o nome da praia. É claro que existe a explicação de que o canteiro abrange 
uma área maior e, assim, quando se diz “Fulano está em Itaorna”, se quer 
dizer que ele pode estar em algum lugar por lá, não necessariamente na usina, 
o que torna a informação, por imprecisão, mais precisa. Quando alguém está 
exatamente em Angra I, também não é freqüente falar “Fulano está na usina”, 
preferindo-se dizer: lá dentro. Esta expressão também indica, no caso de se 
estar na usina, que o técnico está dentro do Prédio do Reator, na Contenção.

Os boatos sobre pretensos acontecimentos dentro de Angra I são comuns nos 
arredores das vilas, sendo que, nestas, os rumores de que algo não anda bem 
na usina são mais facilmente verificáveis, o que os torna menos veiculáveis. 
Mesmo porque os entrevistados são praticamente unânimes em concordar 
que o problema das vilas não é a proximidade com a usina, mas o excesso 
de controle de uns moradores sobre outros e, sobretudo, os problemas de 
casal, que são, esses sim, o alvo preferido dos boatos e fofocas que circulam 
nas vilas. Os boatos acontecem geralmente nos povoados localizados perto 
de Itaorna, e um deles, o da previsão da mãe Diná, eu testemunhei:

Foi o assunto hoje na escola, foi essa Mãe Diná que disse que a usina ia dar 
problema (professora da escola de Praia Brava).
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Minha esposa acredita em mim. As crianças ouvem coisas na escola e per-
guntam: vai explodir? Aí eu explico (graduado de Furnas).

Quando eu morava no Frade, ouvia dizer que morria gente todo dia dentro 
da usina, e ninguém ficava sabendo (funcionário não-graduado/empreiteira).

Os trechos retirados de entrevistas anteriormente transcritos mostram que 
existem pontos, como a escola, o hospital e mesmo as casas onde trabalham 
domésticas moradoras dos arredores, em que o boato que vem de fora chega 
ao interior das vilas. Nelas, os funcionários de Furnas fazem o trabalho de 
neutralização, através de explicações, que surtem efeito, na medida em que 
há confiança nos laços que unem familiares e vizinhos entre si. As esposas 
confiam em seus maridos; os filhos, nos pais; e os vizinhos, nos técnicos. 
Os trechos mostram também como a usina acaba sendo um depositário de 
um medo abstrato e difuso que ronda Itaorna, já que Mãe Diná falara, ou 
melhor, teria falado das chuvas que castigavam, na época, a região, e que, 
rapidamente, se transformaram em problema na usina, termo que freqüen-
temente substitui a palavra acidente. Entretanto, este tipo de explicação 
“fatalista” não é específica para a usina, e a mãe Diná e outros videntes são 
lembrados em situações trágicas, como o desabamento de um shopping 
center na cidade de Osasco (SP). Nesta ocasião, um telejornal entrevistou 
transeuntes no local próximo ao desmoronamento que afirmaram terem ou-
vido e visto profecias a respeito do acidente que foram, entretanto, negadas 
por seus pretensos autores. Dizer que alguém profetizou um evento é tentar 
explicá-lo através da noção de “destino”. O boato, neste caso, é uma forma 
de fazer com que os videntes não silenciem sobre aquilo que, embora seja 
previsível, é inevitável.

Fora das vilas os boatos tentam decifrar o que ocorre dentro dos prédios 
exóticos da Central nuclear. Dentro das propriedades de Furnas, percorrem 
uma espiral que se inicia nos pontos de contato entre as vilas e o exterior 
até esbarrar com o conhecimento dos que passam o dia lá dentro e, portanto, 
estão bem informados sobre os acontecimentos. Os boatos são, portanto, 
uma maneira de preencher de informações o espaço criado pelo segredo, e 
informam sobre o tipo de preocupação que aflige a população, como bem 
mostra Lowry: “O boato é endêmico num contexto de segredo e torna-se 
um meio primário de controle social” (LOWRY, 1980, p. 299).

Não tive a oportunidade de, com o decorrer do tempo de contato com os 
entrevistados, checar, sem constrangimentos, os casos antes expostos e obter 
uma versão conclusiva sobre cada um, mas notei que o mais interessante 
da existência de múltiplas versões é que elas tornam-se um método de 
exploração eventual daquilo que os moradores e trabalhadores, por opção 
ou imposição, preferem manter em segredo. Eles poderiam interessar-se 
em saber se morreu mesmo um homem lá dentro e a causa, ou ainda como 
ficou a história do turbogerador, mas isto implicaria rompimentos de pactos, 
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indisposições nas relações pessoais, e tudo, provavelmente, em vão. Talvez se 
eu, como pesquisadora, iniciasse uma abordagem “detetivesca” investigatória 
pudesse cair neste mesmo tipo de situação, pois são assuntos que compõem 
uma área sensível para os moradores das vilas e trabalhadores da Central e 
já foram tratados por autores preocupados em esclarecer os muitos pontos 
nebulosos da história do Programa Nuclear Brasileiro (OLIVEIRA, 1989 ; 
ROSA et al., 1991 ; MALHEIROS, 1993, 1996).. A análise que Gluckman 
(1963) e Elias (1994) fizeram sobre a função da fofoca serve também para o 
boato, podendo ser ele considerado um mecanismo de regulação social. No 
contexto dos entrevistados, existem três distinções entre ambos os modos 
de controle. O primeiro é que a fofoca tem um lado disruptivo, na medida 
em que ameaça a união dos casais; o segundo é que, nas vilas, seu objeto 
é basicamente referido à sociabilidade; o terceiro é que é apontada como 
endógena, característica do modo de vida local. O boato não expressa con-
flito e sim temor, implicando um pacto entre os que sabem muito e os que 
sabem pouco. Ele é discreto: seu conteúdo ameaça potencialmente a todos, 
sendo preferencialmente referido à usina, e, embora presente nas vilas, sua 
origem, no mais das vezes, é imputada à periferia.

A usina e o segredo

O segredo, como bem mostra Lowry, é comum a várias instâncias da vida 
social, e o importante aqui é a especificidade deste segredo que parece rondar 
a usina, isto é, qual seu papel no cotidiano das vilas:

Definido como a posse de algo escondido e informação desconhecida, o 
segredo sempre foi uma característica das organizações humanas. Tal posse 
pode ser meramente função de um papel particular ou posição de liderança 
(MICHELS, 1949). Em contraste, o segredo, enquanto um elaborado sistema 
de regras, rituais, códigos e penalidades, é particularmente característico em 
organizações modernas. Ele aparece parcialmente em função de processos de 
burocratização e, ironicamente, de democratização (LOWRY, 1980, p. 298).

A importância do segredo para os trabalhadores e moradores das vilas foi 
maior durante o início das obras da Central. Isto ficou nítido na maneira 
pela qual arregimentaram a mão-de-obra necessária ao início da constru-
ção, quando a desinformação era grande. Os que se engajavam no trabalho 
lembram hoje que não entendiam o que acontecia, nem mesmo tinham 
qualquer idéia do que fosse uma usina nuclear ou Programa Nuclear Brasi-
leiro; estavam desempregados e aceitavam o sigilo como algo necessário ao 
empreendimento. Muitos entrevistados afirmam que o costume do segredo 
foi implantado pelos militares:
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Na época dos militares era tudo sigiloso, a maneira como foi implantado 
prejudicou. Ninguém tem conhecimento. As pessoas acham que aqui é uma 
bomba atômica (funcionário graduado de Furnas).

Existiam, aqui na usina, concepções dos militares, a coisa do segredo, e a 
coisa do maior inimigo. Com a abertura, a usina virou Frankenstein. Agora, 
a usina está trazendo a população. Antes, para a empresa, para a diretoria, a 
população não era relevante (funcionário não-graduado de Furnas).

O segredo aparece, então, nos discursos, como um vestígio do ethos militar. 
O sigilo acerca do Programa Paralelo tinha objetivos claros, pelo seu teor 
ilícito. Mas o sigilo com relação à Central perdura e é visível na existência 
de um hiato entre usina e vilas, nas quais os moradores podem permanecer 
alheios aos acontecimentos da usina, deixando claro que a democratização 
por que passa o país e o afastamento dos militares do Programa Nuclear Civil 
não garantem, por si só, a supressão do sigilo. Há exemplos que ilustram 
como algumas vezes os próprios moradores encontram-se tão desinformados 
quanto o resto da população brasileira sobre os acontecimentos na usina:

Teve um vazamento e ficou na surdina. Chamaram uns técnicos da Argentina. 
Foi um problema nas varetas. Nós soubemos porque a Rede Globo deu a 
notícia. E também porque tem gente de fora. A mulher do X falou que vieram 
uns técnicos e parece que tem uma pessoa queimada no hospital (esposa de 
um funcionário graduado de empreiteira).

O problema ocorrido em 1993 e que acarretou a paralisação da Central por 
quase dois anos não foi comunicado, de início, a muitos empregados que 
trabalham lá dentro. Eles ficam constrangidos ao ter de admitir que nem 
sempre sabem o que se passa e, nas entrevistas, observei que quanto mais 
distante a pessoa está do centro das informações, ou seja, do alto da hierar-
quia, mais ela quer mostrar que está bem informada. Saber o que acontece, 
ou não, passa a ser uma questão de prestígio pessoal e não de segurança 
de trabalho. Os jargões técnicos aumentam a dificuldade de comunicação 
entre Furnas e a população:

A sociedade brasileira não vê o nuclear com bons olhos. A informação que 
ela tem é através dos jornais e da TV, que são muito sensacionalistas. O ser 
humano teme o que não conhece. Aquele vazamento na turbina, na linha de 
vapor do secundário, ficou sendo falado como se fosse outra coisa, como se 
fosse para o ambiente. A maioria não tem instrução. Falta instrução (funcio-
nário não-graduado de Furnas).

O vazamento a que se refere o técnico não foi no sistema secundário, e 
sim, no sistema primário, como Furnas mesmo assumiu publicamente, e o 
entrevistado certamente sabia disto. Muitas vezes o jargão, no caso especí-
fico identificado na expressão “linha de vapor do secundário”, sendo uma 
linguagem especializada, pode servir para não informar, embora comunique 
que se trata de um assunto complexo, que nem todos compreendem. Termos 
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do jargão, usados para reforçar a aura de mistério, adequada ou inadequada-
mente, como no trecho da entrevista anterior, oferecem uma tática defensiva 
em que as explicações não são dadas, embora as pessoas discorram sobre o 
assunto. Este jargão, acionado como uma linguagem secreta, que protege os 
segredos de funcionamento do reator – e, sobretudo, da sua disfunção – dos 
leigos, compõe o que Bourdieu denomina de discurso de autoridade:

A especificidade do discurso de autoridade (curso, sermão etc.) reside no 
fato de que não basta que ele seja compreendido (em alguns casos, ele pode 
inclusive não ser compreendido sem perder seu poder), é preciso que ele 
seja reconhecido enquanto tal para que possa exercer seu efeito próprio 
(BOURDIEU,1996, p. 91).

Lowry afirma que o segredo é considerado, por certos segmentos e institui-
ções sociais, indispensável para o bom funcionamento das organizações:

Em teoria, o segredo maximiza o poder potencial de conhecimento. O que 
é dito para quem, quando, onde e como determina a atitude dos líderes de 
influenciar atitudes e opiniões. Teoricamente o segredo garante o máximo de 
controle e é visto como indispensável ao funcionamento apropriado e eficiente 
da organização e seus líderes (LOWRY, 1980, p. 299).

A primeira função do segredo é, portanto, a manutenção do discurso de au-
toridade que, embora com o fim do governo militar e sua influência direta na 
central venha sofrendo um redimensionamento, encontra outras alternativas 
para a sua reprodução:

Eu achava que todo mundo deveria saber os planos de emergência, mas meu 
marido disse que se todo mundo souber, na hora, todo mundo vai querer man-
dar. Eu achei que ele está certo (esposa de funcionário graduado de Furnas).

Este depoimento mostra como certos segredos permanecem com o aval 
de alguns moradores que não se sentem, como as populações externas às 
vilas, traídos em seus direitos por não sabê-los. Um operador comentou: 
“Eles [os militares] colocavam que o PEL [Plano de Emergência Local] 
era muito confidencial e que não podíamos contar nem para nossas espo-
sas.” Segundo percebi, o fato de o PEE (Plano de Emergência Externa) ter 
sido secreto durante tanto tempo tem a ver com a idéia de a simulação da 
situação de emergência servir para lembrar às pessoas os perigos possíveis 
a que estão sujeitas, possibilitando um desestímulo para que elas ali per-
maneçam. Nesse sentido, manter sigiloso um plano de emergência torna-se 
uma técnica de afastar o perigo das consciências. Os funcionários de Angra 
I afirmam que atualmente discordam deste procedimento, sendo favoráveis 
à sua divulgação:

Na realidade não sei por que um plano de emergência deva ser secreto. A 
gente divulga por necessidade da pressão que é muito grande. E por que não 
divulgar? (funcionário graduado da administração de Furnas).
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O Programa Nuclear foi posto goela abaixo. [Os militares] colocaram a usina 
nuclear como uma coisa muito confidencial. Em 78, eu era encarregado e já 
discutia o PEL. O PEL era dado pelo Primeiro Exército, e eles achavam que 
tinha que ser confidencial, (funcionário não-graduado de Furnas).

O segredo acerca dos planos de emergência que, para as cidades e povoados 
vizinhos, foi motivo de suspeitas, entre os vilenses, é percebido como um 
ingrediente inerente às suas relações sociais, marcadas por critérios coletivos 
de convivência. O sigilo criado em torno do PEL, além de servir, como já foi 
dito, para preservar a população a que ele abrange das ansiedades possivel-
mente desencadeadas pela sua divulgação, pode ser também uma forma de 
a direção da Central impedir o caos das decisões individuais, ao resguardar 
a hierarquia do acesso às informações sobre como fazer a retirada, o que 
é considerado pelos moradores um esforço positivo para a manutenção da 
solidariedade vilense. Uma segunda função do segredo é ser um signo da 
construção da identidade social do grupo (SIMMEL, 1974) numa fase ini-
cial da história das vilas, muito ligada ao sigilo militar e, posteriormente, 
associada ao domínio de uma tecnologia de ponta.

As entrevistas com as famílias dos trabalhadores de Furnas forneceram mais 
exemplos de que o hábito do segredo, atribuído aos militares, permanece 
muito enraizado, denotando que existem outros motivos externos à tradição 
da caserna para tanto sigilo. Uma jovem, filha de um funcionário da direção 
da usina, assim respondeu quando lhe perguntei o que seu pai fazia na usina: 
“meu pai, o que ele é? Não sei. Ele nunca diz. Sempre fala: faço de tudo um 
pouco”. Os técnicos afirmam que não é fácil explicar o que ocorre dentro 
da usina para os leigos, porque são tarefas muito específicas e, por isso, 
preferem simplificar suas explanações acerca de seu trabalho. O segredo 
passa assim de distintivo externo, constituindo a identidade do grupo como 
um todo, a distintivo interno, distribuindo diferencialmente o prestígio entre 
os que sabem e os que não sabem. A terceira função do segredo é, portanto, 
ser uma forma de valorizar o serviço, distinguindo moradores e trabalha-
dores entre si, conforme notei ao entrevistar um funcionário de Furnas que, 
ao aceitar conversar comigo, se desculpou antecipadamente por não poder 
revelar muitas coisas sobre seu trabalho, referentes a procedimentos inter-
nos à usina. Tais procedimentos, no caso, são regras específicas da conduta 
dos que fazem a segurança, controlando a entrada e saída de pessoas da 
usina e do prédio de reator, e não tem a ver propriamente com os “segredos 
de operação do reator”, que todos supomos existir, conhecidos pelos pro-
fissionais que com ele lidam diretamente. Mas todos os tipos de segredo 
acabam-se aglutinando sob a rubrica do mistério que reveste a usina, criando 
desconfiança, para os de fora, e prestígio, para os de dentro. É comum as 
mulheres mencionarem o fato de o marido ser reservado com relação aos 
assuntos de trabalho, o que aumenta sua admiração por eles. Assim, esposa 
do mencionado segurança de Furnas disse:
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Ele não comenta nada porque não gosta de me preocupar, trazer os problemas 
do trabalho para casa. Nesse ponto, ele é fechado. Teve uma época que Furnas 
mandou para gente um papel dizendo o que a gente tinha que fazer em caso 
de acidente. Foi na época de Chernobyl. Fiquei desconfiada. Ele não me 
conta nada; eu ficava perguntando: “Está acontecendo alguma coisa?” Ele 
dizia que não. Mas aqui você cria seus filhos à vontade. Aqui é um paraíso.

Existe uma diferença entre o discurso dos familiares dos funcionários de 
Furnas e o dos parentes dos empregados das empreiteiras. Estes, pelo que 
observei nas entrevistas, falam com mais abertura de seu dia-a-dia e, tendo 
menos acesso aos “segredos nucleares”, têm com eles menor compromisso 
e podem passar a fazer parte do grupo de pessoas que elaboram os acon-
tecimentos sob a forma de boatos. Suas esposas se mostram muito menos 
convencidas a respeito da segurança de Angra I, e seus filhos fazem amizade 
com angrenses e moradores da periferia, geralmente indispostos com a usina, 
podendo assumir algumas vezes uma postura mais cética com relação ao 
funcionamento da Central. Uma valorização equivalente à que o segredo 
pode conferir àqueles que, reconhecidamente, lidam com os mistérios da 
usina nuclear, devido aos postos que ocupam, pode ser obtida por aqueles 
que, também reconhecidamente, não devem ter intimidade com a lida diária 
do reator, através não mais do sigilo, mas da divulgação de notícias que 
atestariam seu prestígio traduzido pelo grau de informação que conseguem 
sobre o cotidiano de Angra I:

Tem coisas que meu pai fica sabendo e pede a gente para guardar segredo. 
Por exemplo, um tempo atrás, morreu um homem lá dentro [da usina] (filha 
de um trabalhador não-graduado de empreiteira, numa conversa informal).

A naturalidade com que lidaram – e lidam – com a usura na divulgação das 
informações decorre desta estrutura social importante na manutenção do 
sigilo que é a hierarquia. Ela legitima a detenção de informações por parte 
de alguns, em detrimento da maioria, principalmente quando o que está em 
jogo é um conhecimento especializado, e que, ao mesmo tempo em que gera 
o perigo, se apresenta como a fonte de segurança. Assim, as usinas nucle-
ares são construídas e devem planejar meios de proteger e até remover as 
populações vizinhas, passíveis de sofrer os efeitos potencialmente danosos. 
O saber compartilhado por poucos e a desinformação da maioria criam o 
elo necessário para que os riscos possíveis, como acidentes, e imaginários, 
como uma usina explodir tal qual uma bomba atômica, fiquem congelados 
num canto da consciência. Neste sentido, um entrevistado justificou o mis-
tério em torno do funcionamento da Central e dos planos de emergência, 
afirmando que, num avião, os passageiros também não podem saber de tudo 
que acontece para que não sejam desestimulados a viajar:

Se o piloto ficasse avisando o tempo todo sobre a trepidação das turbinas e 
coisas do gênero, ia ser um pânico (não-graduado/Furnas/operação).
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Giddens (1991, p. 122) observa que a sociedade ocidental é caracterizada, 
entre outras coisas, pela “confiança nos sistemas peritos”; o passageiro de 
uma aeronave nada precisa conhecer de turbinas para confiar que chegará 
ao seu destino, e o trecho da entrevista anterior exemplifica a idéia com 
uma situação quotidiana, em que a relação de confiança é indispensável 
na lida com o desconhecimento. Nesse sentido, o segredo é visto pelos 
entrevistados como possuidor de uma funcionalidade, que é a de manter a 
estrutura organizacional, através da preservação das relações de autoridade 
nela existentes. Mas pode acontecer de, em determinados momentos ou 
situações, o segredo passar a ser “disfuncional”, ou seja, a sua existência, 
longe de obter a consonância com a autoridade, passa a sinalizar justamente 
sua ilegitimidade. A aura de misteriosa que a usina possui passou a servir 
de base para a denúncia de que não era uma fábrica suficientemente con-
fiável. As incertezas que envolvem a tecnologia nuclear geraram o atalho 
do segredo para sua viabilização e aceitação pelas populações; é possível 
adotar-se então a análise que Lowry desenvolveu, num contexto específico, 
para a realidade da Central Nuclear de Itaorna:

Minha experiência na confecção de uma pesquisa para o governo federal 
sobre problemas militares sugere que três das mais importantes funções 
latentes do segredo neste contexto são: a produção e proteção de um conhe-
cimento relativamente incerto e inútil, a conseqüente garantia de emprego 
individual e institucional e a extensão do segredo para áreas que envolvem 
suscetibilidades (LOWRY, 1980, p. 301-302).

Na época da implantação da Central, as usinas nucleares eram vistas em todo 
o mundo como alternativa energética; atualmente, elas enfrentam uma opo-
sição muito maior (POLLAK, NELKIN, 1981) porque os “efeitos colaterais 
do “progresso” – ou, nos termos de Beck (1992, a e b) e Giddens (1991), 
as “decorrências da circularidade da ciência” – estão muito mais visíveis, 
e tecnologia nuclear é um dos mais evidentes exemplos de “incerteza do 
conhecimento” (FUNTOWICZ, RAVETZ, 1993), devido ao problema sem 
solução do rejeito, entre outros. À incerteza desta tecnologia, acrescente-
se um motivo nacional para o segredo, oriundo dos percalços no modo de 
implantação da Central e no funcionamento do modelo operado no Brasil, 
que redunda em dificuldades de legitimação social para o projeto nuclear 
de responsabilidade de Furnas. Diante da ambigüidade que caracteriza a 
tecnologia nuclear, tanto em termos de risco quanto em termos de benefícios 
para a população local, há motivos objetivos para o segredo como estra-
tégia política, que pode ser entendida como um desdobramento prático do 
discurso de autoridade. Silenciar sobre algo é ter um “curinga” nas apostas 
do jogo político. Contra as múltiplas versões leigas, a discrição da ciência; 
o jargão vem em auxílio do sigilo para legitimá-lo sem esclarecê-lo. Ou, 
nas palavras de Balandier:
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As palavras do poder não circulam como as outras. A esta propriedade se 
liga uma segunda, que faz da linguagem política, a despeito das impressões 
contrárias que querem identificá-la a um ruído, ao vento, uma linguagem que 
se deve considerar “discreta”. Ela necessita de uma comunicação calculada; 
procura efeitos precisos; não desvenda senão parte da realidade, pois o poder 
também deve sua existência à apropriação da informação, dos “conheci-
mentos” exigidos para governar, administrar, e para exercer seu domínio. 
Os governantes gostam do segredo, o que é às vezes justificado pela razão 
de estado; e os governados sabem que “algumas coisas lhes são ocultadas”. 
A arte do silêncio é parte da arte da política (BALANDIER, 1982, p. 13).

A usina e a ignorância

O sigilo que reveste os procedimentos e informações das atividades nucleares 
não é algo típico do segmento social em foco ou do Brasil, sendo uma maneira 
mundialmente corriqueira de lidar com este domínio (POLLAK, NELKIN, 
1980 ; ZONABEND, 1989). Furnas preocupa-se agora em esclarecer o que 
acontece dentro de Angra I, e isto implica democratizar o conhecimento 
e as informações, que têm modos característicos de circulação tanto nas 
vilas quanto na usina. Em Praia Brava, o segredo por excelência é relativo 
às atividades da Central, embora a prática da socialização diferenciada das 
informações abranja outras áreas do cotidiano. Assim, a chefia da Central 
controla tudo o que acontece nas vilas e na usina, além de os moradores 
exercerem controle entre si e de os trabalhadores da usina resguardarem o 
que lá dentro acontece, inclusive de seus familiares.

Um exemplo da maneira pela qual as informações circulam nas vilas e 
em Furnas pode ser tirado da minha própria hospedagem. Aconteceu mais 
de uma vez de, ao ser apresentada a alguém ligado à chefia da Divisão de 
Apoio, que é o setor responsável pelos hotéis, ser identificada antes mesmo 
da apresentação terminar, o que nem sempre acontecia no balcão do hotel. 
Isto quer dizer que, enquanto a minha presença mal era notada nas vilas, 
já era sabida por aqueles funcionários com certa posição na hierarquia da 
empresa. Esse detalhe ilustra como há uma circulação eficiente de infor-
mações, da qual participam os que ocupam o alto da hierarquia, paralela 
ao sistema de comunicação informal das vilas, nem sempre fidedigno aos 
fatos, mas muito abrangente. Não é surpreendente que algumas pessoas 
de Furnas soubessem que havia alguém pesquisando a usina; também não 
surpreende a curiosidade demonstrada por empregados da hospedagem que 
faziam muitas perguntas. O interessante é o hiato na comunicação que existe 
entre usina e vilas, isto é, entre direção e demais moradores/trabalhadores, 
visível em várias situações.
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Os entrevistados são unânimes em afirmar que as atividades nas vilas são 
muito mal divulgadas e muito pouco freqüentadas. Inicialmente achei que 
só eu era surpreendida por palestras no cinema, debates com candidatos 
políticos ou suspensão do ensaio do coral. Contudo, minha impressão de 
que a desinformação poderia estar sendo dirigida especialmente a mim 
durou pouco. Como esses eventos, que descobria casualmente, eram pou-
co freqüentados, costumava indagar dos moradores, com quem já havia 
estabelecido algum conhecimento, por que não apareciam nos lugares. 
Invariavelmente mostravam desconhecimento: “palestra sobre o quê?”, 
respondiam com enfado. Ou então: “debate político? Mas é proibido... 
Deixa o Escritório Central saber...” (funcionária não-graduada de Furnas, 
numa conversa informal).

O outro lado dessa apatia e desinformação sobre o que ocorre ali, no espaço 
público da própria vila, é um excesso de especulação sobre o que pode estar 
acontecendo em algum recanto privado. Este modo de reprodução e criação 
da informação não é típico apenas dessas vilas; mas, sendo vilas ligadas 
a uma usina nuclear, em certas situações a fofoca quotidiana dá lugar aos 
boatos que angustiam e assustam porque informam – ou desinformam – 
sobre os acontecimentos da usina. Nas entrevistas, pôde-se notar um tom 
acusatório da parte dos moradores das vilas com relação aos opositores à 
usina, ao utilizarem o termo ignorância; este vinha sempre acompanhado 
de tentativas de minorar seu aspecto agressivo e/ou pejorativo através dos 
esclarecimentos de que a ignorância a que eles se referiam queria dizer falta 
de conhecimento ou de instrução. Os entrevistados argumentam que a falta 
de instrução ou ignorância da população brasileira é um ingrediente de 
peso para o incremento da corrente contrária ao funcionamento da usina. A 
mesma ignorância que, num outro momento político do país, possibilitou, 
segundo os próprios entrevistados, a viabilização da Central, hoje é vista 
como um entrave para a existência tranqüila da Central. Os vilenses repetem 
convictos que, em países desenvolvidos, as populações convivem bem com 
as Centrais nucleares porque têm melhor compreensão do que seja uma 
usina. Acreditam, portanto, que o desconhecimento sobre o funcionamento 
de Angra I seja o motivo de haver tanta oposição às usinas:

O ser humano teme o que não conhece. Antes de eu vir trabalhar aqui, eu 
pensava: “Deus me livre, vão fazer uma bomba”; mas fui pego a laço, não 
deu para fugir e estou aqui, sem problemas, há quase quinze anos (funcionário 
não-graduado de empreiteira).

Tem muita ignorância; quer dizer, essas pessoas ignoram a realidade (esposa 
de funcionário graduado de Furnas).

Tive a oportunidade de perceber que a ignorância ou desconhecimento 
com relação ao funcionamento da Central e sobre o Programa Nuclear 
Brasileiro também pode ser encontrada entre os próprios moradores e traba-
lhadores periféricos da usina. Porém sendo, em alguma medida, cúmplices 
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do segredo, que é em parte responsável pela propalada ignorância, não se 
sentem na condição de desconhecedores de seu próprio cotidiano. Se, por 
um lado, são vítimas do autoritarismo da ditadura e do sigilo, por outro, 
identificam-se de alguma forma com aqueles que promoveram este espaço 
secreto e segregado da sociedade brasileira. No entanto, consideram que a 
forma pela qual a Central foi implantada e as origens do próprio Programa 
Nuclear contribuíram para a desconfiança existente:

A sociedade brasileira não é bem esclarecida sobre o projeto nuclear. Ele 
nasceu na ditadura. Até hoje nós pagamos o pato desta usina ter sido imposta 
(funcionário graduado de Furnas).

Houve um erro básico na implantação do projeto que é a falta de informa-
ção. Isso aqui era Área de Segurança Nacional (funcionário não-graduado 
de Furnas).

Também a origem da própria forma de energia, cujo nascimento criou uma 
associação constante entre nuclear e bomba, é lembrada como mais uma 
causa:

O problema do nuclear é que ele nos foi apresentado através de duas bombas 
(funcionário graduado de Furnas).

Essa energia começou errada, explodindo, mas é uma opção importante para 
o nosso país (funcionário não-graduado de Furnas).

Fomos a um churrasco com parentes que são funcionários do BNDES. Eles 
perguntaram se a gente não tinha medo daquele troço explodir. Olha que 
ignorantes! (esposa de um funcionário graduado de empreiteira).

A energia nuclear tem vários usos, e tem usos pacíficos, mas todo mundo só 
fala da bomba (funcionário graduado de Furnas).

Basicamente os itens enumerados, que, para os entrevistados, explicam a 
oposição que enfrentam, se referem a um só tema: a questão da ignorância. 
Tudo se relaciona ao desconhecimento. Desconhecimento sobre a diferença 
entre usina e bomba (“na cabecinha dessas pessoas, a usina explode”, disse 
a esposa de um funcionário graduado de Furnas), desconhecimento sobre o 
funcionamento da usina inicialmente provocado pelos militares e depois man-
tido pela própria empresa (“Furnas achou que não valia a pena brigar com 
Carlos Minc”; “esse frenesi todo contra a usina é fruto do não-investimento 
da empresa nas comunidades locais”, comentou um funcionário graduado 
de Furnas) e desconhecimento dos usos pacíficos da energia nuclear e suas 
vantagens para o país (“Angra II vai tornar o RJ auto-suficiente em energia. 
A energia nuclear é uma energia limpa e é muito importante para o nosso 
país”, considerou um funcionário graduado da administração de Furnas).

A questão do conhecimento/ignorância parece estar sempre em jogo quando 
o assunto é Angra I ou os usos da energia nuclear. A discriminação que cada 
um, pessoalmente, pode sentir quando sai da Ilha da fantasia é entendida 
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como ignorância da sociedade como um todo sobre o que ali se passa. As 
notícias da imprensa e a oposição dos ambientalistas podem ser lidas sob 
a ótica inversa, mas conservando o mesmo tema, já que estes questionam o 
conhecimento técnico dos trabalhadores de Angra I. A ignorância passa a 
ser atribuída aos profissionais da usina:

As pessoas divulgam coisas que não conhecem. Do jeito que as pessoas 
falam, isto parece que é um barracão cheio de imbecil (funcionário não-
graduado de Furnas).

Em resposta à acusação de incompetência ou pouca seriedade dirigida pelos 
críticos de Angra I a seus empregados, os funcionários de Furnas estendem 
uma temática comum às vilas para a realidade da usina, que é a questão do 
Primeiro Mundo. Este é o lugar do reconhecimento profissional que eles 
recebem e, ao mesmo tempo, é de onde vem a tecnologia e o saber que 
abrem as portas para o progresso: “Nossa tecnologia é do Primeiro Mun-
do” ou “Isso aqui é Primeiro Mundo, tudo aqui é por computador, tem sete 
computadores.” (funcionário não-graduado de Furnas).

Com relação à Angra I, os entrevistados consideram que o antídoto para 
o desconhecimento decorrente de uma forma ilegítima de controle de 
informações seria a extensão da confiança que sentem a toda a sociedade 
brasileira, através do esclarecimento; este, entretanto, esbarraria naqueles 
que se opõem, não por ignorância, mas por posições políticas. O viés polí-
tico é o que os entrevistados consideram ser a verdadeira causa da oposição 
feita por um pequeno grupo de ecologistas e políticos que se servem do 
medo das populações vizinhas para ganharem espaço na mídia. O já citado 
caso da professora Beth ilustra esta acusação feita nas entrevistas de viés 
político, embasando as atitudes contrárias à usina. Além disso, os políticos 
profissionais e lideranças são acusados principalmente porque, segundo 
afirmam os entrevistados, têm contado com o auxílio fundamental dos 
meios de comunicação:

A Rede Globo ajuda porque ela quer ver tudo privatizado; e se a gente não 
souber mexer com a usina? Será que alguém quer que a Westinghouse venha 
tomar conta dela para gente? (funcionário graduado de Furnas).

Duas são as causas para a oposição: o desconhecimento e a intenção duvi-
dosa daqueles que querem tirar proveitos adventícios, levantando a bandeira 
do “meio ambiente”. Os ecologistas ou ambientalistas encarnam, para os 
entrevistados, freqüentemente esse papel, mas o poder dos técnicos que 
operam a usina, como eles mesmos lembram, tem efeitos mais contundentes 
do que o alcance da mídia:

Eu sou mais ecológico do que esses ecologistas, porque eu só jogo no meio 
ambiente o que eu sei que não vai fazer mal (alto funcionário de Furnas).



135

O termo ignorância tem assim um papel estruturador muito importante neste 
campo. Em primeiro lugar, ele desqualifica a pertinência da polêmica em 
torno da questão da existência da usina e de sua segurança. Se basta conhe-
cer para aceitar, as usinas devem ser sempre desejáveis. Mas aconteceu de 
um mesmo entrevistado utilizar, numa ocasião, o argumento da ignorância 
para explicar a oposição a Angra I, e, em outro momento, admitir que se 
dependesse dele:

não existiria usina nuclear no mundo; mas o que eu acho é já que esta está 
funcionando... eu também não gosto, mas por que mexer com essa que está 
aí, quietinha? (parente de um funcionário graduado de Furnas).

A desqualificação da oposição através da acusação de desconhecimento tem 
um caráter defensivo, já que os próprios entrevistados se mostram muitas 
vezes críticos com relação às reais necessidades do Brasil em explorar a 
energia atômica e, como se leu anteriormente, incrédulos sobre a validade 
disto para a humanidade. Ainda segundo as entrevistas, a ignorância, que 
atualmente parece tática defensiva, no passado foi mecanismo efetivo de 
dominação propositadamente cultivado pelos militares. Antes a ignorância 
era obtida com a prática do sigilo e de proibições rigorosas. Agora ela fica 
restrita aos “mistérios da tecnologia”, acontecendo preferencialmente no 
plano do discurso, da acusação. Então, com diferenças do passado para hoje, 
na defesa também pode ser encontrada uma tentativa mais discreta de im-
posição de uma determinada visão de mundo, através da suposta autoridade 
conferida ou auto-referida no ato acusatório – e conseqüente desqualificação 
dos opositores. A eficácia do saber como instrumento de poder é amplamente 
reconhecida, e Bourdieu é um dos autores que assinala esta relação:

A linguagem de autoridade governa sob condição de contar com a colabora-
ção daqueles a quem governa, ou seja, graças à assistência dos mecanismos 
sociais capazes de produzir tal cumplicidade, fundada por sua vez no 
desconhecimento, que constitui o princípio de toda e qualquer autoridade 
(BOURDIEU, 1996, p. 91).

A usina e a segurança

Nas conversas que pude ter com pessoas que moravam nas redondezas, e 
tinham alguma atividade em Praia Brava, como aulas na escola e atendimento 
no hospital, observei três tipos de reações com relação à usina. A primeira 
e mais rara delas foi a atitude de indiferença: “A usina? Ela tá aí, para mim 
tanto faz, ela nunca me fez nada!”. A segunda é de curiosidade, sendo que 
alguns jovens manifestavam vontade de trabalhar lá, reafirmando que não 
tinham medo algum, como se concordassem com os moradores que atribuem 
o medo à ignorância em relação ao funcionamento da Central. A terceira, 
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e a mais freqüente, é a desconfiança gerada por vários aspectos discutidos 
anteriormente.

O mais palpável dos problemas de Angra I para a população é o relativo à 
segurança de seu funcionamento, já que a intermitência de sua produção 
denuncia, aos olhos de seus opositores, falta de condições para operar. Apesar 
do hermetismo e complexidade que essa tecnologia mostra para os leigos, 
o pára-pára da usina é a confirmação pública de todas as suspeitas que são 
levantadas, com ou sem motivo, sobre sua existência. Seus funcionários se 
defendem com o argumento da ignorância e acham que aqueles que são 
contrários à usina não conhecem, de fato, a sua realidade. Segundo afirmam, 
ela é segura e vem sendo melhorada desde sua inauguração. Também se 
justificam lembrando a necessidade de paradas previstas periodicamente, 
para a troca de combustível, normais em qualquer usina nuclear. Entretan-
to, a população parece temer que os constantes defeitos de Angra I e as 
interrupções deles decorrentes, e que lhe valeram o apelido de vaga-lume, 
signifiquem pouca seriedade por parte de seus funcionários. Embora não 
escondam críticas à má qualidade da usina fabricada pela Westinghouse, 
seus técnicos não costumam atribuir a quantidade de paradas aos problemas 
estruturais da usina, e sim à conduta por eles adotada de pecar pelo excesso 
de cuidado e não pela falta.

Os funcionários de Furnas buscam dissociar as extensas paralisações dos 
problemas estruturais da usina, mas não negam que a existência de muitos 
embaraços de ordem técnica, por eles encarados, resultam do acordo com a 
Westinghouse, quando da compra de Angra I, feito em regime de contrato 
turn-key. Essa forma de contrato é como um pacote fechado, pois não se 
conhece completamente o que se está comprando. Isto logo mostrou seus 
graves inconvenientes:

O primeiro erro foi a forma de contrato. Muito bagulho da Westinghouse, 
ela jogou aqui. Hoje é uma usina mais dócil; algumas coisas precisam ser 
feitas, mas são caríssimas (graduado de Furnas).

Nós incorporamos melhorias; o que era mecânico agora é a laser. Os ame-
ricanos mandaram o que tinham de pior, a gente teve que corrigir sistema 
por sistema, adaptar para água salgada que eles disseram que era adaptada 
mas não era...Queimou um gerador por culpa da Westinghouse, e ela foi 
condenada a pagar pela justiça norte-americana; não sei se eles pagaram 
(não-graduado de Furnas).

Se, por um lado, os problemas vieram engrossar a corrente da população 
contrária ao funcionamento de Angra I, por outro, serviram de estímulo aos 
técnicos brasileiros que se sentiram reeditando a História, com um cavalo de 
Tróia nas mãos, numa afirmação da capacidade e do saber dos profissionais 
nacionais:
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A usina é uma escola; nós fomos aprendendo mas já desligamos muitas vezes 
por excesso de segurança, sem que houvesse necessidade (funcionário não-
graduado de Furnas ligado à operação).

Nós já sofremos muito com Angra I; Angra II é a nossa esperança (funcionário 
não-graduado de empreiteira).

Um engenheiro alemão declarou a um jornal brasileiro (O Estado de S. 
Paulo, 28 nov. 1990), após uma visita a Angra I, que se tratava de uma 
usina descaracterizada, devido a tudo que os brasileiros tiveram que agre-
gar ao projeto inicial, chamando a atenção para o aspecto problemático do 
que seus técnicos apresentam como vantajoso, que são as melhorias. Mas 
quando o tema é referido ao mundo tecnológico – e político – das atividades 
nucleares, para se escutar com exatidão o que se diz é preciso saber de onde 
vêm as palavras. No caso, um representante da Alemanha, país com o qual 
o Brasil firmou contrato para a construção das outras usinas de seu comple-
xo nuclear fluminense. Porém, a versão otimista de alguns empregados de 
Furnas prefere enfatizar a superação dos limites impostos pelas condições 
técnicas de Angra I:

sempre houve rigidez com a segurança da usina; precisa ter jogo de cintura e 
criatividade. A nossa usina é modelo para outras do tipo e que, por causa da 
falha original do projeto, também não podem funcionar com potência total; a 
nossa já bateu record mundial de disponibilidade, quer dizer, de todas as deste 
tipo, essa foi a que ficou mais tempo seguido rodando; o que é um orgulho 
para nós. Saiu até no JB; pequenininho, mas saiu (funcionário manutenção/ 
não-graduado/ de Furnas).

O progresso social e econômico esperado em vão pelo município parece ter 
sido uma realidade apenas para os vilenses e empregados da usina. Estes, 
moradores privilegiados das vilas de Furnas, mostram, em sua maioria, 
confiança na indústria nuclear: “Tecnologia avançada, segura, que evita 
blecautes”. As opiniões com excesso de otimismo ou ufanismo eram comuns 
nas entrevistas em que meu interlocutor ou tinha uma vinculação periférica 
com a operação do reator ou estava, devido ao posto que ocupava, preo-
cupado em fazer propaganda da usina. Na maioria das entrevistas com os 
trabalhadores lá de dentro, embora sempre enfatizassem a segurança que têm 
em seu trabalho, lidando diretamente com material radiativo, não deixaram 
de mencionar as dificuldades que enfrentam. Os técnicos da manutenção, 
da operação ou da radiologia, em suma, os profissionais cujas tarefas estão 
quotidianamente ligadas ao funcionamento de Angra I, apenas raramente 
se expressam propagandisticamente. Um deles comentou:

Tem muita mentira e algumas verdades no que dizem sobre Angra I. Por 
exemplo, uma mentira é que esta usina não é segura; no caso, a verdade é 
que ela é segura. Agora, dizer que ela agüenta blecaute, não. Isto é mentira 
(funcionário graduado de Furnas ligado à operação).
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Os técnicos lidam com um progresso tecnológico claudicante, porque, apesar 
de terem nas mãos uma representante do que foi considerada a tecnologia 
mais avançada em termos de Física, acabam tendo que funcionar como bri-
coleurs para suprir os problemas de projeto apresentados por Angra I. Para 
os moradores de Praia Brava e funcionários de Angra I, no entanto, a usina 
deve ser mantida na condição de representante de desenvolvimento, mesmo 
que este progresso não signifique nada de tão positivo, já que inexorável:

Para mim a usina é um mal necessário. Gera um mínimo de perigo, mas gera 
energia e concede empregos. Agora, ela, para mim, tem 99% de segurança, 
mas, se houvesse alguma coisa, Furnas conseguiria tirar as pessoas daqui 
(funcionário não-graduado de Furnas – burocracia).

Parece coisa do Primeiro Mundo! É a evolução, a gente tem que aceitar. O 
carro polui, mas ninguém vai a São Paulo a cavalo (funcionário graduado 
de Furnas – burocracia).

Medo de ser vizinha eu não tenho, mas se você me perguntar se sou a favor, 
não sou. Eu preferiria que não houvesse usina nuclear, mas todos os países 
têm (esposa de funcionário graduado de empreiteira).

Já foi comentado que Angra I passou, praticamente, todo o ano de 1993 e 
o ano de 1994 parada. No início, a paralisação foi devida a um vazamento 
no circuito do reator. Já que a usina havia sido desligada por causa deste 
acidente, os técnicos resolveram, segundo me informaram, aproveitar e 
emendar com a P5 (Parada número 5), pois já estava próxima a época da 
quinta troca de combustível. Porém, durante este período, a Prefeitura de 
Angra dos Reis embargou judicialmente sua atividade, alegando que não 
existia qualquer plano que salvaguardasse a população no caso de aciden-
te. Alguns funcionários concordaram com este argumento, uma vez que 
consideravam o PEE (Plano de Emergência Externa), até então existente, 
inviável por causa da precariedade da Rio-Santos. Na ocasião, dentre os 
entrevistados, uns afirmavam que Furnas tinha condições de, sozinha, eva-
cuar a área, outros diziam que não. No segundo semestre de 1994, vários 
setores da sociedade, como a Defesa Civil, as prefeituras de Parati e Angra 
dos Reis, a CNEN e Furnas, montaram um novo PEE e, em dezembro de 
1994, Angra I retomou seu funcionamento, parando somente em março de 
1996. O antigo PEE partia do princípio de que uma vasta área deveria ser 
evacuada em caso de acidente, o que tornava o plano muito difícil de ser 
cumprido; o novo levou em consideração estudos feitos depois de acidentes 
com usinas parecidas e considera que, apesar de tantas variáveis a serem 
levadas em conta, a necessidade de evacuar a área não abrangeria uma ex-
tensão tão grande, a ponto de incluir, por exemplo, a cidade de Angra dos 
Reis ou mesmo Mambucaba.

O Plano de Emergência Externa prevê o conjunto de ações a serem exe-
cutadas, no caso de acidente na usina, incluindo a distribuição de papéis 
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e a delegação da responsabilidade de cada instância para que as medidas 
de segurança necessárias, como, por exemplo, evacuação da área, possam 
ser realizadas. Tais providências são destinadas à segurança da população 
considerada externa, isto é, localizada entre 3 e 15 quilômetros do reator. 
Além do PEE, há o Plano de Emergência Local (PEL), de responsabilidade 
integral de Furnas, referente às regiões de Itaorna, enseada de Piraquara e 
Praia Brava, localizadas dentro de um raio de três quilômetros em torno do 
Edifício do Reator, numa área denominada de Zona de Planejamento de 
Emergência 1 (ZPE 1). A distância para o atendimento dos planos de emer-
gência é calculada a partir de círculos imaginários e concêntricos cujo centro 
é o reator. Cada um desses discos é denominado de Zona de Planejamento 
de Emergência, acrescida do número relativo à distância em quilômetros 
de Angra I. Assim, além da ZPE 1, existem outras quatro ZPE (3, 5, 10 e 
15), compreendidas entre 3 e 15 quilômetros do reator. Como já foi dito, 
estas são contempladas pelo PEE, com exceção das vilas de Mambucaba, 
propriedade de Furnas, e que, por isso, estão sob responsabilidade do PEL. 
A questão da distância é importante porque esta é considerada uma defesa 
contra os malefícios de uma dose de radiatividade. Quanto mais próxima a 
pessoa estiver da fonte de radiação, mais ela é atingida. Porém, uma pluma 
radiativa pode ser carregada pelos ventos ou mesmo pela água da chuva, o 
que faz das condições meteorológicas um tópico essencial na avaliação das 
proporções de um acidente por escape radiativo.1 Existem vários tipos de 
problemas possíveis e, para classificá-los, há uma escala internacional que os 
identifica conforme sua gravidade; nos Planos estão as diretrizes referentes a 
cada um desses tipos de incidente, cuja inclusão nesta ou naquela categoria 
é feita pelos técnicos da usina.

No verão de 1996, choveu muito, e houve várias quedas de barreiras, com 
bloqueio da estrada Rio-Santos. A prefeitura de Angra fez toda uma mo-
vimentação para desligar a usina, pois, estando a estrada bloqueada, não 
haveria como transportar a população em caso de acidente. A usina parou 
antes da data inicialmente prevista pelo superintendente, que me afirmou que 
o desligamento deveria ocorrer em abril para troca de combustível, tendo 
acontecido em 15 de março de 1996, quando o PEE caiu novamente sob 
suspeição, desta vez pela Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente 
(FEEMA). Esta faceta da segurança de Angra I, que é a que diz respeito à 
população como um todo, em caso de acidente, traz sempre a pergunta sobre 
as reais possibilidades de se proteger, transportar e abrigar o contingente de 
moradores passível de sofrer as conseqüências imediatas de um problema na 
usina. Para amenizar esta tensão, os setores envolvidos vêm tentando chegar 
a um PEE definitivo, o que é fundamental para Angra I, pois uma usina que 

1 Por isso, o enguiço dos equipamentos da usina destinados à previsão da direção dos 
ventos é considerado um incidente operacional importante, que exige o envio de relatório 
à CNEN.
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não esteja dentro das normas de segurança mundialmente aceitas não pode 
funcionar e, para tanto, é preciso que haja um PEL e um PEE.

A desconfiança ligada à segurança relativa ao próprio funcionamento da 
Central, e que deu origem ao apelido de vaga-lume, parece tornar o problema 
da adequação do PEE ainda maior. Os técnicos afirmam que a preocupação 
existente seria compreensível se houvesse um risco iminente. Embora saibam 
que o PEE faz parte de um usina segura, muitas vezes agem defensivamente, 
afirmando que a exigência do PEE tem uma intenção muito mais política do 
que justa; na discussão, as instituições que, com direito, reclamam por um 
PEE factível deixam subentendido o argumento de que a usina é insegura, 
pouco séria, como se apenas a exigência de um PEE não fosse justificada 
por si só. É como se a exigência do PEE denunciasse a falta de condições 
de operação de Angra I, advogada por segmentos da sociedade brasileira, 
no qual a prefeitura de Angra dos Reis se enquadrou em alguns momentos. 
Por isso, os técnicos, por sua vez, reafirmando a segurança da usina, acusam 
de manipulação política a reivindicação dos setores envolvidos. E assim 
segue uma das polêmicas em torno da segurança da Central.

Para aqueles que não confiam na segurança da usina, o problema se inicia 
antes mesmo de se ligar o reator, na proteção do espaço físico que a cerca. 
O Greenpeace fez um manifesto no fim de 1995 (O GLOBO, 26 nov. 1995), 
para mostrar a precariedade do sistema de segurança da usina, e alguns de 
seus membros chegaram num bote à Praia de Itaorna, subiram no Prédio do 
Reator de Angra II e estenderam sua bandeira. Ouvi numa das entrevistas, 
com moradores de Praia Brava, que:

Os caras [da usina] agiram pessimamente com o Greenpeace. O Greenpeace 
mostrou que a usina é, cercada por um monte de guarda barrigudo. O Gre-
enpeace chegou na hora do almoço, quando tá todo mundo fora. Mesmo sem 
reator, Angra II já é considerada Área de Segurança Nuclear pelo Sipron, 
que é o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, criado por um 
decreto-lei e ligado à Secretaria de Assuntos Estratégicos. Os caras podiam 
ter atirado no Greenpeace, mas ouviram um cara falando inglês e ficou todo 
mundo sem saber o que fazer.

O trecho anterior mostra que a desconfiança compartilhada pelos participan-
tes do Greenpeace, mesmo que muito raramente, pode ser encontrada entre 
os moradores das vilas, que não abrigam apenas funcionários de Furnas. 
Estes últimos jamais concordariam que o Greenpeace mostrou o que a usina 
é, porque são unânimes em afirmar a segurança de Angra I. E também, sem 
entrar no mérito da gravidade do feito, já que não é objetivo do trabalho, o 
incidente teve como alvo Angra II, que ainda não está em funcionamento, 
e não Angra I, que é a que está em questão, neste trabalho.

A atitude jocosa do Greenpeace exemplifica a contrapartida da já comentada 
acusação de ignorância dos vilenses para com os opositores. Desqualificando 
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o sistema de segurança da Central, seus componentes tentam inverter as 
posições a respeito de quem detém o conhecimento. Assim como o “bobo 
da corte” pode revelar a essência escondida do poder com um uso preciso 
de sua marginalidade (é apenas um bobo) e sua “centralidade” (fala aos po-
derosos e sobre os poderosos), o Greenpeace pode, nesse papel, representar 
a inversão da acusação, conforme mostra Balandier:

O Bufão desaloja o que está oculto, e a desordem embrulha as categorias; 
porém ele sai da ordem na passagem de seus empreendimentos (BALAN-
DIER, 1982, p. 42).

A confiança que os funcionários de Furnas depositam na usina não é adotada 
incondicionalmente ou automaticamente por seus familiares; as exceções 
foram notadas quando o marido não é graduado e tem um cargo de impor-
tância relativa na usina. As esposas daqueles diretamente envolvidos com a 
operação da usina não querem dar margem a que se pense que colocam em 
dúvida a competência de seu próprio marido, ao explicitarem algum receio 
que porventura tenham. As outras, ao contrário, parecem poder se expressar 
mais espontaneamente com relação às suas incertezas, evidenciando que não 
é certo que os maridos consigam passar para elas suas próprias convicções 
de que não há motivos para se temer um acidente:

Tenho medo por mim, por minhas filhas. Tenho medo de um vazamento tipo 
Goiânia ou Chernobyl (esposa de funcionário não-graduado de Furnas).

Eu mesmo, morando aqui na vila, tinha medo; e só perdi agora; quer dizer, 
gostar eu não gosto, mas ela é segura, eu vi isto na visita que fizemos (esposa 
de funcionário graduado de Furnas).

Rezo todos os dias e acredito que todos aqui façam o mesmo (esposa de 
funcionário não-graduado de Furnas).

As poucas entrevistas em que as mulheres dizem ter medo da usina, nor-
malmente, apontam também um outro objeto de preocupação, que afirmam 
ser o principal, e que freqüentemente nada tem a ver com a usina, como é o 
caso dos acidentes de automóvel. Mesmo quando a hipótese de um incidente 
em Angra I é levantada, a usina é poupada de seu papel potencialmente 
atemorizante:

Tem risco de uma explosão, mas eu não tenho medo da usina. Eu tenho medo 
é da estrada. Como a gente vai fugir daqui se houver uma explosão? (esposa 
de funcionário não-graduado de empreiteira).

A usina pode oferecer perigo, mas eu tenho mais medo é da estrada (esposa 
de funcionário graduado de Furnas).

Previsivelmente, entre os trabalhadores, nenhum afirmou ter medo. Os 
entrevistados que demonstravam desconfiança ou eram empregados de 
empreiteiras, e não trabalhavam na operação de Angra I, ou eram as espo-
sas – destes ou, ainda, de funcionários de Furnas. Só um técnico de Furnas, 
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recém-transferido na ocasião para Angra I, afirmou que: “tinha medo antes 
de chegar, agora não tenho mais. Contra [a usina nuclear] todo mundo é, mas 
trabalhar é preciso”... Porém, o ar de reprovação dos colegas o desconsertou. 
O medo é geralmente atribuído ao desconhecimento ou, então, à ignorância:

Não tenho medo algum. Meu marido está em todos os lugares na usina, super 
bem informado (esposa de funcionário de empreiteira).

As pessoas têm medo, são contra porque são ignorantes, não são esclarecidas, 
não têm o conhecimento completo (não-graduado de Furnas).

Quem tem medo é porque não conhece, não tem informações sobre a usina 
(graduado de Furnas).

Para os moradores e empregados “periféricos”, segurança significa ausência 
de acidentes. Para os técnicos, além disso, significa métodos de trabalho 
que minimizam doses de radiatividade e evitam contaminação. Os técni-
cos, com a proximidade e a possibilidade de controle do reator, associam a 
confiança que depositam em Angra I ao conhecimento que desenvolveram 
e acumularam ao longo dos anos de operação:

Eu me sinto muito seguro, muito tranqüilo. A gente conhece a usina. Não 
fico com o temor de a qualquer momento ouvir uma sirene (Prot. Rad./não-
graduado/Furnas).

É muito segura, eu trabalho nela, posso assegurar isto para você (graduado/
Furnas/operação).

Furnas, desde a época do acidente de Chernobyl, tem-se preocupado em 
mostrar as diferenças tecnológicas existentes entre a usina da Ucrânia e 
a de Angra dos Reis. Os moradores de Praia Brava, em suas entrevistas, 
explicavam a impossibilidade de acontecer algo semelhante com a usina 
fluminense: “Se eu morasse em Chernobyl, teria medo; aqui, não! Lá o reator 
não tinha proteção alguma” (operação/graduado de Furnas).

Os técnicos não deixam de afirmar as rígidas exigências que caracterizam 
a formação profissional daqueles que trabalham na usina, além de sempre 
mencionarem as garantias que contribuem para a segurança tecnológica 
de Angra I. Uma é o próprio Prédio do Reator, que tem uma parede de 
Contenção capaz de impedir vazamentos para o ambiente.2 Participei de 
uma reunião de planejamento de Parada, que é feita diariamente, com a 
presença dos supervisores, em que houve vários comentários sobre uma 
válvula que estaria vazando. A palavra vazamento foi, portanto, repetida 
muitas vezes; ao final da reunião, um dos supervisores, juntamente com 
2 Essa palavra, vazamento, é “tabu” em Angra I, principalmente desde o acidente de 1993, 

quando um vazamento no sistema do combustível se transformou, para o público, num 
vazamento para o exterior da usina, isto é, mar e ar. Os relatórios de incidentes de trabalho 
referentes ao período não estão disponíveis na Biblioteca do Centro de Treinamento, mas 
o certo é que ninguém demonstrou publicamente ter havido aumento da radiatividade no 
meio ambiente.
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aquele que me acompanhava, achou necessário me explicar sobre a válvula, 
julgando que eu poderia ter entendido que havia um vazamento radiativo. 
Outra é a duplicação dos sistemas, obedecendo a dois critérios: o de redun-
dância e o de independência; isto quer dizer que, paralelo ao sistema que 
está operando, o que envolve parte elétrica, mecânica e o que atende ao 
reator, existe um outro circuito idêntico cujas peças são alinhadas, ou seja, 
entram em funcionamento, na medida em que haja necessidade. No caso de 
uma falha em algum ponto do sistema ativo, a substituição pode ser feita 
acionando-se a duplicata. A terceira é que a tolerância de erros é mínima, o 
que significa dizer que as peças são feitas com alta precisão, diminuindo a 
chance de problemas no funcionamento. Em sua maioria, os entrevistados 
mostram que a confiança que têm na segurança da usina é fundamentada 
na tecnologia atestada pelos técnicos e na competência destes, que são ou 
seus familiares ou seus vizinhos:

Se não fosse segura, nem meu marido trabalharia nela, nem nós moraríamos 
aqui (esposa de não-graduado de Furnas).

A usina é segura, ela é automática, qualquer coisa, ela é desligada. Agora, 
o perigo existe e existe em qualquer lugar (não-graduado de empreiteira).

A usina é segura. Por exemplo, em Volta Redonda, tenho um cunhado que 
trabalha lá na CSN. Todo dia morre gente e ninguém fala. Por quê? Só porque 
não é uma usina nuclear? (não-graduado/Furnas/operação).

Na questão da segurança, novamente se observa a diferença entre os dis-
cursos daqueles que trabalham diretamente na lida com a operação da usina 
e aqueles que têm um outro tipo de serviço. Enquanto os primeiros dão 
opiniões de forma mais ponderada, estes últimos, assim como as esposas 
entrevistadas, demonstram um otimismo maior, adotando uma versão co-
mum à propaganda da usina; neste caso, os números e percentagens podem 
ser utilizados numa tentativa de acrescentar autoridade ao discurso que eles 
próprios consideram leigo:

A usina não é perigosa. O sistema de segurança dela é forte e o risco de 
contaminação é fraco. Fraco no sentido de que existe um mínimo no padrão 
da CNEN ( não-graduado de empreiteira – manutenção das vilas).

Essa usina é 100% segura (não-graduado de Furnas – administração).

Entre os moradores encontra-se uma visão da segurança da usina que 
trabalha com possibilidades remotas. A eventualidade de um problema na 
usina, então, seria algo quase impossível a ponto de torná-la 100% segura; 
raramente se encontra uma concepção onde se explicita a possibilidade real 
de um acidente. É como se fosse uma hipótese virtual de trabalho. A única 
exceção a este modo de pensar foi dada numa entrevista em que a moradora 
demonstrou acreditar que algo pudesse acontecer, com uma possibilidade 
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maior do que a normalmente considerada pelos entrevistados, mas ao mesmo 
tempo demonstrando que não acredita no risco iminente de um incidente:

A usina não é perigosa, é segura; na verdade, ela nem é perigosa nem segura. 
O problema não é a usina, o problema é que ela está nas mãos de pessoas 
que podem errar, como todo mundo (esposa de funcionário não-graduado 
de Furnas).

Na afirmação, parece haver uma tentativa de se contrapor à idéia de que a 
segurança só pode ser entendida como a impossibilidade de algo de errado 
acontecer, por um lado; e, por outro, a assunção de que a ausência de um 
perigo iminente impede que Angra I possa ser considerada perigosa. Mas ela 
acrescenta também uma observação interessante e que toca a sensibilidade 
dos moradores de perto, que é a questão da falha humana, não como uma 
clava de oposição ou acusação, mas um dado da realidade. A existência de 
um culpado, um responsável a ser localizado, em caso de acidente, inocen-
taria o Estado e a tecnologia, mas sinalizaria para a falibilidade dos homens 
que manipulam os botões que garantem a paz de Angra. Técnicos e demais 
moradores não a consideram perigosa, já que não existe risco iminente, e os 
que leram meu trabalho freqüentemente o reprovavam, lamentando que eu 
ainda conservasse, mesmo depois de tantas visitas e entrevistas, uma idéia 
errada da usina, como se ela fosse perigosa.

O segredo pode ser transformado num signo de poder e, no caso de Angra I, 
ele vem centralizando uma série de disputas numa arena onde se enfrentam 
inúmeros atores. É o poder dos homens desafiar a natureza e populações, 
liberando doses de radiatividade no “meio ambiente”; é o poder da socie-
dade civil desafiar o Estado, testando a segurança da Central, como fez o 
Greenpeace; é o poder do Estado brasileiro barganhando com os outros dos 
quais se compra a tecnologia; é o poder da mídia de veicular suas imagens 
ou o poder de Furnas de construir uma nova sobre si mesma etc. É a partir 
desses conflitos que se pode entender, seguindo as pistas da análise de Bour-
dieu, a disputa de classificações existentes, onde secreta, segura, perigosa e 
ignorante são acusações e definições que passam a instituir uma realidade:

ao estruturar a percepção que os agentes sociais têm do mundo social, a 
nomeação contribui para constituir a estrutura desse mundo, de uma maneira 
tanto mais profunda quanto mais amplamente reconhecida (isto é, autorizada). 
Todo agente social aspira, na medida de seus meios, a este poder de nomear 
e de constituir o mundo nomeando-o: mexericos, calúnias, maledicências, 
insultos, elogios, acusações, críticas, polêmicas, louvações, são apenas a 
moeda quotidiana dos atos solenes e coletivos de nomeação, celebrações ou 
condenações de que se incumbem as autoridades universalmente reconhe-
cidas.(...) O insulto, assim como a nomeação, pertence à classe dos atos de 
instituição e de destituição mais ou menos fundados socialmente, através dos 
quais um indivíduo, agindo em seu próprio nome ou em nome de um grupo 
mais ou menos importante numericamente e socialmente, quer transmitir 
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a alguém o significado de que ele possui uma dada qualidade, querendo ao 
mesmo tempo cobrar de seu interlocutor que se comporte em conformidade 
com a essência social que lhe é assim atribuída (BOURDIEU, 1996, p. 82).

A recusa dos técnicos em dizer que a área próxima ao reator é perigosa, 
ou que a própria usina é perigosa, tem dois motivos. O primeiro é que o 
termo pode ser usado em vários sentidos e graus, o que é um problema de 
significação não propriamente da ordem da linguagem, mas da ordem da 
estrutura social, conforme será discutido; o segundo é eminentemente po-
lítico, ou seja, concordar publicamente que é perigosa é abrir mão de sua 
visão de mundo: é o técnico que deve “classificar” a usina, e não o leigo. 
À usina dedicam a maior parte de suas vidas, longe de a perceberem como 
uma ameaça, é uma fonte de prestígio profissional e subsistência. Mais uma 
vez, Bourdieu é esclarecedor:

O poder das palavras é apenas o poder delegado do porta-voz cujas palavras 
(quer dizer, de maneira indissociável, a matéria de seu discurso e sua maneira 
de falar) constituem no máximo em testemunho, um testemunho entre outros 
de garantia de delegação de que está investido (1996, p. 87).

A usina e o perigo

Anthony Giddens (1991, p. 136-138) enumera alguns tipos de reações ao ris-
co: a “aceitação pragmática”, que é o entorpecimento da ansiedade expresso 
na fórmula “não penso nisso”; o “otimismo sustentado”, que é a persistência 
da “fé iluminista no poder da razão” contra as ameaças; o “pessimismo cí-
nico”, que é a reversão da ansiedade em humor, e o “engajamento radical”, 
que é a contestação prática contra as fontes de perigo. Conforme esta escala 
de reações ao risco, pode-se identificar os ecologistas ou ambientalistas 
como pertencentes ao grupo que opta por um “engajamento radical” para 
evitar riscos. Nas entrevistas também se evidenciou o modo “pessimista” de 
tratar o risco oferecido pela usina, visível nas afirmações de que o homem é 
destruidor por natureza ou que a usina é um mal necessário. Outra reação 
encontrada é a da “crença iluminista na razão contra as ameaças”, liderada 
pelos técnicos, mas compartilhada pela ampla maioria dos entrevistados, 
nítida no modo de se referir a Angra I e à sua própria condição de traba-
lhadores, quando repetem que o ser humano se acostuma a tudo. Há ainda 
a “aceitação pragmática”, quando o entrevistado nega ou atenua o risco, 
enumerando as coisas mais perigosas do que a Central como, por exemplo, 
transitar na Rio-Santos ou morar no Rio de Janeiro; e ainda equiparando-se 
o perigo ali existente a todo e qualquer risco, que é a atitude mais comum. 
Frases do tipo risco existe sempre, em qualquer lugar e tudo na vida é pe-
rigoso são refrões de quase todas as entrevistas. Esta idéia é partilhada por 
todos, técnicos e leigos, embora a apresentação do argumento mude:
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Nenhum morador pensa nisto. Nunca ouvi comentário numa reunião social 
sobre os perigos da usina, por exemplo. Com Angra II, a tendência é dimi-
nuir o risco, a tendência é melhorar. Meu marido já entrou na usina, e se 
houvesse alguma coisa mais séria, ele não ficaria aqui (esposa de graduado 
de empreiteira).

A usina é menos perigosa que esta estrada. Perigo tem em tudo (graduado 
de Furnas/ operação).

Moro perto de acordo com a área da usina, estamos na primeira área de risco, 
mas isto é só no papel (adm./não-graduado de Furnas).

Não existe nada impossível; o que existe é um custo, há riscos aceitáveis. 
Este aqui não é maior do que outros que a vida humana já conhece. Vivemos 
num mundo estocástico. O perigo é relativo. É perigoso dirigir? Tem um 
risco associado. Só se tem medo do que se desconhece (Prot. Rad./ graduado 
de Furnas).

Dos trechos anteriores, o último é o único retirado da entrevista de um 
especialista, e oferece um exemplo da ampla convicção na superioridade 
da razão quando se trata de controlar/conhecer a natureza e desenvolver 
tecnologia. No trecho, nota-se ainda que a mesma lógica dos demais entre-
vistados é transformada em rigor de cálculo, apresentando versão contábil 
para o risco. Este pode ser visto sob seu aspecto estocástico ou também pelas 
conseqüências a ele associadas. Para o primeiro caso, existem, por exemplo, 
contas que aferem o quão provável se estima ser um acidente:

A probabilidade de ocorrência de um acidente extremamente sério com um 
reator nuclear é aproximadamente 1/100.000 por reator/ano, de acordo com 
alguns cálculos teóricos. Para outras estimativas críticas esta probabilidade 
é cerca de 1/10.000 por reator/ano (ROSA et al., 1988).

Assim, pode-se traduzir este cálculo sobre a chance de um reator fundir, tipo 
o ocorrido em Three Miles Island, como sendo muito baixa, e é a partir desta 
forma de estimativa que os técnicos afirmam que a usina não é perigosa. 
Fazer o contrário, isto é, perceber ou valorizar o risco por suas conseqüências 
seria assumi-lo por seus efeitos serem aceitáveis, independentemente de ser 
algo remoto ou iminente em termos de ocorrência, e esse tipo de visão não 
foi encontrada entre os entrevistados. Mesmo uma entrevistada que consi-
derou que os malefícios de um acidente nuclear são inigualáveis afirmou 
morar com tranqüilidade ao lado da usina, pois considerava desprezível a 
possibilidade de algum incidente mais sério. Esta noção probabilística do 
perigo explica, em parte, a sua negação (não há risco algum), sua atenu-
ação (o risco existe, mas é mínimo) e sua generalização (risco existe em 
todo o lugar), sendo que esta última é uma maneira também de realizar as 
duas outras posturas, já que os efeitos de um acidente radiológico têm suas 
especificidades. É igualmente possível compreender quando os técnicos se 
sentem ofendidos com a posição das populações circunvizinhas, que vêem 
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o risco sob a ótica de seus efeitos. A reação à usina se deve ao que ela pode 
vir a causar e não se essas conseqüências são ou não remotas. Porém, a visão 
da periferia traduzida para a noção estocástica compartilhada pelas vilas 
parece ser um cálculo inverso, em que o que se pressupõe é a possibilidade 
iminente de catástrofe. Entre as populações vizinhas, o “cálculo” que há é 
que elas nada ganham para correrem um risco – remoto ou iminente – que 
foram obrigadas a assumir.

Os moradores das vilas fizeram uma opção quando lá foram morar e tra-
balhar; a assunção do risco a partir de uma decisão pessoal e autônoma, 
ou, pelo menos, assim por eles entendida, cria a chance de se enxergar o 
perigo pela óptica da troca, ou, como o técnico mencionou, o risco passa 
a ser algo associado a um benefício e, portanto, passível de ser enfrentado 
e até diminuído. É assim que se pode interpretar a visão dos entrevistados 
ao serem indagados se o funcionamento de Angra II aumentaria o risco de 
acidente. Nos trechos a seguir fica clara a dimensão da troca quando se fala 
em risco, para os entrevistados, pois o que Angra II traz de bom passa a 
justificar o que ela possa trazer de mau. Assim algumas esposas e técnicos 
periféricos se referiram ao significado de mais uma usina, Angra II, entrar 
em funcionamento:

Angra II não aumenta o risco, ela está trazendo o progresso (adm./ não-
graduado de Furnas).

Angra II não traz mais risco; ela tem uma tecnologia maior que a primeira. Ela 
melhoraria muito a vida de muita gente, gerando empregos e não deixando 
ter problemas de blecaute (esposa de não-graduado de empreiteira)

Angra II funcionando vai melhorar 100%, porque vai trazer mais emprego 
e energia (adm./não-graduado de Furnas).

Existe uma associação bem enfatizada entre conhecimento sobre o reator 
e confiança no seu funcionamento; porém, também já foi dito que esta 
confiança pode aparecer com mais ênfase e mais otimismo nos discursos 
dos entrevistados cujas tarefas estejam distantes da operação da usina e que 
criam um dispositivo de anulação do risco pela confiança depositada nos 
“domadores” do reator. Entre estes últimos, a base da confiança é a possibi-
lidade direta de controle, já que têm um instrumento a mais para lidar com 
o risco, que é o conhecimento especializado. O risco, desta forma, torna-se 
algo controlável e, portanto, diminuto, conforme se percebe nos trechos de 
entrevistas com trabalhadores da usina transcritos a seguir:

Quando a gente conhece, vê que não corre risco algum (Prot. Rad./graduado 
de Furnas).

Para todos os riscos previstos tem uma prevenção (graduado de Furnas/
operação).
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Não é que a área controlada seja perigosa, eu não usaria esse termo, mas não 
é a mesma coisa de estarmos em nossa casa, despreocupados. Tomando-se 
os cuidados devidos, ela não é perigosa (graduado de Furnas/ operação).

Pelo que conheço da usina, nós temos perigo, mas é um perigo controlado. 
Eu sou um camarada treinado; não sou nenhum expert mas sei que trabalho 
sem me acabar psicologicamente (não-graduado/Furnas/operação).

De um modo geral, a preocupação dos entrevistados era mostrar que, 
estando o perigo sob controle de profissionais gabaritados técnica e psico-
logicamente, o risco do nuclear em nada diferia de outro e qualquer risco, 
na possibilidade de controle e, portanto, na disposição de se conviver com 
ele. Uma das perguntas que costumava fazer aos entrevistados era sobre a 
possibilidade de acontecer um “acidente” e que tipo de “acidente” seria. A 
resposta mais comum entre os funcionários de Furnas e suas esposas era: 
“Ah, é muito difícil acontecer um acidente aqui; eu não fico pensando nessas 
coisas”. Algumas entrevistadas, casadas com trabalhadores de empreiteiras, 
entretanto, manifestavam seu temor com relação a um “acidente nuclear”:

Depende muito da gravidade do problema. Por isso, eu tenho no Rio um 
apartamento vazio, com tudo dentro, porque a radiatividade fica nas coisas 
e eu não vou poder levar nada. Só o essencial (esposa de não-graduado/
empreiteira).

Meu marido me aconselha a ir com as crianças para São Paulo em caso de 
acidente; mas eu espero por ele. Há pontos de reunião para esperar ônibus ou 
não sei o quê. Mas eu não quero pensar nisso. O ideal é ter sempre o tanque 
do carro cheio. Se você ficar pensando, você acaba ficando neurótica, nem 
é bom pensar. Aqui é seguro, todo lugar é perigoso. No Rio, você estar às 
dez horas na rua é suicídio. Aqui, fugir é o menos problemático; mas e o 
depois? A contaminação? (esposa de graduado/empreiteira).

Quando cheguei à Praia Brava, notei que os automóveis eram símbolos 
importantes da hierarquia. Todas as casas têm um carro na frente. De-
fronte às casas baixas, pode haver mais de um e, pelo carro, nota-se o 
padrão aquisitivo do dono e sua posição na empresa. É comum indicarem 
o endereço de alguém citando o tipo de automóvel que o morador possui: 
“Fulano mora naquela casa que tem um Monza branco na frente”. Porém, 
numa conversa, com um funcionário de Furnas, percebi que os automóveis 
poderiam ser mais que distintivos; eles são o investimento ideal para os que 
pensam numa perspectiva de evacuação provocada por acidente nuclear. 
Além de os carros particulares serem o meio de transporte com que preten-
dem contar, no caso de algum problema, são um patrimônio que pode ser 
conservado mesmo se a mudança for feita às pressas. “Tem gente aqui que 
não compra nada, para não ter que deixar para trás, em caso de acidente”, 
afirmou aquele funcionário, esquecendo que o automóvel parece ser um 
artigo obrigatório para os moradores das vilas. Na carta a que já me referi 
outras vezes, o ex-superintendente discorda de se interpretar o cultivado 
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apreço pelos carros como um meio de se investir em algo que poderia – e 
deveria – ser conservado em caso de pane na usina:

Dentre os aspectos folclóricos, digamos assim, foi observada a questão do 
carro novo como um medo latente e relacionado ao Plano de Emergência. 
Permito-me discordar e classificar esta prática como um dos sinais de osten-
tação e competição absolutamente presentes neste tipo de vida em Vila. Não 
só em Angra, como nas demais vilas similares. A competição é trazida de 
dentro do ambiente do trabalho e permeia para o dia-a-dia familiar através 
de um consumismo exacerbado que muitas vezes compromete o orçamento 
familiar, trocando-se o fundamental pelo supérfluo. Neste aspecto, o auto-
móvel é o símbolo máximo do status. É muito comum casas modestas dos 
tipos inferiores equipadas com automóveis que certamente custaram muito 
sacrifício.

O que melhor ilustra esta prática é a “síndrome da piscina”. Até cerca de 2 
anos atrás, o Clube de Praia Brava tinha piscina, e o de Mambucaba não. 
Pois bem: a maioria das casas de Mambucaba possui piscinas particulares 
no quintal, e em Praia Brava quase não há piscinas particulares nos quintais. 
Devo observar que, pela freqüência observada nas piscinas, trata-se de uma 
atividade, em função da presença da Praia, apreciada por poucos. A questão 
é puramente da competição.

Há dois tipos de acidentes considerados pelos entrevistados: a explosão e o 
vazamento. Como a explosão é freqüentemente caracterizada pelos técnicos 
como fisicamente impossível de acontecer, algumas pessoas, que ou enten-
deram ou simplesmente aceitaram (“por que não explode, eu não me lembro 
agora para te explicar, mas você indo na usina, eles te falam. O graudão 
lá que deu a palestra pra gente explicou tudo detalhadamente; quer dizer, 
explodir, não explode” – ouvi de uma entrevistada quando perguntei por 
que era impossível explodir), citam apenas a possibilidade de vazamento:

Não acredito em explosão. Qualquer coisa que acontecer virá pelo ar, e 
qualquer lugar, até o Rio de Janeiro, será atingido (esposa de não-graduado 
de empreiteira).

Meu marido falou que explodir não explode; pode ter é vazamento, vazar 
um gás (esposa de graduado de Furnas).

Alguns entrevistados pareciam gostar de mencionar que a situação por mim 
aventada, de um acidente, bem poderia ser uma “catástrofe” e, neste caso, 
Praia Brava ou Rio estariam sob a nuvem radiativa; desta forma, devolviam 
para mim a provocação de um malabarismo mental desagradável:

Se acontecer alguma coisa, não vai acontecer só comigo. Em termos de raio, 
Sepetiba, até Rio e São Paulo serão atingidos (não-graduado de empreiteira).

Depende do acidente. Um acidente mesmo, tanto faz estar em Praia Brava 
ou no Rio... (esposa de não-graduado de empreiteira).
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Os entrevistados foram unânimes em afirmar que, se houver um acidente 
que torne necessária a evacuação da área, os moradores não voltarão; com 
exceção dos técnicos que lembravam as determinações dos planos de emer-
gência, segundo as quais, após 24 horas de um acidente com evacuação 
da área, faz-se nova avaliação para trazer ou não a população de volta, os 
entrevistados preferiram enfocar a correria e a confusão instaladas logo ao 
se ouvirem as sirenes:

Evacuando a área, ninguém voltaria por causa da radiação (esposa de não-
graduado de Furnas).

Se houvesse algum acidente, com certeza, não voltaria a funcionar. Ninguém 
volta aqui se precisar evacuar. Nós recebemos um folheto de Furnas para 
colocar atrás da porta, para termos noção dos passos que devem ser dados 
em caso de acidente (não-graduado de empreiteira).

Já imaginou a correria? A fila de carros para sair, todo mundo querendo sair 
primeiro? (esposa de graduado de Furnas).

No papel é tudo certo, mas na hora é que se vê se funciona. Mais provável 
de ser a maior confusão! (não-graduado de Furnas).

Com toda a confiança no saber dos técnicos, parece existir um momento, 
representado como fuga, nas entrevistas, que abre espaço para que a tran-
qüilidade ceda ao pânico, pelo menos nos exercícios de imaginação. O 
imprevisto parece questionar os laços de crédito que unem as instâncias 
da hierarquia; a população externa, que não habita as vilas residenciais, 
fica sob a responsabilidade de vários órgãos para ser transportada, caso um 
acidente exija isto. Os moradores sabem que poderão ser transportados pela 
empresa, mas preferem contar com seus carros particulares e, deixando suas 
residências individualmente, as regras comunitárias estarão suspensas, trans-
formando-se a saída/fuga num caos, como fantasiam muitos entrevistados.

Existem três especificidades na construção vilense do risco, isto é, três 
características que constituem a maneira de incorporá-lo ao cotidiano. A 
primeira é a estrutura hierarquizada à qual é delegada a averiguação do 
perigo e a proteção com relação a ele, com todas as relações de confiança 
e sentimento de segurança que ela acolhe:

Eu não tinha medo de vir porque se tem superintendente aqui com a família e 
se a usina não foi criada ontem, poxa, não tem problema. Eu não estou vindo 
sozinha, tem um monte de gente aqui! (não-graduada de Furnas).

Se fosse tão arriscado assim, o chefão não moraria aqui, atrás da minha casa. 
(esposa de não-graduado de Furnas).

A segunda é a delimitação física de sua origem, o que permite que o espaço 
seja utilizado como um subsídio para o planejamento de mecanismos de 
socorro, como os planos de emergência. Há um local bem definido que 
guarda todo o risco; todos sabem onde localizar o perigo:
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Essas visitas à usina, é claro que a gente não foi no reator, que é perigoso, 
mas essas visitas tiraram o medo das pessoas daqui mesmo, que moravam 
aqui e tinham medo (esposa de graduado de Furnas).

Se cair um avião em cima do Prédio de Reator, ele não racha. Isto é segu-
rança para quem está perto porque onde está o reator, onde está o perigo, é 
impenetrável (adm. não-graduado de Furnas).

A última é a noção pessoal de risco, isto é, falam dos perigos do nuclear 
como se eles fossem arriscados apenas para os moradores vizinhos e seus 
trabalhadores, e não envolvessem um grande contingente humano, que inclui 
as futuras gerações. Essa abrangência das conseqüências de um acidente foi 
lembrada em poucas ocasiões quando eu perguntava objetivamente sobre a 
possibilidade de haver uma desocupação de Praia Brava; eram lembradas 
também no sentido de veladamente observar que contingentes da popula-
ção que não se beneficiavam das vantagens daquele Primeiro Mundo não 
deixavam de estar, entretanto, sujeitos a seus efeitos danosos. Muitas entre-
vistadas afirmaram ser contra a construção de usinas nucleares, e resolvem o 
dilema de serem desfavoráveis àquilo em torno do qual gira sua vida com o 
fatalismo de que Angra I já existe e Angra II existirá em breve. Apresentar 
o risco como se fosse uma ameaça restrita às populações próximas, descon-
siderando o que todos sabem, ou seja, que, caso aconteça algum problema 
sério, até o Rio e São Paulo podem ser atingidos, é um modo de sentir-se 
mais confortável no seu papel social.

Essas características concorrem para que o risco seja dimensionado de for-
ma a ser aceitável. Embora os moradores não vivam pensando no perigo, 
como eles próprios afirmam, na prática, a possibilidade de um acidente não 
é um fato percebido como tão impossível a ponto de nunca solicitar alguns 
momentos de reflexão sobre ele. A questão do tempo necessário para que a 
população retornasse após um problema na usina mostra que esta reflexão 
existe muito em função da visão particular que cada um tem do que seja 
acidente que, como já foi dito, pode ser entendido, segundo a magnitude, 
como incidente, problema ou catástrofe:

Ah, mais de 10 anos para voltar tudo ao normal, é preciso bastante tempo 
(esposa de graduado/ Furnas).

Acho que em seis meses o pessoal voltaria até porque o pessoal tem memória 
curta (adm./ graduado de Furnas).

Não sabemos como estará Praia Brava daqui a 100 anos (graduado/emprei-
teira).

Não gostaria de voltar, eu não voltaria; a menos que meu marido dissesse 
que estava tudo bem. Mas eu preferiria não voltar (esposa de graduado de 
empreiteira).
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As duas primeiras frases foram retiradas de entrevistas com funcionários 
de Furnas, e as duas últimas de um casal em que o marido trabalhava numa 
empreiteira. Na segunda, pode-se notar a versão da pouca seriedade atribuída 
aos técnicos responsáveis pelo pára-pára da usina, estendida aos moradores, 
como se ambos não fossem atentar para o nível de gravidade de uma situação 
de emergência por contaminação radiativa do ambiente. Também se pode 
observar a já referida espontaneidade das mulheres que não são casadas com 
funcionários de Furnas na manifestação de seus receios. O último depoi-
mento, de uma moradora recém-chegada à vila, revela a internalização de 
mecanismos de confiança locais – caberá ao marido avaliar o risco no caso 
de um problema, dependendo dele o retorno ou não à Praia Brava.

Durante uma conversa com uma moradora antiga, residente das casas baixas, 
ela repetiu as idéias comumente aceitas pelos vilenses sobre risco e perigo. 
Ao final, entretanto, ela me surpreendeu com sua espontaneidade. Quando lhe 
perguntei que coisas considerava piores do que um acidente, ela exclamou 
sem hesitação: “Ah, nada se compara a um acidente nuclear!”
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5 
SER NUCLEAR EM 
TUPINIQUIM

A experiência francesa

Na França, localizados no cantão do Hague, estão o Arsenal de Cherbourg, a 
Central Nuclear de Flamaville, construída pela estatal francesa Électricité de 
France, e a Usina de Retratamento de Combustíveis Irradiados, propriedade 
da Cogema, Companhia Geral de Materiais Nucleares, que é uma sociedade 
de interesse nacional, mas de direito privado. Françoise Zonabend estudou, 
sobretudo, a Usina de Retratamento e em seu livro La presqu’île au nucléaire 
narra com sensibilidade e de forma bastante envolvente os resultados de 
sua pesquisa. A autora comenta que no início da construção das indústrias 
não houve contestação popular e atualmente na região existem apenas oito 
pessoas declaradamente antinucleares, bem conhecidas por todos, e que 
costumam afirmar, com a concordância dos outros moradores, que eles são 
a garantia de todo o resto da população pró-nuclear.

Como os combustíveis processados na Usina de Retratamento vêm de 
todo o globo, ela passou a ser vista como a lixeira atômica do mundo, e 
sua implantação desenvolveu um processo de alteração na identidade local 
muito profundo. O Hague era uma região considerada sem vocação para o 
desenvolvimento industrial até então e, com a criação deste complexo atô-
mico, a população inchou e o tecido social tradicional sofreu modificações 
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profundas, a ponto de a autora afirmar que o Hague passou, em menos de 
25 anos, “da era da charrua à era nuclear” (ZONABEND, 1989, p. 35). Os 
produtos agrícolas da região não trazem mais o seu nome no rótulo, e nos 
acampamentos provisórios e pavilhões erguidos para alojar separadamente 
os celibatários e as famílias, que chegavam para trabalhar nas obras da usina, 
encontram-se mais estrangeiros do que franceses.

O povoado original onde estão os moradores antigos da região está locali-
zado de tal forma que dele não se avista a usina, o que Zonabend denomina 
“cegueira paisagística” (1989, p. 50). É o que também acontece em Praia 
Brava, apesar da pequena distância que separa esta vila da Central brasilei-
ra. Quase todos os moradores do Hague já passaram pela “visita exorcista” 
(ZONABEND, 1989, p. 52) que fazem à usina a convite da Cogema. Os 
hagares, explica Zonabend, satisfeitos com o que ouviram sobre as condições 
de segurança do estabelecimento e com os benefícios que ele traz, podem 
esquecer a usina, depois da visita. Semelhante às que são encontradas entre 
os vizinhos de Angra I, as táticas usadas pelos franceses da planície do 
Hague para lidarem com a presença daquela fábrica são a indiferença, a 
ironia, a confiança nos técnicos, a desconsideração do problema ignorando 
sua existência, a equiparação com todos os outros perigos e o medo.

A mesma monotonia arquitetônica dos alojamentos hagares destinados aos 
que lá chegam para trabalhar, e que chamou a atenção de Zonabend, pode 
ser notada nas vilas angrenses de Furnas. A autora considera a vida local 
“rude” para seus habitantes, que vivem fechados em seu grupo de parentes, 
sendo que em apenas algumas cerimônias no ano a comunidade se reúne. 
Zonabend fala de uma sociedade igualitária dominada pelos anciãos e 
notáveis da usina sem possuir um “princípio integrador”, apresentando-se 
esfacelada pelo processo de implantação das indústrias. A usina é vista 
como um mundo isolado, autônomo, onde só trabalham parentes dos que 
lá já estão, já que a Cogema tem uma cláusula de precedência na admissão 
dos funcionários que tenham parentes já empregados. A usina oferece a seus 
trabalhadores todos os serviços necessários para a vida quotidiana. Criticar o 
nuclear é colocar seu emprego em risco, e alguns dos poucos antinucleares 
locais, por necessidade econômica, acabam por lá trabalharem. Não há uma 
luta antinuclear amplamente organizada na região e Zonabend acha que a 
forma de poluição produzida pelas indústrias nucleares, que não pode ser 
incorporada aos esquemas mentais comuns, e uma narrativa de apocalipse, 
adotada pelos movimentos ecológicos, mas que não se situa numa visão de 
tempo tradicional, são os motivos para que uma organização contrária ao 
nuclear não se enraíze na população hangare.

Furnas também oferece a seus funcionários vantagens que os incentivam a 
ficar nas vilas. Há a possibilidade de transferência, para aqueles que sejam 
completamente contrários à idéia de trabalhar numa usina nuclear, e a ameaça 
de demissão não aflige os empregados desta estatal; porém, características 
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especiais na arregimentação desses empregados fazem com que, em sua 
maioria, vistam a camisa da empresa. Fora das vilas, existem movimentos 
antinucleares organizados principalmente na cidade de Angra dos Reis. 
Entre os vilenses, também há críticos das usinas nucleares em geral, sem 
que isto crie uma identificação entre eles e os movimentos ecológicos que 
se voltam especificamente contra Angra I. Não é de todo impossível que 
entre os próprios técnicos haja algum discreto antinuclear, o que explicaria 
de onde vêm as informações que garantem que performances como as do 
Greenpeace tenham sucesso. Tanto os técnicos do nuclear em Angra quanto 
no Hague usam o termo político no sentido de tendencioso e consideram seus 
opositores como portadores de visões políticas explícitas ou não, enquanto 
que eles mesmos não se consideram políticos em suas opiniões e atitudes, 
e sim imparciais ou científicos.

Em sua maioria alheios à política, os moradores do Hague reclamam dos 
ventos e do clima, acusando o mau tempo do tédio e da depressão que sen-
tem. Zonabend vê nesta queixa um deslocamento do descontentamento e 
da angústia trazidos pelas mudanças provocadas pelas indústrias. Esse tipo 
de inquietação com as características climáticas também acontece entre os 
entrevistados de Praia Brava. O superintendente, na parte da carta transcrita 
no Capítulo 2, recomendou-me fazer novas entrevistas no verão, sem chuvas, 
para que eu verificasse que o estado de espírito predominante nas conversas, 
que enfatizavam o tédio e a monotonia da vida na vila, mudaria, em outra 
época. Estive por dois anos consecutivos visitando Praia Brava em agosto 
e, em 1993, realmente choveu um pouco, mas, em 1994, os dias foram de 
sol quase o mês inteiro, sem que houvesse mudança nas reclamações e nas 
ponderações positivas sobre a vila.

Seria precipitado atribuir as reclamações dos vilenses sobre as chuvas a 
uma espécie de veículo dos sentimentos originados pela próxima vizinhança 
com um reator nuclear, embora ache perfeitamente aceitável esta interpre-
tação. No entanto, o caráter de “instituição total”, com a superposição dos 
ambientes de trabalho e doméstico, que caracteriza fortemente o modo de 
vida a que aderiram os entrevistados, pode ser, por si só, motivo suficiente 
para sentirem o tédio e o vazio que os perturbam. Principalmente porque 
são, em sua maioria, egressos de um grande centro urbano, que é o Rio. A 
artificialidade desta forma de convivência cria um padrão de sociabilidade 
de muita exposição pessoal e que dá margem a um grande controle social, 
fazendo com que os moradores se fechem e tirem pouco proveito das ati-
vidades comunitárias.

Zonabend mostra que o Arsenal de Cherbourg, destinado à confecção de 
armas e submarinos nucleares, é o mais sigiloso dos estabelecimentos nu-
cleares da região, já que, como ouviu de um de seus informantes, “sendo 
militar, nada vaza” (ZONABEND, 1989, p. 36). O plano de emergência 
que o Arsenal elaborou para situações de acidentes radiativos é mantido em 
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segredo, nutrindo desconfianças da população acerca das suas verdadeiras 
intenções. Os moradores do Hague não têm certeza de que o plano servirá 
para protegê-los, imaginando que possa ser usado para deixar a todos iso-
lados: em caso de acidente, estariam contaminados e ali seriam deixados e 
esquecidos. A comparação desta realidade da comunidade francesa com a 
brasileira vem endossar a observação dos funcionários de Furnas sobre o 
estilo de atuação baseada no segredo, tradicional às corporações militares, 
evidenciando que não se trata de um procedimento típico dos militares bra-
sileiros, podendo ser encontrado em todo o mundo.

O já comentado ethos militar de cultivar sigilo em seus procedimentos é 
certamente emprestado aos empreendimentos dos quais os militares partici-
pam; entretanto, parece haver um tipo de segredo que é inerente às atividades 
nucleares, independente de sua parceria com segmentos das Armas. A usina 
do Hague não divulga os acidentes que acontecem e, quando descobertos, 
eles são minimizados. O segredo em torno do que se passa lá dentro deixa 
a população hagare temerosa, embora tenha sido criada uma comissão in-
terna especialmente para notificar o prefeito dos incidentes que ocorrem na 
usina. Entretanto, são geralmente os próprios militantes antinucleares que 
informam o prefeito quando algo ocorre, antes que este comitê se pronuncie. 
Da mesma forma, quando se faz um estudo de câncer na usina, o resultado 
nunca é divulgado, como narra Zonabend. Em Angra I, acontece coisa se-
melhante: por exemplo, a imprensa divulgou que os técnicos, inicialmente, 
não avisaram nem mesmo a CNEN da real gravidade do vazamento ocorrido 
em 1993. Os próprios vilenses e alguns trabalhadores acabam sabendo dos 
eventuais problemas pelos jornais e telejornais.

A Cogema vem procurando divulgar mais o que acontece em suas dependên-
cias, mas Zonabend acha difícil superar 20 anos de desconfiança recíproca 
entre a Companhia e a comunidade. Furnas também vem adotando esta 
postura na intenção de que o medo e as acusações das populações circunvi-
zinhas percam espaço. Enquanto isto não acontece, os boatos tentam ocupar 
o espaço do que é oculto pelo silêncio. Para Zonabend, os boatos são uma 
forma de comunicação social e constituem uma das expressões do medo 
do nuclear; um dos boatos mais freqüentes na planície do Hague é sobre o 
plano de evacuação, que é secreto; para ela, os boatos revelam a “angústia 
latente” e o “medo muitas vezes inconfessável” das indústrias:

Entre esses ribeirinhos se pode, às vezes, perceber uma inquietude dissi-
mulada, uma angústia latente, hesitações que se servem da queixa sobre os 
ventos ou da boca que profere boatos para serem expressas (ZONABEND, 
1989, p. 72).

Quando da implantação da usina, a comunidade hagare, foi informada de 
que ali se produziria plutônio. Só mais tarde os moradores foram avisados 
de que ela trataria de rejeitos radiativos. Isso provocou uma alteração no 
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significado atribuído à usina que passou de algo destinado à manutenção da 
“paz pública”, ou seja, da defesa do território francês, a fábrica associada 
a uma “lixeira”. A autora observa que esta ambigüidade inicial marcou 
indelevelmente a usina, e a traição à expectativa da população do Hague 
soma-se ao medo que o estabelecimento também inspira, tornando-o um 
monumento incômodo por todos esse aspectos. Para Zonabend, o medo é 
o que também explica o mutismo no qual se fecham os trabalhadores do 
nuclear em suas relações com amigos e familiares. É ainda o medo que 
leva alguns trabalhadores prefirirem se esquivar do controle a se submeter 
a uma apreciação que ateste que ele foi contaminado. A formação que os 
empregados recebem é para que tal incidente não possa acontecer e existe 
um movimento sistemático de se imputar os erros à falha individual, de 
modo que o trabalhador contaminado ainda pode ser culpabilizado por im-
prudência; por outro lado, o trabalhador pode ter nas normas de segurança 
um estratagema para culpabilizar alguém, caso ele tenha feito tudo certo:

O trabalhador concebe a eficácia dessas estratégias defensivas que remetem 
o desencadeamento das hostilidades para outro local, sobre outra pessoa (no 
caso, a radioproteção) mesmo que, conforme o caso, a vítima seja declarada 
culpada ou inocente. O que importa é que se possa fazer recair sobre o ho-
mem o erro original e inocentar a tecnologia da qual depende a segurança 
do trabalhador. Com este tipo de explicação, uma vez que ele conhece os 
meios de evitar os perigos e se, mesmo assim, os incidentes acontecem, é 
fácil se declarar não culpado (ZONABEND, 1989, p. 165).

Em Angra, a falha individual é lida através da hierarquia que distribui desi-
gualmente a responsabilidade, permitindo que certos indivíduos possam-se 
eximir da responsabilidade de atos, uma vez que se percebem como um elo 
da cadeia de comando. Mas, semelhantemente ao que acontece na usina 
hagare, a tentativa de “inocentar a tecnologia” é uma constante. O cumpri-
mento ou a quebra de regras são maneiras de o trabalhador se proteger da 
culpa, que está presente tanto sendo ele somente a vítima, quanto quando é 
culpado e vítima, ao mesmo tempo. Por exemplo, um funcionário de Furnas, 
citado no Capítulo 3, disse que, ao se ver contaminado pela primeira vez, 
ficou surpreso; procurou mentalmente o motivo da contaminação e, com 
alívio, percebeu que foi imprudente, mas não culpado, pois o corrimão que 
o contaminou não deveria estar contaminado. Alguém, antes de ele passar 
por ali e se tornar vítima do incidente, quebrou uma regra.

Para seus trabalhadores o aspecto positivo de se trabalhar nesse tipo de 
indústria é ela ser um exemplo de tecnologia de ponta. No caso francês, 
ainda há motivos de orgulho nacionalista pelo fato de o retratamento de 
combustível ser de boa qualidade e barato. Entre os brasileiros, o nacio-
nalismo é ressaltado em alguma medida, por exemplo, quando garantem 
a superioridade da usina importada em relação à de Chernobyl. Por esse 
motivo, pela superioridade tecnológica de Angra I, o acidente ocorrido em 



158

1986 na Ucrânia não desencadeou medo na população vilense. Zonabend 
também encontrou entre seus entrevistados a disposição de estabelecer as 
diferenças de segurança existentes entre as usinas francesas e a ucraniana, 
confiantes de que o que está próximo é bem melhor do que aquilo que está 
distante: “as pessoas afirmam confiantes: ‘um Chernobyl aqui é impossível. 
Na França tomamos mais precauções’” (ZONABEND, 1989, p. 71).

A confiança que Zonabend observa existir entre os trabalhadores da Cogema 
está ligada a táticas que aprendem desde que ingressam no estágio, onde 
se cria resistência ao medo. Zonabend observa que a rotina, por um lado, 
e a repetição de que “ali se toma muito cuidado” acabam convencendo as 
pessoas de que o perigo não é tão grande. Uma maneira de minimização do 
risco é comparar as tarefas quotidianas às atividades femininas. Assim, no 
linguajar do dia-a-dia da usina, é freqüente o uso de metáforas domésticas 
como “faxina”, “cozinha”. Como observa a autora, embora sejam tarefas 
perigosas, fala-se delas numa linguagem reservada às mulheres. O quotidiano 
na Cogema é visto como monótono e massacrante, tal como entre alguns 
funcionários de Furnas. Em Angra I, ocorrem mecanismos semelhantes 
de minimização do risco. O fato de afirmarem que a contaminação não é 
mais que uma sujeira, e nomearem as salas de descontaminação das roupas 
de lavanderia ilustra bem esta tendência. Na aula de Radiologia do curso 
de reciclagem, os trabalhadores de Angra I demonstraram que o costume 
com a situação de risco cria uma autoconfiança que os afasta da realidade 
e banaliza o perigo. A filosofia ALARA é a diplomacia através da qual es-
tratégias são construídas para que o inimigo seja neutralizado no dia-a-dia; 
sua existência decorre da convicção existente de que o controle é possível 
e que o “perigo” é administrável. A possibilidade de contagem de doses e 
contaminação e a utilização de expressões domésticas para a ambientação 
e familiarização dos trabalhadores com o perigo parecem ser características 
do universo nuclear em todo o mundo.

Esta é a maneira de um sistema de trabalho tão avesso às condições huma-
nas de bem-estar, já que se trabalha sistematicamente recebendo doses de 
radiatividade e com alguma possibilidade de contaminação, se eximir do 
perigo que necessariamente impõe aos trabalhadores. Zonabend explica esse 
aparente menosprezo pelo perigo das doses de radiação ou pela possibilidade 
de contaminação como uma decorrência da ansiedade gerada por este tipo 
de atividade:

Essas astúcias e táticas, que fazem crer ao homem que ele pode triunfar 
sobre as adversidades contaminadoras ou irradiadoras, introduzem falhas 
num universo de regras, num sistema de signos e dispositivos obrigatórios 
que normalmente o aprisionam. Nesses lugares dominados pelo perigo, o 
homem se orienta num interstício de liberdade. Reencontrando o prazer do 
jogo, inventando suas próprias regras, calculando suas “doses”, ele inverte 
as relações de forças, controla o risco ao invés de ficar sob sua dependên-
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cia. Esses procedimentos minúsculos e cotidianos constituem estratégias 
defensivas próprias ao combate da ansiedade (ZONABEND, 1989, p. 164).

Em Angra I, a categoria dos mecânicos, pelas condições mais duras de 
trabalho, é a que mais oferece exemplos de que a ansiedade, que parece 
normalmente acompanhar suas tarefas, acaba por levar o trabalhador a 
agir como se não arriscasse nada. Mas, ao mesmo tempo, os empregados 
sabem que uma contaminação representa uma ameaça e manifestam isto 
num segundo momento de ansiedade, quando uma contaminação interna, 
“causada” – já que se trata de inocentar a tecnologia – pela pressa ou pela 
imprudência, é confirmada. O funcionário de Furnas que repetidamente se 
referiu à sua contaminação por bastante baixíssima evidencia o que vem 
sendo dito. Apesar de todas essas semelhanças na lida com a contaminação 
e radiação e com o perigo que elas manifestam, Zonabend narra um episó-
dio impensável no contexto de Angra I. Num dos laboratórios da Usina de 
Retratamento, o responsável, que, em Angra I, equivaleria ao chefe, proíbe 
que seus empregados trabalhem de luvas. Estas podem ficar contaminadas, 
como todas as vestimentas e acessórios utilizados para proteger o homem 
da contaminação, pois têm a função de, barrando a contaminação, impedir 
que ela chegue à pele. Com as luvas contaminadas, um trabalhador distraído 
ou descuidado pode vir a contaminar objetos que manuseie, como telefones, 
interruptores, espalhando contaminação, embora ele próprio esteja livre dela, 
graças às luvas. A proibição do chefe francês obriga o funcionário sem luvas 
protetoras a ter atenção redobrada ao manipular material radiativo, evitando 
assim, que a radiação se espalhe pelo ambiente.

Em Angra I, apesar de toda a hierarquia, nenhum chefe atualmente teria 
respaldo suficiente para expor seus funcionários tão explicitamente a uma 
situação de perigo; mas a diferença não está na autoridade do chefe, e sim 
na percepção da responsabilidade individual. Na usina francesa, a “hierar-
quia científica” (ZONABEND, 1989, p. 20), como quer Zonabend, confere 
poder para que os líderes exijam dos empregados a responsabilidade sobre 
sua própria segurança, de forma a proteger o conjunto dos trabalhadores 
contra o descuido ou a falha pessoais. A regra é o bem-estar coletivo em 
detrimento do conforto – arriscado – individual. Em Angra I, a segurança 
individual é partilhada pelo próprio sujeito e pelos demais técnicos que de-
vem fiscalizar e zelar pela segurança de todos. Cabe tanto aos trabalhadores 
quanto a seus chefes evitar a exposição ao perigo. Quando contei este caso 
aos entrevistados de Angra I, eles se surpreenderam com a falta de bom 
senso do colega francês. Isto porque a hierarquia da cadeia de comando não 
trabalha com o critério do todo, como algo uniforme ou igualitário, e sim, 
com as distinções que a totalidade compreende: os do topo terminam por 
ser mais responsáveis pelo todo do que os da base. O exemplo trazido por 
Zonabend evidencia que a “hierarquia científica” francesa é igualitária na 
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distribuição das responsabilidades, embora ele também seja uma ilustração 
de um excesso de autoridade em favor da minimização do risco.

É importante se observar que existem três sistemas classificatórios ope-
rando quando a questão é radiatividade. O primeiro pode ser denominado 
“científico” e nele a Física mostra as diferenças entre essas duas formas 
de expressão de energia subatômica e a Biologia adenda que ambas fazem 
o mesmo tipo de mal aos organismos vivos. O segundo é derivado dos 
perigos da radiatividade associados à prática desses locais de trabalho: a 
contaminação deve ser evitada e, para isto, há roupas e procedimentos; a 
radiatividade, mais dificilmente evitável, é vista como inofensiva, dentro 
de determinadas quantidades. Os funcionários de Furnas e os da Cogema, 
conforme assinala Zonabend (1989, p. 139), então, a despeito dos efeitos 
últimos serem os mesmos, classificam distintamente essas duas formas de 
manifestação energética:

Por um lado, uma irradiação que não se descobre imediatamente, mas que fica 
como uma besta invisível no fundo de nós. De outro lado, uma contaminação 
que detona os alarmes e chama a atenção sobre aquele que, agora, vai ser 
evitado como um “empestado” (ZONABEND,1989, p. 160).

O terceiro sistema de classificação paralelo é o que remete a propriedade 
da mensurabilidade que estas formas de energia têm para a imponderabi-
lidade de sua ação e de seus efeitos, exatamente como os leigos parecem 
percebê-las. Ele é visualizável no duplo uso dos instrumentos de medição. 
Zonabend observou que entre os empregados da Usina de Retratamento 
os apetrechos que medem as doses e as contaminações são usados como 
espécies de protetores:

Neste ambiente, onde o homem tenta driblar o invisível, ele se mune de 
suplementos, que não são santinhos nem medalhas, que são proibidos, mas 
sim canetas dosimétricas, etc. (ZONABEND, 1989, p. 168).

Em Angra I, previsivelmente, nenhum técnico se referiu a esses instrumentos 
como protetores, salvo a brincadeira do colar de macumbeiro. Aliás, esta 
brincadeira é significativa da operacionalidade deste terceiro sistema, que 
substitui o controle relativo das aferições, pelo desejo de uma total capaci-
dade de se livrar de um mal, que só um outro tipo de “oculto” tem: contra o 
invisível, só o invisível; contra a “besta”, somente a interferência do sagrado. 
Isto também foi observado durante entrevista com uma moradora de Praia 
Brava, que, num esforço especulativo, assim respondeu sobre a possibilidade 
de um retorno após uma evacuação da área devido a acidente nuclear: “Se 
eu voltar, volto com todas aquelas proteções para medir, mas eu preferia não 
voltar”. Neste trecho, a equivalência entre aferição e proteção fica explícita, 
e os números passam a ser uma forma de controle da dose e do mal-estar que 
ela gera, como se os instrumentos pudessem ter o mesmo poder “exorcista” 
que os descontami-nadores.
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Zonabend observa que, no nuclear, a imaginação freqüentemente triunfa 
sobre a história concreta, para explicar os apelidos que os franceses dão ao 
macacão, que em Angra I é chamado de mururoa; os apelidos ressaltam 
a aparência de extraterrenos que os homens com ele vestidos apresentam 
(1989, p. 113). Pode-se acrescentar que as roupas dos astronautas e dos 
escafandristas são bastante exóticas, mas parecem não impactar como algo 
“inumano”. Os astronautas se paramentam para chegar à lua, viajar pelo 
espaço sideral, até então encarado como inadequado à vida terrestre e aos 
seres humanos. No mesmo sentido, o fundo dos mares, onde tantas formas 
de vida convivem em equilíbrio, para ser alcançado pelos homens, exige 
que este se transmude com vestimentas específicas. Nada disso, entretanto, 
agride a sensibilidade como os mururoas, embora o mecanismo de desu-
manização esteja aí presente, já que o homem é um intruso naqueles meios. 
Ao se ver as fotos das revistas e jornais na época do acidente de Chernobyl, 
aquelas roupas aterrorizam, não pelo aspecto, já conhecido, mas pelo que elas 
significam: o homem convidou uma intrusa para com ele partilhar a Terra, 
e agora, para permanecer em seu próprio ambiente, ele não pode continuar 
humano, devendo se paramentar como se estivesse em outro mundo. Isto é 
uma mudança considerável nos sistemas de classificação usuais, que devem 
acrescentar mais itens à sua lista de mundos diferentes, inabitáveis pelo 
homem, dos quais a lua e as profundezas dos oceanos faziam parte. Hoje, 
ao contrário, ele deve fugir de cidades, expulso pela energia cujo potencial 
destruidor ele soube fabricar.

Esse extremo na assimetria entre vida humana e tecnologia, que a energia 
nuclear inovou, foi compreendido por Zonabend de uma maneira muito 
interessante. Ela mostra que a manipulação nuclear é sentida no espírito 
público como uma transgressão passível de castigo:

Há sobretudo o rumor que borbulha ao redor dos trabalhadores e dá seu ve-
redicto cada vez que aparece um problema: uma mulher doente, uma criança 
nascida com má formação; no Hague, o nuclear secreto provoca lapsos de 
memória, que fazem esquecer o risco, não falar do risco (1989, p. 172).

O caso da professora de Biologia que afirma ter visto um peixe deformado 
por radiação próximo à usina de Angra I e muitas das reações da população 
da cidade de Angra dos Reis e adjacências, que localizam na usina a fonte 
das desordens locais, se enquadram nessa tendência de buscar evidências 
de que algo está contrariando as leis naturais. Quando visitei o Prédio do 
Reator de Angra I, pude assistir a uma descontaminação de um trabalha-
dor, e a cena me trouxe a idéia do intervalo de uma luta de boxe, não pelo 
cansaço nem pelos ferimentos apresentados pelos desportistas, mas pelo 
significado que a pausa representa. Neste momento, os instrutores cuidam 
dos lutadores, devolvendo-lhes a disposição física e psíquica de que neces-
sitam para retornarem ao ringue. A situação por mim presenciada envolvia 
um funcionário que permanecia sentado numa cadeira, mostrando-se dócil 
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e calmo, vestindo apenas cueca e meias, enquanto um técnico da radiologia 
cuidadosamente removia-lhe dos cabelos o mal invisível; ao mesmo tempo, 
outro técnico esfregava-lhe um dos sapatos sob o jato d’água de uma tor-
neira. Aquele guerreiro, resignado e quieto, como se estivesse adoentado, 
bem parecia aguardar a neutralização da transgressão que interrompeu sua 
batalha quotidiana contra a sujeira atômica.

No trecho a seguir existe mais um plano, em que a “transgressão nuclear” é 
requerida para a classificação dos eventos. Os enguiços em Angra I seriam 
uma forma de castigo de o progresso se estabelecer contra os nativos da 
região; o nuclear entre os tupiniquins contesta a ordem cósmica e também 
a ordem social:

Eu estava trabalhando sozinho e a porta bateu com toda a força atrás de mim; 
eu achei que era o fulano me pegando uma peça e chamei por ele. Vi que não 
tinha ninguém. Liguei para o Ponto de Controle: quem atendeu? O fulano. 
Eu disse: “rapaz, se você está aí, quem é que está aqui?” Ele respondeu: 
“você, não é?”. Não quis nem saber, ajeitei o que estava fazendo rapidinho 
e caí fora! Sei lá! Dizem que tem um cacique que anda por aí; tem gente que 
já viu. Você sabe que isto aqui era terra de índio? Pois é. Ele volta para dar 
trip na usina porque tiraram as terras dele ( não-graduado/Furnas/operação).

A relação que passa a ser estabelecida entre estas formas de energia, por um 
lado, e contaminação e sujeira, por outro, não é específica dos moradores 
de Praia Brava. Zonabend mostrou, lançando mão da clássica análise que 
Lévi-Strauss fez em Le cru et le cuit, como as idéias de luz, limpeza e força 
se associam à de radiatividade, enquanto as de poeira, sujeira e podridão 
ficam vinculadas à de contaminação, entre os trabalhadores de um com-
plexo industrial nuclear francês, de modo que eles dizem que estão fortes, 
caso tenham se exposto a uma dose de radiação, ou apodrecidos, se foram 
contaminados (1989, p. 154-161).

Assim como em sociedades tribais (LÉVI-STRAUSS, 1964), mitos acerca 
da origem da cultura são estruturados a partir de um elemento natural a ser-
viço da sociedade, e por ela produzido, que é o fogo, na tradição ocidental, 
a sua “descoberta” não tem um status menor. Entre nós, o imaginário a ele 
associado é dos mais ricos, sendo comumente considerado a primeira façanha 
tecnológica que possibilitou o desenvolvimento da sociedade. O mito de Ícaro 
também foi interpretado de modo a ver uma analogia entre o roubo do fogo 
e a aquisição do conhecimento, origem da filosofia e da ciência ocidentais. 
Bachelar resume brilhantemente esta riqueza:

Se aquilo que se modifica lentamente se explica através da vida, o que se 
modifica depressa é explicado pelo fogo. O fogo é ultravivo. O fogo é íntimo 
e universal. Vive no nosso coração. Vive no céu. Sobe das profundezas da 
substância e oferece-se como o amor. Volta a tornar-se matéria e oculta-se, 
latente, escondido, como o ódio e a vingança. Entre todos os fenômenos, 
é ele realmente o único que pode aceitar duas valorações opostas: o bem e 
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o mal. Brilha no Paraíso. Arde no Inferno. É doçura e tortura. É cozinha e 
apocalipse (BACHELARD, [1938] 1972, p. 21).

Para moradores de Praia Brava, o fogo, idéia implícita nas suas alusões à 
usina, causador ou resultante de uma explosão, nada tem de doméstico ou 
criador. O poder de destruição do fogo da chaleira, da caldeira ou ainda 
da panela de pressão é revertido, graças à redoma especial que o envolve, 
garantindo sua segurança; ele não aparece, portanto, associado ao fogo 
original, mas a um estado fatal do mesmo, revelado numa explosão. O fogo 
que cozinha os alimentos é integrador, pois permite que a natureza seja 
incorporada à cultura sendo este elemento um mediador entre um mundo 
selvagem e um mundo de regras sociais. A explosão seria desintegração, 
seria o excesso de cozimento que passaria das expectativas culturais. O fogo 
de uma explosão seria a passagem da sociedade para um estado caótico; 
associado ao efeito do calor da radiatividade, essa desordem perduraria 
por um tempo completamente imprevisível. Longe de ser um retorno a um 
estado primitivo, a explosão seria uma viagem sem retorno para um mundo 
desconhecido: nem natural, nem mais social, provavelmente sobrenatural, 
apocalíptico.

No Hague, a dimensão apocalíptica do nuclear está associada à idéia mun-
dialmente difundida de que nessas fábricas se fazem bombas atômicas. 
Zonabend acrescenta, então, que “o nuclear civil não pára de pagar o preço 
de seu nascimento bélico” (ZONABEND, 1989, p. 70). A autora, com seu 
magnífico livro, “quis mostrar que o medo do risco existe em qualquer pes-
soa, denunciado nos lapsos e estratégias de linguagem” (ZONABEND, 1989, 
p. 178). A minha tarefa agora é tratar como este sentimento de medo e a no-
ção de risco a ele associada são socialmente construídos aqui, evidenciando 
que, embora haja aspectos que fazem dessa construção algo universalizável, 
pelas características inerentes ao mundo nuclear, não importando onde ele 
se materialize, existem, por outro lado, especificidades que manifestam as 
tradições culturais locais presentes no processo de identificação e classifi-
cação do risco.

A usina e a confiança

Para o entendimento de como os entrevistados constroem sua concepção de 
perigo é de especial adequação a análise desenvolvida por Mary Douglas 
sobre como as comunidades vivem situações de risco. Definir o quão peri-
gosa ou segura é determinada coisa envolve cálculos que estão longe de ser 
objetivos. A primeira contribuição de Douglas é mostrar que o risco expresso 
em probabilidades não o isenta de seus antecedentes sociais e políticos dos 
quais cientistas, economistas e políticos o querem muitas vezes desemba-
raçar. Denominar algo como perigoso ou arriscado, bem como assumir um 
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risco, são expressões de valores sobre os quais se assentam os números que 
pretensamente retiram desta opção o viés político e moral.

Jon Elster (1979), embora afastado teoricamente de Douglas, argumenta 
neste mesmo sentido:

Eu concordo com a Escola de Probabilidade Finetti-Savage que todas as pro-
babilidades são subjetivas, já que elas se relacionam ao nosso conhecimento 
do mundo e não ao mundo em si (ELSTER, 1979, p. 381).

Elster trabalha com a teoria da escolha racional e distingue situações de risco 
de situações de incerteza para caracterizar a questão da opção pela melhor 
forma de energia. Considera que as decisões tomadas sob condições de risco 
são aquelas nas quais se pode obter cálculos numéricos de probabilidade 
para se responder acerca do que acontecerá. Nas decisões sob incerteza, há 
apenas a possibilidade de se enumerar a lista de possíveis efeitos colaterais, 
sem, entretanto, quantificá-los. A incerteza, então, é gerada pelo fato de as 
informações serem imperfeitas, impedindo a quantificação e, neste caso, o 
melhor – isto é, “o mais racional” – é comparar as piores conseqüências 
e escolher a melhor dentre elas. O risco de um acidente com um reator 
pode ser calculável e o erro humano dificulta esses cálculos, embora não 
os inviabilize. Elster considera que não há informações suficientes sobre a 
possibilidade de o plutônio resultante da queima de urânio nas usinas poder 
ser usado para fabricação de artefatos, fazendo com que a escolha pela usina 
nuclear tenha um componente de incerteza. Para a decisão sobre o proble-
ma energético, sugere a comparação das alternativas (o autor trabalha com 
duas: usina termonuclear ou a combustível fóssil) para, assim, verificar qual 
dos efeitos prejudiciais é menos nocivo. Na medida em que a usina a com-
bustível fóssil oferece um perigo reversível, ao contrário da termonuclear, 
cujos danos podem ser catastróficos e irreversíveis, o autor estabelece que, 
com todos os problemas, é mais racional a opção pelo combustível fóssil.

Esta perspectiva – a da escolha racional – é criticada por Mary Douglas 
principalmente por considerar o comportamento social como racionalmente 
embasado e guiado por critérios individuais, orientados para a autopreser-
vação. Para Douglas, uma escolha racional não pode ser entendida como 
um dado, mas como um constructo que une aspectos psicológicos e socio-
lógicos. Ela não vê nenhum inconveniente em, ao invés de falarmos dos 
riscos e perigos que a sociedade moderna impõe, matematicamente, como 
se isso fosse garantia de imparcialidade, os abordarmos segundo um crité-
rio claramente político ou moral. Toda a sofisticada elaboração que Elster 
utiliza para justificar por que o uso do combustível fóssil é mais racional 
do que o urânio poderia ser feita, com o mesmo sucesso e refinamento, em 
termos de posição política e valores sociais. Ela considera que a teoria por 
ele usada não explica consistentemente a solidariedade e outros tipos de 
conduta que fazem com que os indivíduos se subordinem aos interesses 
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do grupo, preferindo uma explicação que denomina de cognitiva para o 
comportamento social:

Uma maneira de se enxergar o comportamento social é cognitiva: o indivíduo 
requer ordem e coerência e controle da incerteza. A outra é transacional: o 
indivíduo utilitariamente maximizando as atividades descritas num cálculo 
de custos/benefícios (...) a teoria da escolha racional tem graves limitações 
(DOUGLAS, 1987, p. 18-19).

O trabalho de Anthony Giddens, a despeito dos pontos de discordância que 
apresenta com relação ao de Mary Douglas, é também de grande valia para 
explicar o universo de Praia Brava, no que se refere à questão do risco. Em 
seu diagnóstico sobre a modernidade, Giddens argumenta que a sociedade 
moderna é caracterizada por um aparente paradoxo: ela é a sociedade da 
confiança e dos riscos. Define o perigo como a ameaça de algo dar errado, 
enquanto o risco seria a possibilidade de concretização desta ameaça, in-
dependente de que se tenha ou não consciência da sua existência. Acredita 
que o que faz com que um risco seja aceitável varie com o contexto social, 
embora afirme que, modernamente, há riscos tecnológicos cujas conse-
qüências são incomparáveis com as proporcionadas anteriormente; assim, 
acredita que os usos da energia nuclear sintetizam bem a recente habilidade 
humana de criar para si enfrentamentos com riscos irreversíveis, que abrem 
a possibilidade de destruição rápida do planeta:

Embora indivíduos normais possam considerar essas ansiedades (guerra 
nuclear, por exemplo), quando são profundas e crônicas, como irracionais, 
estes sentimentos são mais o resultado de supersensibilidade emocional do 
que irracionalidade. Pois o risco de guerra nuclear está sempre aí. Como 
uma possibilidade imanente do mundo atual (GIDDENS, 1991, p. 96)... Os 
eventos de Hiroshima e Nagasaki ou os acidentes de Three Miles Island ou 
Chernobyl, nos dão alguma sensação do que poderia acontecer: não “Apoca-
lipse Agora”, mas “Apocalipse de agora em diante (GIDDENS, 1991, p. 136).

Não só em termos de conseqüências, dadas em seu aspecto de irreversi-
bilidade, pelo menos sob a óptica da manutenção da vida tal como ela é 
conhecida, os riscos industriais atuais se diferenciam dos que até então foram 
experimentados pela humanidade, mas também em termos conceituais, já que 
na moderna concepção de risco a idéia de Deus é substituída pela de acaso:

O conceito de risco substitui o de fortuna, mas isto não porque os agentes 
nos tempos pré-modernos não pudessem distinguir entre risco e perigo. Isso 
representa, pelo contrário, uma alteração na percepção da determinação e 
da contingência, de forma que os imperativos morais humanos, as causas 
naturais, e o acaso passam a reinar no lugar das cosmologias religiosas. A 
idéia de acaso, em seus sentidos modernos, emerge ao mesmo tempo que a 
de risco (GIDDENS, 1992, p. 41-42).
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Mary Douglas não acredita que nossa sociedade possa ser especificamente 
distinguida como “de riscos”. Considera que tal idéia, embora sob a forma 
de diagnóstico científico, é uma representação como tantas outras, que asso-
ciavam perigos às desordens sociais e cosmogônicas. Segundo a autora, os 
termos risco e perigo se equivalem, sendo que o primeiro passou a se revestir 
da “cientificidade”, que se costuma atribuir a tudo aquilo que é passível de 
ser apresentado sob a forma precisa de cálculo numérico, podendo ter a 
noção de acaso a mesma função de regulação moral daquela desempenhada 
pela idéia de Deus. Portanto, a grande diferença entre ambos os conceitos 
seria a “função retórica” conferida pelos cálculos numéricos à idéia de risco, 
mas que, sob seu novo aspecto, guarda toda a carga de moralidade e de in-
tenção normativa que a autora mostrou estar incluída no conceito de perigo 
(DOUGLAS, 1976). A noção de risco, ao invés de preservar a comunidade 
da conduta desaconselhável (como o “pecado” e o “tabu”), parece tentar 
proteger o indivíduo dos efeitos desagradáveis da comunidade. Entender a 
noção de risco como uma construção coletiva é poder vê-la como mais uma 
categoria classificatória que ganha contornos tão importantes na sociedade 
moderna quanto em qualquer outra época ou lugar.

Mary Douglas acredita que as pessoas comumente utilizam, na estimativa 
do risco, uma avaliação, por aproximação, sobre a freqüência dos eventos, 
monitorada socialmente, e utilizada nas suas tomadas de decisões diárias. 
Tanto ela quanto Giddens concordam que o risco nunca é calculado com 
neutralidade, já que os cálculos estatísticos servem para dar uma visão 
matemática do que pode acontecer com uma escolha feita a partir de pres-
supostos políticos. O que faz com que uma pessoa ou população aceite uns 
riscos e rejeite outros; ou se preocupe mais com uns do que com outros é 
a significação daquilo dentro de seu quadro de valores e dentro de um sis-
tema de reciprocidade social. Os mecanismos para a segurança necessária 
para tornar o risco aceitável é que ganham interpretações teóricas distintas 
em ambos os autores. Enquanto Giddens parte da noção de confiança nos 
“sistemas peritos”, Douglas fala de uma legitimidade social das instituições. 
Logo, a diferença importante entre as duas perspectivas é Giddens partilhar 
de um tipo de individualismo metodológico, colocando a sede da assunção 
dos riscos não na ascendência das instituições sobre os indivíduos, como 
faz Douglas, mas no desenvolvimento, em cada indivíduo, de relações de 
crença ou confiança numa instituição específica – o saber tecnológico – à qual 
poucos têm acesso, se compararmos ao contigente que permanece alheio ao 
conhecimento sobre os mecanismos que criam e diminuem os riscos. Essa 
confiança ou “fé” cria as condições necessárias para a segurança individual 
de que se pode conviver com determinado risco:

Em todos os cenários de risco, o risco aceitável fica sob o tópico “conheci-
mento indutivo fraco”, e há virtualmente sempre um equilíbrio entre confiança 
e o cálculo do risco nesse sentido. O que é visto como risco aceitável – a 
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minimização do perigo – varia em diferentes contextos, mas é geralmente cen-
tral na manutenção da confiança.. (...) Segurança é uma situação na qual um 
conjunto específico dos perigos está neutralizado ou minimizado. Baseia-se 
num equilíbrio entre confiança e risco aceitável (GIDDENS, 1992, p. 42-43).

Uma outra diferença entre Giddens e Douglas concerne à forma de relacio-
narem, em suas análises, ignorância e confiança. Para o autor, ao indivíduo 
ignorante resta acreditar, enquanto que, para Mary Douglas, a fé não surge 
apenas nos espaços vazios descobertos pelo conhecimento; este último tam-
bém requer crença. Segundo ela, a noção que se tem de um risco não depende 
só de uma certa combinação entre ignorância e o conhecimento,1 que se 
produz sobre ele, mas também do monitor que irá detectá-lo e classificá-lo. 
Assim, a visão do perigo está enraizada no viés cultural, e sua aceitação ou 
rejeição depende do lugar que se ocupa na sociedade. A assunção dos riscos 
pressupõe bias político e a confiança indispensável para se conviver com 
a ignorância inexorável. Como diz Mary Douglas, o conhecimento total é 
impossível, portanto as instituições politicamente posicionadas decidem 
sobre os riscos:

Na percepção do risco os seres humanos agem menos como indivíduos e mais 
como seres sociais que internalizam pressões sociais e delegam seu processo 
de tomada de decisão às instituições. Elas manejam tão bem quanto eles 
fazem, sem saber os riscos que eles encaram, seguindo regras sociais sobre 
o que eles ignoram: as instituições são atalhos simplificadores de problemas 
(DOUGLAS, 1984, p. 80).

Entender, como quer Mary Douglas, o risco como uma construção coletiva, 
e perceber que na avaliação de uma situação de perigo os indivíduos agem 
segundo referências comuns não significa, entretanto, dizer que eles não se 
encarregam da responsabilidade de assumi-lo:

Os indivíduos que se desencarregam do processo de tomada de decisão dei-
xando-o a cargo de um processo institucional não estão lavando suas mãos 
da responsabilidade. A ação responsável é ter que construir um bom monitor 
que pressinta que seus próprios princípios serão defendidos por amigos e 
vizinhos (DOUGLAS, 1984, p. 81).

Esta monitoração social é tão abrangente ou eficaz quanto mais hierar-
quizado for o grupo social, já que os membros de uma hierarquia têm, de 
forma mais arraigada, os hábitos morais referidos ao todo. As hierarquias, 
com mais sucesso que outras configurações culturais, tais como sociedades 
individualistas, forneceriam aos seus membros “antolhos e tapa-orelhas”, 
legitimando suas idéias e valores entre eles. Ainda segundo Douglas, os 
sistemas hierárquicos produzem verdades mais estáveis e mais amplamente 
aceitas e, com isso, lidam com o conhecimento de uma maneira que se pode 
chamar positiva; a crença no “progresso como uma lei natural e universal” 
1 Para Douglas e Wildavsky, o conhecimento é um “produto cambiante da atividade cultural” 

(DOUGLAS, WILDAVSKY, 1984, p. 92).
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torna-se coerente então com uma visão naturalizadora da ordem estabelecida, 
cujas mudanças são percebidas como manifestação de sua lógica intrínseca:

A hierarquia, tanto como um sistema de governo, como um tipo de cultura, tem 
uma relação com o conhecimento que, não só faz do mundo algo passível de 
ser conhecido, como também, ela mesma se considera organizada conforme 
os princípios que regem o universo (DOUGLAS, 1992, p. 32).

Mary Douglas considera que as expectativas mantidas por uma totalidade 
social têm a ver com a sua auto-representação; assim, a ameaça sentida com 
relação, por exemplo, às fontes de subsistência, à possibilidade de agressão 
de um inimigo externo ou à iminência de um desastre ecológico, seria uma 
projeção de seu grau de harmonia ou dissociação internas. Grupos sociais 
mais estáveis se sentem menos ameaçados do que os internamente instáveis, 
embora a ameaça seja sempre socialmente representada como independente 
de sua forma de estruturação. Portanto, ao contrário de grupos sociais que 
se organizam como seitas marginais aos amplos sistemas aos quais se vin-
culam, as hierarquias:

ignoram riscos de longo alcance e de baixa probabilidade (...) e paradoxalmen-
te são otimistas com relação à natureza humana (DOUGLAS, WILDAWSKY, 
1984, p. 121-122).

As instituições centrais, isto é, bem posicionadas hierarquicamente numa 
sociedade, seguindo as colocações de Mary Douglas e A. Wildavsky, te-
riam uma relação mais complacente com os riscos, que assim dificilmente 
seriam vistos como grandes ameaças. Grupos ou instituições marginais, 
cuja existência na estrutura social estaria mais ameaçada, teriam uma visão 
mais sectária dos riscos, transformados, neste caso, facilmente em ameaças. 
Em linhas gerais, a posição dentro da totalidade social embasaria política e 
cognitivamente a escolha dos riscos. Coerentemente com essa visão de que 
a construção do risco é sempre engajada, Mary Douglas define sua postura 
política ao tratar do assunto. Enquanto Giddens se mostra apreensivo com 
as conseqüências do desenvolvimento de certas tecnologias, ela se mostra 
confiante na capacidade de a sociedade ocidental reverter os desequilíbrios 
ecológicos:

Se a seleção do risco é um objeto de organização social, o gerenciamento 
do risco é um problema organizacional. Desde que nós não sabemos quais 
os riscos que nós corremos, nossa responsabilidade é criar complacência em 
nossas instituições. Mas ao escolhermos complacência, a qual depende em 
alguma medida de confiança nas instituições, nós nos traímos e afirmamos 
nosso biais pelo centro (DOUGLAS, WILDAVSKY, 1984, p. 198).

A proposta de Mary Douglas não é de todo nova, nem ela reivindica isto; ao 
contrário, manifesta sua intenção em aproveitar as lições mais poderosas do 
funcionalismo francês ao desenvolver sua teoria que apresenta uma versão 
atual da relação entre morfologia social e cognição, presente em textos 
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clássicos da Antropologia.2 A autora afirma que a cognição alicerça a vida 
social, na medida em que as instituições sociais, isto é, idéias e costumes, 
se fixam no seio de uma comunidade. A legitimidade de uma instituição 
vem, primeiro, de ter sua adequação fundada na natureza, por um processo 
que a autora denomina de analogia. Ao se naturalizarem as classificações 
sociais, tornando-as universais ou eternas, esconde-se seu caráter social e, 
portanto, histórico e contingente. Em segundo lugar, sua legitimidade vem 
de sua harmonia com as outras já existentes, que é como se alicerça na ra-
zão. Ao criar essas analogias, essas semelhanças entre processos sociais e 
naturais, as instituições ganham solidez no plano da cognição que, através 
de sua própria criação, seleciona, cada vez mais, o que lhe é próprio ou 
estranho, tornando-se, assim, sua própria criatura. Desta forma, instituição 
e cognição se equivalem. Um terceiro aspecto, o moral, é constituído com 
a subordinação dos membros de uma comunidade a valores específicos que 
balizam as ações:

Indivíduos que pinçam e escolhem entre as analogias naturais aquelas que 
eles irão credenciar, escolhem, ao mesmo tempo, seus aliados, seus oponentes 
e o padrão de suas relações futuras. Constituindo sua própria versão da na-
tureza, eles estão monitorando a constituição de sua sociedade. Resumindo, 
eles estão construindo uma máquina para pensar e tomar decisões em seu 
próprio interesse (DOUGLAS, 1987, p. 63).

Ao se tentar entender o código partilhado pelos vilenses na construção de 
seu monitor, julgo que as análises de Giddens e Douglas são extremamente 
pertinentes se tomadas em conjunto, pois, isoladamente, só explicam parte 
desta realidade. Tal código informa, em primeiro lugar, que a usina não é 
perigosa, e há dois argumentos de que os moradores de Praia Brava usu-
almente lançam mão para evidenciar isto. O primeiro é o fato de a decisão 
de morar na vila não ser uma escolha solitária, havendo muita gente como 
companhia. Esse argumento é importante, porque deixa implícita uma idéia 
de racionalidade partilhada pelos moradores de Praia Brava. Se morar ali 
fosse uma atitude solitária, o morador poderia ser considerado um temerário, 
mas ali encontram-se muitas famílias; não se trata de iniciativas exóticas e 
pessoais. O outro argumento é o que ressalta que os chefes habitam a vila; 
a grande maioria dos moradores, apesar de não entender do funcionamento 
da usina, acredita em seus trabalhadores, que são seus vizinhos e parentes. 
O chefe tem muitas informações sobre tudo o que acontece lá dentro e, se 
ele e a sua família lá residem, é porque não há nada de ameaçador no local. 
Assim, cada morador é, para o seguinte, um álibi de que os outros de fora 
exageram. Nesse sentido, Jens Kampman, ex-ministro do Meio Ambiente 
da Dinamarca e Presidente da Organização de Conservação da Natureza da 
Dinamarca, afirmou:
2 Refiro-me a “As formas elementares da vida religiosa” (DURKHEIM, 1968), citado por Mary 

Douglas e Wildavsky (1984), e “Algumas formas primitivas de classificação” (DURKHEIM, 
MAUSS, 1984).
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O medo da energia nuclear é irracional. Juntamente com a hidroeletricidade, 
a nucleoeletricidade é a fonte de energia mais benigna ambientalmente (apud 
Souza, 1994, p. 215).

Os vilenses têm maneiras de “monitorar” o risco, criando mecanismos 
coletivos de checagem e evitação de perigos. Os mecanismos começam a 
atuar logo no estabelecimento dos moradores nas vilas, quando afirmam que 
não estão sós e os chefes com suas respectivas famílias ali também estão 
estabelecidos. Esses métodos atuam ainda, quando acontecem novidades no 
dia-a dia da vila: movimento de técnicos estrangeiros ou sinais não deci-
frados vindos de algum procedimento da usina, como, por exemplo, o som 
produzido no momento em que os trabalhadores de Angra I estão preparan-
do a Contenção para a Parada. Afirmam que se escuta um ruído que pode 
preocupar os moradores desavisados; estes criam modos de identificar o que 
está acontecendo, ou seja, se o barulho é ou não sinal de perigo, através da 
observação do comportamento daqueles que, estando na vila há mais tempo, 
sabem do que se trata:

Há muito tempo atrás, era de madrugada, estava todo mundo dormindo, 
eu ouvi um barulho, tipo uma panela de pressão no fogo. Um barulho alto! 
Perguntei ao meu marido o que era, e ele não sabia. Fomos até a praia... tudo 
tranqüilo, calmo, quieto. Voltamos e dormimos. Outro dia foi a vizinha que é 
nova aqui. Ficou assustada com o barulho, saiu, não viu movimento na rua e 
voltou a dormir. No dia seguinte, ela me perguntou o que era e agora eu sei 
o que é e falei que é normal (esposa de graduado de Furnas).

Essa forma de controlar ou monitorar o risco, através da observação do 
comportamento dos demais moradores da vila, expressa um dos alicerces 
das relações de confiança mútua existentes entre os vizinhos de Praia Brava. 
Nas entrevistas, os moradores afirmam que a base da segurança que sentem 
é o conhecimento sobre o funcionamento da Central, mas que, na prática, é 
o conhecimento do comportamento do vizinho/perito. Assim, a análise de 
Giddens resvala nesse território não tão moderno. O autor considera que os 
elos de confiança surgem do desconhecimento e a conseqüente sensação de 
segurança que esses elos estabelecem nas pessoas – e não entre pessoas – são, 
paradoxalmente, a base da sociedade moderna, onde as relações tornam-se 
cada vez mais impessoais, devido a um mecanismo que ele denomina de 
“desencaixe”:

o deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua 
reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço (GIDDENS, 
1991, p. 29).

Esse desencaixe consiste de relações anônimas, que não requerem o conheci-
mento pessoal para se estabelecerem. Nelas, seus membros não apresentam 
“rostos”, representantes que são de um sistema maior, que o autor define 
como “sistema perito” (GIDDENS, 1991, p. 35), e que é baseado na con-
fiança das premissas que sustentam os diversos corpos de conhecimento. 
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Segundo Giddens, há “pontos de acesso” a este “sistema perito”, que ocor-
rem quando um leigo estabelece contato com um dos representantes deste 
“sistema”. Neste sentido, Praia Brava é um ponto de acesso, onde leigos e 
peritos convivem unidos por laços vicinais e de parentesco, reestabelendo 
assim o “reencaixe” das relações modernas.

A técnica de domesticação utilizada por esses profissionais é o conhecimen-
to científico, base da “confiança” (GIDDENS, 1991) que depositam neste 
engenho, a ponto de não gostarem de admitir o “perigo” que ele encerra; 
conhecer é controlar. As maneiras de lidar com as taxas, tais como as doses 
de radiatividade permitidas a cada trabalhador e a quantidade de radionu-
clídeos que lançam no meio ambiente, sem que alguns técnicos admitam 
esta liberação, entretanto, como poluente, são produto da confiança que os 
profissionais têm em seus métodos e premissas de trabalho. Porém, este 
conhecimento não é partilhado homogeneamente por todos. Alguns entre-
vistados afirmaram existir uma elite intelectual, composta por aqueles que 
decidem na usina; é esta elite que diz o que fazer. Seus membros se rela-
cionam ente si também por vínculos de amizade, freqüentando as mesmas 
festas e compondo um grupo fechado de amigos. Em Angra I, quem decide, 
geralmente, é reconhecido como quem sabe, e quem sabe, normalmente, 
decide. Esses funcionários viajam para outros países, para participarem de 
congressos e outros tipos de intercâmbio, e ascenderam funcionalmente 
pelo conhecimento prático e teórico acumulado, e boa parte deles participou 
da construção da usina, desde seu início. Constituem o ápice da hierarquia 
decisória ou, como denomina Zonabend, “hierarquia científica”, que os 
técnicos franceses também consideram de fundamental importância para 
que a operação da usina se processe da melhor forma possível. Em Angra 
I existe uma cadeia de comando para a tomada de decisões que explica o 
que está sendo dito, explicitada na carta escrita pelo Diretor da Produção 
Termonuclear:

Quanto à operação da usina, não só em Angra, como em qualquer parte do 
mundo, a técnica gerencial adotada é a mesma do gerenciamento de um 
navio, por exemplo. Ou seja, o supervisor de turno transmite ordens para o 
encarregado, que transmite para o operador de reator, que transmite para o 
operador de auxiliares. A quebra desta cadeia de comando sempre se revelou 
inadequada ou perigosa. Por exemplo, o supervisor de turno instruindo dire-
tamente o operador de auxiliares implica a ignorância da instrução, por parte 
do encarregado e do operador do reator, que depende do que o operador de 
auxiliares está fazendo. Isto é uma técnica militar e não há outra melhor que 
a substitua para um trabalho de equipe com tantos envolvimentos.

A palavra perigo, desaprovada pelos técnicos de Angra I para qualificá-la, 
surge associada à possibilidade de falha do controle. Aquela palavra explica a 
existência de táticas militares aplicadas internacionalmente ao gerenciamento 
de indústrias ou outros contingentes, tais como a tripulação de um navio, ou 
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avião, mesmo não estando diretamente voltados para a guerra, na medida 
em que envolvem o bem-estar físico dos cidadãos. Este tipo de hierarquia 
decisória, baseada num “sistema perito”, e, sobretudo, em que conhecer 
é controlar, torna-se fundamental para a alocação de responsabilidades e 
legitimação do saber que viabilizam a transformação, ou minimização, do 
perigo através do conhecimento, e o fortalecimento das relações de confiança 
que ele propicia. Os entrevistados explicitamente fazem equivaler o medo 
ao desconhecimento, quando se trata da população circunvizinha, alegando 
que basta conhecer para confiar; e, no caso dos técnicos, controlar. Estes, 
no entanto, consideram que operar uma usina é diferente de controlá-la. 
Muitos podem saber operar, mas poucos têm a capacidade de, em condições 
adversas, em situação de risco iminente, saber dar a ordem correta, valendo-se 
da cadeia decisória hierarquicamente organizada. Embora o jargão reserve 
o termo controlar para momentos de especial risco, ou envolvimento, como 
o Diretor preferiu escrever em sua carta, o conhecimento sobre a energia 
nuclear apresenta uma forte conotação de “controle sobre a natureza” e, es-
pecialmente, sobre essa forma de matéria letal, criada pelo homem, através 
de um processo físico denominado enriquecimento.

A fé que uma relação de confiança exige para acontecer, conforme analisa 
Giddens, entre os moradores leigos de Praia Brava, é percebida como sa-
ber porque eles afirmam estar bem informados sobre o que acontece, e se 
a população circunvizinha conhecesse Angra I, ela se sentiria tão segura 
quanto eles próprios.3 A fé é vivida sob a forma de conhecimento e, por 
isso, ficaram admirados de eu, tendo motivos para partilhar da mesma fé, 
uma vez que me dispus a conhecer a realidade da usina, insistia em clas-
sificá-la como perigosa. Só que informados, no sentido de saberem o que 
realmente acontece, estão apenas alguns trabalhadores do alto da hierarquia 
operacional de Angra I. Entre os outros trabalhadores e moradores, o tipo 
de informação de que se dispõe e que dá segurança não é a técnica. Embora 
a tecnologia da usina e a qualificação profissional de seus trabalhadores 
sejam os motivos apresentados nas entrevistas para que se sintam seguros 
com relação a Angra I, eles, na condição de parentes e vizinhos, têm algum 
acesso a um outro gênero de informação que é aquela que diz sobre o que 
está realmente acontecendo, que é bem mais tranqüilizadora. Quando isto não 
ocorre através de um relato do esposo/vizinho, pode se dar pelo controle do 
monitor construído pelos vínculos vicinais. Possivelmente a segurança que 
sentem não seria a mesma se a eles só fossem dadas as explicações técnicas 
necessárias. O importante não são as informações, mas quem as transmite: 
pessoas com as quais se tem contato e que se pode até controlar, já que é 

3 Existe a pressuposição que muita informação ajuda a confiar; mas muita informação ajuda 
a controlar. O controle é necessário quando não há motivos de confiança. A “transparência” 
é uma forma de ganhar confiança pela exposição das informações que, em suma, é uma 
legitimação da desconfiança a que todo indivíduo supostamente tem direito numa sociedade 
“igualitária e democrática”.
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possível, em certa medida, saber se um vizinho anda nervoso ou satisfeito. 
Assim como a segurança dos técnicos vem do conhecimento, isto é, do saber 
específico, a do restante vem de um outro tipo de conhecimento, isto é, das 
relações pessoais estabelecidas com os que têm conhecimento profissional.

O boato, nas suas várias versões, ocupa um papel importante na construção 
dessas relações de confiança/desconfiança e na identidade dos que conhecem 
o segredo e os que formulam os boatos. Em primeiro lugar, ele expressa 
o medo da periferia da vila. Veiculando o medo e a desconfiança em rela-
ção a Angra I, ele cria um gradiente em que identifica seus autores como 
pertencentes ou não à elite de Furnas. Externamente à Praia Brava, ele fala 
da conspiração desta elite de privilegiados que pode acabar com a paz dos 
vizinhos menos afortunados. Na iminência de uma fuga, a elite tem seus 
próprios carros e os de Furnas, e a periferia deve esperar pela providência 
orquestrada de várias entidades. Internamente à Praia Brava, os boatos do 
medo e da desconfiança são proferidos pelos que não estão incluídos no cerne 
da hierarquia o suficiente para trabalhar com o conhecimento completo, e 
esses moradores parecem se ressentir de não compartilhar dos segredos e sim 
apenas do seu avesso. Dentro da vila, também existe o boato que controla, 
pelas especulações, os cochichos sobre os eventos que se ouvem ou vêem: 
“meu marido disse que”, “chegaram uns técnicos estrangeiros”...

Foi dito no capítulo anterior que, na medida em que o boato substitui as 
informações, ele organiza coletivamente um conhecimento paralelo para 
entender o segredo e o perigo sobre bases diferentes daquelas que originam 
as informações. Desta forma, por mais “transparente” que uma usina nu-
clear seja, ela sempre será alvo de boatos porque seu funcionamento e seus 
princípios físicos nunca estarão ao alcance de todos e também porque elas 
são necessariamente secretas. O boato não pode ser totalmente neutralizado 
pela informação técnica, porque ele não pretende uma explicação verdadeira 
para o funcionamento do reator, e suas reais condições de segurança, e 
sim para o que a usina prometeu e não cumpriu ou o que ela vem causar. 
Classificar algo que trabalha com temperatura e pressão, com a substância 
da bomba atômica e não explode aqui, mas “explodiu” lá, em Chernobyl, 
é difícil. Principalmente quando sua função social fica duvidosa, que no 
caso de Angra I, é percebida por boa parte dos entrevistados como sendo a 
geração de empregos.

O boato é também um mecanismo social de construção de conceitos e 
reafirmação de critérios do que é aceitável e conveniente sobre o que os 
moradores consideram bom ou mau. Assim também poderiam ser explica-
dos os boatos que, nas vilas, se transformam preferencialmente em fofocas 
conjugais e o fato de o assunto “usina” ser relegado a um plano de nenhuma 
importância. Como a vila tem seus métodos de checagem e de especulação 
acerca da segurança da usina, outro motivo de preocupação, a desorganiza-
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ção doméstica, torna-se central para os vilenses. A usina é um assunto para 
os técnicos e os outros moradores dedicam-se a outras questões.

Quando o boato transforma o objeto das palavras de uma vidente num aviso 
sobre um possível acidente na usina, ele está elaborando o medo da periferia 
dentro de um quadro conceitual marcado pelo fatalismo embutido na noção 
de destino:

Fiquei com medo porque a Mãe Diná, aquela que previu a morte dos Mamo-
nas, disse que uma cidade entre Parati e Angra dos Reis ia sumir por causa 
das enchentes. Não, é o mar que vai engolir uma cidade entre Parati e Angra; 
ela disse num programa de televisão. Fiquei assustada porque moro perto 
daqui de Praia Brava, em Boa Vista, e estudo em Mambucaba. Aí eu fiquei 
pensando: “será que esta usina vai dar problema?”. Nem queria ir à escola, 
mas acabei indo (moradora de periferia que trabalha em Praia Brava).

O mar invade a cidade de Parati periodicamente sem que isto traga maiores 
aborrecimentos aos moradores. As chuvas provocam inundações e desmo-
ronamentos, causam mortes na região, mas no trecho de entrevista acima a 
estudante prefere atribuir à usina o mal vaticinado pela vidente. As tragédias 
causadas pelas encostas que caem sob o peso da chuva são conhecidas pela 
população, mas a usina permanece indecifrada: de que modo ela veio se 
inserir no destino dos angrenses? Se ela não trouxe o progresso, o que ela 
poderá trazer?

Já foi exposto que, para Giddens, a grande diferença entre o risco moderno 
e a vivência dos perigos nas épocas anteriores é que o risco atual dispensa 
as idéias de Deus ou destino para sua explicação, que recai sobre o próprio 
homem, criador do mal e da sua cura. Por isso, o autor distingue ambos os 
conceitos. Entretanto, ele observa que a idéia de “fortuna” tende a ressurgir 
para explicar as conseqüências devastadoras quando algo dá errado. Este 
reconhecimento de que há um tipo de risco, o de baixa probabilidade e de 
alta conseqüência, que torna manifesta a antiga noção de destino, ou de uma 
ordem oculta, o aproxima da visão de Douglas, quando ela aponta que o 
risco é uma nova apresentação quantificável da antiga vivência dos perigos. 
A teoria de Giddens admite, então, em casos específicos, a coexistência de 
fórmulas não-modernas com fórmulas modernas de construção do risco.

Na medida em que o risco de um acidente com um reator nuclear se enquadra 
naquele de baixa probabilidade e altas conseqüências, as formulações de 
Giddens podem ser plenamente aplicadas à interpretação apocalíptica das 
populações vizinhas, expressa no medo das palavras da vidente, e, ao mesmo 
tempo, à concepção estocástica do risco nuclear partilhada pelos técnicos 
de Angra I. A fortuna explicaria para a vizinhança um incidente grave na 
usina, enquanto os cálculos mostram aos peritos que é muito improvável 
que isto aconteça. A conduta dos técnicos se coaduna com o que Giddens 
caracteriza como “modernidade”. Mas os outros moradores da periferia e 
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da vila não se enquadram perfeitamente nesta categoria. Os vilenses mistu-
ram a concepção “moderna” dos discursos com uma prática não-moderna e 
hierárquica na monitoração e evitação do risco. Quando uma moradora de 
Praia Brava exclama: “Nada se compara a um acidente nuclear”, mostra que 
o que está em jogo são as chances diminutas do incidente e não seus efeitos, 
e isto pode aparentar que, dentro da vila, vigorava uma visão “moderna” de 
risco, ao passo que, nos arredores um entendimento não-moderno, fundado 
na idéia de destino, o que explica o que se dizia sobre a profecia, que se 
difundiu em Praia Brava e em Mambucaba, chegando às escolas e às casas 
dos técnicos. Mas os trechos de entrevistas transcritos a seguir deixam 
claro como o argumento estatístico, “moderno”, utilizado pelos técnicos, 
é repetido por todos os outros trabalhadores e demais moradores, sem que 
seja vivenciado da mesma forma. Os técnicos alicerçam sua confiança no 
poder de controle obtido pelo conhecimento, e os trabalhadores periféricos e 
moradores reproduzem indiretamente esta cadeia, confiando no seu próprio 
conhecimento daqueles cujo conhecimento propicia o controle do risco. A 
estatística ou o cálculo são alegorias para expressar uma segurança que 
os últimos internalizaram por um outro percurso coginitivo, o do atalho 
institucional, criado pelo ambiente hierárquico de “instituição total” da 
vila. As entrevistadas – uma, funcionária não-graduada, e outra, esposa de 
um funcionário graduado, ambos de Furnas – demonstram que sabem que 
a realidade mudou, ou está mudando, mas internamente tal mudança não 
tem efeitos:

Para mim, Angra II não altera em nada. É o mesmo que mudar de uma boca 
de gás para duas bocas de gás (funcionária/não-graduada – Furnas).

Bem, se Angra I oferece, por exemplo, um milésimo de risco, com Angra 
II, esse risco aumenta para dois milésimos. Para mim, Angra II é indiferente 
em termos de risco (esposa de graduado de Furnas).

A aparente contradição destas frases, segundo as quais ao mesmo tempo 
em que há uma duplicação nada se altera, ou seja, a quantidade de usinas 
dobra, mas a “quantidade de perigo” não muda, reafirma a existência de um 
mecanismo coletivo de minimização do perigo, mas que é percebido como 
individual. A visão pessoal articulada numa concepção coletiva sobre as 
usinas e seus riscos seleciona as alterações ocorridas na Central, de modo 
que nem todas apresentam o mesmo grau de relevância, como se observa na 
expressão para mim, comum às entrevistas transcritas. A hierarquia costura 
tão bem essas noções de segurança, confiança, conhecimento, perigo e risco 
no imaginário dos entrevistados, que somente um acontecimento irruptivo, 
como a necessidade de fuga, poderia desfazer esses vínculos cotidianos de 
confiança, opondo as atitudes individuais às determinações prescritas para a 
comunidade, porque o dia-a-dia está farto de demonstrações de que o padrão 
é a consonância individual às regras acertadas coletivamente. Novos eventos 
podem, então, ser lidos sob a óptica dos antigos, e serem incorporados, não 



176

mais como caos, de acordo com o que imaginam os vilenses sobre decorrên-
cias trágicas de problemas na usina, mas como uma maneira de perpetuar a 
paz costumeira, como a construção de Angra II.

Da Matta (1980, 1987) mostrou como a noção de indivíduo elaborada no 
Brasil pressupõe uma rede de relações pessoais hierarquizadas, assentadas 
não no que Giddens chama de “confiança moderna”, concretizada nos sis-
temas “sem rosto”, mas na ligação personalizada entre aqueles que colocam 
tais sistemas em contato. A sociedade brasileira parece combinar as duas 
modalidades de vínculo, apresentando regiões socioculturais “modernas” 
e “não-modernas”. Os vilenses, com uma verbalização moderna do risco, 
constituem a garantia de sua segurança a partir do conhecimento pessoal 
que estabelecem com os técnicos. Aqui os peritos representam sistemas de 
saber específico, sem deixar de possuir rostos, isto é, lugares definidos numa 
hierarquia abrangente. Furnas é, então, a grande articuladora dessas visões 
– moderna e não-moderna – visíveis nas entrevistas. Para os entrevistados, 
Furnas é o Brasil que deu certo, pelo menos até um certo tempo atrás, e que 
garantiu a proteção de seus funcionários que não hesitam em chamá-la de 
mãe, pai, Deus e, com a crise financeira que parece atravessar, viúva. Ela é 
também o rei, que abre espaço para que Praia Brava possa ser comparada à 
corte, definindo-se como uma elite hierarquizada e, ao mesmo tempo, ela 
é o Primeiro Mundo, “moderno e individualista”. Furnas é o rosto fugidio 
das relações modernas que afiança aos vilenses que eles não precisam se 
preocupar com o descaso do poder público brasileiro, pois à empresa não 
interessa que nada aconteça a seus funcionários:

A viúva Furnas está preocupada com seus funcionários. Ela é a primeira 
interessada na segurança. Eu falo: “A gente tem que tomar conta das mulhe-
res dos chefes. Enquanto elas tiverem aqui, a gente pode ficar” (esposa de 
graduado de Furnas).

Ser nuclear em tupiniquim

Angra I passou, ao longo de sua história, a significar coisas opostas: para 
seus funcionários é o Primeiro Mundo, enquanto que, para os seus opositores, 
é submundo, e ainda, para aqueles com uma visão apocalíptica do nuclear, 
é o fim do mundo. Já foi dito que, no momento da implantação da usina, 
o investimento foi visto como algo extremamente positivo pela população 
local, pois havia a promessa de progresso para a região, incluída nas obras 
que começavam. Com o passar do tempo, o isolamento da usina em relação 
ao município (ROSA et al., 1988) foi frustrando esta expectativa, e Angra 
I passou a ser vista negativamente. Esta alteração do significado da usina 
para a população angrense, analisada no trabalho de Rosane Prado (Prado, 
1990), é expressa pelos próprios moradores de Praia Brava que afirmam 
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irritados com a oposição à Angra I: “No início, não havia ninguém contra a 
usina.” Moradores e técnicos consideram que o isolamento, isto é, o impe-
dimento de que a população em torno compartilhasse do progresso trazido 
por aquela indústria nuclear, é o que está por detrás da desconfiança e do 
desdém subentendido no nome vaga-lume.

Essa promessa de desenvolvimento associada às implantações de usinas 
e sua frustração é um duplo movimento vivenciado em outros lugares do 
mundo. Um exemplo é o que ocorreu em Plymouth, nos EUA:

O processo de licença para usinas nucleares excluiu a participação do público, 
a despeito da clara determinação do Ato de 1954 da Comissão de Energia 
Atômica, porque a tendência é de os cientistas e legisladores assumirem 
o processo. (...) Uma das mais importantes lições que tiramos do caso de 
Plymouth é a necessidade de obtermos a participação dos moradores locais 
desde o início do processo de implantação, antes mesmo de se obter a per-
missão de construção ou da licença de operação. A segunda lição concerne os 
encargos que as comunidades locais são forçadas a assumir entre os supostos 
benefícios econômicos trazidos pelas usinas nucleares (oferta de trabalho 
e impostos pagos ao município) e os problemas de segurança e de impacto 
ambiental que elas acarretam. Plymouth, como muitas outras comunidades 
anfitriãs de usinas nucleares, experimentou a maior crise fiscal e econômica 
quando foi iniciada a construção da usina nuclear (DAVID, 1981, p. 90).

Embora a implantação de usinas nucleares sem a consulta da população, e 
também, até contrariamente à sua vontade, quando manifesta, aconteça em 
países democráticos (Zonabend, 1989 ; David, 1981), na época em que a 
usina foi implantada no Brasil, estava em vigor um governo militar que não 
foi eleito, sendo fácil de se entender que, havendo ou não desaprovação por 
parte da população com relação à usina, não havia espaço para uma reação 
contrária a qualquer projeto deste governo. Na verdade, o que existia era o 
desconhecimento do que se tratava, inclusive entre os profissionais que iam 
chegando. Tudo era novo para todos. As pessoas contam que se engajavam 
no projeto e sentiam que pertenciam a uma elite, que constituíam um grupo 
privilegiado. O nuclear, com o passar do tempo, na condição de indústria, 
ficou distante da realidade a que ele, como símbolo, remetia. Com a oposi-
ção da sociedade e o isolamento político e social da comunidade de Furnas 
na região, a empresa teve que se adaptar a esta mudança enfrentando mais 
respeitosamente o medo da população circunvizinha, criando relações mais 
democráticas de trabalho e se despedindo do sonho do Primeiro Mundo 
para encarar a realidade brasileira, para, assim, desmistificar a usina como 
bode expiatório.

As usinas nucleares que mudaram de significado aos olhos da população que 
as hospeda, com suas especificidades locais de história e contexto cultural, 
e que são acusadas de frustrar um progresso que acenavam trazer, parecem 
evidenciar o malogro da era que representam e seu respectivo quadro de 



178

valores, subentendido na palavra progresso. O que quer que ele signifique, 
desenvolvimento tecnológico ou maior acesso aos bens de consumo, acaba 
por não se apresentar como foi esperado e, até inversamente, acaba por pro-
vocar crises, como observou Shelton David em trecho citado anteriormente. 
O progresso, como é compreendido desde o fim do século passado, tem 
dois aspectos, conforme analisa Lévi-Strauss em Raça e História (LÉVI-S-
TRAUSS, 1976). Esses dois lados estão presentes nas suas materializações, e 
as usinas nucleares estão aí incluídas. As frustrações locais que elas causam 
são definidas por cada localidade segundo os signos regionais, mas ocultam 
uma só, que é o fracasso dos propósitos da era da qual foram estandarte. A 
mudança de significado observada pelos pesquisadores em Angra dos Reis, 
no Hague e em Plymouth, pode ser entendida como traduções locais para 
um desencantamento global.

Além disso, o mistério de que elas se cercam parece querer velar por sua 
ambigüidade. Ele abre espaço para a imaginação, que tanto pode fabricar 
um futuro perfeito, quanto o apocalipse. O futuro perfeito seria o da energia 
limpa, não-poluente, e que resguarda o mundo de uma grave crise energética 
na qual populações inteiras poderiam, sem esta indústria garantindo a ener-
gia necessária, morrer de fome ou frio. O apocalipse seria a guerra nuclear 
para a qual o plutônio está garantido como subproduto das usinas nucleares 
para a farta confecção de artefatos. Essa dubiedade entre energia para a 
prosperidade ou plutônio para o holocausto é um segredo constantemente 
desvendado pelo imaginário leigo. Como afirmam os entrevistados de Praia 
Brava, a energia nuclear se apresentou ao mundo explodindo, e pode-se 
acrescentar que o nascimento das usinas nucleares não foi, de modo algum, 
dissociado do contexto bélico; seu produto foi e é a garantia de suprimento 
de matéria para artefatos. A classificação dentro dos usos pacíficos da energia 
nuclear fica então inconsistente, o que fica explícito nas palavras das crianças 
de Chernobyl, que associam os efeitos do acidente da usina nuclear aos da 
bomba atômica. Elas afirmam viver uma guerra (TOKURIKI, 1996). As 
usinas nucleares, funcionando para a produção de energia elétrica, revelam 
seu lado bélico no momento em que nascem, isto é, historicamente, e no 
momento em que morrem, ou seja, quando acontece um acidente.

O imaginário associado à tecnologia nuclear, pelos fatores já mencionados, 
que incluem aspectos mais gerais e, por isso, aplicáveis a toda e qualquer 
usina nuclear, relativos à origem da utilização desta forma de energia, e 
às características da radiatividade, juntamente com aqueles relacionados 
especificamente a Angra I, derivados dos percalços do Programa Nuclear 
Brasileiro, e problemas estruturais da usina importada dos EUA fazem com 
que a única usina nuclear em funcionamento no Brasil tenha uma relação 
difícil com a segurança. Dito de outra forma, a usina é apresentada priori-
tariamente, enfocando-se a segurança, que ganha mais importância do que 
a produtividade. É comum ouvir-se que a usina gera empregos, ficando sua 
função básica, que é a de produzir energia, em segundo plano, sugerindo que 
o benefício social de Angra I seja preferivelmente enfatizado como local e 
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dissociado da geração elétrica. Percebi nas entrevistas que, a despeito de 
quão vaga fosse minha pergunta a respeito de Angra I, a resposta começava 
pela segurança; isto também é explicável pelo fato de ter-se tornado impo-
pular, de tal forma que seus funcionários trabalham sob o olhar atento dos 
representantes da população localizada a sua volta. A usina transformou-se 
em um prédio suspeito, e seus trabalhadores, bem como os demais mora-
dores de Praia Brava a ela ligados, se esforçam para defendê-la, já que eles 
desenvolveram meios de nela confiar:

A usina tem pontos positivos, porque gera empregos, e negativos, para o PV 
e o Movimento Ecológico, que tratam a usina como se fosse um monstro, 
contaminando o mar (adm./graduado de Furnas).

Angra I tem acrescidas às ambigüidades comuns a todas as usinas nucleares 
do mundo questões específicas originadas de ter sido apresentada como um 
símbolo de progresso em um país em desenvolvimento e ter ficado com 
uma auto-imagem negativa. Enquanto os entrevistados vivem algo que os 
aproxima do Primeiro Mundo, tanto em termos de serviços prestados nas 
vilas, quanto em termos de tecnologia manipulada no trabalho, a população 
que os cerca encara a usina como algo que já deu errado. Os apelidos, os 
comentários pejorativos, as desconfianças, tentativas de desmoralização por 
parte de seus opositores, tudo isso cria um sentimento de discriminação que, 
paradoxalmente, convive com a sensação de superioridade, traduzida na 
alusão ao Primeiro Mundo, partilhada pela “comunidade nuclear”. Parece 
que o inverso do Primeiro Mundo é o submundo que alguns consideram 
existir no sítio da Central. Um bom exemplo deste pensamento é dado por um 
trabalhador de Angra I que, antes de trabalhar na usina, a via com descaso:

Achava perigosa uma usina nuclear. Nós sabemos como é nosso país. Difícil 
você ver nesse país algo sério, e eu achava que aqui era submundo; vim para 
cá trabalhar e fiquei tranqüilo. Não sei se eu mudei ou a realidade mudou 
(manutenção/não-graduado de Furnas).

A propósito desta mudança, foi dito numa entrevista que: “hoje há uma 
cultura nuclear; hoje temos que ter a consciência de que somos tupiniquins”. 
Com esta frase, o entrevistado não abre mão de pertencer à elite intelectual, 
que é a responsável pela disseminação de uma cultura nuclear, mas aceita 
a condição de ter que lidar com segmentos de população, anteriormente 
ignorados por Furnas, e com alguns de seus próprios colegas, incluídos no 
adjetivo tupiniquim, que designa o que é contrário ao Primeiro Mundo. Re-
conhece, assim, a necessidade de novas fórmulas para a convivência pacífica 
do passado tupiniquim com o futuro das superpotências. O submundo, para 
conviver com o Primeiro Mundo, deve compartilhar certas instituições que 
nem sempre combinam com atividade de risco; é o exemplo do jeitinho 
brasileiro (DA MATTA, 1980 ; BARBOSA, 1992), bem ilustrado no caso 
já mencionado dos mecânicos:
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Os mecânicos são os mais indisciplinados. Eles querem acabar rápido o servi-
ço, acham que o pessoal da radiologia está bloqueando o serviço deles e vão 
lá e dão o jeitinho, acabam se contaminando (graduado/Furnas/Prot. Rad.).

No curso de reciclagem, o professor de Segurança Industrial falou:

Tem que trabalhar com segurança! Esquece o jeitinho brasileiro. Nós esta-
mos numa usina nuclear e não na quitanda do “seu” Joaquim (graduado da 
Prot. Ind.).

Entretanto, esta maneira de proceder tem suas vantagens, mesmo em se 
tratando de uma usina que exige, pelos riscos que oferece, procedimentos 
rígidos. Quando o jeitinho deixa de ser um drible nas normas para a obtenção 
de uma vantagem pessoal, para ser criatividade, ele torna-se útil:

Os técnicos antigos já sabem dar aquele jeitinho da experiência; já criou 
soluções alternativas (não-graduado ligado à operação).

Este grupo de técnicos mais experientes e que usa o jeitinho, não como 
questionamento das regras, mas como criatividade, é a já mencionada 
elite intelectual que, no momento da implantação da usina, personificou a 
vanguarda do mais contundente símbolo de progresso a que o governo da 
época aspirava:

Isso daqui é Primeiro Mundo. Você vai numa reunião social, você só ouve: 
quando estive em N. Y., Londres, Berlim. Aqui as coisas funcionam. Somos 
mais respeitados lá fora do que aqui. Eu e mais dois colegas fomos chamados 
pela AIEA, que é um organismo da ONU, para fazermos auditoria em usinas 
de vários países do mundo. Nos enche de orgulho termos uma plaquinha 
na frente escrito Brasil. Lá fora nos ouvem e respeitam (graduado ligado à 
operação).

Essas pessoas viveram um sonho que começou na primeira metade da década 
de 70 e foi se desfazendo ao longo da década de 80. Prefiro a palavra sonho 
a projeto porque o que embasou a construção de Angra I foram promessas 
e expectativas em torno de um símbolo, paralelamente a toda inconsistên-
cia que caracteriza as políticas brasileiras estabelecidas há décadas sobre a 
“questão nuclear”, como atestam os autores que escreveram sobre a história 
do Programa Nuclear Brasileiro (MALHEIROS, 1993, 1996 ; OLIVEIRA, 
1989 ; FÜLLGRAF, 1988). A necessidade de energia nuclear para o Brasil 
até hoje não é algo claramente estabelecido até mesmo na opinião dos tra-
balhadores de Angra I. A este propósito, um funcionário graduado ligado à 
operação disse que não achava que tal necessidade existisse, embora visse 
outras motivações para a construção desta e de outras usinas nucleares. Outro 
afirmou que considerava a tecnologia nuclear “supérflua num país como o 
nosso, onde há tanta fome e miséria”. A forma de contrato também ajudou 
a manter este projeto distante de sua concretização, pois se comprou uma 
usina cujas reais condições eram desconhecidas.
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Os entrevistados foram peças fundamentais do segmento idealizador do 
Programa Nuclear, composto pelos militares. Quando esta aliança se des-
fez, a comunidade ficou sozinha, isolada, enfrentando problemas de ordem 
técnica, política, social e, por que não dizer, psicológica, esta decorrente do 
modo de vida já descrito. Nas entrevistas, surgiram reclamações nostálgicas 
destes tempos em que contavam com os poderosos aliados:

A década de 80 foi uma fase negra para o país. A questão nuclear foi sendo 
esquecida a ponto de um ex-Presidente da Nuclebrás me confidenciar que 
não via futuro para a empresa (graduado de Furnas/ operação).

Se houvesse um golpe militar, Angra II estaria pronta porque ela está prati-
camente pronta, falta só decisão política (adm/ graduado de Furnas).

Necessária ou inútil, Angra I está operando, e seus opositores, que não têm 
como saber exatamente o que se passa lá dentro, fazem a aposta como se a 
usina fosse uma metáfora do Brasil: algo pouco sério, submundo, como um 
funcionário disse considerar a usina antes de lá trabalhar, e que é, também, 
como nós brasileiros geralmente nos referimos ao nosso país. A expressão 
“país do futuro” vem sendo ironizada por revelar um constante adiamento 
de desenvolvimento, mas preferivelmente é utilizada com o desdém de quem 
não acredita nem no presente, nem no devir. Algo que já não deu certo. Um 
entrevistado disse: a usina virou bode expiatório. A explicação para isto 
tem a ver com o fato de ela ter características que fazem dela um símbolo 
privilegiado do Brasil como nação como, por exemplo, as suas grandes 
dimensões, desproporcionais com o que produz.

Esta vila se considera tão “humana” quanto qualquer outra, mas isolada 
e discriminada em relação à sociedade brasileira, e se pensa privilegiada, 
porém doente, vítima do tédio. Quando os pioneiros desta empreitada 
chegavam para iniciar as obras da primeira usina nuclear do Brasil, suas 
histórias pessoais passavam por um ponto de inflexão, para então dar lugar 
à história comunitária, num aglomerado profundamente hierarquizado, 
competitivo e autoritário. Aqui, alguns que vinham do interior poderiam 
começar a ter nesta nova sociedade uma posição mais central, mais urbana. 
Outros deveriam compor esta pirâmide permanecendo na base, para que o 
topo existisse. Por isso, cada qual no seu lugar era a maneira de organizar 
hierarquicamente esta mistura, termo de referência também usado pelos 
entrevistados ao descreverem a confraternização dos primeiros tempos 
do erguimento da usina, que aglutinava mineiros, paulistas, cariocas, flu-
minenses, nordestinos, engenheiros, peões, militares, técnicos para tudo, 
fugitivos do extinto presídio da Ilha Grande, secretárias... Acredito que 
nela houvesse alguma coisa em comum: o sonho de construir algo diferente 
para si, melhorar, progredir. Para os técnicos especializados, era o sonho 
da modernidade, da era nuclear, do progresso tecnológico, da tecnologia 
de ponta, que o próprio governo brasileiro frustrou no tipo de acordo que 
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assinou com a Westinhouse. Com o tempo, a resposta ao excesso de convívio 
foi que, depois de um período inicial de grande ebulição, surgiram as tenta-
tivas de se resguardarem, gerando a prática conhecida por individualismo, 
ou seja, o medo de se relacionar, o cuidado em se expor. A preferência atual 
da comunidade por se relacionar através de grupos pequenos e fechados, 
declinando de comparecer a atividades maiores, envolvendo parcelas grandes 
das vilas, é um aspecto do marasmo ou doença de que alguns se ressentem.

Acompanhando o quadro de modificações gerais no país, que busca afirmar 
sua opção democrática, reformular opções na área da economia, privatizar 
empresas estatais, redimensionar o Programa Nuclear etc., Furnas e as vilas 
passam também por mudanças. Porém, pode-se dizer que o fim da ditadura 
militar, a paralisação do Programa Paralelo durante o governo Collor e a 
reforma administrativa feita pelo mesmo governo foram marcos anteriores 
que começaram a mexer profundamente com o modo de vida vilense. Nas 
vilas, a hierarquia começa a ser discutida, as comemorações comunitárias 
do passado ficaram escassas, e as famílias se retraíram. As vilas parecem 
tentar descobrir novas fórmulas de convivência, só que, desta vez, na década 
de 90. Tempos mais claros que os idos de 70, quando tudo começou para 
Praia Brava e Mambucaba, e que, por isto mesmo, não têm sombras que 
ajudem a conciliar o sono dos sonhos desfeitos.
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6 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades com material radiativo, que podem ser denominadas nucleares, 
vêm freqüentemente associadas a uma idéia de apocalipse, explicável pelo 
seu uso bélico e, também, pelos efeitos dramáticos provocados por alguns 
acidentes graves em usinas nucleoelétricas, ou mesmo acidentes radioló-
gicos como o de Goiânia, aqui no Brasil (Gabeira, 1987). As centenas de 
usinas nucleares espalhadas pelo mundo – e, sobretudo, pelos territórios dos 
países industrializados – nem sempre são bem-vistas pelas populações das 
regiões nas quais são implantadas. A elas são atribuídas finalidades sociais 
pacíficas, mas este argumento deixa de lado o importante fato que as vincula 
com a vertente bélica da utilização da energia nuclear, que é a geração de 
um subproduto da queima de combustível, aproveitável para confecção de 
artefatos. No Brasil, a liderança dos militares para os acordos e construção 
das usinas torna esta ligação ainda mais evidente.

Angra I apresenta problemas estruturais, de falha de projeto inclusive, e 
a forma de contrato turn key é apresentada como a responsável por estes 
defeitos terem sido encobertos até o momento de seu funcionamento. Ela 
tem sua operação interrompida durante longos períodos e, embora os técni-
cos lembrem que as paradas são obrigatórias para qualquer usina nuclear, 
algumas delas se devem a problemas judiciais, incidentes operacionais e 
enguiços. A população circunvizinha passa a ver essas interrupções como 
sinais de que algo não vai bem, e a falta de seriedade, que popularmente pode 
ser atribuída ao Brasil como nação, passa a se inserir também no imaginário 
construído pela população angrense sobre a usina. Angra I, que se apresentou 
inicialmente como uma promessa de desenvolvimento e progresso, consegue 
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aglutinar tanto a frustração do que ela parecia prometer e não honrar, quanto 
estar perfeitamente de acordo com a expectativa segundo a qual um símbolo 
de modernidade ficaria, de qualquer maneira, sem sentido num país pouco 
sério; ou seja, a extensão da falta de compromisso para com a população 
brasileira, e que se aponta nas instituições nacionais e na esfera do poder 
público, resulta no questionamento de como uma tecnologia de efeitos tão 
perigosos pode ser manipulada com seriedade por profissionais nacionais.

Por outro lado, seus técnicos, que há muitos anos dedicam esforços profis-
sionais e pessoais, porque fazem de suas casas uma extensão do trabalho, 
a Angra I, mantêm a usina em funcionamento, com todas as críticas e 
percalços. Formados no Brasil e nos Estados Unidos da América, eles se 
ressentem de encontrar reconhecimento profissional apenas fora do país 
onde nasceram e moram, lamentando também uma certa marginalização 
dentro da própria empresa, Furnas, que administra várias termoelétricas. 
Eles viveram – e vivem – um sonho “moderno”, tal como Giddens define, 
de progresso e tecnologia de ponta; convictos de que a Ciência encontrará 
brevemente soluções para a alocação de rejeitos, eles esperam que o Governo 
brasileiro volte sua atenção para o seguimento do Programa Nuclear para 
fins pacíficos. Eles rebatem as acusações que recebem afirmando que a falta 
de informação é a causa de grande parte da oposição. Acreditam então que, 
com a prática que vêm adotando de desmistificar as atividades da usina, 
conseguirão reverter as opiniões desfavoráveis. Os empregos oferecidos pela 
Central Nuclear constituem uma fonte de troca com a população local, que 
se sente desprestigiada pelos trabalhadores de Furnas e vilenses. A oferta 
de serviço é a função social de Angra I mais lembrada pelos moradores da 
periferia e também pelos habitantes de Praia Brava, ficando a produtividade 
secundarizada. A questão da produtividade também fica em segundo plano 
com relação à segurança; esta é a marca inicialmente ressaltada quando eu 
perguntava sobre as características de Angra I, tanto para vilenses quanto 
para os técnicos.

Dentro da usina, as tarefas requerem um constante movimento de medição 
e separação, de tudo que é quente ou radiativo e contaminado daquilo que é 
frio. Esse movimento é a base da segurança que os profissionais necessitam 
no trabalho para minimizar doses e contaminações. Não acham adequado 
classificar a usina como perigosa, porque isto sugere uma possibilidade 
de risco iminente, e consideram o risco que experimentam controlado. O 
controle é dado pelo conhecimento, a que Giddens denominou “perito”, e 
as taxas, na medida em que manifestam a possibilidade deste controle, são 
percebidas num limiar entre o que é permitido e o que é inofensivo. A po-
luição produzida pela usina também se torna um conceito ambíguo por este 
motivo. A radiatividade lançada no mar e no ar, como está dentro de limites 
considerados baixos, não provoca contaminações ambientais detectáveis, 
favorecendo a que alguns técnicos afirmem que a usina não polui.
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É bem comum as usinas nucleares serem comparadas às bombas atômicas. 
Essa aproximação faz das usinas nucleares algo passível de explodir. Os 
técnicos brasileiros explicam que o que aconteceu em Chernobyl foi uma 
explosão térmica, e não radiativa, e o material radiativo se espalhou, im-
pulsionado pela explosão porque, diferentemente de Angra I, que possui 
uma Contenção, lá não havia nada que protegesse aquele triste Reator 4. 
No acidente de Three Mile Island, houve uma explosão dentro do Reator, 
que não chegou a romper o Vaso, e não foi o combustível que explodiu, 
já que ele derreteu, e sim o gás hidrogênio. Alguns técnicos afirmam que 
não explode, outros afirmam que não explode como uma bomba, porque o 
combustível usado na usina não é tão enriquecido quanto aquele necessário 
para explodir como uma bomba.

Os vilenses ficam divididos com relação à possibilidade de uma explosão, 
preferindo a hipótese do vazamento, que acham um pouco menos impossível. 
Com relação à poluição, são praticamente unânimes em afirmar que a usina 
não polui, concordantes que estão com o papel das taxas. Essa consonância 
com taxas e doses permitidas faz com que moradores e técnicos minimizem 
ou banalizem o risco. Dito de outra forma, eles vêem o risco por uma outra 
óptica. Nem tudo que é uma ameaça é percebida como fonte de risco. A 
estrada, a periferia e a usina trazem perigos, eles admitem; mas a última 
permite mecanismos de controle e de convívio, ao contrário dos anteriores. 
Seguindo Mary Douglas, uma comunidade hierarquicamente otimista e 
confiante no ser humano como produtor de conhecimento, tecnologia e 
progresso vê os riscos tecnológicos com menos temor. As ameaças sociais 
e de perdas pessoais representadas pela periferia e estrada, sobre as quais 
os moradores muito pouco podem fazer, oferecem um risco mais visível, ou 
melhor, uma ameaça que se transforma em risco para os vilenses.

As inscrições nos cantos Sul e Norte de Praia Prava, indicando os Pontos de 
Embarque, caso seja necessário o abandono da vila, passam despercebidos 
aos olhos dos moradores para os quais o risco é só no papel. Mas o medo 
existe e é visível quando uns decidem manter o carro com o tanque cheio, 
outros passeiam pela praia para ver se o barulho que vem da usina é normal, 
e outros ainda afirmam que há quem nada compre para nada ter de deixar 
para trás; os trabalhadores não são exceção e sentem medo da contaminação 
interna. O que chamo de minimização do risco não é a ausência de medo, 
porque eles também afirmam que nada se compara a um acidente nuclear. 
A minimização do risco é um processo de torná-lo aceitável, através de “ce-
gueira”, como descreve Zonabend, de reificação das taxas e doses, e ainda 
de equiparação com outras fontes de perigo. Expressar o risco de forma 
pessoal, sem levar em consideração que ele atinge parcelas da população e 
das gerações seguintes, é tanto uma maneira de fazer com que ele se torne 
aceitável, quanto um modo de o morador tornar mais confortável o papel de 
pró-nuclear, que ele assumiu ao trabalhar na usina ou lá habitar.
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Por parte dos técnicos, esse risco é visto tal como Giddens analisa. O risco 
como uma quantidade ou percentagem com a qual se lida em relações cons-
truídas sobre a confiança depositada nos sistemas de conhecimento perito. 
Isto caracteriza uma noção de risco, baseada em princípios “modernos”, de 
onde a idéia de Deus foi expulsa. Mas, para os demais moradores, as téc-
nicas de monitoração e de conhecimento pessoal trazem a garantia de que 
este perigo não cause tanto medo e permita os mecanismos de minimização; 
eles vivem o risco através de uma hierarquia cujos rostos são conhecidos e 
que garante que a eles nada venha a acontecer. Eles confiam na confiança 
daqueles que sabem. Mesmo não vivenciando o risco como “modernos”, 
falam com se fossem, ao saberem que, por eles, há Furnas na Terra e, para 
quem reza todos os dias, Deus no Céu.
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