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RESUMO 

 

Esse trabalho buscou elaborar um roteiro de vídeo sobre a energia nuclear, 

principalmente em sua aplicação na indústria elétrica, para divulgação científica sobre esse 

conteúdo. A metodologia do trabalho contou com três principais etapas. Na primeira realizou-

se uma breve revisão bibliográfica para investigar as publicações de artigos e trabalhos que 

tratassem do uso de vídeo em divulgação científica dos últimos dez anos. As fontes de pesquisa 

selecionadas foram as seguintes revistas e eventos científicos: Journal of Science 

Communication, Journal of Chemical Education, Química Nova na Escola, Revista Ciência 

Hoje, Revista Galileu, Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nesse caso, podemos dizer que poucos são 

os trabalhos publicados na produção de vídeo de divulgação científica sobre o referido tema, 

demonstrando a importância na produção de roteiros sobre o assunto. Diante disso, na segunda 

etapa desse trabalho preparou-se uma pesquisa de opinião via internet, através de questionário 

com enfoque na energia nuclear, para avaliar qualitativamente as respostas do público em geral 

sobre perguntas relevantes à energia nuclear. O questionário continha 13 perguntas e foi 

aplicado por 21 dias (3 semanas). Responderam ao questionário 161 pessoas. Das respostas, 

podemos concluir que de forma geral parte de público se respaldou em estereótipos e senso 

comum da energia nuclear. Consequentemente, na terceira etapa, construiu-se um roteiro para 

vídeo, híbrido de documentário com ficção, que eventualmente dialogasse com o público em 

geral sobre princípios e perspectivas da área do conhecimento em questão. O roteiro foi 

elaborado considerando-se as respostas ao questionário diagnóstico aplicado na segunda etapa. 

Acreditamos que o roteiro produzido possa vir a ser usado na produção de um vídeo que seja 

de interesse para a divulgação científica de ideias ligadas à energia nuclear. 

Palavras-chave: energia nuclear, divulgação científica, roteiro, vídeo. 



 

 

ABSTRACT 

 

This work sought to develop a video script about nuclear energy, mainly in its 

application in the electrical industry, for scientific dissemination of this content. The work 

methodology had three main stages. In the first, a brief bibliographic review was carried out to 

investigate the publications of articles and works that dealt with the use of video in scientific 

dissemination of the last ten years. The selected research sources were the following journals 

and scientific events: Journal of Science Communication, Journal of Chemical Education, 

Revista Química Nova na Escola, Revista Ciência Hoje, Revista Galileu, Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Química, Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência. In this case, we can say that there are few works published in the production of 

scientific dissemination video on the referred topic, demonstrating the importance in the 

production of scripts on the subject. Therefore, in the second stage of this work, an opinion poll 

via the internet was prepared, through a questionnaire focused on nuclear energy, to 

qualitatively assess the responses of the public on questions relevant to nuclear energy. The 

questionnaire contained 13 questions and was applied for 21 days (3 weeks). 161 people 

answered the questionnaire. From the responses, we can conclude that in general, part of the 

public was supported by stereotypes and common sense of nuclear energy. Consequently, in 

the third stage, a video script was constructed, a hybrid of documentary with fiction, that 

eventually dialogued with the public on principles and perspectives of the area of knowledge in 

question. The script was prepared considering the answers to the diagnostic questionnaire 

applied in the second stage. We believe that the script produced can be used in the production 

of a video that can contribute to the scientific dissemination of ideas related to nuclear energy. 

Keywords: nuclear energy, scientific dissemination, script, video. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala de energia nuclear e radioatividade, trata-se de uma parte tão 

importante da Física e da Química quanto inexplorada pela sociedade, no sentido de não ser um 

conhecimento amplamente disseminado. Aplicada em diversas áreas do conhecimento, a 

medicina nuclear e a produção de energia elétrica a partir da fissão são os principais métodos 

de uso pacífico do núcleo atômico. Mesmo assim, é uma área do conhecimento relativamente 

nova, com um pouco mais de cem anos (BERNEDO e LATINI, 2014), e que provoca extrema 

exaltação e polêmica ao ser debatida. Ao se levar em conta toda a bagagem histórica envolvendo 

essa área do conhecimento, a sociedade de um modo geral tende a agir com receio para com 

esse assunto, respaldando-se em catástrofes e temeridades, uma vez que apresente pouco 

entendimento sobre o conteúdo. Essa imagem já cristalizada da energia nuclear dificulta o 

aprofundamento do seu debate sério, uma vez que a desinformação e estereótipos se sobrepõem 

a um diálogo razoável sobre os usos e aplicações da energia nuclear (CUNHA, 2017).  

A divulgação científica (DC), no papel de informar e desconstruir mitos e medos 

associados à falta de informação científica pode ser um recurso de resolução de conflitos 

(MENDES, 2006). Nesse contexto, conforme abordam Massarani e Rocha (2018), há diversos 

meios de comunicação que abarcam a promoção da DC e da popularização da ciência (PC), tais 

como os jornais e revistas, o rádio, a televisão e a internet. Hoje em dia, de acordo com 

Massarani e Rocha (2018) a DC pode ser feita de diversas formas, como através de artigos, 

livros, histórias em quadrinhos, em museus, programas de rádio/podcast, blogs, redes sociais, 

vídeos, entre muitas outras possibilidades. O vídeo, a propósito, é uma forma que pode ser um 

importante veículo de divulgação científica capaz de elucidar questões acerca de qualquer 

informação científica, ainda mais considerando o contexto tecnológico do século XXI 

(FERNANDES, 2009).  

Assim sendo, seria possível elaborar um roteiro de vídeo de divulgação científica sobre 

essa área do conhecimento que pudesse contribuir para desconstruir a ideia negativa associada 

à energia nuclear e seu uso?  

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) busca discutir sobre a energia nuclear, 

principalmente sua aplicação na indústria, para então construir um roteiro de vídeo de 

divulgação científica sobre esse conteúdo. Dessa forma, se propõe produzir um material que 

possa dialogar através da divulgação científica com as pessoas sobre princípios e perspectivas 

dessa área do conhecimento. Para esse fim, apresentaremos ao longo deste texto uma introdução 
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de tópicos relacionados a esse estudo para justificá-lo. Além disso, serão expostos os seus 

objetivos gerais, específicos, a metodologia desenvolvida, os resultados e discussões obtidos, 

finalmente entrando nas considerações finais deste trabalho.  

 

  História da energia nuclear e radioatividade 

 

Segundo a CNEN (2019), a história da energia nuclear começou de fato ao final do 

século XIX. Millikan, Roentgen e Poincaré foram os responsáveis pela descoberta do raio X e 

da Radioatividade. Em seguida, fizeram e publicaram estudos independentes sobre as interações 

dessas radiações com a matéria. Henri Becquerel, em 1896, estabeleceu que os sais de urânio 

emitem radiações análogas às dos Raios X e que impressionava chapas fotográficas.  

Os raios de Becquerel foram estudados pelo casal Curie (Pierre Curie e Marie 

Slodowska Curie), que já explicava a radioatividade como uma propriedade atômica. Marie 

Curie foi a principal responsável pela descoberta e isolamento de vários compostos e elementos 

radioativos, incluindo o Polônio, descoberto em 1898, e o Rádio, em 1910. Por seus estudos, 

foi laureada com o prêmio Nobel de Física em 1903 e com o Nobel de Química em 1911 

(CNEN, 2019). 

Com o passar dos anos, o estudo da radioatividade natural verificou a existência 

dos 3 tipos de radiação emitidas pelo núcleo, os raios alfa, beta e gama. Os modelos 

atômicos propostos por Niels Bohr ajudaram a compreender o comportamento do 

núcleo atômico, juntamente com a mecânica quântica, além da teoria da relatividade de 

Albert Einstein (1905) (CNEN, 2019).  

Já em 1939, o próprio Einstein escreveu uma carta ao então presidente dos Estados 

Unidos, F. D. Roosevelt, apontando sobre as capacidades energéticas da fissão do urânio: 

 

“(...) que torna possível produzir, em uma grande massa de urânio, uma ‘reação 

nuclear em cadeia’ capaz de gerar grande quantidade de energia e numerosos 

elementos com características semelhantes ao raio. Atualmente, temos quase que 

certeza de que poderemos chegar a estes resultados num futuro imediato. Este novo 

fenômeno poderá permitir a construção de bombas extremamente potentes. Uma única 

bomba deste novo tipo, transportada por uma embarcação e explodindo num porto, 

poderá destruir inteiramente o porto e grande parte do território adjacente (...)”. 

(CNEN, 2019). 

 

Os acontecimentos dos anos seguintes concretizaram ideia bélica sugerida, com o 

lançamento das bombas de fissão nuclear dos Estados Unidos no Japão em 1945 (CNEN, 2019). 
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Apesar de que o medo de guerra e ameaça nuclear seja racionalmente incontestável 

(GUIMARÃES, 2016), Ferreira (2018) defende que a energia nuclear ficou associada 

mundialmente em seu princípio como uma aplicação que fere os direitos humanos pela ação do 

jornalismo científico. De fato, Ferreira (2018) diz que o discurso midiático no papel de informar 

ao público leigo sobre as tensões armamentistas e de acidentes nucleares ocorridos durante a 

Guerra Fria contribuiu para formalizar uma memória social de característico medo de uso 

qualquer da energia nuclear. 

Como o objetivo do presente trabalho trata-se da criação de um roteiro que possa 

contribuir em prol do debate sobre energia nuclear, portanto faz-se jus a elucidação, neste 

trabalho, de assuntos científicos pertinentes à área nuclear. Nossa abordagem desenhará aos 

poucos uma linha de raciocínio que remete aos impactos socioambientais gerados pela energia 

nuclear e que estejam envolvidos na questão da sua percepção pelo público em geral. 

 

 Fissão nuclear 

 

Ribeiro (2014) cita que uma das reações nucleares mais importantes é aquela que é 

induzida por nêutrons, chamada fissão nuclear, quando núcleos pesados instáveis absorvem 

nêutrons e a partir desse ponto se rompem em átomos menores, liberando novos nêutrons e uma 

grandiosa quantidade de energia. A reação de fissão do Urânio-235 é um exemplo de reação 

que é predominante em reatores nucleares de produção de energia e em bombas atômicas. A 

fissão pode ocorrer segundo o processo mostrado na Figura 1. 
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Figura 1: Esquema de uma reação em cadeia de fissão nuclear. Fonte: RIBEIRO, (2014). Disponível em 

<http://bit.ly/2GiUAMp>. Acesso em 01/11/2020. 

 

A Figura 1 demonstra como o processo libera novos nêutrons, que podem se chocar 

com outros núcleos de Urânio-235, provocando novas fissões nucleares. Por isso, esse 

fenômeno é chamado de fissão nuclear em cadeia.  

Explicita-se aqui que a quantidade de energia liberada de 200 MeV está relacionada a 

apenas um átomo de U-235 fissionado, o que põe em evidência a eficiência energética do 

processo. Isso significa, por exemplo, que o U-235 é capaz de liberar cerca de 

1,93 × 1010𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 ou ainda 8,21 × 1010𝑘𝐽/𝐾𝑔. Para se ter uma ideia, a combustão completa 

do carvão (12C) libera cerca de 3,94 × 102KJ/mol, o equivalente a 3,28 x 104 KJ/Kg. Logo, a 

diferença das gerações de energia entre o carvão e o urânio é, grosso modo, da ordem de milhões 

(TIPLER, 1991). 

Por liberar muita energia, esse fenômeno serviu como base do projeto Manhattan que 

conduziu à elaboração da bomba atômica. Hoje em dia, a fissão nuclear é utilizada para a 

obtenção de energia elétrica em reatores nucleares de potência, em usinas termonucleares como 

as de Angra 1 e Angra 2 em Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro (RIBEIRO, 2014). 

Essas representam as aplicações mais conhecidas das mais variadas formas de 

emprego das técnicas nucleares. Entretanto, Cardoso (2012), da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), mostra que há muitas outras tecnologias que exploram a radioatividade 

atômica, em diversas áreas, como na indústria, na agricultura e na medicina. Na próxima seção, 

discutimos mais sobre como a energia nuclear está presente na vida humana. 
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 Aplicações da energia nuclear 

 

Desde que começaram os estudos dessa área do conhecimento, iniciaram-se também 

os estudos de suas aplicações. Apesar do uso bélico e dos riscos reais de acidentes dessa energia, 

os quais formam o principal motivo de uma imagem negativa dela, há muitas outras formas de 

utilizá-la pacificamente. Apresentamos nesse item os principais usos pacíficos da energia 

nuclear (CARDOSO, 2012). 

 

▪ Medicina Nuclear 

Na medicina nuclear, utiliza-se de substâncias radioativas para realização de exames, 

diagnósticos e tratamentos terapêuticos. Essas substâncias são chamadas de radiofármacos. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN, 2019)  

“é possível diagnosticar diversas doenças, tais como embolia pulmonar, infecções 

agudas e infarto do miocárdio, câncer, obstruções renais, demências entre outros. 

Como forma de tratamento, os radiofármacos podem ajudar a combater o 

hipertireoidismo ou tratamento de câncer na tiroide, dores ósseas, e também casos de 

tumores específicos”. 

 

▪ Traçadores radioativos 

Define-se, segundo Silva et al (2009) os traçadores radioativos como átomos ou 

moléculas feitos de radionuclídeos, cujas radiações servem para detecções. Cardoso (2012) 

descreve que as radiações emitidas podem atravessar a matéria e ser detectadas através de 

detectores de radiação. Assim, um radioisótopo, como fonte emissora, pode ser acompanhado 

e sua trajetória ser monitorada/traçada. Por esse motivo, recebe o nome de traçador radioativo. 

Um aspecto interessante dessa técnica nuclear, aponta Silva et al (2009), é que 

apresenta grande sensibilidade e baixa interferência. Os radioisótopos selecionados nas 

pesquisas vão depender das propriedades do objeto de estudo. Como podem ser quimicamente 

ligados a moléculas orgânicas e inorgânicas assim como seus isótopos estáveis, os traçadores 

radioativos possuem muita maleabilidade nas aplicações. 

 

▪ Agricultura 

Uma aplicação pacífica da energia nuclear está na agricultura. É a irradiação na 

conservação de alimentos, como arroz e batata (CARDOSO, 2012). Essa técnica consiste em 

amplificar a vida útil dos alimentos, ao impedir tanto a ação de agentes biológicos, como 

microrganismos, na degradação do alimento, quanto reduzir o efeito de seus processos 
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fisiológicos naturais, como o envelhecimento. Assim, a irradiação pode tornar o produto menos 

perecível (GHOBRIL, 2008).  

▪ Indústria  

Segundo Cardoso (2012) o principal uso industrial pacífico de radioisótopos, para além 

da geração de energia elétrica, é a gamagrafia. Em conformidade com Souza (2015), a 

tecnologia consiste em um ensaio de inspeção para que sejam identificadas possíveis falhas na 

construção e na montagem de equipamentos industriais diversos. O procedimento realizado 

baseia-se na impressão de chapas fotográficas que revelam visivelmente as variações de 

espessura de ligas metálicas e impurezas apresentadas no objeto avaliado. Assim, é possível 

identificar as falhas projetadas no filme. Uma grande vantagem dessa técnica é que ela permite 

que haja uma investigação sem que as características físico-químicas e mecânicas do produto 

sejam alteradas. As fontes radioativas mais aplicadas na indústria brasileira consistem-se em 

fontes de Cobalto-60, Irídio-192 e Selênio-75. A autora ainda aponta que esse tipo de 

radiografia está presente na indústria naval, petroquímica, automobilística, siderúrgica e 

nuclear. 

▪ Datação por carbono-14 

A tecnologia do Carbono-14, conhecida também como técnica de radiocarbono, é 

famosa e mundialmente utilizada em diversas aplicações de arqueologia, antropologia e 

paleontologia para determinar a idade de relíquias encontradas, conforme aborda Hajdas 

(2009). 

O elemento químico carbono possui distribuição mássica em isótopos cuja maior parte 

(cerca de 99%) forma o Carbono-12, uma porção de 1% constituindo de Carbono-13, e uma 

ínfima quantidade em massa de um isótopo conhecido como o Carbono-14. Radioativo, esse 

isótopo é emissor de partículas β– e possui meia-vida de 5.730 anos (FARIAS, 2002).  

Garnier-Laplace e Roussel-Debet (2010) relatam que por conta do ciclo do Carbono-

14, sua a quantidade presente na Terra permanece constante. Naturalmente, o carbono formado 

na forma livre se estabiliza na forma de gás carbônico (CO2). Nessa forma química, ele é 

incorporado à biosfera, pela assimilação do CO2 decorrente da fotossíntese. Assim, todas as 

formas de vida, inclusive os humanos, possuem em sua composição uma quantidade de 

Carbono-14 que está em equilíbrio com todo o planeta. Porém, Farias (2002) descreve que os 

seres vivos ao morrerem não podem mais renovar sua massa de carbono e a partir desse ponto, 

o processo de desintegração atômica fará com que a concentração de Carbono-14 no corpo se 

reduza lentamente com a passagem dos tempos de meia-vida. Farias (2002) explica que a 
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tecnologia de análise instrumental de detecção radiológica da quantidade de Carbono-14 ainda 

restante em um artefato encontrado pode determinar a idade do item. O intervalo de segurança 

que permite a taxação adequada do período decorrido se encontra numa janela de 100 a 40.000 

anos. Com essa técnica, se identificou, por exemplo, a idade dos Manuscritos do Mar Morto 

(FARIAS, 2002). 

Não obstante, uma das aplicações pacíficas, pela nossa percepção, que mais repercute 

popularmente - pelos seus impactos e controvérsias - é o uso da energia nuclear para geração 

de energia elétrica, portanto reservamos uma seção exclusiva para ela. 

 

 Energia elétrica termonuclear 

 

Os próximos parágrafos estão de acordo com a World Nuclear Association (WNA, 

2020b). Segundo a entidade, uma das principais aplicações da energia nuclear está na geração 

de energia elétrica em reatores. Nesse caso, a reação nuclear produz o calor que irá gerar vapor 

sob pressão, que por sua vez moverá o gerador. 

A forma de produção da energia nuclear utiliza a fissão do átomo de Urânio-235 com 

submissão destes átomos a um processo de fissão controlada, para gerar energia liberada 

lentamente na forma de calor. Esse calor aquece um sistema de água que gera vapor, o qual 

movimenta turbinas conectadas a um gerador elétrico. 

Na maior parte das usinas nucleares operando mundialmente, o elemento combustível 

(feixe de tubos com pastilhas de urânio enriquecido a cerca de 3% em Urânio-235) faz parte do 

conjunto do vaso do reator, onde está contido também um fluido refrigerante e moderador da 

reação nuclear, para que ela se desenvolva de maneira controlada. As barras de controle também 

formam o conjunto do vaso, compostas por elementos como o boro e cádmio, que possuem a 

propriedade de capturar nêutrons e impedir o encadeamento explosivo de urânio físsil. 

No contexto do Brasil, as informações disponibilizadas pelo Atlas de energia elétrica 

do Brasil da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2008) reportam que o modelo de 

reator nuclear operacional no Brasil para todas as suas usinas é o reator de água leve 

pressurizada (PWR, do inglês pressurized water reactor). Esse modelo apresenta vantagens de 

segurança em relação a outros sistemas tais como os modelos BWR (boiled water reactor) de 

Fukushima Daiichi. Em uma usina PWR há três conjuntos de água: o primário, secundário e de 

água de circulação. A água de cada conjunto permanece isolada fisicamente dos outros. Um 

esquema de uma usina PWR do Brasil é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 Perfil esquemático de uma usina nuclear. Fonte: ANEEL (2008). Disponível em 

<http://www2.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_par3_cap8.pdf>. Acesso em 01/11/2020. 

 

A energia de fissão controlada que ocorre no vaso do reator aquece a água de alta 

pressão do circuito primário, que pode chegar acima dos 300 ºC. Esta água circula pelo auxílio 

de bombas que a transportam para o gerador de vapor. Nesse ponto, a água do circuito 

secundário é aquecida e vaporizada ao entrar em contato com a tubulação primária. O vapor em 

expansão possui energia cinética o suficiente para acionar as pás da turbina cujo eixo está 

acoplado ao gerador. O movimento giratório do eixo turbina-gerador produz eletricidade, a qual 

é encaminhada para a subestação que subsequentemente será transmitida para o sistema de rede 

elétrica. O vapor é conduzido em seguida ao condensador, onde volta para a forma líquida, 

sendo bombeada para o gerador de vapor. O condensador é refrigerado pelo sistema de água de 

refrigeração, a qual vem do mar. O fluido de descarga desse sistema é retornado ao mar a uma 

temperatura de até 12 ºC acima da temperatura ambiente. Na Central Nuclear de Angra, essa 

água não representa grandes riscos à fauna e flora marinhas (ANEEL, 2008). 

Segundo a Eletrobrás Eletronuclear (2019), a produção de energia nuclear já responde 

por cerca de 3% da energia elétrica consumida no Brasil. Essa proporção se ampliará quando 
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Angra 3, terceira usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) estiver 

concluída. Hoje em dia, operam as usinas Angra 1, de capacidade para geração de 640 

megawatts elétricos, e Angra 2, de 1350 megawatts elétricos. Angra 3 será praticamente uma 

réplica moderna de Angra 2 e está prevista para gerar 1405 megawatts elétricos. 

Em contrapartida à instauração de Angra 3, como indica o Ministério de Minas e 

Energia (MME, 2017), pode se perceber movimentos de retração da parcela nuclear na geração 

mundial de energia elétrica, vez que a parcela passou de seu recorde de 17,2% em 1996 para 

10,6%, em 2015.  

Além disso, o ministério aponta que países como o Japão e a Alemanha estão 

gradativamente desligando suas usinas. Queiroz e Lobo (2012) comentam que por conta da 

tragédia de Fukushima no país nipônico em 2011, o Japão decidiu mitigar a sua dependência 

de eletricidade em energia nuclear, enquanto a Alemanha optou por desligar todas as usinas 

nucleares em busca de formar um programa elétrico baseado em fontes renováveis. Segundo a 

equipe Caminhos para o Futuro (2015), fomentada pela multinacional General Eletric, o 

programa de transição energética do país germânico, conhecido como energiewende, tem a 

pretensão de garantir um abastecimento energético totalmente sustentável, e foi impulsionado 

por pressão da população, dos setores industriais e elétricos. 

Contudo, nosso país possui planos de expansão do seu programa nuclear. Com 

investimentos no passado, desenvolveu tecnologias próprias e hoje está incluído no rol dos 

países que dominam a tecnologia nuclear e pretende dar continuidade a esses investimentos. O 

Governo prevê, através do Plano Nacional de Energia para 2030 (PNE 2030), estratégia de 

expansão da oferta de energia até 2030 com construção de novas centrais nucleares nas regiões 

Nordeste e Sudeste (ELETRONUCLEAR, 2019). 

Dessa forma, devido à previsão de crescimento dessa forma de produção de energia 

elétrica, faz-se uma previsão de que cresce também a preocupação da população brasileira 

quanto aos tópicos da ciência nuclear e radioatividade. Conforme elabora Ferreira (2018), há 

nessa assunto um estigma muito forte, construído através do seu histórico e nas palavras de 

Ferreira, dos “discursos do medo atômico” promovidos pelos meios de comunicação em massa.  

Por isso, nas próximas seções, tecemos brevemente aspectos socioambientais da 

energia nuclear, desenhando um panorama das questões relacionadas ao urânio, às mudanças 

climáticas e finalmente às principais preocupações envolvendo os riscos da geração por essa 

energia. 
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 Urânio e energia nuclear 

 

As Indústrias Nucleares do Brasil, INB (2020a), afirmam que o urânio é o principal 

combustível nuclear do mundo e é o utilizado no Brasil em suas usinas termonucleares. O 

elemento químico é encontrado na forma de minérios, sendo os mais comum a uraninita, 

conhecida também como pechblenda, composta por uma mistura de UO2 com U3O8.  

Matos e Rubini (1999), estimaram as reservas brasileiras de urânio em 309.000 

toneladas, o que torna o país destaque no ranking mundial de reservas de urânio. O Ministério 

de Minas e Energia (MME, 2017) endossa essa afirmação, dizendo que o território brasileiro 

contém 5,3% do total de reservas mundiais de urânio.  

As etapas do ciclo do combustível nuclear, conforme descreve as INB (2020a), nos 

ajudam a compreender o uso do urânio para geração de energia elétrica. Elas estão resumidas 

na Figura 3. O ciclo do combustível nuclear aglomera a mineração e beneficiamento do urânio, 

a conversão, o enriquecimento, a reconversão, a fabricação das pastilhas, a fabricação do 

elemento combustível e por último a geração de energia.  

De acordo com Cardoso (2012), a tecnologia adotada pelo Brasil em reatores nucleares 

necessita que se tenha um enriquecimento de urânio em 3,5%. Já a porcentagem necessária para 

aplicação militar exige um nível na casa dos 90%. Isso a priori já explicita que reatores 

nucleares jamais se tornarão bombas atômicas, apesar de hipoteticamente essa ser uma linha de 

pensamento capaz de ser feita por parte do público leigo. No entanto, a etapa de enriquecimento 

de urânio, segundo as INB (2020b), está inserida no contexto do ciclo do combustível nuclear, 

dentro do qual existem etapas que repercutem enquanto questões sócio-político-ambientais, 

principalmente quando se refere à etapa de mineração e de enriquecimento, e a geração de 

eletricidade.  

O ciclo do combustível nuclear se resume na Figura 3, segundo as INB (2020b), e 

aglomera a mineração e beneficiamento do urânio, a conversão, o enriquecimento, a 

reconversão, a fabricação das pastilhas, a fabricação do elemento combustível e por último a 

geração de energia.  
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Figura 3: Pequeno esquema do ciclo do combustível nuclear. Fonte: INDÚSTRIAS 

NUCLEARES DO BRASIL. Ciclo do combustível nuclear. 2020. Site oficial. Disponível em: 

https://www.inb.gov.br/pt-br/Nossas-Atividades/ Ciclo-do-combustivel-nuclear. Acesso em: 

18/10/2020. 

 

Questões do enriquecimento e energéticas serão trabalhadas de forma mais precisa em 

seções posteriores, por conseguinte agora nos contentaremos brevemente com as atividades 

mineradoras.  

Considera-se que a mineração é um processo que costuma possuir significativos 

impactos ambientais, principalmente pela degradação das áreas verdes e do solo, da aceleração 

dos processos erosivos, e alteração dos recursos hídricos (MECHI e SANCHES, 2010). Trata-

se também de uma atividade insustentável, à medida que é um processo extrativista da Terra, 

de forma não renovável.  

No caso específico da mineração de urânio nas minas de Caetité, na Bahia, algumas 

questões vêm à tona. No relatório de 2008 do Greenpeace, nomeado “Ciclo do Perigo: impactos 

da produção de Combustível Nuclear no Brasil”, faz-se uma denúncia de contaminação por 

urânio na água e na biota, impactando na qualidade de vida de moradores e trabalhadores da 

região (GREENPEACE, 2008). 
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Para além das questões da mineração, embates de opinião a favor (LIEBREICH, 2019) 

ou contra (OKUNO, 2019) o uso das usinas nucleares como solução para o problema do clima 

estão presentes na atualidade. Trigueiro (2014) mostra como essa divergência nos pareceres da 

energia nuclear está presente em diversos meios de comunicação, como na internet e na 

televisão. Segundo o autor, essa é realmente uma questão polêmica, que se percebe refletir 

também na opinião pública, como buscamos também avaliar com a pesquisa de opinião 

realizada neste trabalho. Portanto, vamos discutir um pouco mais sobre os dois pontos de vista 

que envolvem a ponderação das vantagens e desvantagens do uso dos materiais radioativos, o 

que será também de extrema importância para a roteirização, mais à frente, da discussão 

científica do assunto. 

 

 Energia nuclear e mudanças climáticas 

 

As mudanças climáticas já são hoje motivo de grande preocupação socioambiental do 

planeta, e o atual Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António 

Guterres, classifica-as como a principal ameaça sistêmica à humanidade (ONU, 2018).  

O relatório de 2019 da Organização Meteorológica Mundial (WMO no inglês) - WMO 

Statement on the State of the Global Climate in 2019 - informa como mensagens principais 

(WMO, 2020) que: a média global de temperatura já está cerca de 1°C acima dos níveis pré-

industriais; as frações molares de gases do efeito estufa (GEEs) na atmosfera escalam 

exponencialmente nas últimas décadas e têm superado recordes ano a ano; a variação nas 

extensões de camadas de gelo marítimo, tanto ao norte quanto ao sul do planeta, está cada vez 

mais instável, tendendo a períodos mais propensos de degelo; há em curso um processo de 

acidificação e acúmulo de calor nas águas do oceano. 

Levando em conta todas essas mensagens, é urgente a mudança de comportamentos 

mundiais necessária para desacelerar os processos antropogênicos de alteração do clima do 

planeta. Uma dessas mudanças parte da necessidade de reformular as matrizes energéticas dos 

países, como forma de mitigar as emissões de GEEs, já que as emissões são de origem 

antropogênica na queima de combustíveis fósseis e são muito provavelmente a causa dominante 

das alterações observadas. (IPCC, 2014a). 

A WNA (2020a) discorre sobre como a energia nuclear pode combater as mudanças 

climáticas. Apontada pelo próprio WNA (2020a) como uma das alternativas possivelmente 

mitigadoras das emissões, essa fonte de energia é low-carbon, ou seja, tem baixas emissões de 
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carbono (considerando todo o curso de ciclo do combustível nuclear). Ela produz uma 

quantidade de carbono-equivalente por unidade de energia elétrica (gCO2/KWh) semelhante à 

energia eólica e próximo de um terço das emissões por unidade de eletricidade gerada quando 

comparada com a energia solar. O (gCO2/KWh) das usinas nucleares corresponde também à 

metade da mesma medida para as usinas hidroelétricas. Isso está resumido na Figura 4:  

 

 

Figura 4: Comparação das emissões de carbono equivalente por unidade de eletricidade (em 

gCO2 por KWh) para as principais fontes de energia elétrica. Fonte: https://www.world-

nuclear.org/nuclear-essentials/how-can-nuclear-combat-climate-change.aspx. Acesso em 

01/11/2020 
 

A organização ainda afirma que combater as mudanças climáticas seria muito mais difícil 

sem contar com o crescimento do papel da energia nuclear no mundo. As justificativas são de 

que essa fonte de energia pode ser desenvolvida em larga escala, sem depender de fatores 

externos como a luz solar e a força dos ventos, podendo diretamente substituir as plantas 

dependentes dos combustíveis fósseis para a geração de eletricidade (WNA, 2020a).  

A associação conclui: há um aumento paulatino da dependência da sociedade moderna 

com a eletricidade à medida que o transporte, a demanda doméstica e os processos industriais 

estão cada vez mais eletrificados. Gerar energia elétrica nos dias de hoje representa cerca de 

40% de todas as emissões de carbono relacionadas à energia. Portanto, descarbonizar o 

fornecimento de eletricidade é fundamental para qualquer estratégia de combate à mudança 

climática. A energia nuclear tem mostrado potencial para catalisar essa transição sustentável. 

Nesse sentido, a WNA propõe um modelo industrial nuclear denominado Harmony que define 
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uma meta de construir 1000 GWe (Gigawatts elétricos) adicionais de reatores nucleares em 

todo o mundo para que a energia nuclear se estabeleça como 25% da eletricidade até 2050. 

(WNA, 2020a). 

Em adicional a isso, a International Energy Agency (IEA) no quadro de previsão da 

energia nuclear no mundo reitera a necessidade de apostar nessa fonte de energia para atingir 

um futuro energeticamente sustentável em 2050 (IEA, 2019). O cenário de desenvolvimento 

sustentável projetado pela agência, (SDS, sigla em inglês para Sustainable Development 

Scenario), descreve que a capacidade nuclear global precisa crescer para atingir a meta, 

necessitando de se estender o lifetime das atuais usinas, a conclusão das construções planejadas 

e ainda de planejamentos de novas usinas. Esse quadro pode ser explicitado na Figura 5: 

 

 

Figura 5: Capacidade global nuclear por cenário entre 2000-2040. Fonte: IEA, global nuclear 

capacity by scenario, 2000-2040, IEA, Paris, 2019. Disponível em https://www.iea.org/data-

and-statistics/charts/global-nuclear-capacity-by-scenario-2000-2040. Acesso em 01/11/2020. 
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Apesar das referidas organizações fazerem apelo à atenção necessária aos cenários que 

incluem o crescimento e estabelecimento da energia nuclear mundialmente, o investimento 

nessa fonte de energia parte de medidas cabíveis aos governos e às indústrias. Esse movimento, 

contudo, não está desligado de estereótipos negativos associados à ciência nuclear como um 

todo. Portanto, é necessário que se discuta um pouco mais sobre eles, de forma a se aprofundar 

nos riscos e estigmas atrelados à energia nuclear. 

 

 Riscos e estigmas 

 

Um dos responsáveis pelas usinas nucleares do Brasil, Leonam dos Santos Guimarães, 

afirma em reportagem de Rossi (2019) feita à BBC News Brasil que 

o tema nuclear inspira um profundo medo na sociedade, o que amplifica muito a percepção dos 

reais riscos. Isso ocorre porque (a tecnologia nuclear) teve o pior marketing da história. Foi 

apresentada à humanidade através do holocausto de Hiroshima e Nagasaki (cidades japonesas 

onde os Estados Unidos lançaram bombas atômicas, em 1945). Logo a seguir veio a Guerra 

Fria, com ameaça de destruição em larga escala com bombas nucleares 

 

Segundo Rossi (2019), a partir desse ponto, começou o processo de temor associado à 

radioatividade e energia nuclear, que continuam desconhecidas pela maioria da população até 

hoje. O mesmo processo foi agravado pelo desastre em Chernobyl, em abril de 1986, que 

amplificou a preocupação com o potencial de danos causado por um acidente nuclear. Outro 

dramático exemplo de estigmatização envolvendo a radiação nuclear foi o acidente do Césio-

137 em setembro de 1987 em Goiânia. Mais recentemente, o acidente envolvendo as usinas de 

Fukushima em 2011, no Japão, agravou ainda mais a imagem negativa em torno da 

radioatividade.  

Cunha (2017) considera que esse estigma se deve à falta de informação, uma vez que 

a população talvez já considere de antemão que qualquer tecnologia ou processo nuclear seja 

algo incontrolável, assustador, catastrófico e letal.  

A partir deste ponto, iremos discorrer mais sobre as principais temáticas polêmicas 

que provocam alardes e debates sobre os usos da energia nuclear.  
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 Segurança de reatores  

 

De acordo com Spiro e Stigliani (2009, p. 43), em operação conduzida normalmente, 

um reator nuclear libera radiação com baixa intensidade de emissão. A preocupação na 

segurança se situa na eventual possibilidade de um vazamento acidental, que poderia liberar 

alta carga de material radioativo para o meio externo, comprometendo o ambiente e os sítios 

sociais na região. Nota-se que não há possibilidade de um reator nuclear de fusão tornar-se uma 

bomba, vez que a concentração do elemento combustível da fissão – como o urânio enriquecido 

- é diluída demais para tanto. Mesmo assim, caso o calor liberado pela reação no vaso do reator 

não seja controlado através da troca de calor com a água (ou qualquer outro fluido trocador) a 

temperatura escala para níveis absurdos, o que pode acarretar o escapamento da carga 

radioativa. Os recursos de emergência podem ser acionados, mas erros humanos ou falhas 

técnicas podem comprometer os sistemas. 

Segundo a WNA (2019) três acidentes principais marcam a história das usinas 

nucleares. São eles os de Three Mile Island, em 1979, Chernobyl em 1986 e Fukushima em 

2011. Em todos os casos, a falha técnica, o erro humano ou os dois fatores combinados levaram 

aos desastres posteriores. 

De acordo com Spiro e Stigliani (2009, p. 43), resume-se que o potencial de 

vazamentos acidentais é uma séria preocupação da gestão de segurança de reatores, pois contém 

muito material radioativo. Embora o perigo não esteja no irrompimento de uma explosão 

nuclear, levando em conta que a diluição do material fissionável no combustível do reator 

impossibilita a explosividade e outros fatores, a carga de calor gerada pelas varetas do 

combustível é alta e pode elevar a temperatura para níveis exagerados. Por isso mesmo, é 

importante a baixa dos bastões de controle para atacar a reação em cadeia, além da função 

essencial da água como moderadora da fissão e absorvedora do calor gerado; água essa que é 

levada para circulação através dos sistemas para aproveitamento do calor gerado. Contudo, caso 

ocorra vazamento de água ou por algum motivo não haja o seu reabastecimento, a escalada da 

temperatura pode vir a permitir a liberação de materiais altamente radioativos para as 

externalidades do reator. Mecanismos emergenciais existem para reabastecer a falta de água, 

mas até esses podem sofrer falha. 

Na usina de Three Mile Island, com modelo PWR, em março de 1979 no estado da 

Pensilvânia, nos Estados Unidos da América (EUA), os bastões de combustível derreteram 

quando a massa de água de refrigeração do circuito interno não pôde alcançar o reator. A 
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insuficiência se deu porque uma bomba do sistema de refrigeração primária falhou, as bombas 

auxiliares não estavam operantes e o sistema de refrigeração emergencial estava 

momentaneamente desligado, por um erro do operador. Ocorreu a formação de uma grande 

bolha de gás hidrogênio pela reação em alta temperatura da água com o zircônio presente no 

revestimento do elemento combustível. Tal reação é evidenciada pela equação 1 abaixo (SPIRO 

e STIGLIANI, 2009, p. 43): 

 

Zr + 2H2O ⇌ ZrO2 + 2H2  (1) 

 

Por sorte, o H2 gerado não entrou em contato com oxigênio do ar e não explodiu, mas 

a situação criada fez com que parte de um volume de gás radioativo escapasse. De qualquer 

forma, a emissão liberada não representou dosagem superior a natural de background existente 

(SPIRO e STIGLIANI, 2009, p.43). 

Sete anos depois, em 26 de abril de 1986, a situação foi muito mais grave, na usina de 

Chernobyl na Ucrânia. Essa catástrofe foi uma sucessão de erros que cascatearam no maior 

acidente nuclear da História e que repercute até hoje como um enorme desastre. Na ocasião, 

um reator de design soviético modelo RBMK-1000, esquematizado na Figura 6, estava em uma 

etapa de teste (SPIRO e STIGLIANI, 2009, p. 44). 

 

Figura 6: reator RBMK modelo de Chernobyl. Fonte: WNA: Chernobyl Accident 1986, 

disponível em https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-

of-plants/chernobyl-accident.aspx. Acesso em 02/11/2020. 
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O principal diferencial desse tipo de reator é que a moderação é feita por barras de grafite, 

e não por água. Isso traz uma peculiaridade de que o reator a grafite se torna instável e pode 

sair do controle em níveis inferiores de potência, o que é apontado como um dos fatores para a 

ocorrência do desastre (SPIRO e STIGLIANI, 2009, p. 44). 

Contudo, na abordagem da WNA (2020b), o conjunto de operações é bastante 

semelhante aos modelos BWR, onde não há separação de circuitos de água. Esse fluido de troca 

de calor é bombeado para dentro do reator, que se aquece, entra em ebulição, passa pelos 

separadores de vapor e faz contato direto com as turbinas, o que gera a eletricidade. Depois, o 

fluido é condensado à forma líquida nos condensadores, retorna ao separador e então a água 

líquida é novamente bombeada em direção ao reator, fechando o ciclo. A Figura 6 auxilia no 

entendimento do fluxo do processo. 

No caso do reator em Chernobyl, a referência de Kortov e Ustyantsev, (2013) e Saenko 

et al. (2011) descreve o acidente. A pequena equipe de operadores violou 6 normas de 

segurança para simplificar o processamento das operações e conseguir realizar o teste, na crença 

de que nada de grave ocorreria. O teste consistia em conferir se parte das bombas hidráulicas 

continuariam sendo alimentadas pela inércia do turbogerador. Porém, ao violarem as regras de 

segurança, a equipe fez com que a água no núcleo do reator evaporasse e assim o elemento 

combustível superaquecesse e entrasse em estado de criticalidade (reação em cadeia 

descontrolada). O botão de emergência para baixar todas as barras de controle não foi suficiente 

para controlar o núcleo do reator, que já estava a altas temperaturas, deformado e as barras não 

concluíram o encaixe no reator, ficando travadas. Uma bolha de hidrogênio explodiu, formada 

pela mesma equação 1, que fez com que todo o conteúdo do reator fosse projetado para fora da 

central, em uma estimativa de 70 toneladas de produtos radioativos ejetados. Incêndios 

elevaram no céu uma grande nuvem de gás e poeira radioativos, que rapidamente se espalhou 

pela Europa. 

Fukushima, por sua vez, representou um acidente nuclear que foi consequência 

posterior do Grande Terremoto do Leste do Japão, ocorrido em 2011 (RHODES, 2014). 

Naquele ano, Rhodes (2014) aponta que um tsunami, após o tremor em 11 de março de 2011, 

invadiu a área da Central Nuclear de Fukushima I e comprometeu os equipamentos e funções 

no local. A usina foi inundada, de forma que o sistema de bombeamento da água refrigerante 

nos setores dos reatores da usina ficou completamente falho. A falta do resfriamento pelo 

circuito de água fez com que os reatores da usina, do tipo BWR, ainda que automaticamente 

desativados pela inserção das barras de controle, sofressem superaquecimento. Isso provocou 
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o derretimento dos núcleo dos reatores 1, 2 e 3. Sucessivas explosões de hidrogênio então 

destruíram parte dos edifícios e assim houve liberação de radionuclídeos para o meio.  

Rhodes (2014) afirma que as autoridades classificaram o acidente como de nível 

máximo (nível 7) na Escala Internacional para Acidentes Nucleares (EIAN), assim como 

Chernobyl, e se estima que a tragédia japonesa liberou de 10 a 30% da quantidade de radiação 

liberada no acidente soviético. As medidas de limpeza, descontaminação, isolamento e outras 

medidas de controle foram tomadas nos dois casos, mas os estragos dos acidentes foram 

evidentes. Há evidência e acompanhamento de contaminações das águas do mar, do solo na 

região e até hoje são armazenados os rejeitos radioativos espalhados por conta da exposição do 

material isolado. 

No caso do Brasil, acidentes como os das usinas de Chernobyl ou Fukushima não 

poderiam a princípio ocorrer. Nosso país tomou medidas de segurança que levaram aos projetos 

das usinas brasileiras não estarem configurados nas situações descritas nos dois últimos 

acidentes. O Brasil segue em uma zona geológica segura de terremotos e maremotos, além do 

design do reator brasileiro, tipo PWR, ser diferente dos de Chernobyl e Fukushima (ROSSI, 

2019). 

 

 Armas nucleares 

 

Como diriam Spiro e Stigliani (2009, p.45), existe uma questão predominante que é a 

de evitar a utilização do combustível nuclear na fabricação de armas. O U-235 pode ser usado 

em bombas, se altamente enriquecido, porém esse não é o único problema. Aliás, o controle do 

enriquecimento alto de urânio já facilita o controle da sua utilização em arsenal, e é monitorado 

internacionalmente. O ponto está no plutônio, na forma do isótopo Pu-239 que requer atenção 

delicada. Esse elemento pode ser facilmente separado quimicamente do urânio e o isótopo de 

Pu-239 constitui o principal subproduto do decaimento nos reatores de urânio. Ou seja, o 

plutônio é um rejeito que pode servir diretamente na fabricação de armamento. 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE, 2019), “o Brasil tem firme 

compromisso com a não proliferação”. O país é signatário desde 2017 do Tratado sobre a 

Proibição de Armas Nucleares, que torna armas nucleares proibidas internacionalmente. A 

Constituição Federal determina, além disso, que "toda atividade nuclear em território nacional 

somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional” 

(Artigo 21). O Programa Nuclear Brasileiro se submete, desde dezembro de 1991, às regras da 
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Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e da Agência Brasileiro-Argentina de 

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC). 

Hoje em dia, conforme o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV, 2020), o 

debate se amplia para incluir um enfoque do impacto das armas nucelares no Direito 

Internacional Humanitário (DIH). O uso e teste de armas nucleares resultam em consequências 

destrutivas à vida e aos direitos humanos. Ao aderir ao tratado, os Estados estão cumprindo 

com a sua responsabilidade de proteger a humanidade. 

 

 Rejeitos Radioativos 

 

Spiro e Stigliani (2009, p. 47) determinam que a energia nuclear é potencialmente 

perigosa por conta dos rejeitos radioativos gerados pelos processos industriais nucleares. O 

ciclo de combustível nuclear apresenta vários pontos nos quais pode haver risco real de 

dispersão de materiais radioativos. As etapas mais preocupantes no risco da contaminação estão 

a seguir, na Figura 7, que localiza as etapas e caminhos da rota do combustível nuclear:  

 

 

Figura 7: etapas do ciclo do combustível nuclear com enfoque na reutilização, reciclagem e 

armazenagem dos rejeitos radioativos. Fonte: Spiro e Stigliani (2009, p. 47). 

 

No início do ciclo, a mineração de urânio é de risco. Ainda mais premente em termos 

de saúde pública são os refugos das minas de urânio, rejeito em forma de partículas finas que 

permanece após o minério de urânio ser extraído das rochas. Ainda afirmam que existe risco 

mais adiante no ciclo, constituído na etapa de reprocessamento de combustível. Nas usinas de 

reprocessamento, o elemento combustível usado nos reatores é dissolvido em ácido para 

http://www.iaea.org/
http://www.abacc.org.br/
http://www.abacc.org.br/
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separação química e mecânica.  A intenção é que se separe os produtos de fissão dos 

contaminantes e subprodutos de descarte antes que o urânio e o plutônio possam ser reutilizados 

no ciclo, como ilustra a Figura 7. Assim, urânio é enviado ao enriquecimento enquanto o 

plutônio volta para a fabricação de combustível (SPIRO e STIGLIANI, 2009, p. 47). 

Os autores comentam que os rejeitos de alta atividade são oriundos do 

reprocessamento de combustível, o que produz o HLW (high level waste - resíduo nuclear de 

alto nível), altamente radioativo e de alta potência térmica. Ainda não há no mundo um depósito 

permanente para descarte, nem um método que determine o descarte oficial do HLW, o que tem 

mantido, por quase meio século, tal resíduo nas instalações das usinas. A atividade nuclear 

intensa e a alta temperatura impõem demandas técnicas rigorosas para o controle desse processo 

de estocagem. 

Para finalizar, Spiro e Stigliani (2009, p. 47) abordam a questão da necessidade de 

medidas intensas para armazenamento seguro do lixo nuclear, como é comumente chamado. 

As medidas preveem que os bastões utilizados em usinas sejam blindados em barris e enterrados 

em um depósito geologicamente estável por milhares de anos, de forma que fiquem em 

isolamento da vida humana. O período para efeito de segurança para produtos de fissão é de 

algumas centenas de anos, mas o plutônio e outros elementos pesados, que possuem meias-

vidas de dezenas de milhares de anos, possuem uma previsão de segurança de dez meias-vidas 

na ordem de 250 mil anos.  

Nas últimas seções, abordamos um pouco mais sobre as polêmicas que envolvem a 

energia nuclear, nos preocupando em dar destaque aos principais riscos associados a ela para 

conhecer as maiores motivações dos estigmas relacionados à essa parte da ciência e tecnologia. 

Entretanto, desconstruir estereótipos é fundamental, na visão pessoal deste autor, para se poder 

estabelecer um diálogo racional de confiança baseado em argumentação e assim se alcançar os 

melhores resultados das discussões de um determinado assunto.  

As decisões políticas cabíveis aos assuntos da energia nuclear devem considerar o 

juízo da população, porque os indivíduos da sociedade são os agentes da cidadania social e 

devem assim ser reconhecidos (CORTINA, 2005, p. 150). Afinal, essas decisões devem ser 

discutidas seriamente em diálogo com o público, no entanto, sem respaldo em estereótipo e 

estigma. 

Talvez uma maneira que permita realizar um processo que visa desconstruir esse 

estigma já tão enraizado no imaginário popular seja através da divulgação científica, uma vez 

que essa ferramenta pode apresentar conteúdos científicos de forma simples. Além disso, a DC 
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inclui no debate científico a população, fazendo-a vetor das decisões da sociedade. Nas 

próximas sessões, vamos discutir sobre isso. 

 

 Divulgação científica 

 

A divulgação científica (DC), termo subordinado à comunicação científica, é conteúdo 

de informação gerado pelos próprios cientistas, pesquisadores, acadêmicos, jornalistas e outros 

profissionais. Faz parte do processo de produção e desenvolvimento da ciência (CARIBÉ, 

2011). 

Um dos papéis da divulgação científica é comunicar ciência de forma ampla para um 

público não especializado no tema ou assunto da divulgação (MILLER, 2001). Nesse sentido, 

a principal característica da divulgação é o processo de adaptação de uma linguagem 

especializada para uma linguagem cotidiana, fazendo uso de metáforas e analogias, para que o 

conteúdo se torne acessível ao grupo amplo de receptores (CARIBÉ, 2011). Propiciar a 

divulgação da ciência é tratar a ciência em termos mais simples, para gerar um resultado no 

qual os indivíduos tenham aumentado a sua confiança e conscientização nos métodos 

científicos, nos conceitos tratados pela ciência e nos serviços que ela pode prestar 

(MASSARANI et al, 2002). 

Para Mendes (2006), entretanto, a definição de divulgação científica como modelo de 

déficit linear onde os cientistas são supostos detentores do saber e que o devem transmitir 

unilateralmente ao público, que o recebe passivamente, apresenta problemas. Esse padrão de 

definição deficitário da divulgação da ciência, onde o público recebe a informação científica 

enquanto os cientistas são autoridade e porta-vozes do conhecimento, cria uma imagem da 

ciência como algo superior – o que é equivocado – além de removê-la do contexto social, 

isentando a sociedade das questões políticas que envolvem a ciência (MENDES, 2006). Daí 

que a mesma autora sugere que 

“em outra perspectiva, porém, a divulgação científica possui um significado crítico 

quando a ciência é veiculada como um processo contínuo de construir explicações 

sobre o mundo natural, em que o público é autorizado a engajar-se criticamente no 

processo científico, tornando-se participante no processo de descoberta (MENDES, 

2006, p. 55). 

 

Nesse sentido, a DC está situada em um pano de fundo multidisciplinar, possuindo 

uma pluralidade que a faz compartilhar noções de áreas das Ciências Humanas, Ciências Exatas 

e da Terra, Linguagens e da Educação (MASSARANI e ROCHA, 2018). Segundo as autoras, 
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há diversos meios de comunicação que possibilitam a divulgação científica, dentre jornais, 

revistas, rádio, televisão, internet e outros. No Brasil, a mídia cumpre a maior cobertura da 

divulgação da ciência e é a principal responsável na construção do imaginário social sobre a 

ciência (MASSARANI e ROCHA, 2018) 

Das diversas motivações para fazer divulgação científica, destaca-se seu uso como 

instrumento de desenvolvimento cultural e de acesso generalizado e atualizado ao 

conhecimento. Nesse sentido, a divulgação científica serve como agente na construção de um 

público mais crítico para assuntos relacionados à ciência. Além disso, há uma função 

profundamente educativa no ato de divulgar. A divulgação científica exprime a forma pela qual 

a ciência pode ser vinculada à sociedade de maneira continuada, como um importante meio 

para proporcionar uma alfabetização científica e tecnológica (MENDES, 2006). 

À vista disso, as iniciativas de divulgação científica começaram a se expandir no 

mundo no século XIX (MENDES, 2006). Isso porque o contexto da época compreendia a 

construção da própria ciência moderna, e os pensadores acreditavam no progresso através do 

desenvolvimento científico. Buscando ampliar o acesso à ciência para as massas, fizeram um 

empreendimento público para que o método científico pudesse ser visto com entusiasmo. Nessa 

conjuntura, conforme retrata Mendes (2006), fortificou-se mundialmente o número de 

periódicos científicos, e aconteceu 

“um crescimento da divulgação através da imprensa diária e semanal, das revistas, de 

exposições, bibliotecas populares e outros meios (Figuerôa e Lopes, 1997). Esse 

aumento de iniciativas de divulgação científica acompanhou o movimento de 

consolidação das sociedades científicas, dos museus e das academias na Europa.” 

(MENDES, 2006, p. 58). 

 

Segundo o site Brasiliana (2020), ligado ao Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz 

da Fundação Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), tratando-se  mundialmente de divulgação 

científica, fala-se de uma temática que sofreu mutações ao longo do tempo, à medida que os 

contextos históricos e sociológicos foram se alterando, assim como a filosofia utilizada como 

pano de fundo e pressupostos da reflexão científica. 

Brasiliana (2020) tenta mapear a história da divulgação científica brasileira e as 

diversas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas no campo, desde o século XIX até os dias de 

hoje. As iniciativas de criação de instituições brasileiras de ensino, pesquisa, museus, dentre 

outros espaços de divulgação científica, foram as primeiras medidas para estabelecer a DC no 

Brasil, como a criação do museu nacional em 1818. Vamos focar nas atividades de divulgação 

científica no Brasil a partir da década de 1920, quando houve uma aceleração do processo.  
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Brasiliana (2020) escreve que o interesse pela ciência no pós primeira guerra propiciou 

uma discussão sobre o valor da opinião favorável do povo brasileiro ao desenvolvimento 

científico no país, fertilizando um período de divulgação científica no país marcado por jornais, 

livros, conferências ao ar livre e de mídias de rádio. José Reis foi um grande promotor da 

divulgação científica no país, considerado “o pai da divulgação científica no Brasil”.  

Após os acontecimentos do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, aconteceu um 

intenso movimento da comunidade científica brasileira, realizando a criação da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 1948, que se tornou a principal entidade 

voltada para a divulgação científica, e também da fundação do Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq) em 1951. Houve a partir dessa época, no contexto da guerra fria, uma preocupação em 

familiarizar o público com a ciência, mostrando os progressos, métodos, aplicações e limitações 

da ciência. A partir da década de 1980, a divulgação científica cresceu de forma considerável 

no mundo todo, inclusive no Brasil, e nos últimos anos sua importância no meio acadêmico tem 

sido relativamente expandida, principalmente pelas atividades de extensão ligadas à divulgação 

científica (BRASILIANA, 2020). 

Já Massarani e Rocha (2018), no desfecho da história da divulgação científica no Brasil 

na contemporaneidade, apontam que  

“as últimas décadas foram marcadas por significativa expansão da divulgação 

científica no Brasil. Entre as mudanças ocorridas, destacam-se iniciativas como o 

surgimento de revistas e websites e maior cobertura de temas de ciência por parte da 

mídia. No entanto, os autores também apontam que, ainda que a história da divulgação 

no país tenha pelo menos dois séculos e que o crescimento do campo tenha sido 

expressivo, as políticas de incentivo à divulgação científica brasileira ainda datam de 

tempos recentes. Uma delas se deu em 2004, com a criação do Departamento de 

Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia (DEPDI) dentro da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS).” 

 

No Brasil de hoje, logo, há crescente importância e preocupação no que diz respeito à 

popularização da ciência para inclusão da sociedade nos âmbitos da ciência e tecnologia. 

Entende-se, de acordo com Moreira (2019), que incentivos e políticas públicas à DC no Brasil 

têm oscilado recentemente. São movimentos de expansão e retração, e muitos pesquisadores 

reafirmam a necessidade de mais incentivo e política pública voltados para a DC, para ampliar 

e incentivar que mais pessoas façam parte desse processo (MOREIRA, 2019). 

Na perspectiva de rede da DC, não-linear, o público é tão agente da ciência e tecnologia 

(C&T) quanto os próprios cientistas e divulgadores da ciência (MENDES, 2006). Nesse 

sentido, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) se preocupa em realizar rodadas de 

pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, para “conhecer, conhecer a 
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visão, o interesse e o grau de informação da população em relação à C&T no país” (CGEE, 

2019). Isso é importante para compreender de que forma a ciência e a tecnologia fazem parte 

dos debates políticos e sociais, numa ótica de que a C&T está a serviço da sociedade. As 

implicações da pesquisa podem então aprimorar os mecanismos de ação da popularização e 

divulgação da ciência, estimulando também o seu funcionamento com políticas públicas 

(CGEE,2019).  

No contexto deste trabalho, as análises feitas pelo Centro servem não só de amparo 

para justificativa da pesquisa de opinião aqui feita (com os recortes necessários), mas também 

para de certa forma ilustrar inicialmente como as questões da C&T estão sendo percebidas pela 

sociedade brasileira. 

Considerando a abordagem do CGEE da percepção pública, vamos partir para um ótica 

de como então a divulgação e popularização pode e deve contribuir para que essa percepção 

esteja cada vez mais inserida, interessada e praticada na própria ciência e tecnologia. 

 

 Função social da divulgação científica 

 

Segundo Marcelo Gleiser, notório físico e divulgador da ciência, brasileiro, em uma 

entrevista articulada por Barata (2008), o cientista tem papel “fundamental para o engajamento 

da sociedade na cultura científica”, devendo se envolver nas atividades de comunicação da 

ciência para dar retorno à população. O cientista ainda comenta que, nos Estados Unidos, as 

instituições fomentadoras das pesquisas, como a National Science Foundation (NSF), obrigam 

os cientistas a divulgarem ciência, e que ele próprio dedica cerca de 40% do seu trabalho para 

a divulgação. 

Além disso, Moreira (2019) enfatiza que a ciência brasileira deve promover atividades 

de divulgação científica, para que seja possível romper a separação entre a comunidade 

acadêmica e a comunidade não especializada. Assim, no Brasil, os pesquisadores, cientistas e 

até mesmo os jovens em formação precisam dedicar parte de seu tempo para promover 

popularização da ciência de qualidade. Isso significaria um aprimoramento de rede, 

multilateral, da educação científica no país, bem como da própria visão que o cientista tem da 

ciência que realiza. 

Ainda assim, Castelfranchi (2019) comenta como atualmente pode ocorrer uma 

apropriação perigosa da DC. Não existe na sociedade contemporânea, pela multiplicação de 

acesso, produção e publicação de informação, controle das trocas de informações entre as 
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pessoas. Sem intermediação, as populações se organizam principalmente nas redes sociais, 

formando desafios e problemas nos fluxos de informações, que se tornam desorganizados.  

Castelfranchi (2019) aborda então que um dos efeitos dos fluxos deslocalizados de 

informação é a propagação facilitada de fake news. WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter 

são exemplos de plataformas digitais que fornecem locais de multiplicação das notícias falsas, 

pois pessoas tendem a se apropriar da informação de forma a escolher como verdade as 

informações que confortam os valores morais de cada um. 

Isso está inserido em um contexto de pós-verdade. De acordo com o Dicionário Oxford 

(2016), esta foi a palavra do ano para 2016 e pode ser rapidamente resumida como um fenômeno 

no qual fatos objetivos são menos importantes para formação de opinião do que apelações às 

crenças de cada pessoa. No seu texto, Hayhoe (2018) ilustra isso dizendo que sua estratégia 

mais forte para propagar suas ideias científicas é de se declarar cristã, facilitando o alinhamento 

ideológico com seus ouvintes para que assim possa se conectar com eles. Em uma discussão, 

seja sobre qualquer coisa, acaba que só será realmente possível o diálogo de fato se um elo 

mental e emocional esteja estabelecido entre os participantes.  

Segundo Dantas e Maia (2020), na era da pós-verdade, onde cada um escolhe para si 

o que considera como fato e ideologia, é preciso desconstruir fake news. As notícias falsas são 

as atuais responsáveis pela circulação de desinformação científica de variadas naturezas. Essa 

situação se agrava intensamente em um mundo acometido pela pandemia da Covid-19. 

Escrevem os autores (DANTAS e MAIA, 2020) que “esse quadro coloca em evidência a 

importância da divulgação científica como apoio ao movimento de alfabetização científica, que 

pode vir a permitir uma maior identificação das notícias sem fundamentos.”  

Eles ainda salientam que o combate às fake news só será possível formando um pilar 

sólido de propagação do conhecimento científico, e para isso, precisa-se de uma “força tarefa” 

da divulgação científica, formada por cientistas, professores e divulgadores da ciência 

(DANTAS e MAIA, 2020).  

A interatividade entre divulgação e alfabetização científicas se torna aqui, portanto, 

uma questão central a ser discutida, por estarem ligadas (MAGALHÃES et al, 2017). Conforme 

os autores apontam, construir um alicerce a partir de uma robusta popularização da ciência, da 

tecnologia e da saúde é possibilitar a fundação de uma sociedade cientificamente letrada, onde 

o cidadão tem a escolha de participar ativamente das tomadas de decisões ligadas à ciência, de 

forma crítica e consciente. Mesmo que o indivíduo opte por não exercer influência nessas 

decisões, ele possui esse direito e a capacidade para tal. 
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O conceito contemporâneo de alfabetização científica que reflete o pensamento crítico 

das pessoas em relação ao entendimento sobre o domínio básico das ciências e sua utilização, 

pode ocorrer durante toda a vida (COSTA et al, 2016). Para Chassot (2000, 2003) a 

alfabetização científica é o conjunto de conhecimentos que ajuda aos homens e mulheres fazer 

uma leitura do mundo onde vivem, ensinando a ler e interpretar a ciência como linguagem 

sistêmica para explicar a natureza e o universo. A finalidade da alfabetização científica, 

segundo Fourez (1997), está apontada para três sentidos: para a autonomia do indivíduo, para 

comunicação com os demais indivíduos, e para administração do ambiente em que se vive.  

Miller (1983) propõe que um indivíduo será alfabetizado em ciência quando: conhecer 

termos e conceitos científicos essenciais, compreender sobre as normas e os métodos da ciência, 

e entender sobre o impacto da tecnologia e da ciência sobre a sociedade. 

Diversos espaços podem ser utilizados para a divulgação científica com o objetivo de 

uma alfabetização, como por exemplo, museus e centros de ciências, feiras, debates populares, 

além da mídia em geral. Nesses espaços, normalmente são utilizados áudios, jornais, revistas, 

experimentos, vídeos, dentre outros (FERNANDES, 2009). 

Vamos dar destaque ao uso de vídeo para a divulgação, vez que é parte do enfoque 

deste trabalho. Além disso, o audiovisual, a imagem em movimento, são mídias que têm se 

popularizado muito em diversas camadas da sociedade, ainda mais no entremeio das redes 

sociais. Ressaltamos que para a elaboração do vídeo é necessário a preparação de um roteiro, 

e, portanto, o roteiro confeccionado como produto do presente trabalho poderá dar origem – ao 

que se espera... – um vídeo de divulgação científica. 

 

 Vídeo de divulgação científica 

 

No contexto atual, o vídeo pode ser (e tem sido) uma ferramenta poderosa para a 

comunicação e ensino. 

No caso da educação, por exemplo, Silva et al (2009) concluem que a linguagem 

audiovisual permite criar interesse e internalizar conceitos formais da ciência de uma forma 

mais compreensível para os alunos. Como dito anteriormente, o vídeo é um dos materiais que 

servem para veicular a divulgação científica. 

No caso da divulgação, vídeos permitem aproximação da ciência a públicos variados, em 

especial os jovens, propiciando contato a assuntos importantes que entremeiam ciência e 

cidadania (REALE; MARTYNIUK, 2016). 
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O vídeo pode englobar diversas mídias em um só arquivo, como áudio, texto, 

animação, movimentos de imagens, dentre outros. Por essa razão, esse tipo de material 

naturalmente chama muito a atenção das pessoas e tem se tornado cada vez mais indispensável 

nessa era online e multimídia do século XXI. Os vídeos voltados para a divulgação científica 

estão espalhados por diversas plataformas de compartilhamento, como o YouTube 

(FERNANDES, 2009). O site em voga é inclusive tido como a principal rede para 

compartilhamento de vídeos da atualidade, inclusive sendo mencionado em diversos estudos 

recentes para vídeos de comunicação e ensino de ciências (VELHO, 2019), (DUARTE, 2019), 

(FINKLER; LEON, 2019) (REALE; MARTYNIUK, 2016). Para retratar essa questão, Reale e 

Martyniuk (2016, p. 5) apontam que 

“A divulgação científica nas redes digitais constitui um caminho possível para o 

fomento de uma comunicação da ciência, utilizando o potencial do ambiente digital 

como meio de integração, socialização e trocas de experiência, informação e 

conhecimento. Ela trabalha para promover uma nova cultura científica na qual o 

diálogo com a população aconteça de maneira natural. A plataforma Youtube tem o 

potencial de cumprir esse papel, especialmente com os jovens, posto que o consumo 

de vídeo na Internet tem crescido exponencialmente nos últimos anos primeiro contato 

a assuntos importantes para a formação do cidadão, especialmente o público jovem.” 

 

Portanto, considera-se esse tipo de material audiovisual como peça-chave para realizar 

a DC com possível impacto social potencializado e abrangente. Mesmo assim, o uso do vídeo 

com esse propósito não pode ser feito de qualquer forma e conteúdo; isto é, é preciso que 

voltemos nossa atenção para a criação de vídeos, nos preocupando no que é esse processo 

criativo, como realizá-lo e para quem fazê-lo. 

De acordo com Fernandes (2009), a construção de um vídeo, principalmente em meio 

aos jovens, está inserida num contexto de contar, criar e compartilhar histórias, processo que 

hoje em dia se torna mais facilitado pelo acesso às atuais tecnologias. Entendemos aqui que o 

propósito do vídeo está de certa forma amparado no storytelling, ainda mais se tratando do 

vídeo para o ensino, aprendizado, divulgação, popularização ou alfabetização científica. 

Segundo Palácios e Terenzzo (2016), storytelling, termo em inglês que remete à 

contação de histórias, está ligado a transmissão de um conteúdo de forma criativa, com uma 

narrativa cativante, utilizando recursos tais como o vídeo. Finkler e Leon (2019) determinam 

que comunicadores da ciência podem utilizar formas de narrativa através de filmes para 

potencialmente comunicar a ciência de maneira eficiente e ampla, já que essas narrativas têm o 

poder de influenciar pessoas. Os autores também destacam uma diferença fundamental presente 

no recurso do vídeo que pode ser explorada no storytelling aplicado à divulgação científica. As 
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telas costumam trazer visualmente a audiência para a situação interna do vídeo, o que pode 

proporcionar experiências inovadoras e fazer com que o público se importe com a discussão 

científica que está sendo elaborada. 

No âmbito então dos formatos de vídeos de divulgação científica, segundo Pierro 

(2016), youtubers têm tido sucesso em promovê-la utilizando-se de um storytelling de vídeo 

que, por exemplo, faz referências à cultura pop e usa uma linguagem informal. Eles se 

aproximam do entretenimento presente em filmes e TV, usando humor, formatos de 

documentário, animações, e fogem da monotonia que existe numa videoaula estática. Cabe 

ressaltar que muitas vezes um canal de ciência no YouTube mistura fato com opinião, ao 

expressar seu ponto de vista enquanto elabora as informações científicas pertinentes ao vídeo. 

Segundo o artigo, alguns dos canais mais populares no Brasil são o Nerdologia e o Manual do 

Mundo, enquanto nos Estados Unidos encontramos como inscrições famosas o Veritasium, o 

SmarterEveryDay e o MinutePhysics, mas existem mundialmente milhares de iniciativas de 

divulgação científica no site. 

Tendo feito uma análise mais aprofundada das tipologias e características dos mais 

populares vídeos de divulgação científica no YouTube (a nível mundial), Morcillo, Czurda e 

Trotha (2016) estudaram 190 web vídeos de ciência. Eles apontam os fatores mais comuns na 

forma de produção das películas virtuais. As descrições das tipologias envolvem formato, 

design, estratégias de narrativa, gênero, enquadramentos, recursos sonoros, efeitos especiais, 

entre outros; sendo assim um estudo riquíssimo para nos embasarmos. Mais detalhes de 

escolhas de tipologia aderidas a este trabalho serão posteriormente apresentadas. Uma pequena 

amostra dos achados de Morcillo, Czurda e Trotha (2016) está sintetizada a seguir.  

Os autores dizem que há uma variedade de formatos usados nos vídeos de ciência, em 

sua maioria de vídeos curtos, mas a maioria estão na forma de documentários, animações e 

reportagens. Os vídeos são divertidos, e tem uma estrutura explicadora e dramatúrgica. Os 

vídeos possuem moderada complexidade de produção, com algum nível de profissionalismo. 

As montagens e edições são bastante complexas, e a quantidade de técnicas cinemáticas 

consegue aumentar o nível de profissionalismo das produções. Os produtores de vídeo de 

divulgação científica demonstram expertise em storytelling, com notória capacidade dessa 

habilidade em narrar histórias de tornar o vídeo popular. Mesmo que as condições técnicas de 

produção do vídeo não sejam das melhores ou que o assunto tratado não esteja em ampla 

discussão no momento, a narrativa envolvente do roteiro pode tornar o vídeo viral. Vídeos de 

divulgação científica demonstram alta relevância em sequências de abertura e encerramento, 
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principalmente no sentido de captar a atenção do espectador, e funcionam para dar 

dramaticidade aos filmes. Por último, vídeos de divulgação científica analisados dão um toque 

pessoal à sua narrativa, para construir um conexão emotiva com o espectador. As estratégias 

narrativas e meios dramatúrgicos são um grande talento apresentado pelos produtores em contar 

histórias. Formatos de os documentários curtos - incluindo subcategorias como o monólogo - 

seguem até certo ponto a tradição de documentários de TV de sucesso, como documentários da 

BBC e séries de TV com cientistas como apresentadores. Nessa tradição, cientistas renomados 

como Carl Sagan estabeleceram uma espécie de conexão pessoal com o público explicando a 

ciência diretamente para a câmera com entusiasmo contagiante. 

 

 Produção de vídeos e roteiros 

 

Vamos agora nos debruçar um pouco mais sobre processo de criação de um vídeo/filme. 

Existem diversas formas de se dividir a elaboração de um vídeo, porém, de acordo com 

Massarani e Chagas (2018), basicamente, existem 5 etapas na produção de um vídeo. 

Inicialmente, parte-se do roteiro, que é a o escopo do trabalho redigido textualmente. Como 

segundo passo, tem-se a produção propriamente dita, onde se organizam, se definem as equipes 

– por exemplo o elenco - e se preparam todos os mínimos detalhes necessários para a filmagem, 

que é a terceira etapa. Nessa, é feita a captura de imagens e som referente ao vídeo em si. Após 

isso, temos a quarta etapa, que é a de edição. Essa etapa é fundamental para o cinema e 

audiovisual, pois é a que “dá vida ao filme”, montando as imagens, os sons e os efeitos em uma 

linha do tempo de edição. Logo, encerra-se o processo com a quinta etapa de finalização, onde 

se definem os acertos finais da produção, como exportação para um arquivo e distribuição do 

produto final.  

As autoras ainda apontam preocupações especiais para a ciência em vídeo, tais como 

transmitir conteúdo com pesquisa confiável e mostrar ao público não especializado como 

funciona o processo da pesquisa. Além disso, ilustrar quem faz ciência sem se ater aos 

estereótipos – por exemplo o do cientista - e usar o humor para ajudar na identificação com o 

público são propostas interessantes. Cabe lembrar também que nos dias de hoje a maioria dos 

vídeos populares em divulgação científica estão associados às mídias sociais como o YouTube, 

então vale a pena se adequar aos moldes da plataforma digital de vídeos (MASSARANI e 

CHAGAS, 2018).  
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Outras referências - (TVESCOLA, 2013), (SOARES, 2007) - sugerem um protocolo 

semelhante da produção total de um vídeo, com algumas divergências em termos técnicos, mas 

com o mesmo tipo de estruturação. Uma série de etapas essenciais para a sua construção 

gradual, em quatro principais momentos, em geral sendo: a roteirização, a pré-produção, a 

produção e a pós-produção. A roteirização é idêntica às etapas de construção de roteiro 

apresentadas anteriormente e será melhor explicada mais adiante. A etapa de roteiro será mais 

bem explorada por nós neste trabalho, tendo em vista que está diretamente relacionada com o 

produto final desta monografia.  

A pré-produção leva em conta, por exemplo, o casting, os ensaios, o agendamento das 

gravações, acertos e autorizações de locações e tudo que está relacionado aos momentos 

exatamente anteriores à filmagem. A produção, por sua vez, é sinônimo da captação nessa 

definição. E a pós-produção engloba tudo que vem depois de filmar, logo se refere às etapas de 

edição, montagem, exportação e divulgação (TVESCOLA, 2013), (SOARES, 2007). 

De acordo com Wojciechowski (2017), a etapa primordial a qualquer produção 

cinematográfica se refere à construção de um roteiro. Esse elemento é o esqueleto do vídeo. É 

a essência do vídeo, no sentido de contar todas as técnicas e assinaturas necessárias para que o 

vídeo exista.  

Na referência de Lucena (2012), o sentido do roteiro é ser o filme propriamente dito, 

mas mais do que isso, ele deve conter as intenções de cena totais cabíveis a ilustração do filme, 

de forma que possa ser apresentado a qualquer diretor e o mesmo possa imaginar o filme na sua 

cabeça. A criação de um roteiro pode ser feita de diversos modos, não sendo necessitante de 

um procedimento criterioso, mas há a preocupação de como escrever um roteiro de vídeo de 

forma que atenda às demandas dos meios de comunicação, como a internet.  

Não existe procedimento padrão, no sentido de que cada roteirista é livre para redigir 

seu material como quiser, mas existem etapas recomendadas e comumente seguidas por toda 

roteirização que preza pela qualidade (COMPARARATO, 2009). As principais preocupações 

necessárias na escrita do produto, segundo o próprio, fazem alusão a: 

• Planejamento e projeção das ideias no papel 

• Definição do conflito dramático 

• Construção de personagens 

• Desenvolvimento da história 
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No planejamento, a principal importância é fazer questionamentos para pensar a ordem 

do sequenciamento das ideias, o tipo de vídeo quanto ao formato e ao conteúdo e definir um 

público-alvo (LUCENA, 2012). 

A nível dos personagens, é preciso defini-los de forma consistente em suas 

características, personalidades, nuances, etc. É interessante que o personagem dialogue com as 

expectativas do público-alvo, sendo importante também atentar-se para aspectos de 

representatividade desses personagens (SOARES, 2007), (WOJCIECHOWSKI, 2017). 

Definir um conflito é essencial para toda a narrativa e dramatização do filme 

(COMPARARATO, 2009). Para a construção de roteiro é preciso definir o conflito dramático 

da narrativa. Esse é o elemento básico da dramaturgia e geralmente segue uma curva de 

evolução. No cinema, muitas vezes a curva dramática do enredo vai se intensificando. Começa 

leve, vai ficando complicada com o desenrolar da história, chega ao ápice no clímax desse 

conflito e posteriormente há um movimento de relaxamento e conclusão. 

Para realizar a desenvoltura dessas precauções, existem três materiais textuais que de 

acordo com as referências Soares (2007), Compararato (2009), Tvescola (2013), Lucena (2012) 

e Wojciechowski (2017), levantam a construção do roteiro. O storyline é um documento 

produzido que serve para esboçar a primeira ideia do filme, a definição do conflito e dos 

personagens, sendo um texto simplificado e curto da história, servindo de texto introdutório das 

ideias. O argumento é segundo documento a ser elaborado. Esse configura um texto integral 

que conta de forma simples, porém extensa toda a narrativa do filme e descreve o roteiro de 

forma mais técnica. Ele é feito em prosa, geralmente de único parágrafo. No argumento está 

estruturado início, meio e fim da trama. Na indústria do entretenimento, o argumento também 

serve para defender a criação do filme por uma produtora, no caso de uma produção em estúdios 

de indústrias culturais.  

O terceiro material é o roteiro em si, também chamado roteiro literário (SOARES, 

2007). Ele é feito a partir do argumento e pode estar formatado no modelo padrão muito 

conhecido que é o Master Scenes (WOJCIECHOWSKI, 2017). Nesse molde há padrão a ser 

seguido: cabeçalho de cena, ação, diálogos e transição. De acordo com Comparato (2009), o 

cabeçalho introduz uma nova cena, define o local onde ela se passa e se ocorre em local interno 

ou externo. Na ação existe uma descrição, também chamada de rubrica, do que ocorre na cena, 

estruturada em tempo presente; por exemplo: “João Vitor leva a caneca à boca e toma um gole 

de café”. O bloco de diálogos vai conter as linhas de fala de cada personagem. Lembrando 

apenas que há diversas normas técnicas e detalhes a serem seguidos na estrutura do Master 
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Scenes. A Figura 8 traz familiarização ao modelo Master Scenes. Antes de finalizar o processo 

de construção do roteiro, é preciso atentar-se para as revisões necessárias para que o mesmo 

esteja afinal pronto para a produção do vídeo. A produção do vídeo, iniciada pela fase pré, como 

dito, pode contar com rascunhos de desenhos que ilustram os takes e ligação entre planos, 

necessários para as filmagens. Esse material é conhecido como storyboard e é muito útil para 

expressar ideias de planos que são difíceis de colocar em palavras (SOARES, 2007). 

 

Figura 8: Exemplo de formatação de roteiro em modelo Master Scenes. Fonte: adaptado de 

Leite, J. O formato Master Scenes. Blog avmakers. 2019. Disponível em 

https://www.avmakers.com.br/blog/o-formato-master-scenes/. Acesso em 04/11/2020. 
 

Até o presente momento deste trabalho, fizemos considerações sobre: os aspectos da 

energia nuclear, a divulgação científica, a ferramenta do vídeo como divulgação científica, 

principalmente na era digital, e a necessidade da produção de vídeo, que se inicia na construção 

de roteiros.  

 

 Justificativa 

 

Considera-se importante que existam cada vez mais vídeos brasileiros sobre a temática 

nuclear disponíveis para acesso da população em geral, com propósito da divulgação científica, 

de forma a aproximar o debate sobre o uso da energia nuclear com a audiência. Para se produzir 

vídeos, primordialmente precisa-se de um roteiro. Este trabalho se justifica na confecção deste 

último item. Compreende-se que é importante que haja cada vez mais discussões em meio 

acadêmico, assim como ferramentas, materiais e recursos de divulgação científica sobre energia 

nuclear disponível ao público não especializado. Isso tem como finalidade contribuir para 

desestimular a percepção estigmatizada e negativa que os cidadãos cristalizaram para com o 

assunto. Além disso, busca-se investir em uma nova percepção, desmistificada, sobre essa 
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temática. Portanto, é relevante a produção de um roteiro para vídeo de divulgação científica 

tratando da energia nuclear buscando favorecer o processo de divulgação científica na formação 

de um cidadão crítico e reflexivo.  
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 OBJETIVOS 

 

Este trabalho busca contribuir com a divulgação científica, para conhecimentos da área 

nuclear, com ênfase na energia nuclear, através da produção de um roteiro de vídeo inserido 

nessa temática, almejando debater sobre esse tema de importância para a sociedade atual, no 

que diz respeito aos aspectos socioambientais da energia nuclear. 

Já os objetivos específicos deste trabalho seriam: 

• Breve análise de publicações acadêmicas sobre vídeo de divulgação científica 

com ênfase em radioatividade e energia nuclear, entre 2010 e 2020. 

• Percepção do entendimento das pessoas sobre sua compreensão a respeito da 

Energia Nuclear e Radioatividade, pela elaboração e aplicação de um formulário de pesquisa 

qualitativa de opinião; 

• Elaboração de um roteiro sobre energia nuclear, para ser usado como base para 

a produção de um vídeo de divulgação científica.  
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 METODOLOGIA 

 

Segundo Kauark et al (2010), “existem várias formas de classificar as pesquisas, a 

depender da natureza, da abordagem (assunto), do propósito (objetivo) e dos procedimentos 

efetivados para alcançar os dados (meio)”. 

Utilizando as definições dos autores acima, e voltando-se para esse trabalho, 

classificaremos esta pesquisa. No aspecto da natureza, pode-se dizer que é uma Pesquisa 

Aplicada, uma vez que ela procura produzir conhecimentos para aplicação prática e local. No 

ramo da abordagem do problema, aqui temos uma pesquisa qualitativa, porque a relação sujeito 

e objeto da pesquisa é subjetiva, não quantificável. Acerca dos objetivos, tem-se uma pesquisa 

exploratória, pois propõe descobrir um aspecto novo do conhecimento a partir de uma pesquisa.  

A seguir, está descrita de forma resumida as etapas metodológicas para a realização 

deste trabalho. Ressaltamos que os resultados percebidos no seu desenvolvimento, assim como 

a discussão sobre eles, estarão apresentados de forma mais abrangente no capítulo de 

Resultados e Discussão. 

A presente metodologia deste trabalho constou-se em um processo dividido em 3 

principais etapas. Cada uma delas seguiu uma lógica de avaliação específica. Vamos abordar 

uma a uma. 

 

 Breve revisão bibliográfica 

 

O modelo dessa etapa da metodologia seguiu um planejamento baseado em Thomé et 

al (2016). Nessa etapa, realizou-se uma revisão de literatura com base em análise de dados de 

publicação. O principal “por quê?” desta etapa se embasou na busca, em produções de material 

acadêmico, das tendências, aspectos contemporâneos e possíveis lacunas do conhecimento 

sobre vídeos que tratem da energia nuclear e radioatividade com foco em divulgação científica. 

De forma expandida, a pesquisa se voltou para o uso de vídeo na 

divulgação/popularização/educação científica. Logo, quem sabe, justificar uma possível 

necessidade de mais produção e circulação de conteúdo de divulgação científica através de 

vídeos que abordem a energia nuclear.  

Seguindo-se os passos de revisão bibliográfica estabelecidos por Thomé et al (2016), 

a presente pesquisa bibliográfica teve como motivação perceber como o tema é tratado nas 

publicações que se referem, conjuntamente, à divulgação científica com o uso de vídeos, 
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buscando quando possível selecionar trabalhos que se propusessem a discutir sobre a 

divulgação de energia nuclear e radioatividade. Em casos em que não foram encontradas 

postagens sob tal enfoque, a pesquisa foi expandida para explorar o uso de vídeos com propósito 

na divulgação/alfabetização/educação/popularização científica de forma geral. Assim, buscou-

se identificar possíveis lacunas de publicações, debates e/ou conteúdos audiovisuais 

acadêmicos de divulgação científica que tratassem da energia nuclear e radioatividade nos 

últimos anos. Além disso, a busca serviu de suporte para dar embasamento teórico profundo 

para a produção deste trabalho. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada incialmente em maio de 2020 e revisada em 

outubro do mesmo ano, de forma online através do portal de periódicos da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Scielo e Google Acadêmico, 

com o acesso remoto integral da Universidade Federal Fluminense aos sistemas. Mais 

especificamente, realizou-se uma procura através das ferramentas de busca presentes em cada 

uma das homepages das revistas a seguir: “Journal of Science Communication (JCOM)”, 

“Journal of Chemical Education (JCE), “Química Nova na Escola (QNesc)”, além de se realizar 

uma busca nos sistemas das revistas especializadas em divulgação científica no Brasil, a 

“Ciência Hoje” e a “Galileu”. A escolha de tais revistas é justificada: Journal of Chemical 

Education é uma das revistas de maior impacto mundial em assuntos de educação/comunicação 

em química. Já a Química Nova na Escola corresponde ao mesmo feito, em escala nacional. 

Journal of Science Communication foi escolhida por ser indicada como um dos jornais com 

alto prestígio de promoção de assuntos relacionados à comunicação científica no mundo. As 

revistas especializadas em divulgação científica no Brasil selecionadas representam essa 

iniciativa aqui no país.  

Além disso, foram eleitos congressos importantes, relacionados a discussões 

importantes para ciência e química. O principal congresso escolhido para pesquisar o assunto 

no brasil é a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (RA-SBPC). 

Também pesquisamos por publicações dos últimos encontros da Reunião Anual Sociedade 

Brasileira de Química (RA-SBQ). 

As palavras-chave aplicadas na busca foram “vídeo”, "divulgação científica”, “energia 

nuclear", "radioatividade", "video", “science communication”, nuclear power/energy”, 

“radioactivity”. As palavras chaves foram vinculadas uma a outra na prévia da pesquisa, 

fazendo associações para que a pesquisa ficasse mais restrita. Equação de busca: TITLE-ABS 

KEY (vídeo AND divulgação científica); (divulgação científica AND energia nuclear OR 
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radioatividade; (vídeo AND science communication); (science communication AND nuclear 

power OR nuclear energy OR radioactivity); entre outras. 

A obtenção de informações da pesquisa se compreendeu em um período de 2010 a 

2020, como critério de restrição, e buscou-se informações a respeito do engendramento dos 

conteúdos já citados. A organização dos resultados foi feita em Microsoft Excel. A contagem 

de resultados foi feita ano a ano, e está relacionada na seção de resultados e discussão do 

presente trabalho. A seletividade das informações também exigiu que as palavras chaves 

criterizadas constatassem exclusivamente em pelo menos um dos locais indicados: no título, no 

resumo/abstract ou nas palavras-chave dos materiais analisados.  

 

 Pesquisa de opinião sobre a energia nuclear (Apêndice A) 

 

Nesta etapa buscou-se compreender de forma qualitativa, por meio de questionário 

concluído e aplicado em junho de 2020, qual seria a percepção do público-alvo acerca dos 

aspectos mais gerais do fenômeno da radioatividade, das aplicações da energia nuclear, da 

matriz energética brasileira e dos mecanismos e questões socioambientais associados às usinas 

nucleares. Melo e Bianchi (2015) serviram de referência para orientar a construção de um 

proveitoso questionário de pesquisa, evitando erros. O questionário produzido conteve em sua 

forma final 13 perguntas (Apêndice A).  

O conjunto dos questionários preenchidos e coletados foi feito ao acaso. Foi buscado 

como público-alvo estudantes de nível médio e superior. As informações coletadas foram 

obtidas a partir de respostas a um questionário previamente preparado no Google Formulários. 

O questionário elaborado foi aplicado de forma online, a partir da divulgação de um link na 

web de acesso ao material. O pedido para as pessoas responderem foi feito ao no mesmo tempo 

da divulgação do link, com postagens feitas na web nas principais redes sociais utilizadas para 

comunicação: Facebook, Instagram e WhatsApp. A pessoa que atendeu à solicitação, ao 

devolver o questionário respondido, concordou com os termos do uso. A disponibilidade em 

responder o questionário durou certa de três semanas, iniciando-se no dia 07 de junho de 2020 

e encerrando-se no dia 30 de junho de 2020. 

Com enquete realizada, sendo obtidas respostas de 161 participantes no total, os dados 

coletados foram organizados no próprio Google Formulários. As perguntas serviram de 

averiguação dos fatos de como a população questionada percebe a temática abordada. O 

tratamento dos dados foi feito através do Google Formulários e em Microsoft Excel, 
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compreendendo quando possível as respostas mais específicas em gráficos. Em respostas mais 

subjetivas buscou-se compreender definições semelhantes entre elas através de palavras-chave 

e análise e interpretação de texto. Mais detalhes na seção de Resultados e Discussão. 

 

 Produção do roteiro 

 

Tendo em posse o resultado da análise promovida anteriormente, então foi iniciado 

todo o processo da produção do roteiro do vídeo com intenção da divulgação científica, sendo 

a escrita feita de forma continuada desde julho de 2020. A produção de roteiro se baseou em 

formato descrito na introdução deste trabalho, no subtítulo 1.11, com amparo nas referências 

de Soares (2007) e Comparato (2009) principalmente. A seguir, elenca-se de forma resumida, 

cada momento da produção. 

 

 O storyline (Apêndice B)  

 

A construção do storyline foi a primeira etapa desse processo de roteirização, onde 

fez-se um pequeno resumo, uma sinopse, do conteúdo que se propôs a vídeo. Essa sinopse se 

resumiu de forma técnica na ideia primordial para o vídeo, amparada nos formatos: quisemos 

tratar de energia nuclear com uma narrativa cativante, bem humorada, híbrida de documentário 

com ficção, onde três personagens teriam a missão de fazer um estudo da percepção pública da 

energia nuclear no Rio de Janeiro e posteriormente visitar a Central Nuclear em Angra para 

ilustrar o processo de geração de eletricidade da Eletronuclear. No caso específico desse 

processo, construiu-se um storyline inicial em julho de 2020, após análise da pesquisa de 

opinião. Foi posteriormente retrabalhado em novos storylines, chegando-se ao um consenso no 

mês de agosto de 2020, que foi revisado para versão final em 20/10/2020. 

 

 O argumento (Apêndice C)  

 

Em seguida, nos encarregamos de construir o argumento do vídeo, que constituiu em 

um resumo mais detalhado do enredo da história. A redação dessa peça foi feita num formato 

sugerido pela literatura base, o que no caso se transformou num grande parágrafo único que 

resumia nossa narrativa. De forma técnica mais detalhada, expusemos no argumento as 

desenvolturas do início, meio e fim da narrativa, do conflito dramático da história, as estratégias 
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do storytelling, os personagens, seus nomes, idades, características físicas e comportamentais, 

os espaços utilizados, técnicas de filmagens e takes imaginados, entre outros detalhes que 

podem ser encontrados na redação (Apêndice C). O argumento foi pensado e concluído em 

agosto de 2020, produzindo-se pelo menos dois arquivos em Microsoft Word que o continham. 

Foi revisado diversas vezes, para que em setembro de 2020 se chegasse a um consenso final da 

obra, que passou por revisão para versão final em 22/10/2020. 

 

 O roteiro e storyboard (Apêndice D e E) 

 

A partir desse ponto, começamos a construir o roteiro propriamente dito, na forma de 

roteiro literário, que possibilitou representar todas as ideias, técnicas, formato e conteúdo para 

o vídeo projetado na forma escrita. A discussão do roteiro está mais detalhada na seção de 

Resultados e Discussão deste trabalho. O processo de construção do roteiro foi extenso, e foi 

iniciado junto com o início do planejamento das ideias do roteiro, no storyline, em julho. O 

material roteirizado foi construído no formato Master Scenes, seguindo-se os critérios para nos 

enquadrarmos nas normas do modelo orientadas pela referência de Soares (2007) e Comparato 

(2009). O roteiro foi revisado diversas vezes, sendo construídos muitos arquivos diferentes em 

Microsoft Word, para que em setembro de 2020 se chegasse a um consenso final da obra. 

Depois, foi elaborado um esboço de storyboard (Apêndice E), que pudesse ilustrar as cenas de 

forma a auxiliar no momento das filmagens. Os materiais foram revisados para a versão final 

em novembro do mesmo ano. 

Aqui, chega-se ao final da descrição da metodologia deste trabalho. Todo resultado e 

discussão oriundo do processamento das etapas metodológicas é discutido na próxima seção. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao seguir os passos das etapas metodológicas indicadas nesse trabalho, retratam-se 

aqui os resultados do estudo, buscando discuti-los. 

 

 Breve revisão bibliográfica 

 

Conforme mencionado anteriormente, realizou-se inicialmente uma breve pesquisa 

bibliográfica para a percepção de como a literatura tem tratado do tema da radioatividade como 

vídeo de divulgação científica. Nesta revisão, buscou-se as publicações que faziam referência 

ao uso de vídeo com o propósito da divulgação científica em duas fontes de pesquisa, revistas 

e eventos. A primeira fonte decorreu de matérias das revistas: Química Nova na Escola on-line 

(QNEsc) da SBQ, Journal of Chemical Education (JCE) da ACS publications, Journal of 

Science Communication (JCOM), e nas revistas de divulgação científica, especificamente a 

Galileu do G1, e a Ciência Hoje (CH). A segunda fonte se refere a eventos: Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Química (RA-SBQ), e a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (RA-SBPC). Ambas as fontes são de grande influência e respeito para o 

fazer ciência, então fundamentais para a realização correta da proposta do trabalho.  

Cabe reiterar que o acesso às informações de publicação foi feito nas páginas da web 

dos itens das fontes referidas, onde se utilizou dos recursos de pesquisas oferecidos pelo motor 

de pesquisa de cada site, e através da digitação das palavras-chaves. Buscou-se por trabalhos 

que lidassem com vídeos de divulgação científica em radioatividade e energia nuclear, ou então 

(quando necessário ampliar a pesquisa), o recurso do vídeo na 

divulgação/alfabetização/educação/popularização científica. O período observado se contentou 

nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020. As palavras-chave aplicadas foram: vídeo, divulgação 

científica, energia nuclear, radioatividade, video, science communication, nuclear energy, 

nuclear power, radioactivity. Os artigos obtidos nos resultados da busca foram selecionados 

pelos títulos, resumos/abstracts e, quando necessário, pelo escopo principal do trabalho. Então 

organizou-se por fonte de informação e em ordem alfabética para os autores dos periódicos. 

Seguidamente, a contagem, foi feita em tabelas, com trabalhos/publicações que satisfizeram a 

condição de resultado das buscas.  
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No Journal of Science Communication, entre 2010 e 2020, período no qual foram 

publicados pelo menos 1025 documentos, apenas os 7 seguintes artigos atenderam nossas 

demandas, sendo resumidos em ordem cronológica na lista abaixo, e enumerados em uma 

contagem contínua que valerá para todas as matérias selecionadas para a presente revisão. 

 

1. MORCILLO, J. M.; CZURDA, K.; TROTHA, C. Y. R. 

Typologies of the popular science web video. Journal of Science 

Communication. v. 15, n. 04, p. 01-17, 2016. 

2. ERVITI, M. C.; STENGLER, E. Online science videos: an 

exploratory study with major professional content providers in the 

United Kingdom. Journal of Science Communication. v. 15, n. 06, p. 

01-23, 2016. 

3. LARA, A.; GARCÍA-AVILÉS, J. A.; REVUELTA, G. Online 

video on climate change: a comparison between television and web 

formats Journal of Science Communication. v. 16, n. 01, p. 01-32, 

2017. 

4. LEAN, T.; HORROCKS, S Good Nuclear Neighbours: the 

British electricity industry and the communication of nuclear 

power to the public, 1950s–1980s. Journal of Science 

Communication. v. 16, n. 03, p. 1-16. 2017. 

5. YEO, S. K. et al. An inconvenient source? Attributes of 

science documentaries and their effects on information-related 

behavioral intentions. Journal of Science Communication. v. 17, 

n. 02, p. 1-23, 2018. 

6. FINKLER, W.; LEON, B. The power of storytelling and 

video: a visual rhetoric for science communication Journal of 

Science Communication. v. 18, n. 05, p. 01-23, 2019. 

7. MARTIN, K.; DAVIS, L.; SANDRETTO, S. Students 

as storytellers: mobile-filmmaking to improve student engagement 

in school science Journal of Science Communication. v. 18, n. 05, 

p. 01-23, Out/2019. 

 

Nessa revista, o único resultado que realmente tratou de vídeo na divulgação da energia 

nuclear foi o de Lean e Horrocks (2017), num contexto da Inglaterra das décadas de 50 a 80. 

Mesmo assim, outros resultados foram muito pertinentes para o embasamento teórico deste 

TCC, principalmente o primeiro (MORCILLO, CZURDA e TROTHA, 2016), pois neste artigo 

dissecam os formatos de vídeo de divulgação científica no YouTube, o que nos ajudou a 

elaborar o nosso próprio roteiro. Incluímos nele por exemplo monólogos de abertura e 

encerramento, com intenções de estabelecer conexões interpessoais dos espectadores com 

personagens do vídeo. 

No Journal of Chemical Education, entre 2010 e 2020, observamos que foram 

publicados pelo menos 3184 artigos de pesquisa (research articles). Entretanto, apenas 2 
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artigos foram selecionados segundo os critérios de nosso levantamento, ainda assim, porque 

tratavam do uso de vídeos para divulgação/alfabetização/educação/popularização científica, 

uma vez que nenhum material se encaixou na busca de “vídeo de divulgação científica de 

energia nuclear/radioatividade”. Os 2 trabalhos selecionados estão apresentados abaixo na 

listagem: 

8. SMITH, D. K iTube, YouTube, WeTube: Social Media 

Videos in Chemistry Education and Outreach. Journal of Chemical 

Education. V. 91, n. 10, p.1594–1599, 2014. 

9. ANGELO, S. K. St. Encouraging the Art of 

Communicating Science to Nonexperts with Don’t Be Such a 

Scientist. Journal of Chemical Education. V.  95, n. 5, p. 804-809, 

2018. 

 

Na Revista Química Nova na Escola, entre 2010 e 2020, observamos que foram 

publicados pelo menos 427 artigos. Entretanto, nenhum artigo atendeu aos critérios de seleção, 

e, portanto, a pesquisa foi expandida para buscar artigos que tratassem de alguma forma o uso 

de vídeos na divulgação/alfabetização/educação/popularização científica, ainda utilizando as 

mesmas palavras-chave. Dessa forma, foi encontrado só um artigo de interesse, evidenciado 

abaixo na listagem: 

10. SANTOS, P. N.; AQUINO, K. A. S. dos. Utilização do Cinema 

na Sala de Aula: Aplicação da Química dos Perfumes no Ensino de 

Funções Orgânicas Oxigenadas e Bioquímica. Química Nova na 

Escola. Vol. 33, N° 3, p. 160-167, 2011. 

 

Muitos resultados tratavam do uso de vídeo de ciências para o ensino formal, como 

pode ser evidenciado pelos seus títulos. Santos e Aquino (2011) utilizaram desse recurso.  

Na revista Ciência Hoje, primeiramente notificamos que, pela simplicidade do 

mecanismo de busca do seu acervo, não foi possível realizar a filtragem por período de tempo. 

Além disso, constata-se que o acervo disponível pelo acesso da CAPES contava com as versões 

entre as edições 222 e 343, portanto 121 edições entre dezembro de 2005 a dezembro de 2016. 

Como essa fonte de informação se trata de uma revista de divulgação de ciências veiculada para 

a população, suas edições possuem matérias de jornal variadas, e também não foi possível 

distingui-las na busca. Considerando esses obstáculos, a atual revisão bibliográfica se adaptou 

para inspecionar todas as matérias entre todas as edições presentes no acervo, pois elas 

marcaram um período próximo de dez anos, ainda que deslocado do intervalo de tempo 

desejado. 
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Feitas as considerações, observou-se que, entre as 121 edições da revista, há uma 

estimativa de que pelo menos 3000 matérias foram publicadas. Dentre elas, decerto nenhuma 

tratou sobre uso de vídeo para divulgação científica da energia nuclear e radioatividade. Em 

perspectiva de busca sobre matérias que tratavam de vídeo para 

divulgação/alfabetização/educação/popularização científica, encontrou-se 4 resultados de 

interesse, suscitados na listagem abaixo: 

 

11. LEAL, T. Seara Interativa - ciência em vídeo. Revista Ciência 

Hoje, vol. 44, n. 264, p. 52-53, 2009. 

12. MOUTINHO, S. Entrevista com Sir Martyn Poliakoff: 

Química Lúdica. Revista Ciência Hoje, Vol. 48, n. 234, p. 10-12, 2011. 

13. GARCIA, M. Vamos falar de ciência? Projeto CHats de 

ciência. Revista Ciência Hoje, Vol. 50, n. 296, p. 7, 2012. 

14. VIDEIRA, A. A. P.; MOUTINHO, S. Perfil: Ernst Wolfgang 

Hamburger - Ciência para todos. Revista Ciência Hoje Vol. 53, n. 

317, p. 50-57, 2014. 

 

A revista de divulgação científica Ciência Hoje sofreu uma reestruturação de seu 

conteúdo em 2016, passando para o ambiente virtual, e por isso seu acervo só estava disponível 

até aquele ano. Contudo, todos os resultados falavam de vídeos especificamente na divulgação 

científica através de espaços virtuais. 

Na Revista Galileu, não houve acesso formal ao acervo através de um mecanismo 

refinado de busca, portanto a seleção do material foi feita de maneira informal pela busca geral 

na homepage da revista. Foi encontrada uma notícia que indicava um canal do YouTube 

contendo vídeos com abordagem de temas da energia nuclear e da radioatividade. Ela é listada 

abaixo: 

15. ABDO, H. 6 cursos online gratuitos de química. Revista 

Galileu. Online, s. v., s. n., Jan/2017. 

 

Sobre este único resultado, ele faz referência a uma abordagem de vídeo para ensino 

da emergia nuclear veiculado no Youtube. Entretanto, ao irmos atrás do vídeo, percebeu-se que 

ele era de uma estética muito mais próxima da videoaula monótona do que da estética que nos 

interessa.  

Contemplando agora os eventos selecionados para revisar, iniciamos com os 

resultados da busca nas Reuniões Anuais da SBQ. Nessas reuniões, a busca ocorreu entre 2011 

e 2019, sendo observado que no período foram divulgados pelo menos 13223 trabalhos. Faz-se 
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aqui a ressalva de que a reunião de 2020 ainda não havia disponibilizado os resumos e 

programas completos em outubro de 2020 e ocorreu especialmente de forma online por conta 

da atual pandemia. Os anais de 2012 e 2010 tiveram acesso negado, deixando a busca sem 

informações. O resultado da revisão bibliográfica para as RA-SBQ revelou 6 trabalhos em 

acordo com os critérios de apuração, enquadrados na listagem abaixo por ordem cronológica. 

 

16. SILVA, M. A. C.; SÁ, C. L. G. S. O uso do filme césio 137: o 

pesadelo de Goiânia como uma ferramenta importante no estudo 

da radioatividade. Resumo dos anais da 37ª RA-SBQ, 2014. 

17. MENEZES, F. L et al. Química e ética: uma abordagem 

através do documentário Césio 137. Resumo dos anais da 37ª RA-

SBQ, 2014. 

18. SILVA, C. C.; OLIVEIRA, A. G. da S. The use of videos as 

demonstration of experimental chemistry teaching. Resumo dos 

anais da 39ª RA-SBQ, 2016. 

19. TERUYA, L. C.; MARSON, G. A. Chemistry in youtube: 

the impact of experiments on views and diffusion degrees of videos 

in Portuguese and Spanish.  Resumo dos anais da 39ª RA-SBQ, 2016. 

20. BOZZI, L. D.; MARSON, G. A. Methodological proposal to 

the Construction of Experimental Simulator Based on 

Hypervideos. Resumo dos anais da 40ª RA-SBQ, 2017. 

21. ORSI, C. et al. Cientifi-CIDADE e o uso de redes sociais para 

a divulgação científica. Resumo dos anais da 42ª RA-SBQ, 2019. 

 

Dos seis resultados selecionados na RA-SBQ, dois apresentaram uma pertinência maior 

com mais proximidade da discussão deste trabalho. Os documentos de Silva e Sá (2014) e 

Menezes et al (2014), abordaram o uso de um vídeo documentário sobre energia nuclear 

do caso do Césio-137 em sala de aula. Esses dois resultados foram muito próximos aos 

procurados por nós. 

Por último, na revisão realizada para avaliar as publicações nas reuniões anuais da 

SBPC, nos últimos 10 anos, foi observado que ocorreu a exposição de pelo menos 23495 

trabalhos. Só não foi possível obter as informações relativas à reunião de 2020. Logo abaixo 

estão resumidos em listagem os resultados que satisfizeram a seleção da revisão, em ordem 

cronológica. 

22. MACHADO, B. F. Vídeo-aulas de história da matemática 

como possibilidade didática no ensino de matemática. Progam. de 

Pôsters da 62ª RA-SBPC, 2010. 
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23. PEREIRA, M. V.; FAUTH, L. H. DE A. Projeto de produção 

de vídeos por estudantes: uma alternativa ao laboratório didático 

tradicional. Progam. de Pôsters da 62ª RA-SBPC, 2010. 

24. ONO, A. B.; RAMOS, E. M. DE F. Produção de vídeos 

didáticos para uso em atividades escolares. Progam. de Pôsters da 

62ª RA-SBPC, 2010. 

25. OLIVEIRA, R. T. DE; et al. As dificuldades no uso do vídeo 

na visão de professores das séries iniciais do ensino fundamental i 

nas escolas municipais de Macapá: desafios da prática docente.; 

Progam. de Pôsters da 62ª RA-SBPC, 2010. 

26. SILVA, D. C. DA; SERAFIM, M. L.; RAMOS, C. S. Vídeos 

digitais no ensino e aprendizagem. Progam. de Pôsters da 62ª RA-

SBPC, 2010. 

27. SARTORI, A. F.; RAMOS, E. M. DE F. Oficina de produção 

de vídeo como material didático: reflexões sobre possibilidades das 

ntics para atividades de ensino; Progam. de Pôsters da 62ª RA-SBPC, 

2010. 

28. ARAÚJO, C. W. C. et al. O vídeo “Arte e Ciência na 62º 

SBPC” no contexto do “Festival Minuto Ciência”. Progam. de 

Pôsters da 63ª RA-SBPC, 2011. 

29. ROCHA, L. DE A.; XAVIER, J. C. S. ALENCAR, M. C. DE.; 

O ensino de biologia: o vídeo como ferramenta pedagógica. Progam. 

de Pôsters da 64ª RA-SBPC, 2012. 

30. SANTOS, A. L. et al. Os recursos tecnológicos para a criação 

de vídeos como um instrumento de mediação no processo de ensino 

e aprendizagem da língua portuguesa: relatos de uma experiência 

em uma escola pública estadual no município de Codó (MA). 

Progam. de Pôsters da 64ª RA-SBPC, 2012. 

31.  CURSO, A. L. P. T.; CARVALHO, F. R. DE; PIVETTA, L. C.; 

O uso de videoaulas para auxílio do ensino pelos alunos do instituto 

federal de Rondônia - campus Ji-Paraná. Progam. de Pôsters da 64ª 

RA-SBPC, 2012. 

32. SILVA, R. S. M. DA; CASTRO, C. S. DE. Produção de vídeos 

de óptica: uma experiência pedagógica no ensino de física no nível 

médio em Santarém-PA; Progam. de Pôsters da 64ª RA-SBPC; 2012. 

33. MELO, C. F. R. N. DE C. et al. Divulgação científica e 

produções audiovisuais: um estudo de caso sobre os projetos 

audiovisuais do programa labmóvel. Progam. de Pôsters da 64ª RA-

SBPC, 2012. 

34. AMORIM, R. C. DOS S.; et al. A divulgação científica nas 

redes sociais; Progam. de Pôsters da 64ª RA-SBPC, 2012. 

35. SANTOS, K. A. DOS; et al.; Concepções dos professores de 

química do agreste sergipano sobre o uso do vídeo didático nas 

aulas.; Progam. de Pôsters da 65ª RA-SBPC, 2013. 

36. AZEVEDO, E. DA C. S.; NASCIMENTO, C. R. DO; SILVA, 

B. V. DA C. O uso de vídeos para discussão de aspectos da natureza 

da ciência: o caso da descoberta da lâmpada por Thomas Edison. 

Progam. de Pôsters da 65ª RA-SBPC, 2013. 



61 

 

 

37. NASCIMENTO, L. DE S. et al. Experimentação e elaboração 

de vídeoaulas: uma proposta para o ensino de hidrostática. Progam. 

de Pôsters da 65ª RA-SBPC, 2013. 

38. ARAÚJO, R. S. et al. A utilização de recursos audiovisuais no 

ensino de radioatividade em aulas do PIBID. Progam. de Pôsters da 

65ª RA-SBPC, 2013. 

39. PAPA, R. D.; RAMOS, J. E. F.; RAMOS, E. M. DE F. Vídeos e 

filmes: estudo sobre possibilidades para o Ensino de Física na 

Educação Básica. Progam. de Pôsters da 67ª RA-SBPC, 2015. 

40. POCAY, M. A. H.; RAMOS, E. M. DE F.; RAMOS, J. E. F. 

Ensino de física e música: o uso de letras de canções como 

ferramenta auxiliar na abordagem da física nuclear no ensino 

médio. Progam. de Pôsters da 67ª RA-SBPC, 2015. 

41. MARQUES, G. N.; OLIVEIRA, M. M.; O uso do vídeo como 

recurso facilitador na contextualização experimental do tema 

reações químicas. Progam. de Pôsters da 67ª RA-SBPC, 2015. 

42. MACHADO, A. R.; et al; PIBID e o desenvolvimento de 

paródias com videoclipes como estratégia de ensino da química.; 

Progam. de Pôsters da 68ª RA-SBPC, 2016. 

43. SILVA, M. J. DA; MANSANO, G. H. R.; PEREIRA, M. V. O 

uso de vídeos por estudantes do ensino médio como forma de 

estudar ciências. Progam. de Pôsters da 68ª RA-SBPC, 2016. 
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Os resultados obtidos nas RA-SBPC foram mais volumosos em comparação com o 

resto da presente pesquisa. Mesmo assim, considerando a grande quantidade de trabalhos 

envolvidos nas programações das reuniões da SBPC (24467 trabalhos), a quantidade de 

trabalhos envolvidos com o uso de vídeo foi pequena comparada a carga total de trabalhos 

difundidos no evento. Os trabalhos considerados estavam em sua maioria relacionados com o 

vídeo no ensino de ciências, ou seja, voltados para a educação científica. 

Como desafio para essa etapa de pesquisa do trabalho, não conseguimos encontrar 

muitos trabalhos, em termos de quantidade, que fossem especificamente produzidos em prol do 

uso de vídeo de divulgação científica na temática da energia nuclear – na verdade, o método 
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previu uma expansão do objeto de estudo da pesquisa justamente por que, pela nossa hipótese, 

não esperávamos encontrar muitos documentos com o recorte que quisemos fazer. Isto é, talvez 

a discussão de roteiros para energia nuclear seja de fato pertinente para os âmbitos da academia.  

Os resultados foram, portanto, pouco satisfatórios no que diz respeito à quantidade de trabalhos 

publicados que tratassem do tema do vídeo de divulgação em energia nuclear. Na verdade, até 

mesmo a quantidade de trabalhos que se debruçaram sobre vídeo na 

divulgação/alfabetização/educação/popularização científica foi pequena. 

Desse modo, ratificamos ser importante elaborar um roteiro para a produção de um vídeo 

sobre esse importante tema que é a radioatividade, na perspectiva de contribuir com o processo 

de entendimento da sociedade sobre o assunto. 

Tentamos nos aproximar sobre a temática do vídeo na divulgação científica, em 

especial com a abordagem na energia nuclear e radioatividade. Como discutido, esse é assunto 

polêmico, mas que não tem repercutido no mundo da academia, pelo menos até onde o nosso 

recorte de pesquisa alcançou. Logo, proporcionar a popularização dos conhecimentos 

relacionados ao núcleo atômico pode ser uma oportunidade de redação para um trabalho 

acadêmico, pois aqui, a priori, já se evidencia a necessidade de exercer o debate da divulgação 

científica sobre a energia nuclear e radioatividade através de vídeos/filmes.  

A aproximação buscou, no seguinte passo da metodologia, realizar uma pesquisa de 

opinião que evidenciasse ainda mais a necessidade anteriormente descrita. 

 

 Pesquisa de opinião sobre a energia nuclear (Apêndice A) 

 

Como mencionada anteriormente, a pesquisa foi feita através de um questionário dos 

Google Formulários (Apêndice A), divulgada por link na internet para o público em geral, e foi 

aplicada e concluída em junho desse ano, como já dito. Foram 161 respostas obtidas, das quais 

falaremos detalhadamente a seguir tanto sobre os questionamentos feitos quanto das respostas 

averiguadas.  

A primeira pergunta do questionário, como se pode ver abaixo na Figura 9, implicou 

na caracterização do público-alvo. Este foi identificado por ser em sua maioria jovem, pois 66 

(41%) responderam terem idade entre 25 a 40 anos, enquanto 52 (32,3%) tem entre 18 e 24 

anos. Notou-se que 16 pessoas (9,9%) possuem até 17 anos e apenas 7 pessoas possuem idade 

a partir de 60 anos. Os resultados podem ser observados na Figura 9.  
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Figura 9: respostas da pergunta 1. Fonte autoral. 
 

Já o segundo questionamento procurou saber o grau de escolaridade do público-alvo, 

que se revelou ser de ensino superior em sua maioria, pois 78 participantes responderam por 

isso, o equivalente a 48,4% do grupo questionado. Os valores correspondentes aos graus podem 

ser verificados na Figura 10.  

 

Figura 10: resultados da pergunta 2. Fonte autoral. 
 

Aqui, atenta-se para o fato de grau de escolaridade mais elevado do que a média 

brasileira, podendo-se delimitar um público caracterizado. Talvez a forma de compartilhamento 

do link para preenchimento do formulário tenha contribuído para um público mais seletivo. 

Para que se pudesse ter feito um recorte que descrevesse de forma mais verossímil a população 
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brasileira, outras estratégias de coleta de dados poderiam ser adotadas, como entrevistas feitas 

ao acaso em locais públicos. 

A pergunta 3 teve respostas discursivas dos contribuintes e não pode ser rapidamente 

resumida, por conta das subjetividades das respostas. A pergunta 3 se referiu à “o que representa 

a radioatividade?”.  

A resposta com mais incidência (7 respostas idênticas) se referiu a radioatividade como 

“tudo aquilo que emite radiação”, o que denota senso comum, no que tange a razão de emissões 

de radiação que são consequência da instabilidade do núcleo. Porém, não avaliaram a questão 

nuclear na sua visão.  A palavra que constou em um maior número de respostas, aparecendo 57 

vezes, foi “energia”, significando possivelmente uma associação mental dos conceitos de 

“radioatividade” e “energia”. Isso é interessante no sentido de buscar compreender como o 

público associa uma fonte radioativa a uma fonte de energia, e o que intrinsecamente entendem 

como energia. Veja alguns exemplos: 

 

“Uma forma de energia” – 4 respostas. 

“Energia” – 3 respostas. 

“Decaimento de energia” – 3 respostas. 

 

Do ponto de vista científico, respostas capazes de associar radioatividade à emissão de 

radiação ou partícula ao núcleo não foram tão comuns. A palavra “núcleo”, “núcleos” 

apareceram apenas em 19 das 161 respostas obtidas. Já a palavra “átomo” ou “átomos” surgiu 

29 vezes. Isso pode mostrar que o público avaliado talvez associe mais diretamente o conceito 

de radioatividade ao átomo como um todo, e não exatamente ao núcleo atômico. A seguir 

exemplos de respostas que demonstram essa questão: 

 

“Emissão espontânea de núcleos instáveis” – 2 respostas. 

“É o processo de liberação de energia radioativa por um núcleo atômico instável.”. 

“Partícula ou onde eletromagnética que sai do núcleo de um átomo instável.”  

“A radioatividade é o fenômeno pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas 

para atingir sua estabilidade”. 

 

Quimicamente, sabe-se que a energia de um átomo pode estar relacionada tanto ao seu 

núcleo, a energia nuclear per se, mas mais cotidianamente se refere a energia dos elétrons 

distribuídos nos níveis de energia da eletrosfera. Esse tipo de diferenciação talvez não esteja 
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claro para todos os participantes, ainda que a maioria tenha alegado ter tido educação de nível 

médio e superior. Aos poucos, a situação das respostas denota o uso do senso comum no 

preenchimento do questionário por parte dos perguntados. 

Os conceitos de partículas/radiações/raios “alfa, beta e gama” vieram sempre em 

conjunto nas frases formuladas. Isso indica que, alguns dos candidatos que revisitam os 

conceitos fundamentados em radioatividade, acessam a ideia de partícula alfa, beta e gama de 

forma estruturalmente condensada.  

Aqui, considera-se interessante destacar que a palavra “perigoso(a)(s)” surgiu em 8 

respostas (cerca de 5%). “Tóxico(a)(s)” surgiu 6 vezes (3,7%). Outras respostas também 

contiveram estereótipos claramente figurados, como a necessidade do cuidado ao lidar com 

material radioativo. Vê-se aqui que parcela dos entrevistados ainda associa rápida e 

ingenuamente a ideia de radioatividade ao perigo e à toxicidade, à cautela. 

 

“Algo perigoso, causa câncer”  

“Algo que preciso ficar longe, tomar cuidado.”  

“Emissão de partículas perigosas que afetam células”  

“alguma substância química que fica no ar e que é tóxico”  

“Raios tóxicos” 

“Algo perigoso, mas útil”  

“Uma classificação química de elementos e matérias onde eles são perigosos por causa 

de alguma coisa de átomos e alguma coisa Beta e Alfa (eu n sei explicar)” 

 

Isso pode ser fruto do peso estigmatizado do conceito da radioatividade, como sugere 

Cunha (2017). Também se atenta para o fato de que muitas vezes o conceito de “radiação” está 

atrelado à nocividade, ainda que a radiação em questão possa ser de baixa energia ou 

intensidade e, portanto, inofensivas. 

Já a palavra “radiação” constou em 33 respostas (cerca de 20,5%). A associação direta 

do mesmo radical “radioatividade” e “radiação” é possivelmente o fator que exerceu maior 

influência nesse padrão de resposta. Entretanto, não foi possível, na maioria dos casos, saber se 

a pessoa poderia distinguir esses dois conceitos. Isto é, muitas vezes se percebe haver confusão 

entre toda e qualquer radiação eletromagnética proveniente de alguma fonte e àquela emitida 

pelo núcleo (decorrente da radioatividade em si). Eis alguns padrões que reforçam e outros que 

apagam a linha de distinção entre radiação e radioatividade por parte dos participantes: 
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“Característica de substâncias que emitem radiação”  

“O índice de radiação que algo emite?”  

“Fenômeno natural ou artificial que permite que algumas substâncias emitam 

radiação.”  

“É um fenômeno que alguns elementos químicos apresentam de emitir 

espontaneamente radiação”  

“Emissão de radiação por núcleos instáveis” 

“Decaimento de núcleos em radiação e partículas” 

“É o fenômeno natural na qual há emissão de partículas e/ou radiações de um núcleo 

atômico instável.”  

 

Dessa forma, pode-se ilustrar, de forma qualitativa, que muitos participantes ainda 

fazem associações estereotipadas para um lado mais sombrio da radioatividade. Também pode-

se perceber uma possível lacuna na distinção entre “radiação” e “radioatividade”, além de 

provável superficialidade em algumas respostas, não considerando a radioatividade um 

fenômeno nuclear, e sim atômico como um todo. A pergunta 4, por sua vez, explorou conceitos 

da energia do núcleo. 

No questionamento referente à pergunta de número 4 da pesquisa de opinião, indagou-

se: “O que a energia nuclear representa para você?”.  Ressaltamos aqui para o caráter pessoal 

da pergunta no sentido de que indaga, com propriedade, como cada pessoa percebe 

individualmente a questão da energia nuclear. Era de se esperar que a palavra “energia” 

constasse abundantemente nas respostas obtidas. De fato, a palavra surgiu em 123 frases, 

correspondendo a cerca de 76% das respostas.  

As visões a respeito da energia nuclear como forma de produção de energia elétrica 

foram as que mais sobressaltaram. Nessa ótica, as respostas ficaram divididas entre os que 

enxergavam energia nuclear como perigosa, e os que a enxergavam como uma forma de baixo 

impacto socioambiental e limpa.  

Nesta etapa do questionário, foi possível observar que a representação da energia 

nuclear está de maneira geral diretamente associada principalmente com a produção de energia 

elétrica, e não com qualquer forma a de aplicação da energia nuclear, ainda que os participantes 

tenham demonstrado, em perguntas posteriores, que eram capazes de pontuar outras das formas 

de aplicação. Eis alguns exemplos para ilustrar a associação.  

 

“um dos tipos de energias que existem no mundo” – 7 respostas 

“Uma fonte de energia perigosa que pode causar alterações no meio próximo e um 

acidente pode ser muito nocivo” – 3 respostas 
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“uma fonte de cara pra implantar, mas razoável para manter, virtualmente infinita dada 

a quantidade de urânio disponível e usado nos processos, mas altamente manchada na 

opinião pública por causa dos desastres.” - 2 respostas. 

“uma energia limpa em questão a atmosfera, porém extremamente perigosa para se 

ter pelas consequências potenciais ao descartar errado do elemento (urânio?) usado 

para fazer a energia. também é a energia principal da França” 

“Acho difícil dissociar a energia nuclear a acidentes nucleares, é uma imagem muito 

presente no imaginário que circunda essa energia. Mas ao mesmo tempo a imagem de 

uma usina nuclear, me passa uma ideia futurista.” 

“A energia nuclear representa uma alternativa energética à utilização de combustíveis 

fósseis; contudo, existem sérios problemas no descarte do lixo gerado, além da 

possibilidade de acidentes nas usinas.” 

“É a energia provida da fissão nuclear de materiais radioativos que, para mim, 

representa uma oportunidade para um desenvolvimento mais sustentável, uma vez que 

é limpa e extremamente rentável.” 

 

Muitos participantes destacaram o dilema ambíguo da energia nuclear como fonte de 

energia elétrica, apontando para a vantagens como ser uma energia limpa e o seu alto potencial 

energético, mas também sinalizando desvantagens de seu uso como o manejo do lixo radioativo 

e o risco de acidentes.  

Não ficou de fora a preocupação do público quanto ao perigo e aos riscos da energia 

nuclear, sendo citados principalmente os riscos de segurança, da energia não renovável, o do 

vínculo ao armamento militar, do medo de acidentes e das consequências do erro de gestão, na 

poluição térmica dos mares. Mas em muitos casos também se notou a valorização dessa energia, 

apontando para a sua grande eficiência, a sua limpeza em emissões de carbono, o seu grande 

potencial alternativo como forma de energia, a sua vantagem em relação aos combustíveis 

fósseis. 

Dessa forma, nota-se que o termo “energia nuclear” traz à tona uma controversa 

questão dessa via energética. Ou seja, esta questão ainda promove discussão entre o público, e 

talvez por isso mesmo deva existir conteúdo de divulgação científica sobre o assunto, para que 

o debate cidadão sobre essa tecnologia seja cada vez mais reforçado. Reitera-se que a tomada 

de decisões quanto a qual é a melhor solução energética de um estado democrático deva ser 

feita por e através de todos os seus contribuintes. As frases seguintes apontam para essa questão 

ambígua da energia nuclear. 

 

“Uma forma de energia limpa e sustentável, porem perigosa” 

“Uma fonte de energia boa, mas que pode ser bem perigosa.” 

“Uma fonte de energia razoavelmente limpa, mas perigosa” 

“Infelizmente a necessitamos, mesmo que seja perigosa” 
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“Uma energia limpa, mas que possuem resíduos perigosos” 

“Uma energia limpa, porém, instável e perigosa” 

“Alternativa, porém, possivelmente perigosa” 

“Uma fonte controversa de energia” 

“Energia segura se feito direito” 

 

Na pergunta seguinte, de número 5, a questão formulada se preocupou com a opinião 

dos participantes sobre a matriz elétrica do Brasil, onde os participantes poderiam optar por 

uma das opções objetivas ou especificar sua resposta na opção “outras”, como está apresentado 

na Figura 11. Na pergunta ocorreu um erro de escrita que misturou os conceitos de “matriz 

elétrica” e “matriz energética”. Isso causou confusão em pequena parte dos participantes, que 

responderam corretamente para “energética” – na qual se considera os derivados do petróleo e 

combustíveis fósseis. Porém, a maioria deixou passar despercebida a questão “energética”, 

tendo respondido pela “elétrica”, que seria energia hidrelétrica. Alguns participantes se viram 

no direito de responder com brincadeiras. Conclui-se que os questionados compreendem que o 

berço elétrico do Brasil é constituído pela energia hidrelétrica. Esse questionamento da matriz 

foi importante para compreender se os participantes seriam capazes de dar opiniões a respeito 

da matriz elétrica brasileira, mostrando-se aptos a discutir criticamente sobre o assunto. Assim 

poderíamos entender se os participantes seriam a favor ou contra algum tipo de energia em 

específico e por que esse tipo seria melhor para o Brasil.  

 

Figura 11: resultados da pergunta 5. Fonte autoral. 

 

Para a sexta pergunta, se indagou das representações das aplicações pacíficas da 

energia nuclear. Serviu para indicar não só se as pessoas poderiam entender a abrangência do 
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termo “energia nuclear”, mas também entender que tipo de aplicação elas considerariam 

pacíficas ou não. As respostas podem ser resumidas no Figura 12 abaixo: 

 

Figura 12: resultado da pergunta 6. Fonte autoral. 
 

Primeiramente observou-se que a opção “armamentos” não foi considerada uma 

aplicação pacífica, tendo a menor porcentagem de respostas, o que é reconfortante. Já a opção 

que mais obteve respostas foi a de medicina nuclear, em detrimento da opção de produção de 

energia elétrica. Isso também aponta uma espécie de contradição ao que foi respondido 

anteriormente, uma vez que ao se perguntar o que era energia nuclear poucas respostas fizeram 

a associação à medicina e muitas respostas fizeram associação à energia elétrica. Talvez o 

amparo no senso comum tenha necessidade maior em momentos de subjetividade em 

detrimento de outros onde a resposta é mais objetiva. 

As respostas também podem ilustrar que a medicina nuclear é mais aceita socialmente 

como aplicação da energia nuclear do que a produção de energia elétrica. Ou que a produção 

de energia elétrica ainda apresenta menos concordância à aplicação pacífica do que a medicina 

nuclear.  

É interessante apontar para a opção com menos votação, descartando-se a resposta de 

“armamentos”, que foi a de aplicação na agricultura. Esperava-se que a opção mais 

desconhecida fosse a de traçadores radioativos. Pelo visto menos pessoas associam a questão 

agropecuária à questão nuclear.  

Tudo isso é interessante no sentido de pensar as formas com que a energia nuclear 

pode ser apresentada ao público em geral, expondo uma ou outra aplicação mais desconhecida 

da técnica. Mas também é intrigante propor algum tipo de conteúdo cujo debate promovido 
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instigue as pessoas a comentar ou refletir sobre a questão da medicina e da energia elétrica, as 

aplicações mais pertinentes. Aqui, atenta-se mais precisamente para a questão elétrica, visto 

que foi o tópico mais comentado.  

Ao passo que, na pergunta 7, se questionou sobre qual seria a forma de produção de 

energia mais sustentável ambientalmente. O público poderia optar entre as opções marcadas ou 

escrever sua própria opinião por meio de justificativa. Resultado no Figura 13 abaixo.

 

Figura 13: resultado da pergunta 7. Fonte autoral. 
 

Notoriamente a energia nuclear apareceu em terceiro lugar, tendo obtido 8 das 

respostas valor equivalente a 5% do total e superando a energia hidrelétrica, matriarca da 

eletricidade brasileira.  A esmagadora maioria optou pela energia solar como opção mais 

sustentável, com 115 respostas (71,4%), seguida pela energia eólica, com 33 (20,5%) respostas.  

Há justificativas para a escolha de cada uma das energias, cada uma foi apresentada 

na pergunta 8. De maneira geral, as pessoas que optaram por energia solar ou eólica (a grande 

maioria), se justificaram pela opção de serem energias renováveis, que não exploram recursos 

finitos do planeta. Além disso, apontaram pela forma reduzida de impactos ambientais, baixa 

produção de resíduos e aspecto limpo no sentido das emissões de GEEs. Alguns ainda 

apontaram o potencial solar do Brasil por ser um país ensolarado e tropical. Poucos também 

contestaram os alagamentos necessários para a promoção da hidrelétrica, e citaram os riscos da 

energia nuclear, incluindo o perigo existente em acidentes nucleares, aspecto explorado nas 

perguntas seguintes.  
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Figura 14: resultado da pergunta 9. Fonte autoral. 

 

Na pergunta 9, cuja intenção girou em torno da medição da escala de confiança 

subjetiva na energia nuclear brasileira, a Figura 14 logo acima mostra que o nível 8 (de 1 a 10) 

de confiança na energia nuclear brasileira foi o que obteve mais votos. Aqui, o nível 1 

representava “não confio de jeito nenhum”, enquanto se opunha ao nível 10 - “confio 

plenamente”. Somadas, as confiabilidades nível 6, 7, 8, 9 e 10 somam 105 das respostas, 

representando cerca de 65% do total. Isso indica que a maioria das pessoas demonstra mais 

confiabilidade na energia nuclear brasileira do que desconfiança. Ainda assim, parcela 

significativa, que soma 35% dos participantes, demonstrou algum nível de desconfiança quanto 

à energia nuclear brasileira. O nível mais elegido foi o oitavo, com 45 respostas (28%), que 

demonstra uma confiabilidade bastante elevada, próxima à plena. Provavelmente, esse alto 

valor está associado com a descrição de grau de escolaridade da população amostral do 

questionário. cIsso é intrigante no sentido de perceber como, ainda que muitas respostas da 

pergunta 4 tenham indicado perigo, insegurança ou risco, a maioria dos participantes ainda 

afirma ter uma boa confiança na energia nuclear do Brasil. Entretanto, cabe ressaltar que 

algumas respostas da pergunta 10, que justificavam a escolha da escala de confiança, afirmaram 

categoricamente não serem capazes de confiar na energia nuclear no atual governo. Fica a 

questão de saber se o nível de confiança seria o mesmo em outras épocas do Brasil ou com um 

recorte amostral mais próximo do que representa a maioria da população brasileira. 

Como referida antes, a pergunta 10 se preocupou com os comentários justificativos da 

escolha do grau de confiança na energia nuclear. No geral, houve diversos comentários que 

abordavam a necessidade de uma boa infraestrutura, bom investimento em recursos humanos e 

grande respaldo governamental para que a credibilidade na energia nuclear brasileira seja 
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realista. Muitas respostas mencionaram as usinas de Angra, completando 39 (24%) das citações. 

Dentre elas, houve respostas que contestaram a proteção ambiental legislativa do Brasil. 

 

“Produção de energia nuclear pode afetar a biodiversidade marina dos locais próximos 

à usina e o Brasil não tem um movimento de proteção ambiental legislativo adequado 

a meu ver” – 3 respostas. 

 

Já outras, falaram como as normas internacionais foram seguidas para a adoção de 

usinas nucleares. Nesse sentido, demonstraram despreocupação à produção de energia elétrica. 

 

“Acompanhei de perto a construção de Angra 3, pude conhecer os procedimentos 

adotados em 1 e 2 e estudá-los a fundo, e me pareceram seguir as normas 

internacionais aplicáveis”. 

Algumas respostas se referiram também ao acidente nuclear de Goiânia como um fator 

agravante à preocupação com a energia nuclear no Brasil. 

“Nossos acidentes nucleares não foram causados por nossas usinas, porem pelo 

descarte incorreto de material radioativo, o que me preocupa.” – 3 respostas. 

 

Diversas respostas puseram em xeque o comportamento da política no Brasil. 

Demonstraram preocupação quanto à displicência, má gestão, corrupção presentes em 

projetos do país, apontando para o risco que se poderia ter em caso de um desses fatores 

prevalecer num projeto de usina nuclear. Novamente, é uma preocupação de como o fator 

humano pode interferir no fator tecnológico da usina, quando erros cometidos por nós, e não 

intrinsicamente à tecnologia nuclear, poderiam provocar uma catástrofe. Ainda assim, percebe-

se que é praticamente impossível desassociar esse fator humano na questão nuclear, visto que 

muitos demonstram estar cristalizada essa preocupação com os riscos que a usina nuclear pode 

oferecer. Isso mostra como a credibilidade à usina fica à mercê de um bom exemplo político-

administrativo no manejo da segurança dos reatores de Angra, que expresse comprometimento, 

ética e transparência. Exemplos abaixo: 

“Do jeito que a política é no Brasil, acabariam permitindo que empresas de fora e/ou 

privadas administrassem essas usinas e imagino que a possibilidade de erros 

ocorrerem sejam grandes, como em Mariana. Além disso, a corrupção e a má 

fiscalização que vemos nos diversos meios em nosso país podem gerar uma catástrofe 

gigante”. 

“Sendo o Brasil um país que não investe muito em pesquisa e ciência e um país que 

não possui muitos recursos financeiros, embora confie que a energia nuclear seja 

segura a princípio tenho receio de que em algum momento não sejam destinados os 
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recursos humanos e econômicos necessários para garantir a segurança e efetividade 

na manutenção de uma usina”. 

“Não confio na administração pública no que concerne a precauções em relação ao 

meio ambiente. Certamente, pelo risco do uso da energia nuclear, devem existir vários 

estudos e protocolos no Brasil, mas o governo não valoriza a ciência e é negligente 

com questões técnicas em prol de soluções econômicas de curto prazo”. 

“Eu acredito que existam muitos potenciais capazes e competentes dessa área. Mas 

acredito que todas as formas conhecidas em tentar levar vantagem, que conhecemos 

e sabemos que ocorre muito, como usar materiais mais baratos para ganhar mais, pode 

ser extremamente perigoso”. 

 

Participantes expressaram também a necessidade de profissionais qualificados para 

atuação nas usinas, e demonstraram confiar no seu perfil técnico. Entretanto, novamente 

apontaram para a importância da política pública governamental. 

 

“Apesar de acreditar que temos profissionais competentes, não confio no atual 

governo e não sei dizer se temos equipamentos bons o suficiente para manter a 

segurança e garantir que não vamos repetir aqui catástrofes que aconteceram no 

mundo”. 

“Acho que temos profissionais qualificados, mas acredito que as usinas nucleares 

precisam de uma manutenção impecável, que depende de verbas e materiais 

importados e, portanto, de incentivo e apoio governamental. E eu não confio no atual 

governo brasileiro”. 

 

O que ficou de certa forma difícil de compreender foi a quantidade em volume de 

respostas da pergunta 10 que de alguma forma apontaram para desconfianças na administração 

do governo para com as usinas nucleares, mas mesmo assim a maioria decidiu demonstrar que 

confia, ainda que não plenamente, nessa forma de produção de energia elétrica. 

Na pergunta 11, foi indagado citar vantagens e desvantagens da usina nuclear em 

comparação com a energia hidrelétrica. A intenção dessa pergunta foi averiguar a profundidade 

do conhecimento entre essas duas formas de produção de energia, e se seriam capazes de fazer 

um comparativo entre a energia nuclear, o foco dessa pesquisa, com a base da matriz elétrica 

brasileira, a hidroelétrica. As análises das respostas demonstraram que muitos foram capazes 

de responder corretamente, talvez pelo grau de escolaridade dos participantes.  

As respostas que giraram em torno da “vantagem” apontaram para: a eficiência 

energética, em termos de matéria utilizada e de potência gerada por área de planta utilizada. 

Nessa questão da extensão da planta, muito se falou no impacto ambiental e às populações 

próximas provocados pelos alagamentos e grandes construções necessários às usinas 

hidrelétricas. Outra vantagem destacada foi a independência da usina nuclear com a adversidade 
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climática/sazonal/hídrica, podendo operar de forma contínua, enquanto a usina hidrelétrica é 

afetada por esse aspecto e pode funcionar de forma intermitente. Alguns ainda relembraram as 

outras aplicações da energia nuclear como vantagem, apontando para a medicina nuclear como 

um grande fator positivo da energia nuclear. 

Já as respostas das desvantagens apontaram para: geração de resíduos/lixo nuclear; 

risco de acidentes; necessidade de exploração de um recurso finito/energia não renovável; 

custos de implementação/manutenção. Os participantes, dessa forma, mostraram ter noção das 

vantagens e desvantagens da usina nuclear. É interessante notar, novamente, como o aspecto 

dos acidentes e do lixo nuclear sempre rondam a maioria das opiniões quando a problemática 

das termonucleares vem à tona. Exemplos abaixo 

 

“Vantagem - ocupa menos espaço. Desvantagem - risco, talvez” 

“Vantagem. Maior constância de produção. Desvantagem: rejeito nuclear. ” 

“Vantagem: não necessitam de áreas extensas como as hidrelétricas. Desvantagem: 

risco de acidentes nucleares.” 

“A vantagem seria não precisar alagar grandes áreas, apesar de que a energia nuclear 

também precisa da água. A desvantagem seria o risco de contaminação / Chernobyl” 

“Vantagem: gera mais energia / Desvantagem: mais riscos” 

“Vantagem: Indiferente a mudanças climáticas. Desvantagem: Geração de resíduos 

de alto risco de contágio.” 

“Vantagem = menor impacto ambiental / desvantagem = lixo radioativo” 

“Não ataca o habitat de diversas espécies. Gera rejeitos radioativos.” 

“Vantagem: Energia limpa. Desvantagem: o custo da hidrelétrica é bem menor.” 

“Não precisa alagar grandes ecossistemas. Grande produção de lixo radioativo” 

 

A décima segunda questão perguntou: “você tem medo da energia nuclear? Justifique 

sua resposta.” Aqui, apesar da pergunta ser direcionada à energia nuclear como um todo, e não 

apenas à geração de eletricidade, os contribuintes focaram em grande número na razão elétrica. 

Logo, isso pode reiterar a ligação associativa automática entre energia nuclear – usina nuclear. 

A maioria das pessoas respondeu ou que sim, tem medo da energia nuclear, ou que a 

energia precisa estar “nas mãos certas” para que não acarrete incertezas. Desse modo, muitos 

citaram novamente o risco de acidentes nucleares, como os de Chernobyl e Fukushima, e o 

manejo dos resíduos radioativos como principal motivo para causa desse medo. Alguns ainda 

mencionaram o armamento nuclear como fator para o temor e outras ainda se referiram ao risco 

do contato com a radiação ionizante. Alguns exemplos para ilustrar: 
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“Sim, pois a própria usina ou o lixo toxico, se não for bem cuidado, podem matar e 

gerar doenças graves em muitas pessoas.” 

“Sim. Medo de algum erro humano gestão desse lixo a longo prazo ou de um acidente 

drástico durante alguma etapa da produção de energia nuclear” 

“Sim por que qualquer defeito pode ser catastrófico afetando as pessoas e 

animais/naturezas de uma região extensa (se entrar na água por exemplo)” 

“Sim. Tudo que pode ser potencialmente usado como arma ou que depende da 

capacidade humana para funcionar plenamente e sem riscos me dá medo.” 

“Sim. Levando em consideração os acidentes nucleares do passado e os perigos da 

radiação excessiva para o corpo humano.” 

“Sim, pelos acontecimentos registrados no mundo com explosões e falhas técnicas 

que contaminam os humanos e animais.” 

 

Respostas relacionando diretamente o risco de explosões (decorrente de acidentes) e 

armamento nuclear também foram registradas, demonstrando o seu temor de forma muito 

obstinada. Elas são importantes para ilustrar um imaginário cinematográfico e catastrófico, 

ainda que não parta da maioria, que circunda entre algumas das ideias de parte dos 

respondentes. 

 

“Um pouco, na mão errada pode virar uma arma né então é preciso muita consciência 

em relação a isso” – 7 respostas. 

“Sim. sempre associo a bomba nuclear”. 

“Sim. Tudo que pode ser potencialmente usado como arma ou que depende da 

capacidade humana para funcionar plenamente e sem riscos me dá medo”. 

“Talvez, só pelo nome já dá medo”. 

“Sim, medo de explosões nucleares”. 

“Sim. Tenho medo de acidentes ou explosões”. 

“Tenho. Acredito que pode explodir”. 

 

Uma interessante resposta em específico trouxe atenção para o que foi mencionado 

anteriormente, de que a ideia de energia nuclear está estigmatizada em bombas, riscos e 

acidentes. Ela nos ajuda a criar uma perspectiva de que esse imaginário coletivo e prejudicial 

da energia nuclear é um fato que pode ser desconstruído: 

 

“O imaginário da energia nuclear está muito habitado pela ideia de bombas. Mas sei 

que há muita coisa boa que se possa tirar da energia nuclear. Desde que o país seja 

democrático e as pesquisas nas universidades independente, não tenho medo da 

energia nuclear.” 
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Por outro lado, a maioria das respostas que contiveram “não”, impuseram condições 

para que esse medo não ecoe. Muitas dessas condições foram a responsabilidade e o cuidado 

na produção de energia. Evidente que deva realmente existir cautela comum a todos 

responsáveis por gerir essa ou qualquer outra forma de produção de energia elétrica, porém 

aparentemente essa em específico suscita mais diretamente os seus riscos do que outras 

atividades. Alguns exemplos colocam em evidência essa justificativa condicional: 

 

“Não medo da energia, mas de algum erro que leve à graves consequências.” 

“Não, quando planejada e manuseada corretamente, tudo certo.” 

“Não, desde que o lixo radioativo seja devidamente tratado.” 

“A priori não. Nas mãos de gente irresponsável? Sim!” 

“Da energia não e sim das pessoas que lidam com ela” 

“Não, desde que manejada com consciência e cautela.” 

“Não. Com o uso e descarte certo, fica tudo bem.” 

“Não. Se tomadas as precauções ela é segura.” 

 

Algumas respostas demonstraram não ter medo algum da energia nuclear. Seja pelo 

aprendizado com os erros do passado na geração de eletricidade, seja pelo baixo registro de 

acidentes. Também se justificaram pelas outras aplicações pacíficas, pelas novas tecnologias 

ou avanços do conhecimento na gestão e segurança que podem ser utilizados nas usinas, ou 

ainda pela exigência de qualificação do profissional da área. 

 

“Não. Acredito que as técnicas atuais de produção são muito seguras.” 

“Se for manuseado de forma correta e com os devidos cuidados, não.” 

“Nao, mas porque acredito que temos engenheiros muito qualificados que cuidam 

disso” 

“Não, pois há bastante controle e conhecimento sobre o processo de obtenção de 

energia.” 

“Não, pois basta que tenhamos profissionais que capacitados para operar reatores.” 

“Não, a energia nuclear pode ser controlada e pode ser benéfica quando bem utilizada” 

 

O provável motivo das respostas com temeridades está vinculado a uma manchada 

imagem da usina nuclear como catastrófica, provocando medo de forma mais espontânea. A 

partir dessa reflexão quanto aos aspectos do “medo” e dos “riscos”, quisemos saber se essa 
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forma de produção de energia elétrica é promissora para a atualidade ou para o futuro, ou se 

deve ficar para trás no tempo. 

Logo, a última pergunta se referiu à produção de energia nuclear no contexto de tempo, 

podendo estar no passado, presente ou futuro. A maioria sendo 61 dos participantes (37,9%) 

respondeu que é uma energia do presente, ou seja, que deve ser pensada e aplicada atualmente 

e nos próximos anos do contexto atual. Não obstante, também houve parcela expressiva de 

participantes (cerca de 30%), que apontou a energia nuclear como forma de produção energética 

do futuro. No que se refere à tecnologia da fusão nuclear como eletrogeradora, essa realmente 

ainda é uma energia do futuro. Mais pessoas responderam que não sabiam responder do que o 

número de pessoas que respondeu que a energia nuclear representa uma energia do passado. Ou 

seja, a ideia de energia nuclear não está ligada diretamente à ideia de atraso, retrocesso ou outras 

questões que se referem há um tempo já decorrido historicamente. Essa pergunta ajudou a 

compreender novamente como um debate atual sobre energia nuclear é necessário, visto que 

muitos consideram ser uma energia do presente e outra parcela significante não tenha sabido 

responder. Embora a maioria considere ser uma energia do presente, não apontam diretamente 

ela como a opção de fonte de energia sustentável, deixando a energia nuclear em terceiro lugar 

no pódio da sustentabilidade. A Figura 15 abaixo demonstra a relação obtida no contexto 

temporal: 

 

 
Figura 15: resultados da pergunta 13. Fonte autoral. 

 

Considerações finais do resultado da pesquisa de opinião: foi percebido que muitas 

respostas em várias ocasiões se remeteram ao senso comum que permeia “energia nuclear e 
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radioatividade”. Outro ponto a se considerar foi o de que algumas respostas demonstraram 

desconhecimento ou dificuldade de expressão quanto a certas perguntas feitas, apesar do fato 

de que muitas respostas foram acertadoras quando a pergunta era objetiva, o que evidencia a 

bagagem de conhecimento do público, mas também talvez demonstre uma contradição. Essa 

contradição pode se situar num contexto de pós-verdade, onde fatos, informações tem peso tão 

importante quanto ideologias e crenças na formação de opinião, fazendo com que estigmas 

possam ter mais peso de influência respondente do que o amparo no racional. Ou seja, a pessoa 

pode ter acesso e domínio do saber científico, mas mesmo assim não se apropriar dele, 

exprimindo respostas próximas ao senso comum. Além disso, relações entre política, meio 

ambiente e sociedade foram conteúdo de muitas das respostas, demonstrando como a temática 

científica e tecnológica do núcleo atômico realmente possui muito assunto para ser debatido 

com o público, ainda que esse diálogo possa não estar presente na vida das pessoas.  

Baseando-se nos resultados dessa análise, buscou-se a produção de um roteiro de vídeo 

de divulgação científica que pudesse debater sobre conceitos e as relações da energia nuclear 

com o imaginário e cotidiano das pessoas. Assim, resumidamente, buscamos no roteiro trazer 

questionamentos, explicações lúdicas, pontos de vista, entre outras preocupações. Esses se 

associaram a ideias do que é energia, o que é a fissão nuclear, como é feita a produção de energia 

elétrica termonuclear em nossas usinas de Angra (com direito a visitação às usinas), quais as 

percepções de pessoas do público geral nos assuntos da  energia nuclear (inclusive para que os 

espectadores sejam transportados para o universo do vídeo) e por fim quais as percepções e 

explicações de especialistas da área nuclear sobre as principais polêmicas do assunto. Fizemos 

também um apelo final a como o próprio conceito de energia está ligado à vida das pessoas 

através do Sol, que é uma espécie de reator de fusão nuclear. O processo de produção do roteiro 

está detalhado na próxima seção do trabalho.  

 

 Produção do roteiro 

 

Como explicitado na respectiva etapa metodológica, a construção de um roteiro exigiu 

também a elaboração de diversos outros arquivos. Em ordem pragmática de produção, foram 

documentados o storyline, no Apêndice B, o argumento, no Apêndice C, o roteiro no Apêndice 

D, e por final o storyboard no Apêndice E.  
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A discussão de cada um dos materiais produzidos se inicia a partir de agora e seguirá 

todos os momentos indicados na etapa metodológica, mas se aprofundará com mais intensidade 

no momento da redação do roteiro. 

 

 O storyline (Apêndice C) 

 

O storyline (Apêndice C) tratou do primeiro passo em direção à construção do roteiro. 

Inicialmente buscou-se usar a imaginação e criatividade para propor uma história cuja narrativa 

se tramasse de forma divertida. Com base nos resultados obtidos na pesquisa mencionada nas 

seções anteriores desse trabalho, optamos por: colocar a questão da energia nuclear como um 

assunto em voga para o presente e o futuro da eletricidade. Por isso, com uma abordagem de 

storytelling de acordo com Finkler e Leon (2019), demos vida a um cientista alemão que vem 

para o Brasil falar da questão energética na Alemanha e Brasil com ajuda de um casal de irmãos 

brasileiros. Duas fases principais marcam nossa história. Na primeira, o trio busca compreender 

a percepção pública da temática nuclear no Brasil. Na segunda, vão até a central nuclear de 

Angra para debater os assuntos pertinentes à energia nuclear. Essa foi a essência da ideia inicial 

para o roteiro.  

Aqui, enfatizamos prontamente o uso da metalinguagem inerente ao trabalho: 

inserimos no conceito do vídeo uma real etapa de pesquisa deste TCC. A todo momento, 

deixaremos claro que o universo cinematográfico do vídeo mistura realidade e ficção. Isso teve 

o propósito de trazer criatividade à narrativa em prol de torná-la cativante. Assim, nosso projeto 

audiovisual misturou o formato de ficção com documentário, utilizando misturas de gêneros 

literários como o drama, a comédia, a aventura entre outros, nos preocupando com uma duração 

de vídeo que estivesse adequada a um tempo comercial do vídeo na web.  

No storyline (Apêndice B) foi elaborado em linhas gerais também o conflito, o qual se 

refere consequentemente à jornada de nosso cientista alemão, o Dr. Viktor Schneider. Ele chega 

ao Brasil e se reúne com seus amigos, a Dra. Dandara Hange de Oliveira e seu irmão Gabriel 

Hange de Oliveira (início). O trio parte em uma “missão científica”, que é o conflito da 

narrativa, de fazer uma pesquisa de opinião na rua e depois visitar as usinas de Angra (meio). 

Após concluídos os objetivos da missão, a narrativa se encerra (fim). 

Discussões mais aprofundadas caberão aos outros materiais produzidos na roteirização 

do nosso vídeo de divulgação científica da energia nuclear. 
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 O argumento (Apêndice D) 

 

Nosso argumento para roteiro buscou lapidar com precisão, de forma clara e objetiva, 

os esboços de ideias contidas no storyline. Assim, demos forma a diversos conteúdos narrativos 

do enredo nessa etapa, como lugar no espaço e no tempo, e o andamento do conflito através do 

espaço-tempo do vídeo. Assim, a história se passa basicamente no estado do Rio de Janeiro, 

com uma duração de poucos dias. Já os personagens ganharam individualidades e perfil, além 

de todo um pano de fundo que entrecorta as trajetórias pessoais de cada um deles. Apresentamos 

os nossos personagens no texto do presente trabalho. 

Como dito antes, nossos personagens são: O Dr. Viktor Schneider, a Dra. Dandara 

Hange de Oliveira e o jornalista Gabriel Hange de Oliveira. Cada um deles possui função na 

narrativa específica, junto com suas características individuais. As idades respectivas dos 

personagens buscaram se encontrar dentro do intervalo de idade da maioria dos respondentes 

do nosso questionário, isto é: entre 25 e 40 anos. Viktor é um jovem alemão de cerca de 30 

anos. Apesar disso, tem aparência moderna, globalizada, fora do senso comum do visual do 

alemão (ele não é loiro, alto e de olhos azuis). Ele é excêntrico, mas também com uma espécie 

de animação e força de vontade extrovertida ligada à personalidade de um herói. Isso traz a ele 

uma estranheza, mas também tom de comédia para a história. Dandara, por sua vez, é uma 

mulher negra, brasileira de 35 anos, cientista, um pouco mais velha que Viktor. Caracterizamos 

Dandara assim, por questões de representatividade de mulheres negras na ciência, que é um 

assunto em ampla discussão atualmente; ela está em uma posição empoderada de liderança, 

seriedade e sobriedade, que faz contraste com Viktor. Gabriel é irmão de Dandara, também 

sendo afrodescendente, mas não é cientista e sim jornalista de 27 anos, para contrastar com os 

outros dois indivíduos de nossa narrativa e representar o papel do comunicador social na DC e 

PC; ele é um pouco mais jovem, inteligente, cauteloso e sincero. Ele levemente se antagoniza 

com Viktor, por estranhá-lo. Dandara é o elo que une os três. 

O desenrolar da história está descrito no argumento (Apêndice C), então vamos nos 

ater apenas a algumas justificativas de escolhas de construção detalhada da narrativa, no 

propósito da divulgação científica e do storytelling cativante. O monólogo inicial de Viktor, 

que é uma estratégia de abertura utilizada em vídeos de DC no YouTube (MORCILLO, 

CZURDA e TROTHA, 2016) é uma abertura da nossa novela. Nele já se propõe reflexões 

interessantes ligadas ao nosso trabalho, à ciência e ao mundo moderno, ao fazer questionamento 

sobre qual a definição de energia.  Mais adiante, a relação entre Viktor e Dandara é justificada 
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pelos dois terem sido colegas de classe no MIT. A justificativa de Viktor ser alemão é 

justamente tratar de como a opinião popular afeta a matriz energética de um país (vide 

energiewende). Aliás, o título do projeto é Energie, que é energia em alemão, não à toa. Esse 

retrato da percepção pública será feito na etapa de entrevistas na rua, pensadas para serem 

realizadas na praça XV no Rio, por ser um lugar público e popular, próximo também da UFF. 

A cena no bar, com reflexões sobre combustível introduzem os conceitos de combustível 

nuclear de urânio.  

Depois disso, vem a segunda etapa da narrativa, que é a visita às usinas nucleares em 

Angra. No recinto, pensamos em fazer entrevistas com especialistas da área, também fazendo 

capturas das instalações do local, de maneira dinâmica. Algumas explicações científicas, feitas 

pelos personagens durante a narrativa, serão ilustradas por frameworks e animações. No que se 

refere às entrevistas presentes no roteiro do vídeo, ressaltamos que elas serão recicladas das 

perguntas feitas no questionário de pesquisa de opinião sobre energia nuclear da nossa 

metodologia (Apêndice A), o que reforça ainda mais nossa metalinguagem. Viktor está 

empolgado em visitar a CNAAA, para conhece-la presencialmente, o que se propõe ir ao 

encontro de possíveis entusiasmos da maioria dos espectadores que também nunca tiveram a 

oportunidade de visitar uma usina nuclear, reforçando a questão da capacidade do vídeo em 

trazer a audiência para dentro do universo da película. O discurso final de Viktor funciona como 

encerramento da narrativa, sendo um monólogo cativante e emocionante, que dialoga com a 

abertura do vídeo e todo o processo. 

Para melhores detalhes sobre passagens específicas do roteiro, vamos nos debruçar 

então sobre uma análise da forma e conteúdo final do roteiro literário, analisando página por 

página o que nele foi trabalhado e sua função como divulgação científica. 

 

 O roteiro e o storyboard (Apêndice D e E) 

 

Discorrer sobre o roteiro propriamente dito é o momento mais importante para a atual 

parte de discussão dos resultados. Portanto, vamos agora nos preocupar nos detalhes, página 

por página, em dissecar nosso texto para ver o que nele teve de importância no proporcionar a 

divulgação científica, sua popularização e o levantamento de debates da ordem da energia 

nuclear e radioatividade no Brasil. O documento final conta também com o amparo de um 

storyboard, presente no apêndice E, que serve para ilustrar (amadoramente) as cenas do roteiro. 
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Cabe lembrar que modelo de roteiro produzido se baseou no mais popular em uso nas escolas 

e indústrias de cinema, o Master Scenes. 

Na cena de abertura, o monólogo de Viktor acompanha imagens propositalmente 

impressionantes da Terra como um todo, trazendo a ideia de unidade planetária. No storyboard, 

imaginamos planos que ilustram o planeta terra se aproximando, imagens de Berlim, de um 

avião partindo de lá e chegando ao Brasil, Rio de Janeiro, fazendo takes dos pontos turísticos. 

Em seu discurso, Viktor, em voz em off, fala: 

 

O que é energia? Não é fácil responder à essa pergunta. Pelo dicionário, energia é a 

capacidade de realizar trabalho. Mas é mais fácil pensar nas variadas formas de 

energia, e como elas movimentam o mundo. Nada está parado. Tudo tem energia. A 

energia... está sempre se transformando de uma forma em outra, mas nunca é criada 

ou destruída, apenas transita, de modo que sempre se conserva. Já os dias de hoje 

podem ser bem desgastantes. Nesse mundo globalizado, tudo se move muito rápido. 

Produtos, pessoas, informações, e qualquer coisa que se puder imaginar. Fica difícil 

de dizer: qual é a energia que nos movimenta? O que é que, de fato, nos faz levantar 

todos os dias e encarar a vida? Enquanto viajo da Alemanha para o Brasil, fico 

pensando sobre tudo isso. 

 

Em diálogo que define o que é energia de um ponto de vista científico, esse monólogo 

inicial, além de buscar ser emocionante, tenta se comunicar com as perguntas 3 e 4 e parte das 

respectivas respostas presentes na pesquisa de opinião sobre energia nuclear (Apêndice A), vez 

que muitas envolveram conceitos de energia. Logo em seguida, na cena do aeroporto, onde 

Viktor se apresenta, é pertinente notar que o alemão comenta – sempre com humor - sua 

formação de elite em ciência nuclear (trazendo-lhe crédito) e introduz questões pertinentes a 

geopolítica energética do país germânico. Na mesma cena, Gabriel é introduzido na trama e em 

algumas passagens podemos perceber uma pequena tensão entre os dois. Isso foi feito apenas 

para trazer mais dramatização ao roteiro. 

Vamos avaliar outro ponto do roteiro que merece mais detalhamento, a cena que se 

passa no laboratório de Dandara. Nota-se que a escolha por um laboratório “grande e 

estruturado” traz crédito à Dandara e à ciência que ela faz. Como sempre, a personagem é séria, 

porém também afetuosa. Agora, as personagens introjetam questões pertinentes ao presente e 

futuro da energia nuclear na Alemanha e no Brasil, que dialoga com a última pergunta do nosso 

questionário (Apêndice A). Durante a cena, também fica apontada a importância da opinião 

pública nos assuntos da energia nuclear, e daí Dandara conta sobre o plano da primeira etapa 

dela: fazer sua própria pesquisa de opinião, com a ajuda de Gabriel (trazendo importância ao 

irmão jornalista). Enquanto falam, um close no rosto de Dandara, Viktor e Gabriel trazem 
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aproximação e tom de sobriedade à cena (Apêndice E). A cena tem uma quebra de ritmo com 

o alívio cômico de Viktor ao final. O personagem tem algumas falas em alemão para remeter à 

sua nacionalidade, possuindo também um sotaque carregado. A cena se encerra com o conflito 

dramático da trama bem definido, pois agora eles têm uma missão a cumprir. 

Nas cenas seguintes, na rua e na praça XV, vai acontecer a pesquisa de opinião através 

das entrevistas com as pessoas na rua. Pessoas de verdade, que responderão como numa 

pesquisa real. Aqui reitera-se o primeiro encaixe no formato de documentário do roteiro e do 

vídeo. As perguntas feitas ao público serão as mesmas do questionário de pesquisa de opinião 

sobre energia nuclear (Apêndice A). Antes de entrevistar e filmar as pessoas, faremos um 

pequeno aviso em off de que tudo isso faz parte da produção de um vídeo. Os que concordarem 

em ceder suas imagens assinarão um termo de cessão de direitos para uso de imagem e de voz. 

Ao que a cena se encerra, estamos na cena do barzinho, mais tarde. Essa estética traz 

humanidade aos nossos personagens, que são seres humanos que precisam de descanso e 

recreação. Isso ajuda a desconstruir o imaginário simplista de cientistas como “pessoas 

inteligentes que fazem coisas inteligentes à humanidade” (CCGE, 2019). Na cena, também há 

um diálogo pertinente à DC no que se refere a combustíveis, e o combustível nuclear, em 

especial o trecho em que Dandara diz “Sabiam que um quilo de urânio enriquecido fornece 

energia equivalente à de queima de milhões de quilos de carvão ou de milhões de litros de 

gasolina?” (Apêndice D). Também é mencionada pela primeira vez a visita à usina. 

Nossa próxima cena tem uma quebra espaço-temporal evidente, pois agora está de dia 

e nosso trio está dentro de um carro. Na reflexão de Gabriel, em off, trazemos mais informação 

científica no propósito clássico da DC, falamos sobre energia, o Sol, o meio ambiente, entre 

outras questões. O Sol vai aos poucos sendo referido durante toda a narrativa do roteiro, como 

se fosse um personagem da história. Mas, no propósito da DC em rede, essa discussão é feita 

de forma cativante com provocações e reflexões filosóficas. Por exemplo, no trecho de reflexão 

de Gabriel abaixo, veja que o jovem descreve conceitos da Bioquímica pertinentes à fonte 

energética dos seres vivos e do ciclo da matéria orgânica, mas mostrando como todos nós 

estamos conectados nesse ciclo. 

“Talvez seja o Sol que forneça toda essa energia que envolve a todos nós, afinal, dele 

vem a luz que permite produzir o alimento das plantas, que por sua vez servem de 

reserva energética para os animais, além de gerar o oxigênio necessário para a 

sobrevivência. Depois, os microrganismos decomporão a matéria orgânica em 

nutrientes que servirão para a geração de nova vida. É um ciclo sem fim. Mas espera, 

de onde é que vem a energia do Sol?” 
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Em seguida, na cena externa do “morro”, Dandara faz um apontamento muito 

pertinente para a divulgação dos conceitos da energia nuclear: na rubrica, está indicado 

“Dandara explica como funciona a fissão nuclear enquanto imagens ilustrativas aparecem na 

tela”. Para esse trecho, pensamos em fazer uma animação com uma tipologia semelhante à 

estética utilizada em vídeos do canal MinutePhysics (Pierro, 2016). As explicações feitas por 

Dandara buscaram ser lúdicas e ter proximidade ao cotidiano. 

Na próxima cena, na parte interna da usina, conforme a rubrica do roteiro, “o grupo se 

dirige ao interior da usina, capturando imagens da locação. No hall de recepção eles filmam o 

esquema que representa a engenharia de funcionamento da usina. a explicação de dandara pode 

ser associada a essas imagens”. Ou seja, Dandara continua a dar explicações, mas a técnica de 

imagem e som se modifica um pouco, agora trabalhando com capturas que os próprios 

personagens estão fazendo. Nessa parte, também se previu que haja uma conversa com um 

monitor real da Usina, que explica esquemas presentes na parte de visitação da Usina aberta à 

população. Essa parte de documentação do nosso vídeo funciona como uma espécie de chamada 

ao público para visitar a base nuclear. Quando necessário, sempre utilizaremos de um termo de 

cessão de imagem e som para a realização das entrevistas. 

Agora vem a cena interna na sala, que enquadra a entrevista com o especialista. Essa 

cena é essencial para o nosso vídeo, e funciona também no molde do documentário. Nesta cena, 

Gabriel conduz a entrevista com o especialista em tom simples e sóbrio. Trabalhos em 

framework exporão o que está sendo dito pelo especialista. Mas agora, precisaremos elaborar 

as perguntas direcionadas ao especialista. Elas também serão as mesmas perguntas do Apêndice 

A, porém outras perguntas pertinentes às falas do entrevistado poderão aparecer. Isso tudo para 

instigar debate e reflexão sobre a energia nuclear. Portanto, deverão ser feitas perguntas 

específicas relacionadas às polêmicas da temática, expostas na introdução, principalmente nas 

seções de “Energia nuclear e mudanças climáticas” e “Riscos e estigmas”. Aqui, propusemos 

algumas sugestões de perguntas: “qual a sua visão de especialista sobre o uso da energia nuclear 

no combate às mudanças climáticas?”; “comente sobre as principais questões que envolvem a 

segurança de reatores nucleares e os riscos de acidentes aqui na central ”; “qual sua opinião 

sobre as armas nucleares, e o que elas representam para a população em relação à energia 

nuclear?”; “qual a gestão feita pela instituição no que se refere ao manejo dos rejeitos 

radioativos?”. Atentamos, para o fato, de que essas perguntas não são fixas ou definitivas, 

podendo ser modificadas. Isso só será possível definir no momento da pré-produção e 

filmagens. 
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Consideramos que a entrevista com o especialista é o clímax de nosso roteiro, pois 

poderá ricamente dialogar com toda a narrativa científica, mas também integralmente com 

nossa metodologia para divulgação. Dessa forma, após a cena da entrevista, voltamos para 

nossos personagens para que eles façam suas considerações finais na história antes de encerrá-

la. Nessa parte, Viktor discursa seu monólogo de encerramento, com intenções de ser 

emocionante, mas para que ele também dê sua opinião sobre as principais reflexões feitas, com 

direito a um pouco mais de exibição de informações científicas, falando mais do Sol, que foi 

mencionado anteriormente. A cena não por acaso acontece ao entardecer, com uma estética 

romântica de despedida. Viktor dialoga possivelmente com a câmera, assim como fazia Carl 

Sagan em seus programas de divulgação (na verdade, Sagan é uma grande inspiração para esse 

monólogo, pois aqui mistura-se ciência com poesia, assim como informação com opinião. O 

discurso de Viktor na íntegra é o seguinte. 

“Sabe... olhando aqui essa paisagem fico pensando até em um discurso, sobre algo 

que estava pensando quando vim para cá... Qual é a energia que movimenta o mundo, 

que movimenta as pessoas? O mundo gira, e cada vez mais estamos conectados, 

globalizados, e dependentes da ciência e da tecnologia; sem ela, não teríamos o avião 

que me trouxe para cá, ou a iluminação para mostrar nossos caminhos. Mas, se a 

ciência é como uma vela no escuro, ela também pode projetar sombras. E as sombras 

podem ser bem perigosas... A bomba nuclear é uma prova disso. Portanto, não consigo 

parar de pensar que a ciência pode e deve servir à sociedade apenas com propósitos 

pacíficos e positivos. A energia nuclear é uma ferramenta poderosa, e por isso, deve 

ser utilizada com responsabilidade. É preciso se preocupar com o bem-estar das 

pessoas, com o meio ambiente, e com o planeta como um todo. É como o Sol. A 

energia do sol vem da fusão nuclear, então, podemos dizer que o Sol é uma fonte de 

energia nuclear incessante para esse planeta, e está sempre lá, fornecendo a luz, o calor 

e toda a energia que precisamos para sobrevivermos como planeta. Nos olhando do 

espaço, o Sol pode ver que na verdade nós aqui na Terra somos todos uma coisa só. 

Então, como o Sol, precisamos ter esse mesmo olhar, e sonharmos com esse mundo 

onde todos nós estaremos unidos, sem fronteiras, sem divisões de classe, gênero ou 

raça. Sem preconceitos. Precisamos ver o mundo como o Sol nos enxerga, e quem 

sabe um dia, poderemos conquistar a energia da fusão nuclear, assim como o Sol 

conquistou. Na minha visão, são os sonhos e paixões por um mundo melhor, mais 

justo e mais igual, que para mim, é a energia que me movimenta, que movimenta o 

mundo e a todos nós. Obrigado.” 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A breve revisão bibliográfica mostrou que apesar de existirem materiais relacionados 

à divulgação científica da energia nuclear por vídeos, sua quantidade foi considerada  pequena, 

pelo menos nas fontes optadas como alvo da primeira etapa da metodologia. Além disso, a 

fundamentação teórica adquirida nos levou a perceber como de fato existe uma estigmatização 

relacionada a ciência nuclear, estigma esse que ainda é uma problemática da academia até hoje 

em diversos países, não só no Brasil. A importância de possivelmente debater esse estigma está 

envolvida em construir um novo imaginário popular da energia nuclear, de forma que seja 

possível discutir com coerência seus riscos, mas também que se enalteça suas outras aplicações 

e formas de uso. 

A pesquisa de opinião desenhou com clareza certos estigmas relacionados à energia 

nuclear e radioatividade, sobretudo no que diz respeito aos seus riscos e nocividades. Mesmo 

que o público-alvo tenha uma escolaridade acima ou muito acima da média brasileira, a 

retenção ao senso comum e aos estereótipos da ciência nuclear se mantém em alguns casos. A 

relação nuclear-bomba-acidente-medo foi apresentada em diversas das respostas do 

questionário produzido. Por isso mesmo, acreditou-se que deveria existir algum material e 

discussão acadêmica que estivesse voltado para essa questão. 

Ao final deste trabalho foi produzido um roteiro de vídeo de divulgação científica 

sobre energia nuclear e radioatividade que pode ser útil para a reflexão crítica sobre o assunto, 

de forma a promover o debate cidadão sobre a temática envolvendo a energia atômica do núcleo 

e os fenômenos relacionados a tal, bem como do uso dessa energia em usinas nucleares. Além 

disso, buscou-se transmitir conhecimentos científicos pertinentes a essas reflexões, num 

formato que se considerou criativo e cativante. Tentamos, por exemplo, esboçar um quadro das 

características específicas da produção de energia elétrica das usinas nucleares brasileiras em 

Angra dos Reis misturando documentário com ficção. Assim, este roteiro pode ser capaz de 

contribuir para a popularização da química física e até da engenharia do núcleo atômico, uma 

vez que o vídeo for produzido, finalizado e divulgado. O autor deste documento ratifica suas 

intenções de realizar a confecção do referido material audiovisual, e pretende fazê-la assim que 

possível. 

Agora, mais do que nunca, o cenário mundial pede que divulguemos ciência. Isso vale 

para todas as áreas do conhecimento. Para todas as pessoas que estão lendo este trabalho: se 

você é um cientista, professor, pesquisador ou está de alguma forma ligado à área acadêmica, 
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mesmo que seja um estudante de graduação ou até mesmo do ensino básico, atente-se para o 

que a situação pede neste momento. Atualmente, muito descrédito tem sido atribulado aos 

conhecimentos da ciência, da tecnologia, da saúde e do meio ambiente, sem contar às outras 

áreas e formas do conhecimento humano que com muito esforço e dedicação foram construídos 

ao longo do tempo. A população e o público em geral, como já discutido, ainda se veem muito 

afastados de todo esse conhecimento. O que precisa ser feito é claro: a bolha da comunidade 

acadêmica precisa estourar. A academia ainda está inserida em um contexto excludente, elitista 

e não inclusivo. Precisamos trazer debate e reflexão para a sociedade e o público em geral. É 

muito perigoso quando material mal-intencionado, como uma fake news, acolhe um indivíduo 

que a academia optou por das as costas e ignorar. Agora, esse mesmo cidadão acredita que 

“entendeu tudo”, e se torna um detentor de um conhecimento que é falso e foi propositadamente 

projetado por quem pretende disseminar discursos obscurantistas e anticientíficos. Com as 

redes sociais, esse tipo de material é muito apelativo ao emocional e acaba que se espalha 

rápido. 

Vamos combater as fake news e a desinformação com o engajamento de toda a 

comunidade acadêmica na comunicação científica, trazendo as ciências para o debate cidadão 

e trazendo reflexão para que o público leigo não esteja abandonado pela academia. Vamos fazer 

reverberar a ciência em todos os quatro cantos do mundo e gastarmos toda a nossa energia para 

que informação e debate de confiança e qualidade chegue de forma clara e acessível para 

qualquer pessoa. Essa é a energia em que acredito que seja a mais suprema de todas. A energia 

da união e da luta por um mundo melhor. 
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APÊNDICE A - pesquisa de opinião: energia nuclear 

  



99 

 

 

 

Figura 16: primeira parte do questionário de pesquisa de opinião. Fonte autoral. 
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Figura 17: segunda parte do questionário. Fonte Autoral. 
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Figura 18: última página do questionário. Fonte autoral. 
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APÊNDICE B - versão final do storyline de “Energie” 
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Energie 
 

Storyline de vídeo de divulgação científica 

João Vitor Lanzarini 

revisado em 22/10/2020 

Os personagens Dr. Viktor Schneider, Dra. Dandara Hange de Oliveira, e 

Gabriel Hange de Oliveira se encontram e partem em uma missão para fazer uma 

pesquisa de opinião pública a respeito da energia nuclear no Brasil. Através de entrevistas 

e questionamentos nas ruas do Rio. Indagações e instigações feitas pela equipe acabam 

provocando as pessoas nas ruas a refletir sobre a radioatividade, as usinas nucleares, e as 

matrizes energéticas do Brasil e da Alemanha. 

Viktor, Gabriel e Dandara decidem fazer entrevistas com diversos pesquisadores, 

de diversas instituições, e apresentar a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em 

Angra dos Reis – RJ para debater a respeito do funcionamento das usinas, as suas 

vantagens e desvantagens e expressar o seu ponto de vista. Após as filmagens, os 

personagens se reúnem e discutem sobre os resultados da jornada. 

 

 

 

 

 

 
 

Objeto 1: storyline do roteiro. Fonte autoral. 
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APÊNDICE C - versão final do argumento de “Energie” 
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Energie 

 

Argumento de vídeo de divulgação científica 

João Vitor Lanzarini 

22/10/2020 

A história se inicia atualmente com um questionamento em off do Dr. Viktor 

Schneider (homem, alemão, 30 anos, químico nuclear, extrovertido, competente): o 

que é energia? Qual a energia que movimenta o mundo? E qual a energia que movimenta 

as pessoas? Enquanto isso, o cientista alemão está chegando de avião ao Brasil, e no 

aeroporto encontra Gabriel Hange de Oliveira (homem, negro, 27 anos, inteligente, 

leal, cauteloso).  Em seguida, no Rio de Janeiro, se desenvolve uma trama relacionando 

três personagens, que se encontram no laboratório da Dra. Dandara Hange de Oliveira 

(mulher, negra, 35 anos, líder, engenheira, pesquisadora reconhecida 

internacionalmente). Viktor e Dandara relembram o tempo que estudaram juntos no 

MIT, ela indica a sua participação no projeto. O alemão comenta sobre ter sido destituído 

de seu cargo em uma usina nuclear na Alemanha, sobre a situação energética do seu país. 

Os três combinam sobre a pesquisa: esse projeto possui duas etapas: na primeira etapa, 

ele busca levantar qual a opinião pública do povo carioca a respeito da construção de 

novas usinas nucleares no Brasil. Na segunda etapa, será feito uma pesquisa com os 

especialistas das Usinas de Angra 1 e 2, para destrinchar o funcionamento das mesmas. 

Além disso, esse projeto procura fazer comparativos entre a situação energética alemã e 

brasileira. Todos sabem que foi justamente a pressão popular que provocou o programa 

alemão de desligamento de suas plantas nucleares de geração de energia elétrica, e por 

isso estão preocupados com a opinião dos brasileiros. Viktor ele mesmo está indignado 

com a medida de seu país, e acredita que no Brasil as coisas podem ser diferentes já que 

o programa brasileiro de energia ainda pretende construir novas usinas. Por isso mesmo, 

após combinarem sobre a execução do projeto, partem às ruas do Rio de Janeiro para 

inspecionar a opinião pública dos cariocas sobre a energia nuclear, as usinas nucleares, o 

plano de energia brasileiro e para levantar questões das diferenças entre Brasil e 

Alemanha nesses quesitos. Sempre muito “pilhado”, em meio a isso tudo, Viktor e 

Gabriel instigam a população nas ruas a pensar e repensar suas opiniões através de várias 

questões polêmicas a respeito da energia nuclear. Mais tarde, em um bar eles conversam 

sobre combustíveis e geração de energia. Após o censo, eles discutem sobre algumas 

dúvidas levantadas pela população e decidem discutir com outros especialistas sobre o 

funcionamento das diferentes usinas nucleares, e vantagens e desvantagens desse forma 

de produção de energia. Viktor ainda não conhece as usinas brasileiras e por isso é 

apresentada a ele a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em Angra dos Reis – 

RJ. Na estrada, pela janela do carro, Gabriel devaneia sobre ciência, filosofia e ecologia 

do ciclo da vida. Eles então se preparam para capturar imagens do local e fazerem 

explicações do funcionamento da usina. Depois, eles partem para conversar e fazer 

entrevistas com especialistas sobre a energia nuclear. Durante as entrevistas, as perguntas 

direcionadas aos especialistas podem elencar as vantagens e desvantagens desse modo de 

produção energética. Finalmente o trio pode expressar o seu ponto de vista, e se reúne no 

entardecer para discutem sobre os resultados da jornada. A história se encerra com um 

discurso emocionante em off de Viktor sobre energia. 
 

Objeto 2: argumento do roteiro. Fonte autoral. 
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APÊNDICE D - roteiro final de “Energie” 
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EXT. GLOBO TERRESTRE - NOITE 

UMA IMAGEM DO GLOBO TERRESTRE ABRE A CENA. À PARTIR DE UM ZOOM NO 

PLANETA, PODE-SE VER UM AVIÃO QUE CRUZA O ATLÂNTICO, REVELANDO A ROTA DE 

VOO DE BERLIM PARA O RIO DE JANEIRO. 

DR. VIKTOR SCHNEIDER [V.O.] 

O que é energia? Não é fácil responder 

à essa pergunta. Pelo 

dicionário, energia é a 

capacidade de realizar 

trabalho. Mas é mais fácil 

pensar nas variadas formas de 

energia, e como elas 

movimentam o mundo. Nada está 

parado. Tudo tem energia. A 

energia... está sempre se 

transformando de uma forma em 

outra, mas nunca é criada ou 

destruída, apenas transita, 

de modo que sempre se 

conserva. Já os dias de hoje 

podem ser bem desgastantes. 

Nesse mundo globalizado, tudo 

se move muito rápido. 

Produtos, pessoas, 

informações, e qualquer coisa 

que se puder imaginar. Fica 

difícil de dizer: qual é a 

energia que nos movimenta? O 

que é que, de fato, nos faz 

levantar todos os dias e 

encarar a vida? Enquanto 

viajo da Alemanha para o 

Brasil, fico pensando sobre 

tudo isso.  

 

 

INT. AEROPORTO - NOITE 

 

VIKTOR APARECE COM UMA MALA SAINDO DO TERMINAL DE DESEMBARQUE E SE 

DIRECIONA PARA A SAÍDA DO AEROPORTO. 
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DR. VIKTOR SCHNEIDER [V.O.] 

Eu sou o Dr. Viktor Schneider, doutor 

em ciência nuclear pelo 

departamento de Ciência e 

Engenharia Nuclear pelo MIT. 

Sim, eu sei que sou um 

cientista lindo e incrível. 

PORÉM, após trabalhar por 

anos em uma usina nuclear da 

Alemanha, o governo alemão 

decidiu fechar a minha usina 

– malditos! - e eu fiquei 

desempregado. Foi justamente 

nessa hora que recebi uma 

grande oportunidade de uma 

velha amiga, grande doutora 

em engenharia nuclear, 

pesquisadora internacional, 

que estudou comigo lá no MIT: 

a Dra. Dandara Hange de 

Oliveira. Ela me convidou 

pessoalmente para vir ao Rio 

de Janeiro, e disse que 

precisava muito de minha 

ajuda para desenvolver um 

projeto ao lado dela e de seu 

irmão. Aceitei sem mais 

delongas. Eu não me 

permitirei falhar com 

Dandara! 

 

EXT. AEROPORTO - NOITE 

 

VIKTOR SAI DO AEROPORTO. UM JOVEM, GABRIEL HANGE DE OLIVEIRA, IRMÃO 

DE DANDARA, O ESPERA. ELES SE CONHECEM PELA PRIMEIRA VEZ. 

 

GABRIEL HANGE DE OLIVEIRA 

Viktor! Aqui! Eu estava te procurando. 

Sou Gabriel, irmão de 

Dandara. Muito prazer em te 

conhecer. 
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DR. VIKTOR SCHNEIDER 

  Igualmente, jung Gabriel, igualmente. 

 

HÁ ALGUMA TENSÃO NO AR QUE SE PROLONGA POR UM BREVE INSTANTE. O CELULAR DE 

GABRIEL TOCA. NA TELA, ESTÁ ESCRITO “DANDARA”. ELE ATENDE O CELULAR. 

GABRIEL 

Oi, mana. Sim, acabei de encontrá-lo 

aqui. Já estamos indo. Ok, 

até logo. 

GABRIEL SE DIRIGE A VIKTOR 

Ela está a sua espera no laboratório. 

Vamos, Dandara não gosta de 

ficar esperando. 

VIKTOR 

Para o laboratório secreto! Vamos, onde 

está o meu cavalo?! 

 

GABRIEL OLHA TORTO. 

OS DOIS ENTRAM EM UM CARRO.  

 

EXT. RIO DE JANEIRO – NOITE 

IMAGENS DO RIO DE JANEIRO APARECEM NA TELA, AO FUNDO UMA MÚSICA CALMA. 

INT. LABORATÓRIO - NOITE 

ELES CHEGAM NO LABORATÓRIO DE DANDARA. É UM LUGAR GRANDE E BEM 

ESTRUTURADO. DANDARA OS ESPERA EM UMA MESA, COM OLHAR SÉRIO, MAS QUE 

LOGO SE DESMANCHA AO REVER VIKTOR NOVAMENTE. OS DOIS SÃO GRANDES AMIGOS. 

 

DRA DANDARA HANGE DE OLIVEIRA 

Meu querido amigo... quanto tempo. Vejo 

que não mudou muito. É sempre 

um prazer lhe encontrar. 
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VIKTOR 

(Entusiasmado)Guerreira DANDARA! A 

Glória nos uniu novamente! 

Está a cada dia mais 

radiante! O tempo favorece 

grandes combatentes! 

DANDARA 

Sim, Viktor, tem razão. Venham, sentem-

se, vamos prontamente debater 

sobre isso. 

 

OS RECÉM CHEGADOS SE SENTAM. DANDARA ESTÁ SENTADA À FRENTE DE VIKTOR E 

GABRIEL. 

 

DANDARA 

Eu lhes reuni aqui hoje para que 

possamos conversar sobre um 

assunto muito importante: 

Os rumos da energia nuclear no mundo. 

Como vocês devem saber, a 

Alemanha possui um plano 

nacional de desligamento das 

suas usinas nucleares. Viktor 

já foi evidentemente afetado 

por essa medida, que teve 

forte apoio da população. Já 

aqui no Brasil as coisas 

estão indo por caminhos 

diferentes. A Usina Nuclear 

de Angra 3 está processo de 

construção, e os planos do 

Governo apontam que o Brasil 

pode ganhar até seis novas 

usinas nucleares espalhadas 

pelo sudeste e nordeste a 

partir de 2030. 

GABRIEL 

E qual a nossa função nessa história 

toda? 
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DANDARA 

Bom, a opinião pública é muito 

importante e pode ser um 

fator crucial na construção 

do imaginário da energia 

nuclear. Nós como 

profissionais da área 

precisamos nos atentar para 

ela. 

VIKTOR 

Oh, sim, vejo seu ponto. Foi a energia 

fervorosa da pressão popular 

que fez com que meu país 

decidisse por abandonar essa 

forma de produção de energia 

elétrica. Disseram que não 

queriam pagar o preço. 

DANDARA 

E qual é o preço que a Alemanha está 

pagando agora, voltando sua 

matriz energética para as 

termoelétricas à carvão? 

Deixando muitas pessoas 

competentes como você 

desempregadas? 

Nós precisamos levantar o que as 

pessoas percebem sobre a 

energia nuclear. Gabriel, 

você como jornalista será uma 

peça chave no nosso jogo de 

xadrez. Além disso, um 

paralelo com a situação alemã 

será muito enriquecedor, por 

isso, Viktor, como cientista 

nuclear alemão tem presença 

tão importante. Esta será a 

primeira fase do nosso 

projeto. Caberá a vocês 

fazerem esse levantamento. 
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VIKTOR 

Wunderbar! (SE LEVANTA) Estou 

impressionado. Você é 

brilhante, Dandara. Prometo 

não a decepcionar! E você 

será o meu fiel escudeiro 

nessa cruzada, Goethe! 

 

VIKTOR SAI CANTAROLANDO EM ALEMÃO. GABRIEL E DANDARA PERMANECEM SENTADOS. 

GABRIEL ESTRANHA NOVAMENTE. 

 

GABRIEL 

Eu posso confiar nele, né, irmã? Ele é 

meio... 

DANDARA 

Viktor é tão competente quando 

excêntrico. Agora, vamos. Há 

trabalho a ser feito. 

 

OS TRÊS SAEM CAMINHANDO POR UM CORREDOR, TRIUNFANTES ENQUANTO UMA MÚSICA 

TOCA NO FUNDO. 

EXT. RUA - DIA 

PLANOS MOSTRAM A PAISAGEM DO RIO DE JANEIRO. UM PASSEIO DE 

CARRO REVELA ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS, COMO O PÃO DE AÇUCAR E 

O MORRO DO CORCOVADO. IMAGENS REVELAM A PRAÇA XV, LOCAL DE 

DESTINO DOS NOSSOS INTEGRANTES. 

 

EXT. PRAÇA XV – DIA 

ESTAMOS NA PRAÇA XV. É POSSÍVEL VER VIKTOR, GABRIEL E DANDARA NA RUA, SE 

PREPARANDO PARA AS ENTREVISTAS: 

VIKTOR 

Por mil demônios, que calor é esse?! 

GABRIEL 

Melhor ir se acostumando, gringo... 
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DANDARA 

Não temos tempo para brincadeiras. 

Vamos! 

 

A CENA SE DESENROLA COM TOMADAS DE ENTREVISTAS DAS PESSOAS NA 

RUA.  

EXT. PRAÇA XV – ENTARDECER  

IMAGENS DA PRAÇA XV AO ENTARDECER. NOSSA EQUIPE ESTÁ DESCANSANDO EM UM 

BARZINHO. 

VIKTOR 

A cerveja é o combustível do cientista 

alemão! Mas essa cerveja 

brasileira é uma porcaria! Não 

acredito que vocês bebem isso. 

GABRIEL 

É só o que temos por aqui. Você aprende 

a lidar. E o que achou do 

nosso povo, Viktor? 

VIKTOR 

Muito alegres esses brasileiros... 

Gostaria de saber qual é o 

combustível de cada um 

deles... 

DANDARA 

Bem, agora, precisamos falar do 

combustível que importa: o 

Urânio. Sabiam que um quilo de 

urânio enriquecido fornece 

energia equivalente à de 

queima de milhões de quilos de 

carvão ou de milhões de litros 

de gasolina?  

Amanhã daremos início à fase dois. 

Faremos uma visita à Central 

Nuclear de Angra entender 

melhor como funciona uma usina 

nuclear. Vai ser divertido. 
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GABRIEL 

Viktor já parece estar se divertindo 

agora! Hahaha... 

VIKTOR 

MAIS CERVEJA! BIER! BIER! ESSA É A 

ESCOLHA DO DESTINO! E AMANHÃ 

COMEÇAREMOS A NOSSA JORNADA 

RUMO AO DESCOBRIMENTO 

INFINITO! 

EXT. CARRO - DIA 

GABRIEL OLHA A PAISAGEM PELA JANELA, E IMAGENS REVELAM O VERDE E 

O AZUL DA COSTA VERDE ENQUANTO O JOVEM FICA IMAGINANDO COISAS. 

GABRIEL [V.O.] 

Que energia move o mundo? Realmente, é 

difícil responder essa 

pergunta. Mas olhando a 

paisagem, fico imaginando como 

tanta beleza natural pode 

existir de forma tão 

harmônica. Parece que 

realmente tem alguma energia 

no ar... Que envolve tudo. O 

planeta inteiro parece 

funcionar como uma coisa só. 

GABRIEL VÊ O SOL. 

Talvez seja o Sol que forneça toda essa 

energia que envolve a todos 

nós, afinal, dele vem a luz 

que permite produzir o 

alimento das plantas, que por 

sua vez servem de reserva 

energética para os animais, 

além de gerar o oxigênio 

necessário para a 

sobrevivência. Depois, os 

microrganismos decomporão a 

matéria orgânica em nutrientes 

que servirão para a geração de 

nova vida. É um ciclo sem fim. 

Mas espera, de onde é que vem 

a energia do Sol? 
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NA ESTRADA, VIKTOR VÊ UMA PLACA ESCRITO “ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL” 

VIKTOR 

Essa floresta é muito bonita mesmo. O 

governo precisa mesmo ser o 

escudo que protege o meio 

ambiente! Assim, protege todo 

o planeta! A proteção do meio 

ambiente é cheia de honra e 

glória! 

GABRIEL 

Sim, Viktor... O compromisso do governo 

com o meio ambiente é 

fundamental. Nessa região, 

por exemplo, existe uma 

espécie de golfinho ameaçada 

que é protegida, o boto 

cinza... Os representantes 

federais precisam fazer a sua 

parte. Imagina por exemplo se 

o próprio presidente da 

república fosse flagrado 

fazendo pesca ilegal nessa 

área? Seria uma vergonha, né? 

 

EXT. BASE NUCLEAR - DIA 

 

OS TRÊS CHEGAM À BASE NUCLEAR. UMA IMAGEM DE UM DIA ENSOLARADO FILMA 

TODA A CENTRAL. 

 

EXT. MORRO – DIA 

 

EM UM MORRO EM FRENTE A CENTRAL, VIKTOR DANDARA E GABRIEL SE 

REUNEM. ELES CONVERSAM. 

DANDARA 

Agora, vamos conhecer melhor o 

funcionamento das nossas 

usinas brasileiras. Viktor, é 
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sua chance de ver mais de perto o nosso 

reator PWR. 

VIKTOR 

Maravilhoso! Incrível! Genial! 

Esplêndido! 

GABRIEL 

Não sei como você consegue estar sempre 

empolgado assim? 

DANDARA 

CHEGA! Fiquem quietos, os dois; eu 

explicarei passo a passo um 

pouco melhor sobre a geração 

da energia elétrica nuclear. 

Primeiro precisamos entender 

o processo de fissão. 

DANDARA EXPLICA COMO FUNCIONA A FISSÃO NUCLEAR ENQUANTO 

IMAGENS ILUSTRATIVAS APARECEM NA TELA 

DANDARA 

Imaginem que existe um núcleo bem 

pesado, tão pesado que isso o 

torna instável. Como um balão 

bem cheio e pronto pra 

estourar. Quando por alguma 

razão esse núcleo é atingido 

por um nêutron, ele se divide 

em duas ou mais partes, ele 

se rompe, ou seja, fissiona. 

Que nem o balão que estoura 

com uma tachinha. Essa é a 

fissão nuclear. Só que nesse 

processo de quebra, energia é 

liberada como calor e 

fragmentos... Que nem num 

balão recheado de balinhas, 

que faz barulho quando 

explode e libera os doces. Os 

fragmentos da quebra acabam 

colidindo com outros átomos 

instáveis, ou outros 

balões... Aí, já viu, começa 

um processo em cadeia, porque 

parte desses fragmentos são 

nêutrons que implica em 

rompimento de mais átomos que 

emitem mais nêutrons que 

fissionam mais átomos e aí 

por diante. Quando mais 

balões estouram, maior a 

chance de acabar estourando  
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nêutrons que implica em 

rompimento de mais átomos que 

emitem mais nêutrons que 

fissionam mais átomos e aí 

por diante. Quando mais 

balões estouram, maior a 

chance de acabar estourando 

outros balões. E assim, a 

energia, o calor produzido, 

cresce gigantescamente. Só 

pra se ter uma ideia, a 

energia liberada na fissão de 

1kg de U-235 é mais ou 

milhões de vezes maior que a 

energia da combustão de 1kg 

de carvão. É muito calor! Por 

isso mesmo que o U-235 é o 

combustível mais comum da 

reação de fissão nuclear nos 

reatores, o que os faz 

extremamente eficientes na 

produção de energia! O Urânio 

é literalmente uma pastilha 

MEGA concentrada de energia! 

Obviamente que se esse processo não for 

controlado, o calor liberado 

torna-se imparável. Por isso, 

a fissão nos reatores é 

controlada pelo que chamamos 

de moderadores, que “freiam” 

a ação dos nêutrons liberados 

para que eles não atinjam 

novos núcleos de urânio e 

então a produção de calor 

aconteça na taxa que eu 

quero. E o que fazemos com 

todo esse calor? 

VIKTOR 

Vamos dar uma espiada como é lá dentro! 

Vamos! MODO ULTRA SECRETO DE 

ESPIONAGEM ENERGÉTICA 

ATIVADO! 
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INT. USINA - DIA 

O GRUPO SE DIRIGE AO INTERIOR DA USINA, CAPTURANDO IMAGENS DA LOCAÇÃO. NO 

HALL DE RECEPÇÃO ELES FILMAM O ESQUEMA QUE REPRESENTA A ENGENHARIA DE 

FUNCIONAMENTO DA USINA. A EXPLICAÇÃO DE DANDARA PODE SER ASSOCIADA A ESSAS 

IMAGENS. 

DANDARA 

Daí que vem a mágica da engenharia da 

usina... Em usinas como as de 

Angra, o calor liberado é 

usado para esquentar uma 

corrente pressurizada de 

água, que por sua vez 

esquenta outra corrente 

paralela de água. Essa água 

evapora e o vapor gira uma 

turbina. Essa turbina está 

ligada num gerador de energia 

elétrica e assim: TCHARAN! 

Que se faça a luz! 

MAIS CAPTURA DE IMAGENS E UMA POSSÍVEL CONVERSA COM ALGUM MONITOR QUE 

ESTIVER PRESENTE. OS PERSONAGENS ANDAM PELO LOCAL EM UMA CÂMERA ACELERADA, 

COM UMA MÚSICA AO FUNDO. 

INT. SALA - DIA 

O TRIO CUMPRIMENTA O ESPECIALISTA QUE SERÁ ENTREVISTADO. 

GABRIEL É O RESPONSÁVEL POR REALIZAR A ENTREVISTA POR SER O JORNALISTA DA 

EQUIPE. O VÍDEO CAPTURA IMAGEM E SOM DAS ENTREVISTAS. OUTRAS IMAGENS 

RELATIVAS AO QUE SE COMENTA DURANTE A ENTREVISTA APARECEM NA TELA DURANTE 

O PROCESSO. 

 EXT. MORRO - ENTARDECER 

NO ENTARDECER, O GRUPO SE REÚNE NOVAMENTE NO MORRO, ONDE É POSSÍVEL VER O 

MAR, A USINA, O VERDE DAS ÁRVORES E O POR DO SOL. O GRUPO SE DESPEDE DA 

USINA. 

VIKTOR 

Vamos, meu povo, animem-se! Nosso 

trabalho está chegando à 

conclusão épica inevitável! 

Coragem! Digam as suas 

palavras finais! 
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GABRIEL 

Foi tudo muito bom... você me irrita um 

pouco às vezes, mas acho que 

estou aprendendo a lidar... 

DANDARA 

O trabalho não poderia ter sido melhor! 

Ocorreu tudo como planejado. 

Como engenheira nuclear, 

planejamento e execução do 

plano sempre foram para mim 

prioridades máximas. E você, 

Viktor? Diga-nos o que achou? 

VIKTOR 

Sabe... olhando aqui essa paisagem fico 

pensando até em um discurso, 

sobre algo que estava pensando 

quando vim para cá... Qual é a 

energia que movimenta o mundo, 

que movimenta as pessoas? O 

mundo gira, e cada vez mais 

estamos conectados, 

globalizados, e dependentes da 

ciência e da tecnologia; sem 

ela, não teríamos o avião que 

me trouxe para cá, ou a 

iluminação para mostrar nossos 

caminhos. Mas, se a ciência é 

como uma vela no escuro, ela 

também pode projetar sombras. 

E as sombras podem ser bem 

perigosas... A bomba nuclear é 

uma prova disso. Portanto, não 

consigo parar de pensar que a 

ciência pode e deve servir à 

sociedade apenas com 

propósitos pacíficos e 

positivos. A energia nuclear é 

uma ferramenta poderosa, e por 

isso, deve ser utilizada com 

responsabilidade. É preciso se 

preocupar com o bem-estar das 

pessoas, com o meio ambiente, 

e com o planeta como um todo.  
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É como o Sol. A energia do sol vem da 

fusão nuclear, então, podemos 

dizer que o Sol é uma fonte 

de energia nuclear incessante 

para esse planeta, e está 

sempre lá, fornecendo a luz, 

o calor e toda a energia que 

precisamos para sobrevivermos 

como planeta. Nos olhando do 

espaço, O Sol pode ver que na 

verdade nós aqui na Terra 

somos todos uma coisa só. 

Então, como o Sol, precisamos 

ter esse mesmo olhar, e 

sonharmos com esse mundo onde 

todos nós estaremos unidos, 

sem fronteiras, sem divisões 

de classe, gênero ou raça. 

Sem preconceitos. Precisamos 

ver o mundo como o Sol nos 

enxerga, e quem sabe um dia, 

poderemos conquistar a 

energia da fusão nuclear, 

assim como o Sol conquistou. 

Na minha visão, são os sonhos 

e paixões por um mundo 

melhor, mais justo e mais 

igual, que é, para mim, a 

energia que me movimenta, que 

movimenta o mundo e a todos 

nós. Obrigado. 

 

 

 

 

FIM 

 
 

Objeto 3: Roteiro de Energie. Fonte autoral. 
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APÊNDICE E - storyboard de “Energie” 
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Figura 19: primeira página do storyboard. Fonte autoral. 

 

Figura 20: segunda página do storyboard. Fonte autoral. 
  



124 

 

 

 

Figura 21: terceira página do storyboard. Fonte autoral. 

 

Figura 22: quarta página do storyboard. Fonte autoral. 
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Figura 23: quinta página do storyboard. Fonte autoral. 

 
Figura 24: última página do storyboard. Fonte autoral. 


