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Resumo 
 

Baseado em teorias da Análise Crítica do Discurso, da Análise de 

Discurso Francesa e da Pragmática, este trabalho evidencia a 

relação existente entre o discurso das instituições do setor que 

desenvolve a tecnologia nuclear no Brasil e a perpetuação do 

estigma que carregam. Abordando temas como memória social, 

interdiscurso, formação imaginária, atos de fala e pressuposições, 

defende-se que o discurso pró-nuclear se encontra permeado pelo 

antinuclear e que essa realidade reforça a imagem negativa e os 

problemas de aceitação pública que esse setor ainda enfrenta. O 

corpus da análise constitui-se em dois blocos: o site da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) – entidade federal que licencia 

e controla as atividades de todas as instituições nucleares no país –, 

representando o discurso pró-nuclear; e o textos divulgados em 

jornais, revistas e sites, posicionando-se contra a tecnologia 

nuclear. Contrapondo os textos pró e antinucleares, a investigação 

mostrou que o discurso da CNEN está construído por um 

posicionamento que apenas se defende dos ataques efetivados pelo 

discurso antinuclear. Enquanto este último expõe fatos envolvendo 

acidentes e possíveis perigos relacionados à tecnologia nuclear, o 

primeiro aborda princípios e garantias, além de trazer toda a 

lembrança dos mesmos fatos explorados pelo discurso opositor. 

Chegou-se à conclusão de que o discurso da CNEN está 

“aprisionado” por um campo de significações negativas e que essa 

situação demanda um estudo mais profundo sobre a construção dos 

sentidos para, talvez, apontar saídas que reorientem o quadro do 

atual discurso pró-nuclear. 
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Abstract 
 

This thesis examines the relationship  between the public 

acceptance and image of nuclear energy and the discourse and 

arguments commonly employed by the nuclear institutions. In doing 

so, the Critical Discourse Analysis, the French Discourse Analysis 

and Pragmatics theories were used to evaluate important variables 

involved in the construction of the nuclear discourse such as social 

memory, intertextuality and image construction.  The analysis 

performed shows that the discourse in favor of the nuclear energy is 

in fact imbedded by the anti–nuclear discourse. As a consequence, 

the negative image of the nuclear sector is being reinforced at the 

same time that its public acceptance becomes  more difficult. The 

core of this analysis consists of two sets of information. The first one 

is the internet site of the Brazilian National Nuclear Energy 

Commission (CNEN).  CNEN is the federal nuclear regulatory and 

research and development agency of Brazil. In this analysis it 

represents the discourse in favor of nuclear energy. The second set 

of information used in this thesis is composed by a number of texts 

displayed in the open literature such as newspapers, magazines and 

internet sites, all of them expressing anti-nuclear positions. A 

careful comparison of both sets shows that the discourse of CNEN,  

instead of showing  new ideas and issues related to nuclear energy, 

in fact, stays mainly in a reactive position as if it were trying to 

defend itself from the arguments posed by the anti-nuclear 

discourse. It was concluded that the discourse of CNEN is 

constrained  within a complex field of non positive expressions, 

arguments and ideas mostly encountered in the anti-nuclear 

discourse which brings obvious difficulties to explain the benefits of 

nuclear energy as a whole. To overcome such situation a more 

detailed study of the CNEN discourse is suggested. 
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Introdução 

 

Há que se divulgar 

 

Os primeiros movimentos em direção a um trabalho de difusão 

científica datam do século 16, na Itália, efetivados pelas academias 

de ciência que objetivavam a comunicação dos resultados das 

pesquisas realizadas na época. Esse esforço se dava muito mais 

pela necessidade de promover o intercâmbio entre os pesquisadores 

e dar continuidade aos seus trabalhos, como uma forma de 

resistência aos impedimentos que a Igreja e o Estado impunham, do 

que por uma ação consciente de esclarecimento de suas atividades 

para o público leigo (BURKETT, 1990:27). 

 

Com o passar do tempo, no entanto, essa difusão foi bifurcando-se 

em duas categorias: a disseminação científica – que trata da 

comunicação entre especialistas – e a divulgação científica – que diz 

respeito à popularização da informação técnica, que pode ser 

efetivada tanto por especialistas como por não-especialistas 

(GOMES, 2000:4). 

 

A evolução da ciência e tecnologia (doravante C&T) e sua evidente 

influência na vida humana foi consolidando a importância de tornar 

público o universo científico, proporcionando não só a troca de 

informações entre os pesquisadores, mas, ao mesmo tempo, 

prestando esclarecimento à sociedade. Isso ampliou o interesse pelo 

assunto, sedimentando no homem a consciência de que é o mundo 

e a qualidade da sobrevivência nele que estão envolvidos quando se 

trata desse tema. 

  

Assim, podemos dizer que o interesse em difundir C&T foi 

desenvolvendo-se tanto no âmbito do relacionamento entre 

pesquisadores como no seio da sociedade. Comunicar ciência deixou 
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de ser uma atitude restrita aos cientistas, pois transformou-se numa 

atividade imprescindível à manutenção do progresso científico e 

num direito do cidadão em saber como está sendo empregado o 

conhecimento no mundo em que habita. 

 

El producto de la investigación (...) es la difusión del 
conocimiento. Si se conoce una cosa y no se difunde es 
como si se enterrase. Esta operación podría entenderse 
como la de la ‘venta’ del producto de la investiagción, el 
proceso final de la tarea investigadora para que sea 
completa. (BALLESTER apud HERNANDO,1982:109) 

 

Esse tipo de divulgação foi definitivamente impulsionado pelos 

eventos decorrentes das I e II Guerras Mundiais que fomentaram o 

interesse por C&T, visando a atender às demandas que surgiram do 

contexto bélico. Na medida em que vultosas somas governamentais 

iam sendo aplicadas em pesquisa e desenvolvimento, o 

investimento em divulgação científica também ia aumentando.  

 

As pressões da guerra e o seu término ajudaram a 
aproximar os cientistas e os escritores de ciência em 
torno de muitos assuntos. Havia desejos 
compartilhados em compreender campos inteiros da 
ciência e tecnologia, tais como radar e eletrônica, que 
haviam avançado tremendamente por detrás dos muros 
do segredo militar. Físicos perturbados, entre outros, 
compartilhavam com os jornalistas o desejo de manter 
aberto e não-confidencial o máximo possível de 
informações sobre energia nuclear. (...) A guerra 
produziu milhões de homens e mulheres ansiosos para 
serem educados nessas novas ciências. (BURKETT, 
1990:36) 

 

Com o aumento do interesse das pessoas por C&T a partir das 

guerras, uma série de descobertas até então pouco difundidas 

passou a ser do conhecimento da humanidade. Das aplicações da 

penicilina à construção da bomba atômica, os homens beneficiaram-

se e sofreram as conseqüências da evolução científica. 

Paralelamente – como produto dessas descobertas e também como 

testemunha dos fatos – os meios de comunicação de massa 

assumiram a tarefa de acompanhar, reproduzir e difundir numa 

escala cada vez mais ampla e rápida o progresso tecnológico. Diante 
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dessa realidade, as pessoas passaram a se sentir mais vulneráveis à 

C&T e mais ansiosas por informações. O progresso técnico-científico 

tanto colaborou como fomentou a expansão da divulgação científica, 

promovendo o crescimento na demanda desse tipo de divulgação 

num processo ininterrupto e cada vez mais sofisticado até os dias 

atuais. 

 

Comunicar ciência também passou a ser educar, conscientizar, 

preparar o cidadão para a vida, disponibilizar informações que o 

façam conhecer o que se passa ao seu redor. A facilidade do acesso, 

a velocidade e a linguagem características das mídias de massa 

aproximam o público leigo do universo da ciência. Dessa forma, é 

pertinente dizer que é a mídia quem controla grande parte do fluxo 

de informações científicas que chega até a sociedade e, 

paralelamente, assume papéis importantes na formação e 

conscientização das pessoas no que se refere a esse e vários outros 

temas. 

 

Isso não quer dizer, no entanto, que as instituições científicas não 

procurem desempenhar tais papéis, todavia elas não dispõem do 

mesmo alcance social, sua linguagem por vezes apresenta-se difícil 

para o público leigo e seus investimentos em ações comunicacionais 

são bastante restritos. Assim sendo, as mídias de massa passaram a 

funcionar como uma espécie de tradutor dos fatos científicos para a 

sociedade, ajudando a construir o saber, a memória e o 

posicionamento social quanto às questões de C&T.  

 

Essa realidade, todavia, produz certos impasses que dificultam o 

entendimento do público leigo em torno de assuntos mais 

complexos. A imprensa geralmente corresponde a única fonte de 

informações acessíveis para a sociedade, mas termina por carecer 

de maior discernimento científico e mesmo uma certa 

imparcialidade, influenciando negativamente a opinião pública. 
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A imprensa e as opiniões 

 

A notícia científica veiculada pela imprensa pode ser considerada 

hoje como o ponto de referência sobre C&T para o público leigo. As 

imagens e os textos dos meios de comunicação de massa tornaram-

se uma espécie de arquivos criados para a sociedade: são os dados 

dos quais se vale a opinião pública, sua memória auxiliar ou mesmo 

a fonte da própria memória. 

 

O jornalismo passou a ter um papel fundamental na produção de 

conhecimento e na formação de consensos. Na medida em que um 

fato tem maior ou menor influência na vida das pessoas, a mídia 

seleciona a informação e a direciona segundo o nível de interesse do 

público. As conseqüências mais evidentes dessa ação encontram-se 

na base da opinião pública e na geração das discussões criadas em 

torno dos assuntos que se referem ao bem-estar da humanidade. A 

divulgação científica, então, foi ganhando respaldo junto à sociedade 

e solidificando sua tarefa de popularizar o conhecimento 

especializado, orientar, sustentar posicionamentos e gerar (ou dar 

subsídios a) polêmicas. Eis a importância de seu papel social. Eis a 

concretização do direito dos cidadãos de ter acesso às informações.  

 

Com isso, não se pretende afirmar que esse é um processo infalível, 

transparente e livre de interferências das mais diversas ordens – 

sejam elas ideológicas, econômicas, culturais etc.  Pelo contrário, é 

exatamente por causa da incidência desses fatores que muitos 

embates entre pesquisadores e jornalistas foram travados 

(BURKETT, 1990 e CAVALCANTI, 1993). O fato de o jornalismo 

científico ter assumido a posição de intermediário entre cientistas e 

sociedade nem sempre significa que ele se apresenta como um 

facilitador da informação científico-tecnológica. Alguns dos temas 

científicos mais polemizados pela imprensa ainda não foram 

debatidos com maior profundidade e a população permanece com 
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opiniões firmadas no passado mesmo diante de uma realidade 

bastante diversa daquilo que formou seu posicionamento (WIELAND, 

sd). 

 

Um caso típico desse problema pode ser verificado no que ocorre 

com o setor que desenvolve a tecnologia nuclear. Bastante 

evidenciado pela mídia devido às implicações históricas a que está 

relacionado, esse setor carrega um estigma criado a partir de fatos 

que foram explorados pela imprensa à exaustão. Os meios de 

comunicação relataram momentos trágicos como a destruição de 

Hiroshima e Nagasaki e os acidentes em usinas. Ficou gravado na 

memória social que essa tecnologia representa uma ameaça à vida 

humana na Terra e, até os dias de hoje, a mídia não costuma 

abordar o que se faz com as diversas aplicações da tecnologia 

nuclear em benefício da sociedade, parecendo dar preferência à 

ênfase em tragédias passadas envolvendo esse setor. 

 

Assim, não é difícil compreender as razões pelas quais a opinião 

pública adota uma postura geralmente desfavorável no que se 

refere a esse assunto. O público cultiva a lembrança do que a mídia 

veiculou sobre as catástrofes nucleares. Os registros acerca de 

outras abordagens dessa tecnologia perdem-se em meio à 

numerosa incidência de contundentes imagens e textos sobre os 

estragos e perigos provenientes do setor nuclear e o contexto sócio-

histórico a que seu passado está vinculado dificulta a dissipação 

desse estigma. 

 

 

Uma fissão na História 

 

Surgindo como que para abalar conceitos que as Ciências Naturais e 

a Filosofia do início do século XX aceitavam como verdadeiros, a 

comprovação da existência do átomo já nasceu sob o signo da 

revolução. Até então, acreditava-se que a menor partícula da 
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matéria fosse o átomo. No entanto, as pesquisas mostraram que ele 

era constituído por outras partículas ainda menores cujo 

comportamento contrariava certas leis da Física Clássica e 

provocava novos questionamentos acerca da existência da matéria 

e, conseqüentemente, de tudo o que constitui o universo. 

 

Novas teorias da Física foram surgindo e os experimentos que 

tentavam explicar os fenômenos atômicos nas três primeiras 

décadas do século XX promoveram as descobertas que iriam 

repercutir amplamente na história da humanidade: a radioatividade, 

a fissão nuclear e seu potencial energético. 

 

Dos experimentos restritos aos laboratórios acadêmicos ao uso da 

fissão para a construção da primeira bomba atômica, a Física 

Nuclear rapidamente assumiu um papel decisivo na definição dos 

rumos que as sociedades iriam tomar a partir da II Guerra Mundial.  

 

Não se pode compreender o sentido da história atual, 
de 1945 até nossos dias, se não se levar em conta a 
questão atômica e seu complemento necessário: os 
mísseis. Inversamente, pode-se traçar a evolução dos 
acontecimentos internacionais dos últimos 40 anos 
considerando apenas o fator atômico, pois este 
explica os fatos mais importantes desse período: a 
guerra fria, o degelo, a distensão, as tentativas de 
cooperação entre leste e oeste, a descolonização, o 
bipolarismo da atual sociedade internacional. (GAJA 
apud MAIOCCHI, 1996:13) 

 

Os ataques a Hiroshima e Nagasaki exemplificaram o poder dessa 

descoberta científica e, a partir do término da II Guerra, iniciou-se 

uma era baseada no desenvolvimento desse potencial energético e 

no medo de um holocausto nuclear em escala mundial – o que 

trouxe conseqüências nos níveis político e econômico refletidas em 

todos os continentes.  

 

A fissão nuclear ficou marcada pela sua utilização bélica e pelo 

controle militar sobre essa tecnologia nos anos subseqüentes. O 

início da guerra fria, os acordos de não-proliferação de armas 
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nucleares, a espionagem internacional e as barreiras que os Estados 

Unidos tentavam impor diante dos países que ainda estavam 

desenvolvendo sua própria tecnologia nuclear podem ser 

considerados como os principais fatores que influenciaram o 

comportamento austero e fechado das instituições do setor diante 

da sociedade. 

 

Em agosto de 1955 foi realizada a primeira conferência internacional 

visando à utilização pacífica da energia atômica. Nesse evento, 

pesquisadores soviéticos anunciaram “que já dispunham, desde 

1954, a primeira central atômica para produção de energia elétrica” 

(MAIOCCHI, 1996:59), o que entusiasmou a comunidade científica e 

impulsionou o desenvolvimento da indústria eletronuclear em 

diversos países. 

 

No Brasil, ainda na década de 50, surgia o Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq) e com ele as tentativas de se desenhar uma 

política nuclear para o país. Em 1956, a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) – então vinculada ao CNPq, foi dele 

desmembrada e transformada no órgão federal responsável pela 

gestão dessa política.  

 

Subordinado aos acordos estabelecidos com os Estados Unidos no 

pós-guerra e a um regime militar de governo, o setor nuclear 

brasileiro foi surgindo dentro dos limites das Forças Armadas sob a 

alcunha de “atividade estratégica” e sigilosa. Se, por um lado, os 

acordos impunham obstáculos ao investimento em tecnologia 

nuclear, por outro se considerava em jogo a soberania nacional. O 

país viveu um clima de tensão no desenvolvimento desse setor e 

sofreu grandes pressões políticas e financeiras por parte dos EUA 

durante a guerra fria, o que agravou as dificuldades enfrentadas 

pela CNEN na efetivação de suas atividades.  

 

Diante dessa situação, o setor nuclear brasileiro permaneceu isolado 

da sociedade ao longo de várias décadas. Sua prioridade era a 
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autonomia de suas tarefas e a concretização do Programa Nuclear, 

portanto, todos os esforços estavam dirigidos para atingir esses 

objetivos. Não havia preocupação em voltar-se para a sociedade e 

toda a tradição de existência desse setor fazia com que ele se 

mantivesse enclausurado, totalmente fechado sobre si mesmo, 

defendendo-se para poder existir em meio a dificuldades diversas, 

inclusive a paralisação dos investimentos no setor. Assim, não se 

pensava na importância de se promover o diálogo junto à sociedade 

como uma forma de esclarecer os cidadãos ou mesmo conquistar 

aliados para promover a manutenção do setor. 

 

(...) as instituições que dirigem a política nuclear, 
ficaram durante muito tempo encasteladas e afastadas 
do debate, acomodadas ou amordaçadas pelo regime 
militar vigente na época. As ações extravagantes dos 
serviços de segurança, criando listas exóticas de 
conspiradores antinucleares ainda tornavam o debate 
mais problemático. (PORTO, 1999:sp) 
 

Tudo contribuía para aumentar a distância entre a sociedade e as 

instituições nucleares no Brasil. Mesmo com o fim do regime militar, 

a avaliação do Programa Nuclear Brasileiro e a apresentação de um 

relatório mencionando a importância da retomada desse programa e 

os benefícios que ele proporcionaria à população. O término da 

antiga República e a busca de novas ações não desvinculou, 

contudo, o setor nuclear das instituições militares e foi numa 

parceria entre a Marinha e a CNEN que o país passou a dominar o 

ciclo do combustível nuclear proporcionando, assim, a almejada 

autonomia. O momento era de crescimento interno. 

 

Nos anos subseqüentes, o setor passou por diversas reestruturações 

institucionais. Todas elas visando à reformulações administrativas e 

à retomada do que havia estagnado. Não havia recursos e estrutura 

voltados para atividades comunicacionais nem se consideravam os 

benefícios que elas poderiam trazer. Além disso, a falta de tradição 

em aproximar-se da sociedade fez com que as organizações do 

setor continuassem reclusas e assumindo posições unicamente 

reativas.  
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O distanciamento entre essas instituições e a sociedade influenciou 

negativamente a aceitação pública quanto aos usos pacíficos da 

tecnologia nuclear. Essa situação foi agravada pelos acidentes de 

Three Mile Island, Chernobyl e Goiânia e o estigma por eles 

instaurado ainda persiste na memória das pessoas. Não é preciso 

uma observação apurada para constatar que a idéia acerca do que 

seja energia nuclear aparece muito mais facilmente vinculada a um 

perigo do que a qualquer outra coisa. Isto posto, acreditamos na 

influência que esse contexto histórico exerceu na construção desse 

estigma e no quanto ele interfere no processo de interpretação pelo 

qual as pessoas passam quando se trata da questão nuclear. 

 

O pavor de um holocausto nuclear em nível mundial parece ter se 

cristalizado definitivamente na memória das pessoas após os 

acidentes nas usinas nucleares e com a violação da capsula de 

césio-137. Esses eventos solidificaram-se como provas de que 

“nuclear” quer dizer “perigo” e é exatamente por causa dessa 

associação que tal palavra gera tanta polêmica junto ao público. Ela 

representa a violência contra a vida, ela é portadora da morte. 

 

 

Entre a intenção e o ato 

 

É possível verificar o esforço que vários profissionais e instituições 

do setor nuclear vêm fazendo na tentativa de combater esse 

estigma. São programas de educação e informação pública, 

pesquisas sobre a aceitação pública da tecnologia nuclear, inúmeras 

publicações acerca de suas aplicações sociais, entre outras 

atividades1. Essas ações, entretanto, ainda são ofuscadas pela 

imagem negativa que essa tecnologia parece fadada a carregar por 

causa do passado e até os dias de hoje muitas pessoas ainda têm 

                                       
1 Arquivos do Centro de Informações Nucleares da CNEN 
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medo da utilização que se faz com os produtos gerados pelo setor 

nuclear. 

 

We are permitting tens of thousands of real people to 
die needlessly each year because some people fear that 
the alternative might pose a hazard to hypothetical 
people from postulated events that have never 
happened. The real people are dying from food 
poisoning, from inhaling particulate matter from coal-
fired power plants, from avoiding mammograms, x-
rays, MRIs, and other life-saving technologies, from 
unwillingness to use smoke-detectors containing 
radioactivity, and many other such fears. In addition, 
the planet is threatened by global warming, acid rain, 
smog, toxic runoff, and shortages of drinking water. 
Use of nuclear technologies could ameliorate all these 
problems, but many people are afraid because we have 
told them that even the tiniest amounts of radiation are 
hazardous. This is simply not true, and we should start 
saying so. (ROCKWELL, sd:01) 

 

Esse e vários outros textos cujo conteúdo demonstra atenção para 

com a divulgação científica e sua importância vêm conquistando 

cada vez mais espaço no ambiente daqueles que desenvolvem a 

tecnologia nuclear. Para constatar esse fato, basta verificar nos 

periódicos especializados e anais das conferências e congressos para 

os profissionais do setor nuclear o número de trabalhos que 

remetem à problemática social em torno dessa questão e se voltam 

para uma comunicação mais aberta e dirigida para o público leigo.2 

 

Esse esforço, contudo, ainda não diminuiu a distância entre a 

tentativa de se abolir o estigma e a obtenção de um resultado 

positivo em grande escala junto à sociedade. A explicação para a 

ocorrência desse fenômeno talvez possa ser encontrada no próprio 

discurso das instituições nucleares. Mergulhadas num universo de 

aplicações médicas, industriais e agrícolas, entre outras, essas 

organizações procuram caracterizar suas atividades com a 

designação “tecnologia nuclear para fins pacíficos”, transmitindo, 

assim, a idéia de que isso tem alguma relação com guerras e 

destruições. Em outras palavras: entre a intenção e o ato, trafega 
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uma história mais forte que os dois e que condiciona todo o discurso 

nuclear. 

 

Partindo dessa premissa, o presente trabalho tem como objetivo 

central identificar o que caracteriza o atual discurso do setor 

nuclear no Brasil – representado pela CNEN e seus institutos 

– observando sua história, suas condições de produção e a 

formação dos sentidos expressos nesse discurso. Acreditamos 

que dois aspectos influem sobremaneira na manutenção e 

reprodução do estigma nuclear: 

  

a) A relação entre o atual discurso da CNEN e sua dificuldade 

em modificar a imagem negativa que o setor ainda 

transmite para a sociedade. Isso se revela na existência 

de uma idéia contraditória em seu próprio discurso, 

prejudicando a nova imagem que a empresa tenta criar. 

 

b) A ênfase no uso de itens lexicais como “segurança” e “fins 

pacíficos” no discurso da CNEN. Isso contribui para 

reforçar o estigma ao qual o setor está vinculado por meio 

dos significados negativos construídos ao longo do tempo 

e que são passíveis de associação a esses itens. 

 

Considerados isoladamente, tais itens lexicais são palavras de uma 

língua como quaisquer outras. Todavia, quando inseridos no 

contexto da história da ciência nuclear, representam um arsenal de 

polêmicas e ideologias que se atacam há mais de cinqüenta anos. 

 

Os aspectos aqui enunciados constituirão o núcleo desta 

investigação que não se propõe dar uma solução ao problema, mas 

identificá-lo e diagnosticá-lo no contexto das produções ideológicas 

transmitidas e alimentadas pelos discursos produzidos em torno da 

questão nuclear. 

                                                                                                     
2 CUTTER (2001), GIBELLI e XAVIER (sd), MOHAN (sd), GORACZKO e LATEK 
(1999) 
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Visão geral do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, além desta 

introdução. No primeiro deles foram esboçadas as razões que 

levaram à execução desta pesquisa. Nesse capítulo, procurou-se 

mostrar a polêmica em torno da tecnologia nuclear e o que estaria 

contribuindo para a preservação do estigma ligado a essa tecnologia 

mesmo diante da existência de um esforço por parte das instituições 

que desenvolvem atividades no setor nuclear para modificar a 

imagem negativa que carregam. 

 

No segundo capítulo, foi desenvolvido o referencial teórico que 

fundamenta todo o trabalho. No tópico 2.1 tentou-se chegar a uma 

compreensão em torno do que seja discurso na perspectiva adotada 

para efetuar a análise. Foram apresentados conceitos desenvolvidos 

por Fairclough (2001) que considera o caráter tridimensional do 

discurso: o texto, a prática discursiva e a prática social. 

Continuando nessa linha, no tópico 2.1 reuniu-se Fairclough (2001) 

e Orlandi (1999) para afirmar que o discurso é uma prática social, 

que constrói a realidade e também é por ela construído. 

 

No tópico 2.3, abordou-se a questão da ideologia e das 

interpretações que os homens realizam diante de qualquer coisa que 

se apresenta a eles. Tomou-se Verón (1980), Orlandi (1999) e 

Fairclough (2001) para dizer que o sentido atribuído às coisas é 

resultante do processo interpretativo humano e que este se 

fundamenta em ideologias que funcionam como uma fonte de 

orientação para que se determine um sentido e não outro ao que se 

está interpretando. 

 

Nas considerações do tópico 2.4, foi recuperada a noção de 

dialogismo de Bakhtin (1999 [1929]) para afirmar que todo discurso 

existe em relação a outro, isto é, um discurso precisa de outro para 
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constituir o seu dizer, seja em resposta a ele ou utilizando-o como 

fonte de novas argumentações, por exemplo. Com Maingueneau 

(1997) encerra-se esse tópico, acenando para a noção de 

interdiscurso na qual o autor afirma que um discurso “nasce de um 

trabalho sobre outros discursos” e que isso tem relação com a 

formação de uma identidade que define qualquer enunciado. 

 

Abordando o aspecto da construção de um dizer, o tópico 2.5 

focaliza a questão da formação discursiva e as características 

inerentes a todo discurso. O tópico 2.6, por fim, representa o ponto 

mais relevante do referencial teórico. Nele se encontram mais 

detalhes sobre as teorias que orientam a análise efetuada no corpus 

selecionado: a Análise de Discurso Francesa, a Análise Crítica do 

Discurso e a Pragmática. Reunindo autores como Orlandi (1999, 

1988), Maingueneau (1998), Pêcheux (1990), Fairclough (2001), 

Osakabe (1999), Austin (1990) e Ducrot (1972), tentamos fazer 

uma relação entre memória social, interdiscursividade, formação 

imaginária, atos de fala e pressuposições para assim criar um 

dispositivo analítico que explicasse os obstáculos e o processo de 

construção do discurso pró-nuclear. Esses autores trabalham com 

vertentes teóricas que divergem em alguns pontos umas das outras, 

no entanto elas podem ser usadas em conjunto, pois existem vários 

aspectos em que elas podem se fundir ou se complementar, 

favorecendo a uma compreensão mais abrangente acerca dos 

mecanismos discursivos.   

 

No capítulo 3, estão descritos os critérios metodológicos que 

determinaram a execução da pesquisa e no capítulo 4 constam os 

quadros analíticos, diagramas e comentários que constituem o 

produto desta pesquisa. Por último, nas considerações finais, 

retomamos o objetivo central da investigação e as hipóteses 

formuladas, fazendo um paralelo entre eles e o resultado da 

pesquisa, além de comentários sobre nossas impressões. Também 

acompanham este trabalho os anexos com os textos usados como 

material empírico para a efetivação da análise. 
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I. Associações e polêmicas 
 

 

De uma maneira geral, o termo “tecnologia nuclear” remete a 

recordações trágicas e leva as pessoas a assumirem 

posicionamentos desfavoráveis ou receosos acerca dessa tecnologia. 

Expressões como “nuclear”, “atômico” e “radioatividade” parecem 

ter se tornado sinônimos de “perigo”. E não é preciso ir muito longe 

para descobrir os motivos que geram essas associações negativas 

entre termos que têm significados potenciais bastante diferentes. Ao 

pensar sobre tecnologia nuclear, o público realiza uma quase que 

automática volta ao passado que inevitavelmente provoca tensão. 

Uma volta repleta de situações de grande repercussão sócio-

histórica para a humanidade e que interfere na forma de pensar e 

agir das pessoas.  

 

Partindo desse princípio, podemos dizer que todo e qualquer termo 

remete o pensamento a uma série de sentidos condicionados por 

contextos vivenciados pelos homens. Assim, é possível afirmar que 

os termos não significam por si mesmos, porém pela história com a 

qual eles se relacionam – isto é, pelos seus significados potenciais 

agregados ao longo do tempo – associada ao processo interpretativo 

que as pessoas realizam ao lidar com eles. Um processo que está 

longe de ser aleatório e que depende das experiências de cada 

pessoa, ou seja, de seu conhecimento de mundo, bem como das 

condições de produção. 

 

Dessa maneira, se quisermos compreender melhor os motivos que 

geram a polêmica em torno da tecnologia nuclear e o 

posicionamento contrário a ela, é preciso remetermo-nos à memória 

social e sua influência na construção dos sentidos.  
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Compreendemos por memória social como “o que ainda é vivo na 

consciência do grupo para o indivíduo e para a comunidade” 

(HALBWACHS apud DAVALLON, 1999:25).3 É o que permanece em 

sua lembrança, seja pela repercussão do objeto significante e/ou 

pela sua importância no cotidiano das pessoas. Por meio dessa 

memória, é possível dizer que o público geralmente associa a 

tecnologia nuclear a um potencial destrutivo, porque sua lembrança 

está permeada por acontecimentos negativos, ainda que tais 

eventos tenham acontecido há décadas.  

 

Não importa quanto tempo tenha se passado, mas a dimensão e o 

modo como isso afetou a vida dos homens no mundo – além de 

como as pessoas passaram a encarar a tecnologia nuclear em seu 

cotidiano. Mesmo que não disponha de informações suficientes para 

assumir um posicionamento mais lúcido sobre o assunto, o fato é 

que, para o público leigo, essa tecnologia ficou marcada pela 

tragédia e até o momento, nem os meios de comunicação de massa 

nem as instituições que atuam no setor nuclear forneceram a esse 

público dados mais esclarecedores – e menos tendenciosos – sobre 

o assunto. E, assim, permanece na memória social um juízo de valor 

negativo no que se refere à questão nuclear muito mais pelo que 

ficou gravado na memória do que por um conhecimento mais 

profundo em torno do tema. 

 

Estamos, com isso, querendo falar sobre atribuição de valores e 

significados. Estamos nos reportando à forma como esses 

componentes são expressos nos discursos que dizem respeito ao 

setor nuclear e em como eles definem sentidos para esses textos. 

Estamos chamando a atenção para o fato de que se esse setor ainda 

hoje vivencia um estigma é porque há razões que condicionaram 

sua construção e sua manutenção. Razões que se vêem 

                                       
3 Não intencionamos aqui aprofundarmo-nos num questionamento maior acerca da 
diferença entre memória social e história, bem como caracterizar o termo “memória 
societal”, como o fez Davallon (1999). Nosso objetivo neste momento é apenas 
referenciar o leitor acerca de nossa compreensão generalizada do conceito  de 
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materializadas de forma incisiva tanto no discurso antinuclear como 

no das próprias instituições que desenvolvem essa tecnologia.  

 

Por mais paradoxal que possa parecer, não é difícil verificar a 

incidência do estigma no discurso pró-nuclear e basta aceitar a 

premissa de que tanto um lado como outro vivenciaram a mesma 

história para que se possa compreender essa afirmação. Trata-se 

simplesmente de perceber que todo discurso reporta-se a outro 

discurso e que ambos estão condicionados por fatores sócio-

históricos os quais influem em sua significação.  

 

Se uma palavra causa polêmica entre as pessoas é porque em sua 

memória encontram-se idéias cujos valores foram assimilados por 

meio de acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais 

etc., os quais provocaram controvérsias que, efetivamente, 

influenciaram aspectos importantes na vida dos homens e 

construíram sentidos para as suas opiniões. Se falar sobre 

tecnologia nuclear causa polêmica é porque sentidos negativos 

foram construídos em torno desse tema. É esse pensamento que 

norteia o presente trabalho, a partir do qual tentaremos 

compreender melhor essa idéia negativa a que está vinculado o 

termo “nuclear”.  

 

A noção de que o discurso das instituições do setor está 

condicionado pelas mesmas razões dos que se opõem a ele é o que 

nos faz acreditar que é isso que está contribuindo para manter o seu 

estigma, tornando os discursos dessas organizações ineficientes em 

seus propósitos quando se trata de divulgação científica. A situação 

não se modifica porque a idéia de perigo está presente tanto no 

discurso de ataque como no de defesa, mesmo que de forma 

implícita. Parece que há, nas instituições nucleares, uma certa 

tradição em defender-se, em provar que suas atividades não trazem 

                                                                                                     
“memória social”, que também é chamado de “memória discursiva” pela Análise de 
Discurso Francesa. 
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riscos à população. E uma tradição em atacar, por parte dos que são 

contra – uma vez que a história já mostrou que o perigo existe. 

 

Ao analisar alguns textos antinucleares, é bem provável que se 

encontrem várias afirmações às quais os textos pró-nucleares 

respondem. Poderíamos ilustrar essa situação tomando como 

exemplo os movimentos populares de preservação ambiental, o 

esforço de certas organizações não-governamentais, sites de 

iniciativa privada, além de textos jornalísticos, todos eles opondo-se 

à utilização da tecnologia nuclear. Paralelamente, se analisarmos os 

textos a favor, serão encontradas idéias – e mesmo expressões – 

muito similares aos dos que são contra, corroborando o que foi dito 

sobre o fato de um posicionamento fundamentar-se em um dado 

contexto. 

 

Se tudo falhar... ainda temos os planos de emergência. 
A seriedade com que as usinas nucleares tratam o tema 
segurança pode ser percebida, ainda, pelos chamados 
planos de emergência. Dede a época em que ocorreu o 
acidente de Three Miles Island, quando a usina não 
estava preparada para enfrentar um acidente daquela 
proporção, o setor nuclear entendeu a necessidade de 
estar sempre aperfeiçoando esses planos. E, de lá para 
cá, já se nota uma grande evolução. (Revista Brasil 
Nuclear, abril/junho de 2000) 
 
 
Falhas provocam incidente inédito e aumentam as 
dúvidas sobre a segurança da usina nuclear. (...) Os 
técnicos, contudo, não comemoraram. Era preciso 
localizar e corrigir o defeito. Nervosos, movimentaram 
controles, reviram as operações, esquadrinharam 
condutores – e nada. Enquanto isso, o segundo sistema 
automático de segurança entrou em funcionamento 
para evitar o estouro do tanque ao receber líquido em 
demasia (...). Nunca na história de 16 anos das 
centrais nucleares brasileiras ocorrera vazamento dessa 
proporção. (Revista Época, 24/09/01) 
 
 

Quando falamos sobre a polêmica desse tema, queremos antes de 

tudo partir do termo que remete a tal debate como uma forma de 

chegar até o conjunto de significados associados a esse termo. 

Tomamos o termo como um referencial, um critério para identificar 

o problema que tentamos elucidar. O item lexical aqui é uma 
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unidade demonstrativa, é um ponto que, situado num determinado 

contexto, remete a um posicionamento por meio dos valores 

historicamente atribuídos a ele.  

 

Este trabalho observa o discurso pró-nuclear e tenta encontrar, no 

interior dos enunciados da CNEN, os mecanismos que reproduzem 

seu estigma para, dessa forma, conhecer alguns aspectos do 

processo de produção desse discurso que, potencialmente, gera os 

efeitos de sentido negativos.  

 

Para tanto, optamos por analisar o discurso veiculado pelo site da 

sede da Comissão Nacional de Energia Nuclear por considerá-lo 

prototípico dessa problemática. Pretende-se encontrar discursos que 

se confrontam num mesmo enunciado. Acreditamos que tal relação 

existe de forma acentuada e que o site da CNEN demonstra, de um 

modo geral, o resultado de uma série de respostas e defesas a tudo 

o que se opõe a tecnologia com a qual trabalha, infiltrando o 

antinuclear em seu discurso e fragilizando toda e qualquer tentativa 

de aniquilar o estigma que carrega.  

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
LUGAR DE PARADOXOS: PELOS CAMINHOS DISCURSIVOS DO SETOR NUCLEAR 

 
26

 

II. Dimensões de um discurso 
 
 

2.1. Uma compreensão 

 

O termo “discurso” vem sendo tratado das mais diversas formas e 

possui definições distintas segundo a disciplina ou teoria em que 

estiver sendo abordado. Até aqui, estivemos considerando-o em 

linhas gerais e tentaremos, a partir deste momento, chegar a uma 

compreensão em torno do que seja discurso na perspectiva que 

acreditamos melhor se adequar a este trabalho. Segundo Fairclough 

(2001:21), esse termo é mais comumente usado na lingüística  

 

(...) com referência a amostras ampliadas de 
linguagem falada ou escrita. (...), esse sentido de 
‘discurso’ enfatiza a interação entre falante e 
receptor(a) ou entre escritor(a) e leitor(a); portanto, 
entre processos de produção e interpretação da fala e 
da escrita, como também o contexto situacional do uso 
lingüístico. ‘Texto’ é considerado aqui como uma 
dimensão do discurso: o ‘produto’ escrito ou falado do 
processo de produção textual. 

 

Estamos pensando o discurso exatamente nas linhas desse processo 

e concordamos com Fairclough cuja visão sobre o discurso possui 

três dimensões: a do texto, a da prática discursiva e a da prática 

social, propondo, assim, o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática discursiva 
(produção, distribuição, consumo) 

Prática social 

Texto 

Fig. 1 Concepção tridimensional do discurso 
(Fonte: Fairclough, 2001:101) 
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Em nosso entender, essa concepção tridimensional do discurso 

mostra que a prática social condiciona a prática discursiva, a qual 

interfere na produção, distribuição e consumo de um texto. Este 

último, por sua vez, pode exercer influências nas práticas sociais e 

discursivas uma vez que sempre estará sendo submetido a 

interpretações que poderão transformar, manter ou redirecionar tais 

práticas. 

 

Cada uma dessas dimensões precisa ser considerada em particular, 

mas elas não podem ser concebidas separadamente, como se 

fossem independentes umas das outras. Apesar de o esquema 

acima representado demonstrar uma dimensão envolvendo a outra, 

elas na verdade se inter-relacionam, constituindo-se mutuamente, 

atuando enquanto causa e conseqüência de sua própria existência 

num processo de constante elaboração de cada uma delas.  

 

Essas dimensões constam separadamente em quadros teóricos 

anteriores ao de Fairclough, que podem ser verificados nas obras de 

Michel Pêcheux e Michel Foucault, entre outros. Fairclough faz uma 

análise crítica desses quadros e, em nossa compreensão, ele os 

considera fazendo melhor sentido quando trabalhados em conjunto, 

pois acredita que esses quadros se complementam: o discurso não é 

apenas uma prática social nem apenas uma prática discursiva e 

muito menos apenas um produto textual, mas os três atuando ao 

mesmo tempo.  

 

Do ponto de vista social, encontram-se as questões concernentes 

aos contextos situacionais em que o discurso ocorre. Enquanto 

prática discursiva, ele é considerado sob o aspecto da produção e 

interpretação textual, como isso se forma e que efeitos de sentido 

pode produzir. Como texto, ele é um produto escrito ou falado da 

relação entre as dimensões anteriormente descritas. 
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2.2. Uma prática social 

 

Já dissemos que as palavras não significam por si mesmas, fora de 

contextos de uso, e que elas, ordenadas a partir da linguagem 

escrita ou falada, são a materialização das representações por meio 

dos discursos. “Na perspectiva discursiva, a linguagem só é 

linguagem porque faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque 

se inscreve na história” (ORLANDI, 1999:25).  

 

Um discurso compreende uma série de fatores que influencia sua 

estrutura e seus sentidos. Portanto, um discurso não é aleatório e, 

se aceitarmos que a linguagem representa uma forma de ação 

conjunta entre as pessoas, parece óbvio afirmar que o discurso é 

um fato social, que todo ele carrega uma história e que ele pode 

ser, ao mesmo tempo, instrumento de construção da realidade bem 

como dela uma conseqüência.  

 

Definir os discursos como práticas sociais implica que a 
linguagem verbal e as outras semióticas com que se 
constróem os textos são partes integrantes do contexto 
sócio-histórico e não alguma coisa de caráter 
puramente instrumental, externa a pressões sociais. 
Têm assim papel fundamental na reprodução, 
manutenção ou transformação das representações e 
das relações e identidades com que se definem numa 
sociedade (...). (PINTO, 1999:24) 

 

Para aceitar o discurso como uma prática social definida segundo 

um dado contexto histórico, acreditamos que também é preciso 

considerá-lo como algo em movimento, algo que está sempre se 

deslocando conforme as situações em que estiver sendo empregado. 

Falar em contexto histórico é remeter-se aos resultados das ações e 

reações humanas perante o mundo ao longo do tempo. Mais uma 

vez, movimento. Parte da explicação dessa dinâmica encontrada nos 

discursos talvez esteja na compreensão do funcionamento do 

raciocínio do homem e sua expressão, ou seja: na forma como ele 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
LUGAR DE PARADOXOS: PELOS CAMINHOS DISCURSIVOS DO SETOR NUCLEAR 

 
29

se processa e em como é explicitado por meio da linguagem para os 

outros indivíduos. 

 

O discurso é uma prática de linguagem, a palavra em movimento 

(ORLANDI, 1999:15), e assim o é porque o pensamento e a 

interação do homem com os seus pares estão em constante 

deslocamento, constituindo, desse modo, a essência do ato 

discursivo. Esse ato tanto pode criar como redefinir, manter, abolir 

ou contrapor posicionamentos. Assim: 

 

Os discursos não apenas refletem ou representam 
entidades e relações sociais, eles as constróem ou as 
constituem; diferentes discursos constituem entidades-
chave (sejam elas a ‘doença mental’, a ‘cidadania’ ou o 
‘letramento’ – e por que não dizer ‘o estigma 
nuclear’) de diferentes modos e posicionam as pessoas 
de diversas maneiras como sujeitos sociais (por 
exemplo, como médicos ou pacientes). (FAIRCLOUGH, 
2001:22)4 

 

Compreendemos essa realidade como o movimento efetivado no 

interior das três dimensões do discurso já abordadas neste trabalho 

e, mais particularmente, consideramos essas “entidades-chave” 

como uma espécie de resultante das interpretações que derivam 

desse movimento. 

 

A “entidade-chave” construída pelo discurso antinuclear parece ser o 

estigma e essa realidade pode ser ilustrada com um trecho do site 

do Greenpeace (2002): 

 

A energia nuclear é um dos erros tecnológicos, 
ecológicos, sociais e econômicos mais graves de nosso 
tempo. Catástrofes como a da Central Nuclear de 
Chernobyl e a mera existência dos resíduos radioativos 
(que representam um enorme perigo por dezenas de 
milhares de anos) são prova palpável de tudo isso. 
 

Ou ainda com o seguinte trecho do site jornalístico denominado 

“Relatório Alfa” (2002): 

                                       
4 Grifos nossos 
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‘Usinas nucleares brasileiras agüentam um Boeing 767.’ 
Quem bom, agora podemos ficar calmos. (...) Não é 
piada de halloween, apesar de ter acontecido em 31 de 
outubro. O atual presidente da Eletronuclear, Flávio 
Decat, afirmou (...) que “os estudos feitos na Alemanha 
mostram que nossas usinas nucleares (...) têm 
capacidade de manter segurança mesmo que um 
Boeing 767 caia lá”. (...) Ele citou (...) que “são 
estudos”, mas passou a maior parte do tempo dando as 
clássicas garantias de que as Usinas Nucleares são 
muito seguras. 
 

Esse mesmo discurso é, por sua vez, constituído por entidades-

chave que foram agregando valores ao longo do tempo e delineando 

o posicionamento antinuclear. Retornamos, então, à idéia de 

movimento: aquele realizado entre as três dimensões de um 

discurso na construção de um conhecimento, uma opinião, um 

estigma e assim por diante. 

 

 

2.3. Reflexões e reflexos 

 

As reflexões humanas produzem reflexos que interferem na 

existência dos indivíduos enquanto integrantes de uma sociedade. 

Esse fato leva a acreditar que todo discurso traz uma carga 

ideológica. Se ele é a materialização das representações, parece 

inevitável relacioná-lo aos posicionamentos e valores adotados pelas 

pessoas no decorrer de sua história. E é possível verificar com 

facilidade que a história está amplamente permeada por idelogias.  

 

Não se pretende, contudo, determinar a ideologia como um conjunto 

de representações e concordamos com Verón (1980) quando diz que 

 

(...) a noção de ideologia não pode mais ser confundida 
com a de representação porquanto a ideologia não é 
algo da ordem do conteúdo (ainda que aí ela também 
se manifeste), nem é, tampouco, da ordem da 
comunicação porquanto ela não se privilegia no 
momento da performance; em suma, a noção de 
ideologia não designa um produto, ‘um conjunto finito 
de mensagens’, mas uma ‘capacidade’, a de produzir 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
LUGAR DE PARADOXOS: PELOS CAMINHOS DISCURSIVOS DO SETOR NUCLEAR 

 
31

infinitas mensagens, devendo ela ser estudada como 
um conjunto de regras de produção de sentido, 
definível na sua condição de competência social.  

 

Assim compreendida, a ideologia “desenha” o discurso, definindo o 

seu deslocamento e produzindo inúmeros sentidos. “Enquanto 

prática significante, a ideologia aparece como efeito da relação 

necessária do sujeito com a língua e com a história para que haja 

sentido” (ORLANDI, 1999:48).  

 

Se algo significa para o homem é porque houve uma interpretação. 

Ao lidar com qualquer objeto simbólico, o ser humano produz 

significação, interpreta, trazendo à tona a história na qual está 

inserido bem como o seu conhecimento de mundo.  

 

Também é importante lembrar que a relação de confrontos 

ideológicos interfere na construção da realidade social influenciando, 

por conseqüência, na formação do conhecimento humano. 

Fairclough (2001:31) aponta que as abordagens críticas do discurso 

mostram como ele 

 

(...) é moldado por relações de poder e ideologias e os 
efeitos construtivos que o discurso exerce sobre as 
identidades sociais, as relações sociais e os sistemas de 
conhecimento e crença (...). 

 

Essas abordagens críticas, em nossa concepção, procuram 

evidenciar que esses “efeitos construtivos” são resultantes da 

interpretação dos homens perante a forma como o mundo se 

apresenta a eles. Fairclough (2001:50) ainda diz que 

 

(...) a interpretação é um processo ativo em que os 
sentidos a que se chegou dependem dos recursos usados 
e da posição social do intérprete e só ignorando esse 
processo dinâmico é que se pode construir textos que 
simplesmente produzem efeitos ideológicos sobre um 
recipiente passivo. 

 

Isso é particularmente interessante para este trabalho porque se há 

uma oposição por parte do público em relação ao discurso da CNEN, 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
LUGAR DE PARADOXOS: PELOS CAMINHOS DISCURSIVOS DO SETOR NUCLEAR 

 
32

é porque esse discurso é recebido com desconfiança, pois está 

firmada na memória social uma “entidade-chave”: o estigma 

nuclear, a lembrança de que se trata de algo nocivo. Existe uma 

história que definiu esse sentido e que orienta a interpretação das 

pessoas diante de qualquer texto sobre tecnologia nuclear. 

 

O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – 
afetado pela língua – com a história. É o gesto de 
interpretação que realiza essa relação do sujeito com a 
língua, com a história, com os sentidos. Esta é a marca 
da subjetivação e, ao mesmo tempo, o traço da relação 
da língua com a exterioridade: não há discurso sem 
sujeito. E não há sujeito sem ideologia. (ORLANDI, 
1999:47) 

 

Considerado nessa perspectiva, o raciocínio humano se processa a 

partir de um sistema de interpretações do indivíduo, o qual se 

encontra em constante atividade. A produção de sentidos se dá, 

então, na relação desse sistema com a exterioridade.   

 

Nesses termos, podemos dizer que, interpretando, o homem produz 

ideologia e torna-se um “ator social” ao expressá-la para seus 

semelhantes. Assim sendo, parece lógico dizer que este papel de 

“ator social” desempenhado pelo sujeito está circunscrito em sua 

relação com os outros sujeitos. É por causa da existência de um 

outro – mais amplamente, de uma exterioridade – que o discurso 

existe. 
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2.4. Os outros 

 

É da relação do homem com os outros que seu raciocínio engendra 

novas dimensões de significação no desenvolvimento do contexto 

sócio-histórico. Bakhtin (1992 [1929]:113) diz que  

 

toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo 
fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do 
ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em 
relação ao outro.  

 

O autor compreende a linguagem como resultado das relações 

sociais, como algo que só se concretiza porque existe alguém para 

quem o texto se reporta. Bakhtin não só parte desse princípio como 

também considera que as idéias de cada indivíduo estão 

entrecortadas pelas (e precisam das) idéias dos outros, afirmando 

que 

 

A idéia não vive na consciência individual isolada de 
um homem: mantendo-se apenas nessa consciência, 
ela degenera e morre. Somente quando contrai 
relações dialógicas essenciais com as idéias dos outros 
é que a idéia começa a ter vida, isto é, a formar-se, 
desenvolver-se, a encontrar e renovar sua expressão 
verbal, a gerar novas idéias. O pensamento humano 
só se torna pensamento autêntico, isto é, idéia, sob as 
condições de um contato vivo com o pensamento dos 
outros, materializado na voz dos outros, ou seja, na 
consciência dos outros expressa na palavra. É no 
ponto desse contato entre vozes-consciências que 
nasce e vive a idéia. A idéia é interindividual e 
intersubjetiva, a esfera da sua existência não é a 
consciência individual mas a comunicação dialogada 
entre as consciências. A idéia é um acontecimento 
vivo, que irrompe no ponto de contato dialogado entre 
duas ou várias consciências. Neste sentido a idéia é 
semelhante à palavra, com a qual forma uma unidade 
dialética. Como a palavra, a idéia quer ser ouvida, 
entendida e "respondida" por outras vozes e de outras 
posições. Como a palavra, a idéia é por natureza 
dialógica, ao passo que o monólogo é apenas uma 
forma convencional de composição de sua expressão. 
(BAKHTIN, 1981 [1963]:73) 
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Na perspectiva desse autor, todo discurso tem um caráter dialógico. 

Quando define o discurso, Bakhtin refere-se à sua constituição, 

como se ele fosse um tecido criado a partir de milhares de “fios 

dialógicos vivos” que inevitavelmente se tocam quando da 

elaboração do dizer. Esses “fios” correspondem ao discurso do outro 

que está presente no interior de qualquer constituição discursiva. 

Bakhtin diz que toda palavra é “pluriacentuada”; acentos 

contraditórios cruzam-se no seu interior, e o sentido se constitui 

nesse e por esse entrecruzamento.  

 

Essa concepção de discurso enquanto um “tecido de fios dialógicos 

vivos” conduz a um aprofundamento no processo da construção 

discursiva como um caminho para melhor compreender a existência 

da alteridade antagônica presente no discurso das instituições 

nucleares.  

 

É importante evidenciar essa alteridade, pois ela não corresponde 

simplesmente à sociedade, porém a algo que condena a tecnologia 

nuclear. Sob essa perspectiva, o discurso pró-nuclear pode ser 

identificado claramente como uma resposta ou uma argumentação 

construída a partir da relação com esse “outro”. Ou seja, esse 

discurso se define por causa das questões que são colocadas contra 

ele. 

 

Maingueneau (1997:119) sustenta que “a identidade discursiva está 

construída na relação com o Outro”. O autor ainda diz que 

 

 (...) toda unidade de sentido, qualquer que seja seu 
tipo, pode estar inscrita em uma relação essencial 
com uma outra, aquela do ou dos discursos em 
relação aos quais o discurso de que ela deriva define 
sua identidade. (MAINGUENEAU, 1997:120) 

 

Ele continua, afirmando que “um discurso não nasce, como 

geralmente é pretendido, de algum retorno às próprias coisas, ao 

bom senso etc., mas de um trabalho sobre outros discursos” 

(MAINGUENEAU, 1997:120). Assim, Maingueneau vai trabalhando a 
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noção de interdiscurso5 na qual todo dizer se remete a (ou tem 

relação com) outros dizeres. 

 

Quando a CNEN afirma que desenvolve “atividades para fins 

pacíficos”, ela não está apenas querendo dizer que sua área de 

atuação diz respeito a benefícios sociais, todavia quer deixar bem 

claro que não participa da indústria bélica e que por isso a 

população pode ficar tranqüila. E nesse dizer, a CNEN expõe o 

“outro” que delineia seu discurso, apreendendo do que foi dito o que 

considera necessário responder e do que não foi o que é preciso 

enfatizar. 

 

Sobre a questão da relação polêmica, Maingueneau (1997:123) diz: 

 

(...) os assuntos de controvérsia são previamente 
levantados em dois domínios: as zonas que já foram 
objeto de ataques e aquelas que ainda não foram 
debatidas. No primeiro domínio, o discurso filtra, 
entre os enunciados contra ele dirigidos, os temas aos 
quais lhe parece impossível não responder; no 
segundo, ele mesmo define pontos que, no conjunto 
dos textos do adversário, lhe parecem particularmente 
importantes. 

 

Isso parece mostrar de onde vem a preocupação que as instituições 

nucleares possuem em falar sobre a segurança e os objetivos de 

promoção do bem estar social gerado por suas atividades. Isso 

coloca em evidência os “fios dialógicos” desse discurso e a presença 

do antinuclear em cada uma das explicações consideradas mais 

relevantes para o setor que desenvolve essa tecnologia.  

 

 

                                       
5 Retomaremos essa noção mais adiante. 
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2.5. Para construir um dizer 

 

Fairclough (2001:90) afirma que o discurso é, entre outras coisas, 

uma prática social e, ao usar o termo ‘discurso’, o autor propõe 

“(...) considerar o uso de linguagem como uma forma de prática 

social e não como uma atividade puramente individual ou reflexo de 

variáveis situacionais”. Segundo o autor, isso tem várias 

implicações: 

 

Primeiro, implica ser o discurso um modo de ação, uma 
forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e 
especialmente sobre os outros, como também um 
modo de representação. (...) Segundo, implica uma 
relação dialética entre o discurso e a estrutura social, 
existindo mais geralmente tal relação entre a prática 
social e a estrutura social: a última é tanto uma 
condição como um efeito da primeira. Por outro lado, o 
discurso é moldado e restringido pela estrutura social 
no sentido mais amplo: pela classe e por outras 
relações sociais em nível societário, (...), por várias 
normas e convenções (...) e assim por diante. Os 
eventos discursivos específicos variam em sua 
determinação estrutural segundo o domínio social 
particular ou o quadro institucional em que são 
gerados. Por outro lado, o discurso é socialmente 
constitutivo. (...) O discurso contribui para a 
constituição de todas as dimensões da estrutura social 
que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: 
suas próprias normas e convenções como também 
relações, identidades e instituições que lhe são 
subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de 
representação do mundo, mas de significação do 
mundo, constituindo e construindo o mundo em 
significado. 

 

Essa prática parece ter fortes relações com duas características 

inerentes à condição humana: a ideologia e a interação social. E elas 

foram abordadas para que pudéssemos nos aproximar ainda mais 

dos mecanismos os quais acreditamos que constróem um discurso.  

 

Consideramos que na construção de qualquer dizer é possível 

encontrar razões culturais, políticas, econômicas, geográficas etc. 

que definem os posicionamentos discursivos. É, então, a ideologia 
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(relacionada à realidade sócio-histórica em que se apresenta) que 

vai condicionar o sentido de um discurso e não a palavra, pois esta 

muda de sentido segundo a formação discursiva em que estiver 

inscrita. Isto é, a mesma palavra pode significar diferentemente em 

discursos diversos.  

 

(...) É a formação discursiva que determina o que 
pode e deve ser dito, a partir de uma posição dada 
numa conjuntura dada. Isso significa que as palavras, 
expressões, etc. recebem seu sentido da formação 
discursiva na qual são produzidas. (ORLANDI, 
1999:108) 

 

Por formação discursiva compreende-se “todo o sistema de regras 

que funda a unidade de um conjunto de enunciados sócio-

historicamente circunscrito” (PÊCHEUX apud MAINGUENEAU, 

1998:68). Maingueneau (1998:68) afirma que “ao falar de formação 

discursiva consideramos que ‘para uma sociedade, uma posição e 

um momento definidos apenas uma parte do dizível é acessível, que 

esse dizível forma sistema e delimita uma identidade”.  

 

Com isso, pode-se afirmar que as palavras “mudam de sentido 

segundo as posições mantidas pelos que as empregam, o que 

significa que elas tomam seu sentido em referência a essas posições 

(...)” (PÊCHEUX apud ORLANDI, 1999:108).  

 

Aceitando-se que o sentido muda conforme as posições dos sujeitos, 

percebe-se que não existe homogeneidade e/ou estabilidade num 

dizer. Isso nos reporta ao conceito de metáfora definido por Lacan 

(apud ORLANDI, 1999:44) como sendo “a tomada de uma palavra 

por outra”. 

 

Em princípio, não há sentido sem metáfora. As 
palavras não têm, nessa perspectiva, um sentido 
próprio, preso à sua literalidade. Segundo Pêcheux 
(1975), o sentido é sempre uma palavra, uma 
expressão ou uma proposição por uma outra palavra, 
uma outra expressão ou uma proposição; e é por esse 
relacionamento, essa superposição, essa transferência 
(metaphora), que elementos significantes passam a 
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se confrontar, de modo que se revestem de um 
sentido. Ainda segundo este autor, o sentido existe 
exclusivamente nas relações de metáfora (realizadas 
em efeitos de substituição, paráfrases, formação de 
sinônimos) das quais uma formação discursiva vem a 
ser historicamente o lugar mais ou menos provisório. 
(ORLANDI, 1999:44) 

 

Partindo dessa afirmação, pensamos que a construção de um 

discurso é algo desprovido de linearidade e caracterizado pela 

contradição e heterogeneidade próprias do dizer. Assim, um 

discurso não é algo definitivo em seus sentidos, porém fluido, 

deslocável, adaptável a circunstâncias das mais diversas ordens e às 

formações discursivas pelas quais estiver sendo orientado. 

 

Para se compreender o modo pelo qual um dizer é construído, é 

preciso levar em consideração o processo de produção dos sentidos 

e os fatores que aí estão incluídos: a pluralidade, os paradoxos, as 

metáforas, as associações, a memória, enfim, o que puder interferir 

para que um discursivo tome um ou outro rumo. 

 

 

2.6. Para compreender o dito 

 

Os argumentos trazidos até este ponto se baseiam em duas teorias: 

a Análise Crítica do Discurso (ACD) e a Análise de Discurso Francesa 

(ADF). Embora elas adotem concepções diferentes das noções de 

sujeito e de mundo6, essas duas vertentes teóricas podem ser 

combinadas em alguns pontos para melhor explicitar o fenômeno 

que estamos estudando. 

 

A ACD parece convergir com a ADF na medida em que nesta última 

“procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do 

homem e da sua história” (ORLANDI, 1999:15).  

                                       
6 Para a ADF o sujeito é historicamente determinado e o mundo já está formado, a 
ACD considera o sujeito como alguém ativo, construtor da história, atuante em um 
mundo que está sempre inacabado. 
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Continuando esse raciocínio, Orlandi afirma que, por meio desse 

estudo, se pode conhecer melhor o ser humano em sua capacidade 

de significar e significar-se e diz: 

 

A Análise de Discurso concebe a linguagem como 
mediação necessária entre o homem e a realidade 
natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna 
possível tanto a permanência e continuidade quanto o 
deslocamento e a transformação do homem e da 
realidade em que ele vive. O trabalho simbólico do 
discurso está na base da produção da existência 
humana. (ORLANDI, 1999:15) 
 

A Análise de Discurso (AD) funciona como uma forma de 

compreender o dizer pelo movimento dos sentidos que ele promove. 

Sem tocar nas especificidades da ADF e da ACD, Maingueneau 

(1998:13) formula um conceito mais abrangente a respeito dessa 

disciplina, preferindo defini-la como algo que  

 

em vez de proceder a uma análise lingüística do texto 
em si ou a uma análise sociológica ou psicológica de 
seu ‘contexto’, visa articular sua enunciação sobre um 
certo lugar social. Ela está, portanto, em relação com 
os outros gêneros de discurso trabalhados nos setores 
do espaço social (um café, uma escola, uma loja...) ou 
nos campos discursivos (político, científico...) 

 

Quando se refere à ADF, Maingueneau (1998:70), afirma que “essa 

corrente teve suas bases teóricas pulverizadas e foi, 

progressivamente, marginalizada.” No entanto, o autor diz que a 

ADF ainda pode ser levada em conta nos estudos do discurso 

quando tomada de forma ampla, como um grupo de pesquisas que 

consideram o caráter histórico de um discurso; “refletem sobre a 

inscrição do sujeito” num dizer; utilizam-se das teorias da 

enunciação lingüística; e/ou observam a interdiscursividade nos 

textos. 

 

A ADF considera a relação língua-discurso-ideologia e a produção de 

sentidos daí decorrente no intuito de descobrir como um objeto 

simbólico está investido de significância. Segundo Pêcheux (1990), 
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todo discurso oferece lugar à interpretação a partir de “pontos de 

deriva” encontrados em qualquer parte de sua constituição e diz que 

é nesses pontos que a análise de discurso pretende trabalhar. O 

autor ainda afirma que 

 

(...) é neste ponto que se encontra a questão das 
disciplinas de interpretação: é porque há o outro nas 
sociedades e na história, correspondente a esse outro 
próprio ao linguageiro discursivo, que aí pode haver 
ligação, identificação ou transferência, isto é, existência 
de uma relação abrindo a possibilidade de interpretar. E 
é porque há essa ligação que as filiações históricas 
podem-se organizar em memórias, e as relações sociais 
em redes de significantes (PÊCHEUX, 1990:53)  

 

A presente investigação parte de alguns desses “pontos de deriva”, 

usando a ACD, a ADF e outras teorias que serão abordadas a seguir, 

para juntas constituir um dispositivo analítico mais abrangente na 

interpretação da problemática discursiva da CNEN. 

 

 

2.6.1. Textos por entre textos 

 

Se uma expressão não significa por si mesma, pois depende de um 

contexto sócio-ideológico e cultural que vai lhe atribuindo valores ao 

longo do tempo, não há um enunciado que seja dito sem que exista 

um passado que tenha condicionado suas possíveis significações 

bem como um presente que vai moldando seu significado conforme 

a situação e até mesmo recriando-o. Assim, um discurso pode ser 

considerado como um encadeamento ideológico cuja estrutura se 

formou muito antes dele existir e que o momento presente vai 

recortando o que se pode e deve dizer.  

 

Isso nos coloca diante da noção de memória discursiva trabalhada 

pela ADF, na qual o passado condiciona tanto a produção como a 

interpretação de um dado. O que foi dito antes fundamenta tanto a 

argumentação como a compreensão efetivadas no tempo presente. 

É “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob 
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a forma do pré-construído, o já-dito na base do dizível, sustentando 

cada tomada da palavra” (ORLANDI, 1999:31) e oferecendo 

subsídios para cada interpretação. 

 

A humanidade cria e assimila valores ao longo do tempo porque isso 

faz parte de sua realidade e da construção do seu saber. Eles são a 

marca da relação entre as pessoas e o mundo. E são eles que 

condicionam a própria memória, fazendo com que se tenha a 

impressão de que o dizer só pode ser efetivado a partir de 

determinadas maneiras, limitando, assim, as possibilidades de 

argumentação e interpretação. 

 

Isso pode ser verificado na ênfase que as instituições do setor 

nuclear colocam sobre a questão da segurança em seus discursos. 

Ao invés de manter-se fora do conflito, seu dizer traz a lembrança 

do perigo, das tragédias que envolveram essa tecnologia e da 

necessidade de proteger-se contra ela. Mesmo garantindo em seu 

discurso que suas atividades não trazem riscos à população, essas 

instituições vivenciam um grande paradoxo ao se exprimirem, como 

se houvesse apenas aquela forma de se expressar. E assim, mesmo 

contra a vontade daqueles que o constróem, o atual discurso pró-

nuclear carrega o antinuclear em suas palavras. É uma 

determinação histórica da relação de ataque dos que são contra e 

defesa dos que são a favor – mesmo que essa defesa exista apenas 

a partir da pressuposição de um ataque ou qualquer outra 

manifestação que se oponha à tecnologia nuclear.  

 

A AD serve como um instrumento para compreender os efeitos de 

sentido dessa relação. Ela surge como uma prática de leitura que 

“consiste em considerar o que é dito em um discurso e o que é dito 

em outro, o que é dito de um modo e o que é dito de outro, 

procurando escutar o não-dito naquilo que é dito, como uma 

presença de uma ausência necessária” (ORLANDI, 1999:34). 
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Essa “ausência presente” remete às noções que tratam do fenômeno 

da presença do outro e que recebem denominações diferentes 

conforme a linha teórica que pertencem. Neste trabalho, foram 

abordadas as noções de dialogismo e interdiscursividade nas quais 

verifica-se que todo discurso está permeado por outros discursos 

porque deles precisa para poder existir. Mesmo que implicitamente, 

o fato é que um dizer geralmente corresponde a outro. 

 

O conceito de “intertextualidade constitutiva” (ou “interdiscurso” 

para a ADF) permite verificar certos mecanismos referentes à 

memória discursiva no processo de formação de um texto. De 

acordo com Fairclough (2001:114), 

 

Intertextualidade é basicamente a propriedade que têm 
os textos de ser cheios de fragmentos de outros textos, 
que podem ser delimitados explicitamente 
(intertextualidade manifesta) ou mesclados 
(intertextualidade constitutiva) e que o texto pode 
assimilar, contradizer, ecoar ironicamente e assim por 
diante. Em termos da produção, uma perspectiva 
intertextual acentua a historicidade dos textos: a 
maneira como eles sempre constituem acréscimos às 
‘cadeias de comunicação verbal’ existentes (Bakhtin, 
1986:94), consistindo em textos prévios aos quais 
respondem. (...) E em termos de consumo, uma 
perspectiva intertextual é útil para acentuar que não é 
apenas o ‘texto’, nem mesmo apenas os textos que 
intertextualmente o constituem, que moldam a 
interpretação, mas também os outros textos que os 
intérpretes variavelmente trazem ao processo de 
interpretação.7  

 

Essas considerações reforçam a nossa tese de que o discurso da 

CNEN responde a outro discurso: aquele que está contra a 

tecnologia nuclear. E assim vai delineando o seu texto numa 

argumentação contraditória que “ecoa” o discurso antinuclear. Não 

existe discurso autônomo, mas é importante ressaltar que o 

discurso pró-nuclear não consegue sair para outra cadeia de 

significados porque simplesmente continua respondendo ao que 

considera vir ao seu encontro. 
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A sociedade, por sua vez, traz na memória sentidos os quais 

vinculam a tecnologia nuclear ao perigo e mantém alimentada essa 

interpretação não apenas porque não dispõe de maiores 

esclarecimentos nem pelo fato de as mídias não oferecerem outras 

perspectivas sobre o assunto, mas também na medida em que o 

discurso pró-nuclear apenas defende-se dessa mesma interpretação. 

As instituições do setor parecem pressupor que o público precisa e 

deseja saber o quanto está protegido do que considera “perigo 

nuclear”.  

 

Essa pressuposição parte de uma imagem que a CNEN constrói de 

seu público para dizer o que pretende. Assim, ela vai elaborando 

seus discursos na crença de que oferece as informações que lhe são 

solicitadas. Essa pressuposição pode ser verificada por meio dos 

significados agregados às expressões que o setor nuclear utiliza 

para a construção de seus discursos e, conseqüentemente, na 

mensagem implícita e negativa que o público não deixa de perceber, 

não apenas porque essas expressões são associadas a significados 

indesejáveis pela CNEN, mas também porque a sociedade possui 

uma imagem bem definida – e baseada em fatos verídicos ocorridos 

no passado – acerca do que seja tecnologia nuclear. 

 

 

2.6.2. Imagens pressupostas, idéias implícitas 

 

Se aceitarmos o discurso como uma relação dialógica, também 

deveremos concordar que ele é construído pelas imagens que 

fazemos de nós e dos outros, a partir das posições em que os 

envolvidos no discurso se encontram.  

 

(...) a relação que se processa pela seqüência verbal 
emitida por um destinador em relação a um 
destinatário não é puramente informativa, mas abarca, 
além do efeito de ‘sentido’ pensado por M. Pêcheux, 

                                                                                                     
7 Grifos nossos 
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uma relação de intersubjetividade. (OSAKABE, 
1999:53) 

 

Compreendemos que essa relação de intersubjetividade pode ser 

verificada na maneira pela qual um discurso se apresenta, pelos 

termos nele utilizados e pela mensagem que se pretendeu emitir. 

Em suma, nas razões pelas quais se utilizaram determinados termos 

e não outros para se construir um dizer. 

 

Isso permite que se construam as imagens mútuas dos 

enunciadores ou comunicadores no discurso. Michel Pêcheux (1990) 

afirma que em todo processo discursivo ocorre a existência de 

formações imaginárias. Em relação a isso, ele trata das questões 

concernentes aos lugares em que os indivíduos se encontram e de 

como esses lugares podem condicionar as imagens que são criadas 

para se produzir um dizer.  

 

O autor diz que esses lugares são “determinados na estrutura de 

uma formação social” (PÊCHEUX, 1990:82), assim, posições como 

“patrão” e “empregado” ou “político” e “eleitor”, por exemplo, vão 

definindo um dizer segundo os valores característicos dessas 

posições e as idéias que os constituem. Pêcheux lembra que seria 

ingênuo supor que essas posições funcionam exatamente de acordo 

com suas atribuições no interior de um discurso, mas que, na 

verdade, elas se encontram aí representadas, presentes, mas 

transformadas.  

 

Essa “presença transformada” poderia ser exemplificada na forma 

como um político apresenta-se aos eleitores. Ele assim o faz não 

apenas por causa da autoridade que socialmente é conferida ao seu 

papel, mas também porque ele parte da imagem que faz do que o 

eleitorado espera dele: da posição de político, tenta colocar-se na 

posição do eleitor para delinear o seu discurso e atender às 

expectativas que ele acredita existirem sobre as funções que exerce. 

Ele não fala apenas a partir do seu papel de político: embora 
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presente, esse papel está transformado pela imagem de uma 

possível expectativa do eleitorado. 

  

(...) o que funciona nos processos discursivos é uma 
série de formações imaginárias que designam o lugar 
que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a 
imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do 
lugar do outro. Se assim ocorre, existem nos 
mecanismos de qualquer formação social regras de 
projeção, que estabelecem as relações entre as 
situações (objetivamente definíveis) e as posições 
(representações dessas situações). (PÊCHEUX, 
1990:82) 

 

Portanto, essas regras de projeção estabelecem a situação do 

político – cujas atribuições são objetivamente definíveis – e sua 

posição, concretizada por meio de seu discurso a partir das 

representações dessa situação as quais são geradas por formações 

imaginárias.  

 

Nessa mesma linha, poderemos enquadrar o que ocorre com o 

discurso da CNEN: de sua situação enquanto autoridade científica, 

ela se projeta para a posição de defesa que assume em seu dizer, 

atuando a partir das imagens que cria sobre a demanda de 

informação daqueles que ocupam a posição de seus ouvintes. Dessa 

forma, é possível atestar que seu discurso não contém apenas 

dados científicos que informam sobre as atividades das instituições 

nucleares no Brasil. Na realidade, esses dados estão transformados 

por aquelas imagens e dizem muito mais do que seria necessário 

dizer, pois, além de informar, eles tentam convencer. 

  

Pêcheux propõe dois esquemas de formações imaginárias para 

ilustrar como essas projeções interferem nas condições de produção 

do discurso: 
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Quadro geral das formações imaginárias 

 

Expressão desig- 
nando as formações 
imaginárias 

Significação  
da expressão 

Questão implícita cuja 
“resposta” sustenta a 
formação imaginária 
correspondente 

 Imagem do lugar de A pelo 
sujeito situado em A 

“Quem sou eu para lhe 
falar assim?” 

1A(A) 
 
 

1A(B) 
 Imagem do lugar de B pelo 

sujeito situado em A 
“Quem é ele para eu lhe 
falar assim?” 

 Imagem do lugar de B pelo 
sujeito situado em B 

“Quem sou eu para que 
ele me fale assim?” 

1B(B) 
 
 

1B(A) 
 Imagem do lugar de A pelo 

sujeito situado em B 
“Quem é ele para que ele 
me fale assim?” 

 
 

Expressão desig- 
nando as formações 
imaginárias 

Significação  
da expressão 

Questão implícita cuja 
“resposta” sustenta a 
formação imaginária 

A          1A(A) “Ponto de vista” de A 
sobre R 

“De que lhe falo eu?” 

B         1B(B) 
 

“Ponto de vista” de B 
sobre R 

“De que ele me fala?” 

Fonte: Osakabe (1999:54) 
 

Osakabe, de onde tiramos esses quadros, complementa esses 

esquemas mencionando a “relação atuacional e pragmática entre A 

e B”. O autor diz que a principal pergunta não se encontra em A ou 

B, porém sobre eles: “O que A pretende falando dessa forma?”. A 

questão se desdobra em duas outras: “O que A pretende de B 

falando dessa forma?” “O que A pretende de A falando dessa 

forma?” 

 

Essas perguntas instauram um novo elemento nas 
condições gerais de produção, na medida em que elas 
colocam em jogo não apenas a imagem que A e B 
fazem de si, entre si, ou sobre o referente, mas 
também na própria natureza do ato que A pratica ao 
falar de determinada forma e da natureza do ato que A 
visa em B. (OSAKABE, 1999:55) 

 

Foi dito que não há discurso sem uma razão que dê origem à sua 

existência. Um texto geralmente responde a outro e assim pretende 

atingir determinados objetivos. Isso não quer dizer que o discurso 

seja desprovido de características próprias, no entanto ele é 

A 

B 
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expresso segundo as relações entre seus participantes e a situação 

em que ocorre – tal como o discurso científico, o econômico, o 

político, por exemplo, e as particularidades que definem cada um 

deles. 

 

Osakabe (1999) sustenta que, se num primeiro momento é o 

locutor que se sobressai enquanto agenciador de um discurso, num 

nível mais profundo observa-se que o ouvinte é um agente indireto 

desse mesmo discurso na medida em que é a própria justificativa da 

existência desse dizer. O autor afirma que é do tipo de relação entre 

locutor e ouvinte que depende o tipo de ação executada pelo locutor 

por meio de seu discurso.  

 

Um eu não define, por si só, a ação a ser 
empreendida; é preciso que ele tenha sua imagem  do 
tu ou que o tu forneça essa imagem. (...) Mas, uma 
vez que a imagem se acha definida, há que se definir 
um tipo de ação, sem a qual o discurso não tem razão 
de ser, e tal ação não se define senão à medida que 
sejam visados alguns resultados no próprio ouvinte. 
(p.59) 

 

Abordando a questão das intenções de um discurso e seus efeitos, 

J.L. Austin leva a refletir sobre os “atos de linguagem”, propondo 

que falar é agir visando a determinados objetivos. Assim, Austin 

(1990:10) instaura um novo paradigma teórico, considerando “a 

linguagem como ação, como forma de atuação sobre o real, e 

portanto de constituição do real, e não meramente de representação 

ou correspondência com a realidade.” O autor diz que isso se dá de 

forma consciente e que as pessoas examinam a situação que as 

rodeia para que possam definir o que e quando dizer aquilo que 

querem ou sentem, pois, geralmente, ao falar, se pretende obter 

determinados efeitos e que, para obtê-los, é preciso utilizar as 

palavras que se julga adequadas.  

 

Dizer algo freqüentemente, ou até normalmente, 
produzirá certos efeitos ou conseqüências sobre os 
sentimentos, pensamentos, ou ações dos ouvintes, ou 
de quem está falando, ou de outras pessoas. E isso 
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pode ser feito com o propósito, intenção ou objetivo 
de produzir tais efeitos. (AUSTIN, 1990:89) 

 

Pensando na relação entre fala, intenção e efeito, Austin distingue 

três componentes dos atos de fala, classificando-os como “locução”, 

“ilocução” e “perlocução”. A “locução”, oferece as condições 

necessárias para que se utilize a linguagem de forma inteligível para 

um grupo – é a produção lingüística em seu aspecto relativo à 

fonética, à gramática e à semântica. A “ilocução” seria o próprio ato 

intencional de dizer alguma coisa inteligível e a “perlocução” o efeito 

produzido em decorrência do ato de dizer. 

 

Para Austin, os atos de fala ilocucionais não são verdadeiros nem 

falsos porque não afirmam nem negam, mas agem. Trata-se de um 

fazer e não de um “afirmar” ou “asserir”. Não importa se o que se 

está dizendo é falso ou verdadeiro, porém se atingiu ou não seu 

objetivo, se foi feliz ou infeliz. Ao se falar, nem sempre serão 

obtidos os resultados esperados, pois o discurso poderá estar sujeito 

a interferências que prejudicam esses resultados, como, por 

exemplo, a incompetência institucional para realizar esses atos. 

 

Já que nossos atos são atos, sempre temos que nos 
lembrar da distinção entre produzir efeitos ou 
conseqüências que são intencionais ou não 
intencionais; e entre (I) quando a pessoa que fala 
tenciona causar um efeito que pode, contudo, não 
ocorrer e (II) quando a pessoa que fala não tenciona 
causar um efeito ou tenciona deixar de causá-lo e, 
contudo, o efeito ocorre. (AUSTIN, 1990:92) 

 

Isso acontece porque o auditório para o qual um discurso é dirigido 

é constituído por diversos fatores sociais, políticos, culturais, 

históricos etc. que podem favorecer ou dificultar a eficiência do ato 

ilocucionário, conforme a situação em que se apresenta. Assim, 

podemos concluir que, para um discurso atingir seus objetivos, é 

preciso que ele esteja em consonância com tais fatores a fim de que 

tenha força e significado diante de seu auditório e desse modo 

consiga garantir sua execução satisfatoriamente. Discurso feliz é, 
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pois, aquele que obtém os efeitos intencionados no auditório para o 

qual se dirige. 

 

Por auditório, entendemos “como o conjunto daqueles que o orador 

quer influenciar com sua argumentação. Cada orador, de uma forma 

mais ou menos consciente, pensa naqueles que procura persuadir e 

que constituem o auditório ao qual se dirigem seus discursos” 

(PERELMAN, 1996:22). Partindo do princípio de que um discurso 

está fundamentado nas imagens construídas acerca de seu auditório 

e nos atos que se pretende com a efetivação desse dizer, 

consideramos relevante para o nosso trabalho a questão dos “atos 

de fala” na medida em que acreditamos que pensar a relação entre 

ilocução e intenção permitirá ter uma idéia mais clara sobre as 

interferências ocorridas durante o processo de construção discursiva 

da CNEN. 

 

É interessante observar que existem algumas regras as quais 

determinam a felicidade de um discurso. Austin (1990:30) afirma 

que muitas coisas precisam “ocorrer de modo adequado para 

podermos dizer que realizamos, com êxito, nossa ação” e espera 

descobrir essas coisas “pela observação e classificação de casos em 

que algo sai errado e nos quais o ato redunda, pelo menos em 

parte, em fracassar”. É o que ele chama de “doutrina das coisas que 

podem ser ou resultar malogradas” ou “doutrina das infelicidades”.  

 

Isto posto, Austin enuncia um esquema de regras necessárias para 

o funcionamento feliz de um ato ilocucionário: 

 

(A.1) Deve existir um procedimento 
convencionalmente aceito, que apresente determinado 
efeito convencional e que inclua o proferimento de 
certas palavras, por certas pessoas, e em certas 
circunstâncias; e além disso, que 
(A.2) as pessoas e circunstâncias particulares, em 
cada caso, devem ser adequadas ao procedimento 
específico invocado. 
(B.1) O procedimento tem de ser executado, por 
todos os participantes, de modo correto e 
(B.2) completo. 
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(Γ.1) Nos casos em que (...) o procedimento visa às 
pessoas com seus pensamentos e sentimentos, ou 
visa à instauração de uma conduta correspondente 
por parte de alguns dos participantes, então aquele 
que participa do procedimento, e o invoca deve de 
fato ter tais pensamentos ou sentimentos, e os 
participantes devem ter a intenção de se conduzirem 
de maneira adequada e, além disso, 
(Γ.2) devem realmente conduzir-se dessa maneira 
subseqüentemente. (AUSTIN, 1990:31) 

 

O autor diz que a transgressão de qualquer uma dessas regras 

resulta num proferimento malogrado e as distingue por meio de 

letras gregas e latinas para explicitar as diferenças de malogro entre 

elas. A transgressão de A e B diz respeito à institucionalidade, 

autoridade, corretude e completude do ato, enquanto a de Γ 

corresponde à sua seriedade institucional. Dessa forma, se, por 

exemplo, uma pessoa é nomeada para assumir um cargo, sua 

nomeação será inválida se aquele que realizou o ato de nomear não 

estiver instituído de autoridade para tal ou se essa pessoa não tiver 

competência para assumir o cargo – assim, podemos dizer que esse 

ato foi infeliz, pois não teve efeito (transgressão do tipo A.2). Por 

outro lado, se aquele que nomeou tinha autoridade para tanto, mas 

assim o fez sem pretender que a pessoa nomeada assumisse o 

cargo de fato, seu ato, embora legítimo, não foi consumado porque 

não teve seriedade institucional (transgressão do tipo Γ.1). 

 

A lista de infelicidades é praticamente infindável e o objetivo dos 

exemplos acima descritos foi apenas ilustrar algumas possibilidades 

de um ato fracassar. O fato de se intencionar uma determinada ação 

não quer dizer que ela alcance o resultado esperado, pois entre 

intenções, atos e efeitos podem ocorrer inúmeras infelicidades. 

 

Ao mencionar que uma ilocução corresponde a uma intenção, é 

preciso concordar que a todo ato ilocucionário corresponde uma 

perlocução, ou seja, um efeito. Tentando exemplificar alguns atos 

perlocucionários, Searle (apud OSAKABE, 1999:58), diz: 
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(...) se eu sustento um argumento, posso persuadir, ou 
convencer meu interlocutor; se lhe peço alguma coisa, 
posso conduzi-lo a fazer o que lhe peço; se lhe forneço 
uma informação posso convencê-lo (esclarecê-lo, 
edificá-lo, inspirá-lo, fazê-lo tomar consciência). 

 

Mas o sucesso em se sustentar um argumento, pedir alguma coisa 

ou fornecer uma informação depende da situação em que se dá o 

discurso, das relações estabelecidas entre os interlocutores, de suas 

respectivas posições nesse discurso e das formações imaginárias daí 

provenientes. Portanto, esse sucesso pode ou não ser obtido, pois 

mesmo que se tenha uma firme intenção em um discurso, ela pode 

ser malograda por fatores que estão muito além dos objetivos de 

quem aciona um dizer. Então, “‘pedir alguma coisa’ pode ter como 

conseqüência ‘irritar’; ‘fornecer uma informação’ não conduz 

necessariamente a uma convicção” (OSAKABE, 1999:61). Assim, 

dizer que “existe segurança” não leva definitivamente a crer que 

não há perigo...   

 

“(...) todo ato ilocucionário requer como regra geral a 
existência de um aparelho externo de regras que o 
justificam e garantem sua consecução. (...) Assim, 
parece ser lícito considerar o ato perlocucionário como 
uma condição fundamental do ato ilocucionário, quer 
enquanto formulação explícita, quer enquanto condição 
pressuposta.” (SEARLE apud OSAKABE, 1999:65) 

 

Mesmo tendo a consecução de seu discurso garantida, a CNEN 

precisa pressupor o que é necessário ser dito para que se tente 

obter o efeito intencionado em seu auditório. No entanto, todo o seu 

esforço discursivo em garantir a segurança e o uso pacífico de suas 

atividades se vê malogrado quando se verifica que o público reage 

negativamente a essa tentativa. Isso sugere que as pressuposições 

que a CNEN elabora para delinear o seu discurso parecem estar 

equivocadas, pois ele não tem força para convencer seu auditório 

daquilo que sustenta.  

 

Levando em conta que o ato de pressupor é “um apelo a outrem 

(...) compreendido em relação a um destinatário” (DUCROT, 
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1977:110), acreditamos que ele se caracteriza como um mecanismo 

fundamental no processo de construção discursiva. Considerando 

que não há discurso se não houver auditório, parece inevitável 

aceitar o fato de que, sem pressuposições, o discurso não se 

concretiza. É a imagem do “tu”, associada às intenções referentes a 

essa imagem, que faz com que se parta de algum ponto para 

construir o que se tem a dizer. 

 

O que se sustenta neste trabalho é que a principal causa do 

insucesso do discurso da CNEN encontra-se num conjunto de 

pressuposições negativas acerca do que seu auditório espera dela. 

Existe um descompasso entre suas intenções e o tipo de discurso 

proferido em relação ao seu auditório. O processo de elaboração 

desse discurso é repleto de imagens “impregnadas” pelo 

antinuclear, fragilizando os argumentos da instituição. O auditório, 

por sua vez, desautoriza o dizer da CNEN por desconfiar dele e a 

instituição não consegue chegar a um ponto onde seu discurso 

tenha força para superar o impasse que vivencia. 

 

Ducrot (1972:102) assevera que “para compreender o fenômeno da 

pressuposição, devemos então ligá-lo à idéia de que o discurso (...) 

tem uma estrutura, e de que a conservação dos pressupostos é uma 

das leis definidoras dessa estrutura”. No discurso da CNEN, verifica-

se que a manutenção de seus pressupostos atua contra a própria 

instituição e põe em questão a segurança de suas atividades, 

enfraquecendo, desse modo, toda a estrutura do discurso pró-

nuclear.  

 

Do outro lado, existe o posicionamento antinuclear que faz uma 

outra leitura sobre as intenções e pressuposições do discurso pró-

nuclear. Essa leitura termina por contestar os pressupostos que 

intuiu (imagem que B faz da imagem que A tem do referente) e isso 

corresponde a declarar inútil, sem objeto, o enunciado ao qual se 

opõe (DUCROT, 1977:102). Se um discurso não tem força para 

fazer valer seus argumentos, não tem condições de enfrentar com 
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sucesso uma oposição. Se não tem sucesso, é porque o que 

sustenta em sua fala é inútil enquanto instrumento para se atingir 

os objetivos pretendidos. Ainda sobre a contestação dos 

pressupostos, Ducrot (1972:103) diz que 

 

(...) a recusa leva à rejeição do diálogo oferecido pelo 
interlocutor no momento em que fala. Leva, portanto, 
também a acusar o adversário não somente de ter dito 
coisas falsas, mas de ter agido de forma absurda. Com 
efeito, a fala dele, como toda fala, punha a estrutura de 
um diálogo ulterior, e por causa disto pedia uma 
seqüência, abria uma troca. Mas, ao mesmo tempo, 
impunha a essa troca condições inaceitáveis, tornava 
impossível a seqüência que pedia e de que tinha 
necessidade para realizar-se como fala significativa.  

 
Isso sugere que os pressupostos da CNEN levam à concretização de 

um discurso inaceitável para o seu auditório e, no lugar de obter 

uma reação favorável ao que foi dito, culminando na adesão do 

público à tecnologia nuclear, esse discurso tem sua seqüência 

interrompida exatamente pelo fato de conter elementos 

considerados falsos e/ou absurdos. 
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III. Metodologia 
 

 
3.1. Seleção do corpus 

 
O material selecionado para nossa pesquisa está constituído por dois 

blocos de textos que se opõem em suas argumentações quanto à 

tecnologia nuclear. O primeiro bloco está representado pelo site da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear e o segundo está formado por 

um conjunto de textos provenientes de periódicos e sites.   

 

Escolhemos o site da CNEN primeiramente porque se trata do órgão 

federal responsável pelo controle e licenciamento de todas as 

instituições nucleares existentes no país. A sua representatividade 

também se faz proeminente na medida em que os textos veiculados 

pelo site desse órgão abordam satisfatoriamente o que, de uma 

forma geral, constitui o discurso sobre tecnologia nuclear 

disseminado pelas instituições do setor, seja em mídia impressa ou 

qualquer outra.  

 

A diversidade dos veículos na constituição do segundo bloco explica-

se pelo fato de que consideramos relevante mostrar que o discurso 

que se contrapõe ao da CNEN não parte de uma iniciativa específica 

– como, por exemplo, um jornal que se coloca particularmente 

contra uma instituição. Esse discurso opositor, na realidade, se 

multiplica entre as mídias de massa e vários outros meios dirigidos 

ao público leigo que reproduzem ou fazem referências às 

informações veiculadas por essas mesmas mídias. 

 

A idéia de se fazer esse confronto discursivo surgiu a partir da 

necessidade de mostrar que o “outro” para o qual os enunciados 

pró-nucleares se dirigem realmente existe. Observamos que era 

relevante expor esse “outro” para que se pudesse compreender as 

razões da posição defensiva do discurso da CNEN. Isso parece claro 
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na medida em que a análise dos dois blocos ajuda a encontrar uma 

justificativa para a existência de um discurso que basicamente 

parece responder a um ataque.  

 

Apenas dizer que o discurso da CNEN relaciona-se com um opositor 

e explicar o porquê deixa uma lacuna em nossa argumentação. 

Assim, consideramos essencial evidenciar esse opositor para que o 

confronto do qual falamos se torne concreto aos olhos do leitor. 

 

 

3.2. Coleta de dados 

 

O site da CNEN está dirigido a três tipos de público: profissionais 

que lidam com as radiações ionizantes; empresas que prestam 

serviços com equipamentos que emitem radiação ou produzem 

material radioativo; e público em geral, mais particularmente 

estudantes de primeiro e segundo graus. O recorte que fizemos 

desse site para a presente análise refere-se exclusivamente aos 

textos dirigidos para público leigo pela razão de estarmos tratando 

de divulgação científica. 

 

Essa atenção para com a divulgação científica fundamenta-se no 

que foi dito no início deste trabalho sobre sua importância de levar 

às pessoas o conhecimento científico numa linguagem acessível e 

assim cumprir seu papel na formação da opinião pública.  

 
O recorte que fizemos do segundo bloco analisado baseou-se no 

critério de trazer um posicionamento antinuclear vindo dos mais 

diversos veículos e que representasse as possíveis fontes do 

consenso social acerca da tecnologia nuclear. Foram selecionados 

para esse bloco: 

 

 o site da organização não-governamental 

ambientalista Greenpeace; 
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 a revista eletrônica de jornalismo científico 

“ComCiência”; 

 

 os sites de iniciativa particular “Relatório Alfa” e 

“Ameaça Nuclear”, vinculado ao portal “Física Net”; 

 

 matérias dos periódicos Diario de Pernambuco, Jornal 

do Commercio, Jornal do Brasil, Correio Braziliense, 

JC Online, Revista Época, Jornal dos Economistas; e 

 

 artigo do “Notícias iG” 

 

O site do Greenpeace foi escolhido por tratar-se de um material que 

comporta textos de uma organização reconhecida mundialmente 

pelo seu posicionamento antinuclear. A escolha da revista eletrônica 

“ComCiência” foi efetivada por tratar-se de um veículo que dispõe 

de jornalistas que trabalham com divulgação científica nos maiores 

jornais do país.  

 

Selecionamos o “Relatório Alfa” porque este site se propõe a servir 

de fonte de informações para a imprensa e para o público, 

divulgando matérias editadas pelo jornalista responsável ou 

resgatando e comentando notícias veiculadas em outras mídias.  

 

O site “Ameaça Nuclear”, por sua vez, é um caso curioso, pois se 

encontra vinculado a um portal didático que trata de assuntos 

relacionados à Física de um modo geral e que parece manter uma 

neutralidade quanto à emissão de posicionamentos. Na realidade, o 

objetivo desse portal parece ser, exclusivamente, ensinar e fazer 

comentários técnicos acerca de temas e problemas da Física. O 

vínculo desse portal com o site “Ameaça Nuclear” é algo que chama 

a atenção pelo paradoxo entre a neutralidade de um em relação ao 

posicionamento antinuclear do outro. Escolhemos esse site 

exatamente por causa desse paradoxo e das críticas que nele 

encontramos a respeito da tecnologia nuclear. 
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As matérias dos periódicos foram selecionadas por tratarem-se de 

textos veiculados em mídias de massa de grande repercussão e 

alcance junto a sociedade. Não houve a preocupação em fazer uma 

triagem por datas pelo fato de considerarmos que a diversidade 

cronológica das publicações contribui para verificarmos a 

manutenção do posicionamento antinuclear ao longo do tempo. 

 

Já o artigo publicado no “Notícias iG” tem sua importância na 

medida em que se encontra num site bastante visitado, além de 

referir-se a uma polêmica matéria veiculada pelo Jornal do Brasil, 

cumprindo assim, um papel de multiplicador das informações da 

mídia de massa. 

 

 

3.3. Método de trabalho 

 
A análise efetuada neste trabalho compreendeu as seguintes 
etapas: 
 

1. avaliação e categorização dos blocos textuais; 
2. alinhamento dos enunciados nas categorias estabelecidas 

durante a primeira etapa; 
3. estabelecimento das intenções discursivas baseado em 

categorias; 
4. elaboração de quadros analíticos; 
5. estabelecimento de possíveis formações imaginárias que 

correspondessem às intenções discursivas; 
6. elaboração de diagramas baseados nas possíveis questões 

implícitas e constituintes das formações imaginárias;  
7. inserção nos diagramas dos principais itens lexicais dos 

enunciados antagônicos; e 
8. dedução das pressuposições correspondentes às questões 

implícitas em cada diagrama. 
 

O objetivo da avaliação dos blocos textuais foi determinar grandes 

grupos de categorias de critério discursivo. Ou seja, foram 

detectados tópicos que se repetem nos discursos e que respondem a 

questões gerais, referentes aos principais temas abordados no site 

da CNEN, a saber: a questão da segurança nuclear; as medidas de 

proteção; o gerenciamento das atividades e produtos; o 
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afastamento dos fantasmas e das ameaças referentes à tecnologia 

nuclear; a orientação pacifista; e a informação pública. Feito isso, 

foram elaborados seis quadros analíticos onde se iniciou um 

trabalho de alinhamento dos enunciados pró e antinucleares 

segundo essas categorias e a partir delas foram estabelecidas as 

possíveis intenções discursivas da CNEN. Ao mesmo tempo, sugeriu-

se as formações imaginárias que fundamentam essas intenções e 

distribuiu-se os enunciados antinucleares de modo a corresponder a 

essas formações. Essa correspondência foi realizada no intuito de 

evidenciar a relação que essas imagens possuem com o discurso 

antinuclear para que se pudesse observar o teor de sua influência 

na constituição dos enunciados pró-nucleares. 

 

Todos os quadros foram comentados num único bloco e associados 

a seis diagramas onde tentamos trazer à luz as questões implícitas 

que possivelmente geraram as formações imaginárias que 

acreditamos basearem o discurso da CNEN. Em todos os diagramas, 

foram reunidos os itens lexicais que se repetem em ambos os 

discursos e com esse conjunto tentamos chegar às pressuposições 

que pensamos responder às questões implícitas formuladas no início 

de cada diagrama.  

 

Gostaríamos de esclarecer que o fato de elegermos itens lexicais 

não significa que estamos ignorando o discurso, pois esses itens 

foram escolhidos como categorias catalisadoras do próprio discurso. 

Assim, o discurso acha-se ali inserido e esses itens operam, no seu 

contexto, como índices de um percurso discursivo e atuam como 

marcas de uma ação e não são elementos isolados. 

 

Este trabalho procura chegar a resultados basicamente qualitativos 

e, tanto nos quadros como nos diagramas, a preocupação maior é 

demonstrar as razões que geram os textos e as idéias que os 

dominam.
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IV. A intenção, o ato e a história 
 

 

“Entre a intenção e o ato, trafega uma história mais forte que os 

dois e que condiciona todo o discurso nuclear”. Tudo o que foi dito 

até o momento tentou comprovar a plausibilidade dessa proposição 

formulada no início do trabalho. Tomando por base o referencial 

teórico exposto no capítulo II, o problema investigado pode ser 

representado a partir do seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com esse esquema, reproduzimos, num certo sentido, a concepção 

tridimensional de discurso de Fairclough, utilizamos o sistema 

interpretativo das formações imaginárias de Pêcheux e 

enquadramos as questões dos atos de fala e das pressuposições 

abordadas por Austin e Ducrot, respectivamente. Objetiva-se, num 

primeiro momento, ilustrar o que foi dito sobre o fato de que todo 

Contexto histórico 
(marcado pelas práticas sociais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*TN é abreviação de tecnologia nuclear 

Discurso pró-nuclear (texto) 
 
 
 
 
 
 
 
 

interdiscurso 

Pressuposição 
 
imagem que a 
CNEN faz de 
seu auditório 

Ilocução 
 

tentativa de 
convencer o 
auditório de 

que a TN* não 
é prejudicial à 

sociedade 

Auditório 
 
 
 
 
 
 
 
 

memória  
 
 

Reprodução 
do estigma 

(marcado pelas 
práticas discursivas) 

Interpretação 
 
imagem que a 
sociedade faz 
da tecnologia 

nuclear 

Perlocução 
 

associação  
de sentidos 

contrários  às 
intenções do 
discurso da 

CNEN 

Fig. 2 Processo discursivo do setor nuclear 
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processo discursivo está inserido num contexto histórico e que este 

último exerce relevante influência nas condições de produção de um 

texto. Na interseção entre os quadros, procuramos representar a 

inter-relação entre a CNEN e seu auditório e a idéia que está 

presente em ambos (mesmo que involuntariamente) na elaboração 

e na interpretação do discurso pró-nuclear: a reprodução do 

estigma. 

 

Sugerimos que a pressuposição e a ilocução realizadas pela CNEN 

estão situadas no interdiscurso e que a interpretação e a perlocução 

produzidas pelo auditório estão vinculadas à memória social. Isso se 

explica porque concebemos interdiscurso e memória social como 

faces diferentes da mesma realidade: enquanto o interdiscurso atua 

no processo de criação do dizer da CNEN, a memória social interfere 

na interpretação desse mesmo dizer. Essa concepção, no entanto, é 

utilizada apenas para os efeitos metodológicos deste trabalho e não 

desconsideramos, em absoluto, o fato de que ambos os elementos 

estão presentes tanto na produção como na interpretação de um 

discurso. 

 

Em outras palavras, embora ambos estejam situados no âmbito da 

história e possam, a qualquer momento, servir como subsídios 

durante o processo discursivo, pensamos ser adequado, para efeito 

de nossa análise, situar o interdiscurso na produção textual da 

CNEN na medida em que seu dizer além de trazer outros dizeres, 

traz o dizer do outro – o antinuclear –, a necessidade de responder 

ao outro e até mesmo as palavras do outro (como poderá ser 

verificado a seguir).  

 

No que diz respeito à interferência que a memória social exerce no 

processo de interpretação, acreditamos que ela pode ser verificada 

nas inevitáveis referências buscadas pelo auditório para conduzir a 

sua leitura do modo que lhe parecer mais adequado e que facilite 

sua compreensão. São nessas referências que o público vai 

encontrar razões para se posicionar diante do discurso da CNEN. 
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Convém relembrar que nós consideramos tais referências originadas 

tanto a partir das mídias de massa como daquelas que recuperam 

informações nas mídias de massa para veicular material dirigido ao 

público leigo.  

 

Tanto no caso do interdiscurso como no da memória social, é 

possível observar a incidência de formações imaginárias e elas só 

acontecem porque existe um teor de conhecimento prévio que as 

faz funcionar. Miranda (1999:83) fala sobre isso utilizando o 

conceito de “Modelos Cognitivos Idealizados” para afirmar que eles 

“são conhecimentos socialmente produzidos e culturalmente 

disponíveis. Têm esses conhecimentos papel crucial na cognição 

humana, qual seja, o de possibilitar o domínio, a lembrança e o uso 

de um vasto conjunto de conhecimentos adquiridos na vida diária”. 

Assim, parece coerente afirmar que esses conhecimentos 

constituem memória social e interdiscurso sob a configuração das 

formações imaginárias. 

 

No quadro da produção discursiva da CNEN, observamos que seu 

dizer vai sendo recortado por pressuposições impregnadas pelo 

contexto da II Guerra, dos acidentes em usinas, do pavor instaurado 

por causa disso e dos conseqüentes ataques à tecnologia nuclear. 

Isso ocorre de maneira tão forte que parece inevitável deixar de 

defender-se, uma vez que a CNEN acredita que a sociedade precisa 

saber que a instituição está trabalhando para o seu bem-estar e não 

contra isso.  

 

Assim, a CNEN elabora um discurso que procura evidenciar a 

segurança, o rigor e o controle de suas atividades e demonstrar o 

quanto se empenha para melhorar a qualidade de vida da 

população, no que toca a sua área de conhecimento. Para isso, a 

instituição faz uso de um grupo de itens lexicais que retoma 

conceitos de guerra, ameaça, perigo e outros prejuízos para a 

sociedade. É nesse ponto que o “outro” reaparece sob a forma do 

interdiscurso, condicionando também o significado das palavras que 
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a CNEN utiliza acreditando que só assim é possível concretizar suas 

intenções ao falar sobre o assunto. 

 

Do outro lado, encontra-se o auditório afetado pelas imagens que a 

memória social traz acerca do que seja tecnologia nuclear e que, a 

partir disso, vai formulando sua leitura. É bem provável que o léxico 

utilizado no discurso da CNEN seja interpretado não apenas em seus 

significados potenciais – ou aqueles objetivados pela instituição –, 

mas por toda uma série de associações que podem ser feitas no 

campo de significações relativo ao setor nuclear. Dessa forma, itens 

como “segurança”, “controle”, “rigor”, “proteção”, “bem-estar”, 

entre outros, têm grande possibilidade de serem associados a uma 

significação bastante diferente do que normalmente teriam se 

considerados em outro contexto. Todavia, é exatamente o contexto 

histórico que condiciona a memória social transformando-a numa 

espécie de guia interpretativo desses itens segundo a situação em 

que estão sendo utilizados e as posições dos sujeitos que estão 

lidando com eles. 

 

Foi dito que o contexto histórico influencia as condições de produção 

e interpretação dos discursos, mas também é importante lembrar do 

que se falou sobre o fato de que os sujeitos são agentes de 

construção da realidade. Mesmo assim, parece haver, no caso que 

estamos estudando, uma espécie de “aprisionamento discursivo” na 

CNEN e em seu auditório, gerando a manutenção da imagem de que 

nuclear é igual a perigo e que, se um grupo deve se defender dessa 

imagem, o outro precisa tomar muito cuidado com o significado dela 

no mundo real. Dessa forma, não há construção (nem 

transformação) de uma realidade. O que parece existir é uma 

reprodução da mesma idéia baseada numa crença tida como fato: 

se o assunto é tecnologia nuclear, estamos discutindo uma ameaça 

e, por conseqüência, é preciso falar sobre segurança. 

 

Essa situação faz retomar o que foi dito sobre conhecimento e leva a 

considerações relativas à sua construção no âmbito da interação 
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social e dos contextos situacionais. Sobre isso, Marcuschi (2001:3) 

diz que “toda nossa forma de conhecer e conceber o mundo é 

sempre situada e fruto de inserções contextuais e na base de 

expressões discursivas. Nossos raciocínios são abstrações 

metodicamente construídas sobre esse alicerce”. 

 

Nesse sentido, compreendemos que a memória social, o 

interdiscurso, as práticas sociais, o dialogismo, as formações 

imaginárias, os atos de fala e as pressuposições fazem parte das 

abstrações mencionadas por Marcuschi, e cuja inter-relação fornece 

subsídios para a orientação de atitudes e posicionamentos.  

 

Tenta-se evidenciar neste trabalho o quanto esses fatores 

contribuem para que um discurso com o propósito de promover a 

aceitação pública da tecnologia nuclear não consiga ser bem 

sucedido em sua efetivação.  

 

 

4.1. Reproduzindo o estigma 

 
Nos quadros analíticos a seguir, tentamos ilustrar o que ocorre na 

prática desse discurso contrapondo-o a enunciados antinucleares. 

Analisamos textos com objetivos opostos, mas que se dirigem ao 

mesmo auditório e partem, em nossa opinião, da mesma formação 

imaginária, pois acreditamos que ambos atuam em conjunto – 

mesmo que contra a vontade – para a manutenção do estigma 

nuclear: enquanto o discurso antinuclear, resgatando a memória 

social, serve como referência para subsidiar e ratificar as razões que 

instauram o medo relativo à tecnologia nuclear, o discurso pró-

nuclear reforça o resgate dessa memória por meio da 

interdiscursividade.  

 

Cabe fazer a ressalva de que não analisamos as reações do 

auditório perante esses discursos porque isso diz respeito a um 

trabalho que não corresponde aos objetivos visados nesta pesquisa, 
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embora consideremos de suma importância avaliar em que medida 

essas reações acontecem e como isso se processa. 

  

Os quadros procuraram definir as principais intenções do discurso da 

CNEN, os enunciados a elas correspondentes e as imagens que 

supomos contribuir para a constituição dessas intenções. 

Paralelamente, transcrevemos os discursos antinucleares no intuito 

de confirmar a adequação das imagens que supomos, bem como o 

papel de fonte da memória social que esses discursos 

desempenham. 

 

A relação entre as colunas dos enunciados da CNEN e das mídias 

pode ser observada em cada linha dos quadros analíticos.  Como 

num jogo de posições e contraposições, os enunciados foram 

dispostos de um modo que se evidenciasse a correspondência dos 

dizeres oponentes e, ao mesmo tempo, o ponto em comum 

existente entre eles: as possíveis imagens que os constituem.  

 

Cabe ressaltar que nem todas as linhas dos quadros estão 

preenchidas com a disposição “enunciado pró x enunciado contra”, 

pois os textos transcritos estão organizados pela sua relação com as 

intenções do discurso pró-nuclear e com as imagens que parecem 

fundamentá-lo. Com isso, queremos mostrar que não importa se 

existe (nesses quadros) uma relação direta de ataque e defesa entre 

os textos selecionados. O que é de fato relevante para a análise é o 

teor da ligação desses textos com as imagens que possivelmente os 

constituem. Nos enunciados pró-nucleares, a referência a essas 

imagens serve para melhor compreender o que motivou as 

intenções do discurso da CNEN. Os enunciados da mídia, por sua 

vez, estão relacionados de forma a demonstrar que as imagens 

descritas nos quadros têm um fundamento cuja evidência pode ser 

encontrada nesses textos.  

 

Por fim, apresentamos comentários sobre os quadros e diagramas 

tentando trazer à tona as perguntas implícitas presentes em ambos 
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os discursos. Os itens lexicais evidenciados serviram para confirmar 

a existência dessas questões bem como de suas respectivas 

pressuposições. 
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Quadro analítico 01: a questão da segurança nuclear 
 
 

Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“A atividade de licenciamento 
consiste em avaliações de 
segurança que levam em conta 
desde o projeto da instalação, 
passando por sua entrada em 
operação, até uma futura 
desativação”.(CNEN, tela 3) 

“A energia de fonte nuclear 
poderia ser uma boa solução para 
as necessidades do país. Mas os 
problemas, e mesmo os desastres, 
que já ocorreram, por exemplo, 
em Three Mile Island (EUA) e 
Tchernobyl (Ucrânia), deveriam 
levar o governo a muito maiores 
exigências de segurança”. (JC 
Online, 09/08/00) 

“A missão da CNEN, órgão do 
Governo Federal de licenciamento 
e fiscalização da área nuclear, 
traduz a preocupação com a 
segurança e desenvolvimento do 
setor, sempre condicionando sua 
atuação às expectativas da 
sociedade, beneficiária dos 
serviços e produtos”.          
(CNEN, tela 8) 

“Ele citou, ao final, que ‘são 
estudos’, mas passou a maior 
parte do tempo dando as clássicas 
garantias de que as Usinas 
Nucleares são muito 
seguras”.(Relatório Alfa, 
01/11/2001) 

“Garantir a segurança nuclear é 
prioridade”.(CNEN, tela 13) 

“Problemas como desenho, teste e 
construção inadequada dos 
containers, falta de plano de 
emergência em caso de acidentes, 
falta de seguro de acidentes, 
indicam que a prioridade dos 
governos envolvidos é com o 
lucro, e não com a segurança”. 
(Greenpeace, 24/01/02) 

“No quesito segurança as usinas 
nucleares atingem altos padrões 
de segurança, compatibilizando 
grande quantidade de energia 
produzida com a preservação do 
meio ambiente”.(CNEN, tela 30) 

 
Existem 
problemas quanto 
ao gerenciamento 
da segurança 

“Os ambientalistas questionam as 
soluções propostas pelas centrais 
nucleares. Segundo eles, poderia 
haver contaminações do ar 
causadas por explosões ou 
vazamento contínuo de gases de 
um sítio (possíveis teoricamente), 
ou contaminações da água, 
causadas por vazamento do 
invólucro que armazena o rejeito e 
que poderia atingir o lençol 
freático”. (Comciência, 22/01/02) 

 
Enfatizar a 
segurança nas 
atividades 
executadas pela 
instituição 

 

 

“A área de Radioproteção e 
Segurança Nuclear da Instituição 
está voltada à segurança dos 
trabalhadores que lidam com as 
radiações ionizantes, da população 
em geral e do meio 
ambiente”.(CNEN, tela 8) 

 
Existem falhas 
quanto à 
abrangência da 
segurança 

“Para a IAEA, que tem como uma 
de suas funções a promoção da 
indústria nuclear, lucros são mais 
importantes do que segurança. 
Proteger a segurança econômica 
da indústria nuclear tem 
precedência sobre proteger a 
população e o ambiente”. 
(Greenpeace, 24/01/02) 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“Treinar e qualificar seu corpo 
técnico, disseminar informações 
para pesquisadores, estudantes e 
profissionais da área nuclear são 
fundamentais no trabalho pela 
segurança e para o 
desenvolvimento das utilizações 
sociais da energia nuclear”. 
(CNEN, tela 8) 

“Outra conseqüência foi a total 
falta de interesse e investimentos, 
no trato da segurança e na 
proteção radiológica, que explica, 
com facilidade, a seqüência de 
acidentes/incidentes e/ou eventos 
operacionais não previstos 
ocorridos e que, permanecendo o 
descaso com a segurança, 
continuarão a ocorrer”. (Jornal dos 
Economistas, nov/2001) 

“A segurança dos reatores 
nucleares”.(CNEN, tela 22) 

“A CNEN zela pela segurança da 
população, dos trabalhadores e do 
público em geral, quando 
estabelece normas, fiscaliza e 
acompanha as atividades da 
usina”.(CNEN, tela 31) 

 

Não há 
preocupação no 
trato com a 
segurança 

 

“(...) no IRD8 são desenvolvidos 
procedimentos para garantir a 
segurança dos trabalhadores que 
lidam com radiações, da população 
e do meio ambiente”.(CNEN, tela 
10) 

Os procedimentos 
de segurança são 
ineficientes 

“Em reportagem publicada (...) 
ÉPOCA revelou falhas na 
segurança da usina baiana e 
indícios de contaminação de 
trabalhadores”.(Época, 24/09/01) 

“Recife – O CRCN é um centro 
voltado ao desenvolvimento de 
pesquisas e treinamento de 
profissionais que atuarão para 
garantir o uso seguro das 
radiações ionizantes”.          
(CNEN, tela 12) 

“A construção do CRCN já foi 
iniciada, sem que estas questões 
fossem analisadas com cuidado. 
Os riscos apontados são pequenos 
e Deus queira que nunca venha a 
se concretizar. (...) se o 
improvável acontecer e se as 
salvaguardas falharem, os políticos 
e dirigentes responsáveis pela 
decisão de construir uma 
instalação nuclear numa área 
densamente populosa serão 
lembrados eternamente”. (DP, 
11/04/00) 

 

Enfatizar a 
segurança nas 
atividades 
executadas pela 
instituição 

“Abadia de Goiás – o CRCN9 (...) 
desenvolve pesquisas e treina 
profissionais que atuarão para 
garantir o uso seguro das 
radiações ionizantes”.(CNEN, tela 
12) 

Existem graves 
conseqüências em 
se fazer uso da 
tecnologia nuclear 
sem a devida 
segurança 

 

 
 

                                       
8 Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
9 O CRCN-CO é o local onde hoje se encontram armazenados definitivamente os 
rejeitos do acidente com o césio 137 ocorrido em Goiânia, no ano de 1987. 
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Quadro analítico 02: as medidas de proteção 
 
 

Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“Uma série de atividades está 
voltada para proteger a população 
em geral, trabalhadores que lidam 
com radiações e meio ambiente.” 
(CNEN, tela 4) 

“Apesar desse sistema de 
segurança funcionar sob condições 
normais, considerações de ordem 
econômica provocaram um 
rebaixamento da margem de 
segurança a um ponto que um 
sério acidente pode ocorrer, 
produzindo liberação de material 
radioativo para o ambiente”. 
(Greenpeace, 24/01/02) 

“Nos reatores tipo PWR10 o sistema 
automático de segurança não pode 
ser bloqueado; usa-se água que, 
diferentemente do grafite, não 
entra em combustão quando 
aquecida. Além disso, o edifício do 
reator é uma estrutura de 
segurança, constituída para 
suportar impactos, e não 
simplesmente um prédio industrial 
convencional, como em 
Chernobyl”. (CNEN, tela 36) 

“O sistema automático de 
segurança entrou em ação (...). 
Os técnicos, contudo, não 
comemoraram. Era preciso 
localizar e corrigir o defeito. 
Nervosos, movimentaram 
controles, reviram as operações, 
esquadrinharam condutores – e 
nada.” (Época, 24/09/01) 

“Foi cuidadosamente elaborado um 
Plano de Emergência Externo para 
o caso de acidente, envolvendo 
Defesas Civil Municipal e Estadual, 
Corpo de Bombeiros, 
Eletronuclear, CNEN e Ministério 
Extraordinário de Políticas 
Especiais. O Plano de Emergência 
é pré-condição para a operação 
das Centrais Nucleares.” (CNEN, 
tela 31) 

“No caso de Angra, o incidente 
serviu de alerta para o fato de 
ainda não se ter estabelecido um 
plano eficiente para a população 
abandonar a cidade em caso de 
acidente grave”. (Ameaça Nuclear, 
22/03/02) 

 

Garantir a 
proteção 

“Toda instalação que gera rejeitos 
radioativos precisa de vários 
requisitos: licença, autorização, 
credenciamento do profissional 
pela CNEN e um especialista 
responsável pela proteção 
radiológica. Com isso, pretende-se 
proteger o trabalhador, o público e 
o meio ambiente.” (CNEN, tela 7) 

 

A sociedade não 
está suficien-
temente protegida 

 

 

                                       
10 Pressurized Water Reactor, usado em Angra I e II 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“(...) mantém um sistema capaz 
de atender solicitações de auxílio e 
denúncias envolvendo possíveis 
fontes de radiação ionizante, além 
de um serviço de atendimento a 
emergências, capaz de atuar com 
eficácia e rapidez (...)”  (CNEN, 
tela 8) 

 

“Quais os riscos para a população 
que mora próximo à usina nuclear 
de Angra I? A construção das 
usinas de Angra dos Reis, (...), 
seguem padrões internacionais de 
segurança. Angra I e Angra II 
foram concebidas prevendo 
sucessivas barreiras de proteção. 
Os sistemas de segurança são 
projetados considerando hipóteses 
de falhas humanas e ainda 
fenômenos da natureza.” (CNEN, 
tela 30) 

“Falhas provocam acidente inédito 
e aumentam as dúvidas sobre a 
segurança da usina nuclear.” 
(Época, 24/09/01) 

“A série de erros humanos só não 
teve conseqüências mais drásticas 
porque a água radioativa ficou 
contida no tanque do vaso de 
contenção. Não se espalhou”. 
(Época, 24/09/01) 

“O grupo Greenpeace denuncia: a 
paralisação da Usina Nuclear de 
Angra I (...), provoca um aumento 
anormal de radioatividade no 
interior de seu reator.” (Ameaça 
Nuclear, 22/03/02) 

“Os elementos combustíveis em 
reatores do tipo de Chernobyl 
ficam contidos em canais dentro 
de uma matriz de grafite. O 
conjunto não possui envoltório, 
obrigatório nos reatores utilizados 
no Ocidente.” (CNEN, tela 36) 

“Menos de 60 dias antes do mais 
grave acidente nuclear da história, 
em Tchernobyl, o diretor da Usina 
disse: ‘Nossa Usina Nuclear é 
absolutamente segura’”. (Relatório 
Alfa, 01/11/2001) 

 

 

A sociedade não 
está suficien-
temente protegida 

“A indústria nuclear afirma que o 
casco duplo dos navios usados 
para transportes nucleares seria 
uma proteção suficiente em caso 
de colisão, mas evidências 
científicas mostram que as normas 
recomendadas pela Agência 
Internacional de Energia Atômica 
(AIEA) não são suficientes para 
prevenir os efeitos de colisões, 
incêndios e naufrágios”. 
(Greenpeace, 24/01/02) 

“Proteção radiológica em prol de 
trabalhadores, público e meio 
ambiente.” (CNEN, tela 13) 

“’Para o fiscal da área nuclear fica 
a esdrúxula impressão que cuidar 
da proteção da população e do 
meio ambiente contra os 
malefícios que poderão advir do 
uso descontrolado da energia 
nuclear tem um terço da 
importância de arrecadar recursos 
para os cofres públicos’” (JB, 
06/04/00) 

 
Garantir a 
proteção 

 

 

Não se dá a 
devida 
importância à 
proteção 
radiológica 

“Um simples morro separa os 
edifícios de Angra 1 e 2 dos alunos 
da escola e das crianças da creche 
local”. (Época, 24/09/01) 
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Quadro analítico 03: o gerenciamento das atividades e produtos 
 
 

Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“A Diretoria de Radioproteção e 
Segurança Nuclear é responsável 
por fiscalizar e controlar as 
atividades nucleares, garantindo a 
segurança de trabalhadores, 
público e meio ambiente”.(CNEN, 
tela 10) 

“No momento em que o país se 
prepara para inaugurar sua 
segunda usina nuclear (...) a 
fiscalização nessa área continua 
muito precária”. (JC Online, 
09/08/00) 

“Por causa de suas más condições 
de trabalho, os fiscais dizem que a 
tendência é uma queda na 
capacidade de fiscalização 
‘podendo culminar’, segundo eles, 
em prejuízos irremediáveis para a 
população e para o meio 
ambiente”. (JB, 06/04/00) 

“Também fiscaliza as condições de 
proteção radiológica de 
trabalhadores nas instalações 
nucleares e radiativas”. (CNEN, 
tela 4) 

“É oficial: relatório do TCU, órgão 
nem assim tão rigoroso em 
cobranças, diz que a CNEN (...) 
não consegue vigiar 
eficientemente instalações com 
material radiativo (...)”.(JC Online, 
09/08/00) 

“A própria AIEA reconhece que 
considerações econômicas limitam 
as condições de segurança(...)”   
(Greenpeace, 24/01/02) 

“A falta de vigilância e controle 
sobre materiais radiativos no 
Brasil permitiu que médicos 
irresponsáveis abandonassem 
dentro de um casarão, onde 
funcionara sua clínica, uma bomba 
de césio usada em radioterapia”. 
(JC Online, 09/08/00) 

“O supervisor de radioproteção, 
qualificado em rigoroso exame 
específico aplicado pela CNEN é 
quem elabora o plano de 
radioproteção para o transporte 
que é submetido à CNEN para 
avaliação” (CNEN, tela 32) 

 

O sistema de 
fiscalização é 
precário 

 

 

Demonstrar o 
controle 

“A CNEN exerce a fiscalização da 
construção e executa testes pré-
operacionais. Com a fiscalização, é 
possível verificar se as normas de 
garantia de qualidade estão sendo 
praticadas.” (CNEN, tela 3) 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“Abadia de Goiás – O CRCN (...) 
conta também com centros de 
treinamento e depósitos definitivos 
para os rejeitos gerados no 
acidente radiológico com césio-
137.” (CNEN, tela 12) 

“(...) material contaminado por 
radioatividade, até hoje 
precariamente armazenado na 
periferia da cidade. De lá para cá, 
a situação de incúria, nucm campo 
tão vital, não mudou muito”. (JC 
Online, 09/08/00) 

“A CNEN mantém armazenadas 
em seus institutos, fontes 
radioativas em desuso, recebidas 
de clínicas médicas, hospitais 
indústrias e centros de pesquisa. O 
transporte, o tratamento e o 
armazenamento desses materiais 
são realizados em consonância 
com os padrões internacionais de 
segurança recomendados pela 
IAEA11”. (CNEN, tela 32) 

 

Os rejeitos não 
são devidamente 
armazenados 

“(...) e sua administração de 
depósitos de rejeitos 
contaminados não é o que deveria 
ser. Faltam-lhe recursos humanos 
e materiais”. (JC Online, 
09/08/00) 

“Se há instalações que são 
precárias, se a CNEN não tem 
condições para vigiar 
eficientemente as instalações que 
empregam material radioativo e a 
estocagem de rejeitos, a 
sociedade terá que fazer muita 
pressão e cobrança para que a 
situação chegue a níveis 
civilizados”. (JC Online, 09/08/00) 

“Quando se trata de manipular 
materiais radioativos ou nucleares, 
uma série de normas elaboradas 
pela CNEN regulam essas 
atividades. Referem-se a 
instalações nucleares (...), 
proteção individual, ocupacional e 
ambiental contra as radiações; 
medidas relacionadas à radiação, e 
tantos outros assuntos relevantes 
à questão segurança.”  (CNEN, 
tela 3) 

“O setor, hoje, se encontra 
fragmentado em três grandes 
áreas institucionais, distanciadas e 
sem coordenação”. (Jornal dos 
economistas, nov/01) 

“Nos trabalhos relacionados à 
prospecção, pesquisa,lavra, 
industrialização e comercialização 
de minerais e minérios nucleares 
(...) a CNEN exerce atividades de 
fiscalização e controle, já que as 
atividades nucleares são 
monopólio da União.”          
(CNEN, tela 3) 

“(...) a CNEN falhou também em 
relação à segurança da fábrica 
INB12. Autorizou a produção de 
pastilhas de urânio sem avaliar o 
risco da reação em cadeia do 
minério. (...) Se os perigos são 
mal dimensionados, pode haver 
acidentes, como o de dois anos 
atrás no Japão, quando 55 
pessoas foram contaminadas”. 
(Época, 24/09/01) 

 

Demonstrar o 
controle 

“Além das normas da CNEN que 
estabelecem rigorosos 
procedimentos em todas as etapas 
necessárias ao transporte de 
materiais radioativos, existem 
responsáveis e operadores dessas 
instalações credenciados pela 
instituição.” (CNEN, tela 32) 

 

O gerenciamento 
das atividades é 
falho 

“Apesar do risco ao meio ambiente 
e à saúde pública representado 
por esses transportes, medidas de 
segurança têm sido relegadas a 
segundo plano por razões de 
economia e por falta de 
transparência”. (Greenpeace, 
24/01/02) 

 

                                       
11 Agência Internacional de Energia Atômica 
12 Indústrias Nucleares Brasileiras 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“A CNEN, como órgão regulatório e 
fiscalizador, acompanha todas as 
etapas necessárias para a entrada 
em operação de uma instalação 
nuclear ou radiativa, desde a 
licença prévia para a construção 
até a sua desativação. O operador 
da instalação precisa seguir 
normas técnicas estabelecidas pela 
CNEN e passa por fiscalizações 
cujo objetivo é garantir o 
desempenho ótimo da instalação, 
dentro dos padrões de segurança. 
Bom exemplo desse cuidado, são 
os relatórios sobre a operação de 
Angra I, emitido por inspetores da 
CNEN. A Prefeitura de Angra 
recebe atualização diária do 
documento.” (CNEN, tela 37) 

“A monitoração ambiental é outra 
forma de assegurar que os níveis 
permitidos de doses não estão 
sendo excedidos.” (CNEN, tela 4) 

 

O gerenciamento 
das atividades é 
falho 

 

“As atividades de salvaguardas 
permitem identificar, em tempo 
hábil, qualquer desvio de material 
nuclear, de forma a impedir sua 
utilização para fins não 
autorizados.” (CNEN, tela 6) 

Possibilidade de 
prejudicar a 
população com o 
uso indevido de 
material 
radioativo 

“(...) o programa japonês de 
produção de plutônio, que origina 
o material transportado, é 
questionável do ponto de vista de 
segurança interna e internacional”. 
(Greenpeace, 24/01/02) 

“Existem critérios e procedimentos 
de controle e contabilidade de todo 
o material nuclear existente no 
país”. (CNEN, tela 6) 

“Produto de uma auditoria na 
CNEN, o relatório do TCU avisa 
que a inspeção de 67% dos 
irradiadores industriais está há 
mais de um ano atrasada e que o 
país não controla, como devia, a 
importação de instrumentos 
radiativos, como os usados na 
medicina nuclear, nem vigia o lixo 
atômico. Aliás, a inspeção concluiu 
que o Brasil tem tudo para repetir 
o acidente com o césio 137, que 
17 anos atrás assustou Goiânia”. 
(Notícias iG, 26/07/00) 

“Deu no Diário Oficial: A CNEN, 
segundo o TCU, permite o 
funcionamento de instalações 
radiativas sem condições de 
segurança, não tem cadastro 
atualizado de empresas e pessoas 
que manipulam material atômico, 
não faz inspeções de 
equipamentos nos prazos 
regulamentares e não dispõe de 
instrumentos adequados para 
fiscalizá-los”. (Notícias iG, 
26/07/00) 

 
Demonstrar o 
controle 

“Os alimentos são submetidos a 
uma quantidade minuciosamente 
controlada de radiação.” (CNEN, 
tela 16) 

Não há rigidez no 
controle das 
atividades 
nucleares 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“É importante frisar que só 
profissionais devidamente 
certificados pela CNEN podem lidar 
com materiais radioativos, 
responsabilizando-se por 
atividades específicas ou pela 
instalação como um todo. Para 
obter esta certificação, o 
profissional passa por rigoroso 
exame específico, abrangendo 
provas teóricas e práticas. Para 
uma instalação entrar em 
funcionamento, precisa ter em seu 
quadro esses profissionais, 
cadastrados na CNEN”.(CNEN, tela 
4) 

“Cálculos minuciosos são 
empreendidos desde a fase do 
projeto e um rigoroso controle de 
qualidade acompanha as etapas 
necessárias para a entrada em 
operação da usina. Os 
trabalhadores envolvidos são 
altamente treinados”. (CNEN, tela 
31) 

 

Não há rigidez no 
controle das 
atividades 
nucleares 

  

Demonstrar o 
controle 

“Na área de rejeitos radioativos, 
rigorosas normas técnicas e 
controle são estabelecidos, para o 
transporte, o tratamento e o 
armazenamento”.(CNEN, tela 8) 

Ainda não há 
garantias 
absolutas quanto 
ao controle dos 
rejeitos 

“O Greenpeace acredita que os 
testes já realizados envolvendo o 
destino do lixo nuclear são 
insatisfatórios e que testes 
confiáveis demandariam dezenas 
de milhares de anos”. 
(Comciência, 22/01/02) 
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Quadro analítico 04: o afastamento dos fantasmas e das ameaças 
 
 

Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“A energia nuclear usada para a 
produção de energia elétrica (...) é 
uma das mais limpas, não emite 
nenhum gás causador de efeito 
estufa ou chuva ácida, nem metais 
carcinogênicos, como as 
alternativas que utilizam 
combustível fóssil. Torna-se, 
então, mais uma opção, capaz de 
atender à demanda energética do 
mundo moderno com eficácia e 
especialmente segurança. Para 
isto, trabalha a Comissão Nacional 
de Energia Nuclear”.(CNEN, tela 
30) 

“Ainda assim, em setembro do ano 
passado o acidente na usina de 
Tokaimura (...) demonstrou que o 
risco de acidentes é um fantasma 
que continua rondando esta 
alternativa de geração de 
energia”. (Comciência, 22/01/02) 
 
“Motivo: medo dos reatores 
nucleares.´(...) Tenho dois filhos e 
não os quero perto desse perigo’”. 
(JB, 13/06/97) 
 
(...) moradores do distrito 
Engenheiro Passos, a 2 
quilômetros da fábrica de 
Resende, mantêm o cotidiano. 
Pressentem o perigo, mas se 
resignam (...)”.(Época, 24/09/01) 
 
“Ao contrário de uma usina 
hidroelétrica, quando uma usina 
nuclear tem um problema os 
resultados podem ser desastrosos 
para milhares de pessoas, pelo 
resto de suas vidas”. (Relatório 
Alfa, 24/01/02) 

“Um reator pode explodir como 
uma bomba? Não. A reação dentro 
de um reator nuclear é controlada. 
Em uma central nuclear, a 
concentração do urânio-235, 
principal causador da reação, é 
muito baixa (da ordem de 3,2%), 
e a distribuição do combustível é 
muito espaçada para criar, em um 
espaço de tempo tão pequeno, o 
número de reações necessárias 
para gerar uma explosão nuclear. 
Além disso, a concentração de 
urânio-235para se fazer uma 
bomba atômica é muito maior do 
que no reator – numa bomba, o 
urânio é enriquecido acima de 
90%”. (CNEN, tela 37) 

“Redes de vôlei espalhadas sobre 
a areia afastam a sensação de 
perigo”. (Época, 24/09/01) 

 

Abolir o temor 

 

 

O uso da energia 
nuclear é muito 
arriscado 

“Há 13 anos, o país se surpreendia 
e se amedrontava com o caso do 
desastre provocado por césio em 
Goiânia”. (JC Online, 09/08/00) 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“O homem sempre esteve exposto 
à radiação natural, vinda de 
dentro ou de fora da Terra. Essa 
exposição ocorre pelos elementos 
radioativos contidos no solo e 
rochas; pelos raios cósmicos que 
chegam à atmosfera; pela 
incorporação de elementos 
radioativos por meio de nossa 
alimentação e respiração.” (CNEN, 
tela 35) 

“O perigo da radioatividade pôde 
ser tristemente comprovado no 
Brasil (...). Uma bomba de césio 
(...) abandonada nas antigas 
instalações de uma clínica 
(...)”.(Ameaça Nuclear, 22/03/02) 

 
“Palavras não mudam as leis da 
física e a boa oratória não é 
garantia fisicamente aceitável de 
segurança. A Usina Nuclear de 
Angra é um risco elevado demais 
para ser tratado pela imprensa 
como se fosse apenas uma usina 
de bagaço de cana. Goste ou não 
a Eletronuclear”.(Relatório Alfa, 
01/11/2001) 

“Técnicas nucleares em defesa 
do meio ambiente”.(CNEN, tela 
13) 

“A poluição radiativa tem-se 
tornado motivo de grande 
preocupação desde a última 
guerra mundial, uma vez que seus 
efeitos podem causar sérios danos 
às populações vegetais e animais 
(...)”.(Ameaça Nuclear, 22/03/02) 

“A obra está sendo alvo de 
polêmica, já que o centro deverá 
abrigar um reator nuclear e um 
ciclotron para a produção de 
radioisótopos (...). O 
funcionamento destes 
equipamentos, segundo 
especialistas, pode causar danos 
ao meio ambiente”. (JC, 06/06/00) 

 

Abolir o temor 

“Análises do acidente apontaram 
para um sistema deficiente de 
desligamento de emergência, além 
de violações de procedimentos por 
parte do pessoal de operação. 
Reatores como o da usina de 
Chernobyl só se construíam dentro 
da antiga União Soviética e só 
eram exportados para países 
ligados ao bloco soviético”. (CNEN, 
tela 36) 

 

A radioatividade é 
perigosa 

“O reator a gás-grafite que o 
Exército pretende construir na 
reserva ambiental de Guaratiba 
(...), segue os moldes do de 
Chernobyl, na Ucrânia, ex-
república soviética, onde ocorreu 
um dos mais graves acidentes da 
história nuclear mundial”. (JB, 
04/06/97) 

“O mais grave, em Chernobyl, 
(...), deixa mais de trina mortos, 
centenas de feridos e forma uma 
nuvem radiativa que se espalha 
por toda a Europa. O número de 
pessoas contaminadas é 
incalculável”. (Ameaça Nuclear, 
22/03/02) 
 
“O balanço trágico, portanto, 
evidencia que o acidente nuclear 
de Chernobyl deverá ficar 
perpetuado por várias gerações no 
patrimônio genético da 
humanidade”. (Ameaça Nuclear, 
22/03/02) 
“Venha conferir a destruição de 
Chernobyl!” (Ameaça Nuclear, 
22/03/02) 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“Símbolo da presença de radiação: 
deve ser respeitado e não temido”. 
(CNEN, tela 5) 

“O objetivo da CNEN é que todas 
as suas atividades promovam o 
bem-estar da população”. (CNEN, 
tela 8) 

“A CNEN desenvolve ainda 
pesquisas voltadas à utilização das 
técnicas nucleares em benefício da 
sociedade”.(CNEN, tela 9) 

“A tecnologia de irradiação de 
alimentos, aprovada pela 
Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação 
(FAO), e utilizada em 37 países, é 
um método eficaz para melhorar a 
qualidade de produtos 
alimentícios”.(CNEN, tela 15) 

“Utilizado em frutas frescas, grãos 
e vegetais, este processo previne 
o brotamento, retarda a 
maturação e aumenta o tempo de 
conservação dos alimentos. Com 
isto, fica mais fácil armazená-los e 
evita-se a transmissão de doenças 
causadas por parasitas, 
contribuindo com a melhoria da 
qualidade de vida da população”. 
(CNEN, tela 15) 

“Os alimentos irradiados não ficam 
radioativos”. (CNEN, tela 16) 

“Técnicas nucleares são 
empregadas em pesquisas nas 
áreas de monitoração, avaliação, 
controle e recuperação ambiental, 
melhorando a qualidade de vida da 
população”. (CNEN, tela 21) 

“Irradiar, portanto, não significa 
contaminar”. (CNEN, tela 28) 

“IRRADIAÇÃO NÃO CONTAMINA, 
MAS CONTAMINAÇÃO IRRADIA” 
(CNEN, tela 28) 

“Abadia de Goiás – o CRCN está 
situado em uma área de 
1.600.000m2 destinada à 
preservação ambiental, no Parque 
Estadual de Abadia de 
Goiás”.(CNEN, tela 12) 

“Investimento em agricultura e 
biotecnologia proporcionam 
melhor qualidade de vida”. 
(CNEN, tela 13) 

 

Abolir o temor 

“Aplicações sociais na medicina 
trazem benefícios à sociedade”. 
(CNEN, tela 13) 

 

A radioatividade é 
perigosa 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

 

Abolir o temor 

“Acidentes como o da usina de 
Chernobyl, (...), não podem 
ocorrer em usinas como a de 
Angra, que utiliza reator a água 
pressurizada (PWR), em que os 
elementos combustíveis estão 
dentro de um grande e resistente 
vaso de pressão de aço, 
circundado por contenção que 
impede quaisquer emissões em 
caso de acidente.” (CNEN, tela 36) 

 

A tecnologia 
nuclear é uma 
ameaça à vida das 
pessoas 

“(...) vazamento de 22 mil litros 
de água radioativa da Usina 
Nuclear de Angra I, (...), 
vazamento que se tivesse chegado 
ao mar poderia causar tumores 
em até 50 mil pessoas”. 
(Relatório Alfa, 24/01/02) 

 
“Parte de Angra dos Reis, com 119 
mil habitantes, seria atingida. No 
total, cerca de 50 mil pessoas 
ficariam expostas ao vapor e 
poderiam desenvolver tumores 
malignos”. (Época, 24/09/01) 
 
“O fato de o incidente de maio ter 
classificação 1 não elimina sua 
gravidade”. (Época, 24/09/01) 
 
“Com cerca de 7 mil habitantes e 
distante apenas sete quilômetros 
de Angra I, o bairro do Frade 
ainda vive sob o medo de um 
possível acidente nuclear”. (JB, 
13/06/97) 
 
“A grande preocupação de grupos 
como o Greenpeace com a energia 
nuclear é o risco de acidentes”. 
(Comciência, 22/01/02) 
 
“Risco. O comerciante (...) receia 
que operários da INB levem a 
contaminação para dentro de casa. 
‘Se houver acidente, hotéis vão 
fechar e haverá desemprego. Os 
turistas nunca mais voltarão’”. 
(Época, 24/09/01) 
 
“Quando um incidente ocorre 
numa usina hidroelétrica, é um 
problema da própria usina; 
quando um problema ocorre 
dentro de uma usina nuclear, é um 
problema de todos nós”. (Relatório 
Alfa, 24/01/02) 
 
“A energia nuclear, apesar de não 
colaborar para a emissão de 
gases, precisa lidar com incômodo 
problema dos resíduos radioativos, 
que requerem uma solução para o 
armazenamento a longo prazo e 
investimentos  em segurança, 
além de implicarem no fantasma 
de um acidente nuclear”. 
(Comciência, 22/01/02) 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“’Tanto o acidente com a 
plataforma P-36 da Petrobrás (...), 
quanto a crise de energia foram 
previstos por técnicos, mas 
ninguém tomou providências’ (...). 
‘Só nos resta torcer para que o 
governo interfira e evite um 
acidente nuclear grave.’” 
(Relatório Alfa, 01/11/2001) 

“Se a intenção era deixar 
despreocupados os ouvintes, a 
elementar (aparente) ignorância 
das leis da física, vindas do 
presidente da Eletronuclear, só 
causaram a preocupação oposta”. 
(Relatório Alfa, 24/01/02) 

“Submarinos nucleares afundados 
durante a 2ª Guerra Mundial 
também constituem grave 
ameaça”. (Ameaça Nuclear, 
22/03/02) 

 

Abolir o temor 

  

A tecnologia 
nuclear é uma 
ameaça à vida das 
pessoas 

“O mundo sente-se inseguro. Está 
diante da mais formidável 
máquina bélica do planeta, 
comandada por um grupo que 
venera a guerra”. (Correio 
Braziliense, 13/03/02) 
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Quadro analítico 05: a orientação pacifista 
 
 

Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“A base legal das salvaguardas 
provém de normas e acordos 
internacionais e do preceito 
constitucional que trata do uso 
exclusivamente pacífico da energia 
nuclear”.(CNEN, tela 6) 

“Este quadro levou à utilização 
descabida, pelos programas das 
Forças Armadas, de institutos civis 
de pesquisa e das empresas 
Nuclep13 e INB para atividades de 
pesquisa para a Marinha, produção 
de cascos de submarinos e para 
um perigoso (e inconstitucional) 
projeto de enriquecimento de 
urânio”. (Jornal dos Economistas, 
nov/01) 

“Garantir o uso seguro e pacífico 
da energia nuclear, desenvolver e 
disponibilizar tecnologias nuclear e 
correlatas, visando o bem estar da 
população”. (CNEN, tela 8) 

“(...) através de uma política de 
submeter o setor a interesses 
estratégico-militares, levou à 
consolidação do processo de 
esvaziamento das atividades de 
desenvolvimento de pesquisas no 
campo da tecnologia nuclear para 
fins socialmente úteis”. (Jornal dos 
Economistas, nov/01) 

“O objetivo da CNEN é que todas 
as suas atividades promovam o 
bem estar da população”.(CNEN, 
tela 8) 

 

A tecnologia para 
uso bélico 
continua sendo 
desenvolvida 

“Temos hoje um programa 
estratégico, hegemônico, ligado a 
interesses militares, através de 
uma promíscua relação entre o 
MCT14 e a Marinha de Guerra 
(...)”.(Jornal dos Economistas, 
nov/01) 

 

Salientar o uso 
pacífico da 
tecnologia nuclear 

“O controle de todo o material 
nuclear existente no país também 
é responsabilidade da CNEN, 
visando garantir seu uso somente 
para fins pacíficos”.(CNEN, tela 8) 

A sociedade ainda 
teme um 
holocausto 
nuclear 

“O desenvolvimento e emprego de 
armas atômicas talvez seja o 
episódio mais tenebroso da 
civilização ocidental”. (Correio 
Braziliense, 13/03/02) 

 

                                       
13 Nuclebrás Equipamentos Pesados 
14 Ministério da Ciência e Tecnologia 
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Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“‘(...) destacando a importância 
das armas nucleares, o Pentágono 
encoraja outros a pensar que 
também para eles é importante tê-
las’. Passa a ser aceitável que os 
países ameaçados procurem 
desenvolver suas armas atômicas, 
sob o mesmo argumento que 
levou Niels Bohr a procurar os 
colegas norte-americanos em 
1939, a fim de os incitar a avançar 
nas pesquisas, antes que Otto 
Hann e Fritz Strassmann 
obtivessem o segredo para 
Hittler”. (Correio Braziliense, 
13/03/02) 

“(...) não é inverossímil a hipótese 
da guerra nuclear localizada, onde 
seriam utilizadas ogivas de menor 
capacidade. A evolução da luta 
antiterror introduziu o conceito de 
bomba atômica de pequena 
escala. Apesar do nome, a arma 
tem inaudito poder destrutivo. Sua 
eficácia pode ultrapassar as 
bombas jogadas em Hiroshima e 
Nagasaki”. (Correio Braziliense, 
13/03/02) 

 
Salientar o uso 
pacífico da 
tecnologia nuclear 

  

O uso bélico da 
tecnologia nuclear 
é uma 
possibilidade 
concreta 

“’Armies make plans’: o Pentágono 
está retornando aos seus planos 
de emprego de armas atômicas 
táticas contra países nuclearmente 
desarmados (...)”. (Correio 
Braziliense, 13/03/02) 
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Quadro analítico 06: a informação pública 
 
 

Intenção pró-
nuclear Enunciado da CNEN 

Imagem 
constitutiva do 

enunciado 

Enunciado midiático que 
resgata a imagem 

“Diariamente, o Distrito transpõe 
para linguagem acessível 
relatórios elaborados pela 
operadora da usina (...) e os envia 
à Prefeitura de Angra dos Reis”. 
(CNEN, tela 31) 

 

A população não é 
devidamente 
informada sobre 
as ocorrências 

“(...) mostra que a Eletronuclear 
escondeu da imprensa e da 
sociedade a informação sobre o 
vazamento de 22 mil litros de 
água radioativa da Usina Nuclear 
de Angra I”. (Relatório Alfa, 
24/01/02)  

“A ausência de comunicação 
imediata de problemas em usinas 
nucleares preocupa militantes 
ecológicos e cientistas do mundo 
inteiro”. (Ameaça Nuclear, 
22/03/02) 

 
“A falta de informações acarreta 
problemas. Não há notificação 
adequada ao público, não se fala 
em planos de emergência para o 
caso de acidentes nem dos reais 
riscos inerentes a esses 
transportes”. (Greenpeace, 
24/01/02) 

“Um Distrito da CNEN em Angra 
(...) apoia as atividades da CNEN e 
presta esclarecimentos ao público 
em geral”. (CNEN, tela 31) 

“Nadia Valfredo, da Sociedade 
Ecológica de Angra afirma: ‘não 
existe transparência. Eles só 
informam o que querem”. 
(Relatório Alfa, 24/01/02) 

 
“Hoje (...) os diretores da Usina 
(...) admitiram o incidente, e 
explicaram que haviam avisado a 
prefeitura da cidade, bem como a 
defesa civil, mas todos os fatos 
relativos a ele foram omitidos da 
população e da imprensa”. 
(Relatório Alfa, 24/01/02) 
 
“Pressionada, a direção da usina 
confirma a informação, mas 
garante que o problema não é 
preocupante”. (Ameaça Nuclear, 
22/03/02) 

 

Demonstrar a 
preocupação em 
manter o público 
informado 

 

 

As instituições 
nucleares omitem 
as informações 
mais relevantes 

“Este transporte, realizado sem a 
necessária informação à população 
pública e aos governos (...) é mais 
um capítulo do programa japonês 
de produção de energia a partir do 
plutônio, um dos mais perigosos 
elementos radioativos”. 
(Greenpeace, 24/01/02) 
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Um dos pontos mais relevantes no site da CNEN certamente é a 

preocupação em falar sobre segurança. A importância deste assunto 

é tamanha que ele está presente em quase todo o site, seja 

tratando diretamente da questão ou desmembrando-se em tópicos 

relacionados à proteção radiológica, controle das atividades e 

instituições do setor e desmistificação do medo em torno da 

tecnologia nuclear, entre outros.  

 

No quadro analítico 01, mostramos que a abordagem sobre 

segurança realizada pelo discurso da CNEN parece fundamentar-se 

em imagens ligadas a problemas relativos ao gerenciamento, 

abrangência, empenho dos profissionais, eficiência dos 

procedimentos e uso da tecnologia nuclear. No intuito de enfatizar a 

segurança nas atividades executadas pela instituição, o discurso da 

CNEN focaliza que é prioritário e imprescindível garantir essa 

segurança em todos os sentidos, pois é ela quem viabiliza o bem 

estar da população e do meio ambiente diante da tecnologia 

nuclear.  

 

Se é imprescindível e prioritário garantir a segurança nuclear, deve 

ser porque sem ela a sociedade pode sofrer sérias conseqüências. 

Tais conseqüências são conhecidas pela população e a gravidade 

delas gera a necessidade da CNEN em dizer às pessoas que medidas 

de segurança são tomadas para que ninguém seja prejudicado pelo 

uso inadequado dessa tecnologia.  

 

O discurso da instituição se atém a declarar princípios e garantias 

quando aborda as minúcias técnicas de suas atividades, fala sobre a 

missão da empresa, demonstra preocupação com qualidade de suas 

instalações e da formação de seus profissionais. É uma forma de 

dizer que tanto sua filosofia de trabalho como as medidas que adota 

em suas atividades levam à segurança nuclear. Do outro lado, o 

discurso opositor afirma fatos mencionando os desastres já 

acontecidos, explora a impotência da população e a possibilidade 
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dos acidentes falando sobre o que poderia acontecer em caso de 

falhas, apela ao imaginário ideológico do mercado e conduz à 

desconfiança quando diz que os “lucros são mais importantes do que 

a segurança” e que existe descaso das instituições nucleares com 

relação a esse tema. 

 

Existe uma oposição entre a busca da segurança e o fato da 

insegurança. Enquanto no discurso da CNEN a explicitação de suas 

intenções e ações objetivando a segurança é tida como um 

horizonte ideal e sempre na “mira”, o discurso da mídia vê a 

insegurança como um fato. Ao relatar tragédias, incidentes e criticar 

a desenvoltura das instituições do setor nuclear, esse discurso torna 

sem efeito o dizer da CNEN, uma vez que intenções e ações não 

possuem a mesma força dos fatos. 

 

Se é preciso falar sobre segurança, é inevitável mencionar o que se 

faz em matéria de radioproteção – atividade necessária para que 

haja a segurança. Todavia, existe no quadro analítico 02 uma 

relação de medidas amplamente contestáveis porque elas não 

impedem fatalidades e, assim, o discurso opositor lança mão dos 

fatos e possibilidades que evidenciam a impotência das instituições 

nucleares diante de algo muito mais forte do que suas medidas.  

 

Por mais que existam inúmeras atividades voltadas para proteger, 

mesmo que um sistema automático de segurança não possa ser 

bloqueado, que um plano de emergência tenha base legal e seja 

pré-condição para a operação de uma central nuclear, e mesmo que 

se façam projeções sobre falhas humanas e fenômenos naturais, 

razões de ordem econômica podem comprometer as atividades e 

sempre existirá a possibilidade de ocorrer problemas nos 

equipamentos, nos planos e entre as pessoas que trabalham com 

eles. 

 

Diante de questões quanto às medidas de proteção e dúvidas em 

torno de sua eficiência, o dizer da CNEN vai trazendo a lembrança 
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dos acidentes provocados por causa de falhas humanas e estruturais 

na preocupação em demonstrar que, consciente desses problemas, 

ela os toma como mais uma razão para se empenhar na eficácia e 

abrangência da proteção radiológica existente em seus institutos.  

 

O discurso da CNEN demonstra que se parte da pressuposição de 

acidentes e incidentes no intuito evidenciar que isso reforça o 

cuidado para com a radioproteção. O que se fala sobre as atividades 

ligadas a esse segmento tenta passar a mensagem de força, rigor e 

prevenção, mas o discurso da mídia anula essa mensagem na 

medida em que explora o fato de que jamais se consegue prever por 

completo os imprevistos. Fato óbvio que representa um cosenso em 

todos os planos da vida humana – o que o torna muito mais forte 

que qualquer um dos argumentos utilizados pela CNEN. 

 

No quadro analítico 03, nota-se a continuidade do tema segurança 

condicionando as medidas de proteção ao gerenciamento eficaz das 

atividades e produtos do setor nuclear. Assim, torna-se relevante 

para a CNEN falar como se processa esse gerenciamento, pois é ele 

que controla e fiscaliza as instalações nucleares e radioativas. É ele, 

por meio de rigorosas normas que seguem padrões internacionais, 

quem assegura, monitora, estabelece procedimentos, enfim, 

determina as condições que, pela seriedade e pelo rigor envolvidos, 

devem tranqüilizar a população.  

 

A preocupação em falar sobre segurança, proteção e controle tem 

uma relação direta com o interesse da CNEN em erradicar o temor 

em torno da tecnologia nuclear. Essa situação foi ilustrada no 

quadro analítico 04, onde se percebe que o discurso da instituição 

tenta “exorcizar” fantasmas do passado e reduzir a amplitude do 

que se considera uma ameaça: é preciso dizer que hoje não há 

riscos como aqueles e por isso a sensação de ameaça não tem mais 

razão de existir. 
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Mesmo assim, o quadro analítico 05 mostra que não há como 

negligenciar o fato de que a tecnologia nuclear ficou marcada pelo 

uso bélico que dela foi feito. O impacto das destruições causadas 

pelas armas nucleares deixou reflexos em todas as argumentações 

acerca dessa tecnologia. Parece inevitável mencionar seu bem sem 

desvincular-se de seu mal como também é inevitável perceber que o 

pavor de uma nova guerra é algo difícil de ser dissipado: a dor do 

passado não foi esquecida e a conjuntura internacional do mundo de 

hoje, não permite que assim o seja. Portanto, ao salientar o uso 

pacífico da tecnologia nuclear, a CNEN resgata seu lado obscuro, 

pois enfatizar a paz, nesse caso, é também dizer que houve e pode 

haver uma guerra com terríveis conseqüências. E o discurso da 

mídia torna essa realidade tangível, mostrando que, diante da fúria 

entre as nações, tudo é possível.   

 

No quadro analítico 06, procurou-se mostrar que toda a 

problemática da tecnologia nuclear também envolve críticas quanto 

ao esclarecimento prestado à sociedade sobre esse assunto. Os 

enunciados expostos revelam que a deficiência da informação 

pública agrava a situação, pois ela expõe ainda mais as pessoas ao 

perigo. Sem estar devidamente informado, o público não apenas 

ignora como agir diante de um acidente como também não 

consegue avaliar as reais dimensões do problema. Por não possuir 

uma cultura de aproximação com a sociedade, a CNEN parece achar 

que faz o suficiente em matéria comunicação e que as críticas feitas 

a esse respeito não têm fundamentos, provocando apenas alardes.  

 
Nos quadros 03 a 06 verifica-se que o discurso da mídia 

praticamente desmonta as argumentações do discurso da CNEN com 

as mesmas argumentações que fragilizaram o dizer da instituição 

nos quadros 01 e 02: não há princípio, ação ou garantia que consiga 

se impor diante de um fato. Assim, não importa o que a CNEN diga 

em resposta ao que considera um ataque, pois esse ataque sempre 

estará firmado em evidências de todas as ordens. Desde uma 

fatalidade a um desacerto na estrutura política e/ou econômica 
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nacional e internacional. São inúmeras variáveis e todas elas podem 

ser adequadas a ambos os discursos. Mas o discurso da CNEN, ao 

invés de dar as cartas, faz o jogo de seus opositores. 

 

Nos diagramas a seguir, foram transcritas o que se considerou as 

palavras-chave de cada um dos quadros analíticos. O objetivo é 

mostrar que as idéias presentes nos textos da mídia também estão 

presentes no discurso da CNEN e podem ser observadas nas 

referências que seus enunciados fazem a essas idéias e na repetição 

de vários itens lexicais encontrados em ambos os discursos. Neles, 

percebe-se que se tenta argumentar sobre a existência ou não do 

que foi explicitado nos quadros analíticos e a base dessas 

argumentações parece estar nas imagens propostas ao final de cada 

diagrama. 

 

Diagrama 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É possível confiar na segurança nuclear? 

CNEN 
 

Avaliações de segurança. 
Preocupação com a segurança. 

Garantir a segurança. 
Altos padrões de segurança. 

Preservação do meio ambiente. 
Segurança dos trabalhadores.  

Trabalho pela segurança. 
Segurança dos reatores nucleares. 

Segurança da população. 
Garantir o uso seguro das 

radiações. 

MÍDIA 
 
Os problemas e os desastres 
deveriam levar o governo a 
maiores exigências de segurança. 
Prioridade dos governos é com o 
lucro, não com a segurança. 
Poderia haver contaminações do ar 
ou da água. 
Acidentes/incidentes ocorridos e 
que, permanecendo o descaso com 
a segurança, continuarão a 
ocorrer. 
Indícios de contaminação de 
trabalhadores. 

 
 
 
 
 
 

pressuposição 
 

A segurança nuclear ainda é algo 
contestável diante das dimensões do 

perigo dessa tecnologia. 
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Diagrama 2 

 

 
A sociedade está protegida? 

CNEN 
 

Uma série de atividades está 
voltada para proteger. 

O edifício é uma estrutura de 
segurança. 

Plano de Emergência. 
Proteger o trabalhador, o público e 

o meio ambiente. 
Sucessivas barreiras de proteção. 

Os sistemas de segurança . 
Hipóteses de falhas humanas. 

Envoltório obrigatório nos 
reatores. 

Proteção radiológica em prol. 

MÍDIA 
 
Sério acidente pode ocorrer. 
Liberação de material radioativo 
para o ambiente. 
Localizar e corrigir o defeito. 
Incidente serviu de alerta. 
Não se ter um plano eficiente. 
Falhas provocam acidente. 
Erros humanos. 
Normas não são suficientes para 
prevenir os efeitos de colisões, 
incêndios e naufrágios. 
Malefícios que poderão advir do 
uso descontrolado da energia 
nuclear. 
 

 
 
 
 

 
 

pressuposição 

Nunca se estará totalmente 
protegido contra os acidentes 

nucleares. 
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Diagrama 3 

O uso das radiações é devidamente controlado? 

CNEN 
 

Responsável por fiscalizar e 
controlar. 

Fiscaliza as condições de proteção 
radiológica. 

Supervisor de radioproteção, 
qualificado em rigoroso exame. 

Fiscalização da construção e 
executa testes pré-operacionais. 

Depósitos definitivos para os 
rejeitos. 

Padrões internacionais de 
segurança. 

Uma série de normas regulam 
essas atividades. 

Rigorosos procedimentos. 
Acompanha todas as etapas 

necessárias para a entrada em 
operação de uma instalação 

nuclear. 
Monitoração ambiental. 

Critérios e procedimentos de 
controle. 

Minuciosamente controlada. 
Só profissionais devidamente 

certificados. 
Cálculos minuciosos são 

empreendidos. 
Rigoroso controle acompanha as 

etapas necessárias para a entrada 
em operação da usina.  

Os trabalhadores envolvidos são 
altamente treinados. 

Rigorosas normas técnicas e 
controle. 

 
 
 

MÍDIA 
 
Fiscalização nessa área continua 
muito precária. 
Queda na capacidade de 
fiscalização.  
Prejuízos irremediáveis para a 
população e meio ambiente. 
Não consegue vigiar 
eficientemente. 
Considerações econômicas limitam 
as condições de segurança. 
A falta de vigilância e controle. 
Material contaminado. 
Administração de rejeitos não é o 
que deveria ser.  
Faltam-lhe recursos humanos e 
materiais. 
Instalações que são precárias. 
Não tem condições para vigiar 
eficientemente. 
Áreas distanciadas e sem 
coordenação. 
Falhou também em relação à 
segurança da fábrica. 
Autorizou sem avaliar o risco. 
Se os perigos são mal 
dimensionados, pode haver 
acidentes. 
Risco ao meio ambiente e à saúde 
pública  
Medidas de segurança têm sido 
relegadas. 
O país não controla, como devia. 
Nem vigia o lixo atômico. 
Brasil tem tudo para repetir o 
acidente com o césio 137. 
Instalações sem condições de 
segurança. 
Não faz inspeções de 
equipamentos nos prazos  
Não dispõe de instrumentos 
adequados para fiscalizá-los. 
Os testes envolvendo o destino do 
lixo nuclear são insatisfatórios. 

 
 
 

 
pressuposição 

 

A radioatividade é algo incontrolável. 
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 Diagrama 4 

Por que ter medo da tecnologia nuclear? 

CNEN 
 

Um reator pode explodir como 
uma bomba? 

O homem sempre esteve exposto 
à radiação natural. 

Técnicas nucleares em defesa do 
meio ambiente. 

Análises do acidente apontaram 
para um sistema deficiente de 
desligamento de emergência. 
Reatores como o da usina de 

Chernobyl só eram exportados 
para países ligados ao bloco 

soviético. 
Símbolo da presença de radiação: 
deve ser respeitado e não temido. 

Bem-estar da população. 
Técnicas nucleares em benefício 

da sociedade. 
A tecnologia de irradiação de 

alimentos, aprovada pela FAO. 
Melhoria da qualidade de vida da 

população. 
Alimentos irradiados não ficam 

radioativos. 
Monitoração, avaliação, controle e 

recuperação ambiental. 
Irradiar não significa contaminar. 

Irradiação não contamina. 
Preservação ambiental. 

Acidentes como o da usina de 
Chernobyl não podem ocorrer em 

usinas como a de Angra. 
Impede quaisquer emissões em 

caso de acidente. 

MÍDIA 
 
Risco de acidentes é um fantasma 
que continua rondando. 
Medo dos reatores. 
Pressentem o perigo, 
Os resultados podem ser 
desastrosos. 
Sensação de perigo. 
O país se surpreendia e se 
amedrontava com o caso do 
desastre. 
O perigo da radioatividade. 
Uma bomba de césio abandonada. 
A poluição radiativa. 
Seus efeitos podem causar sérios 
danos às populações vegetais e 
animais. 
Segue os moldes do de Chernobyl. 
O mais grave, em Chernobyl deixa 
mais de trina mortos. 
O número de pessoas 
contaminadas é incalculável. 
Venha conferir a destruição de 
Chernobyl. 
Vazamento de 22 mil litros de água 
radioativa da Usina Nuclear de 
Angra I. 
Poderia causar tumores em até 50 
mil pessoas. 
Parte de Angra dos Reis, com 119 
mil habitantes, seria atingida. 
Não elimina sua gravidade. 
Medo de um possível acidente 
nuclear. 
Risco de acidentes. 
A energia nuclear precisa lidar com 
incômodo problema dos resíduos 
radioativos. 
Fantasma de um acidente nuclear. 
Evite um acidente nuclear grave. 
Grave ameaça. 
O mundo sente-se inseguro. 
 

 
 
 

 
pressuposição 

 

A radioatividade é algo destrutivo. 
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Diagrama 5 

É possível impedir o uso bélico? 

CNEN 
 

Uso exclusivamente pacífico da 
energia nuclear. 

Garantir o uso seguro e pacífico da 
energia nuclear. 

Bem estar da população. 
Controle de todo o material 

nuclear existente no país. 
Visando garantir seu uso somente 

para fins pacíficos. 

MÍDIA 
 
Perigoso (e inconstitucional) 
projeto de enriquecimento de 
urânio. 
Política de submeter o setor a 
interesses estratégico-militares. 
Esvaziamento das atividades para 
fins socialmente úteis. 
Um programa estratégico, 
hegemônico, ligado a interesses 
militares. 
Promíscua relação entre o MCT e a 
Marinha de Guerra. 
O episódio mais tenebroso da 
civilização ocidental. 
Destacando a importância das 
armas nucleares, o Pentágono 
encoraja outros a pensar que 
também para eles é importante tê-
las’.  
Passa a ser aceitável que os países 
ameaçados procurem desenvolver 
suas armas atômicas. 
Não é inverossímil a hipótese da 
guerra nuclear localizada.  
A arma tem inaudito poder 
destrutivo.  
Sua eficácia pode ultrapassar as 
bombas jogadas em Hiroshima e 
Nagasaki. 
O Pentágono está retornando aos 
seus planos de emprego de armas 
atômicas 

 
 
 

 
pressuposição 

 

O mundo vive sob constante ameaça 
de uma guerra atômica. 
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Diagrama 6 

 
 
 

 

A sociedade está bem informada? 

CNEN 
 

Diariamente, o Distrito transpõe 
para linguagem acessível 

relatórios. 
Presta esclarecimentos ao público 

em geral. 

MÍDIA 
 
Escondeu da imprensa e da 
sociedade a informação sobre o 
vazamento. 
A ausência de comunicação 
imediata de problemas. 
A falta de informações acarreta 
problemas.  
Não há notificação adequada ao 
público. 
Não se fala em planos de 
emergência nem dos reais riscos. 
Eles só informam o que querem. 
Todos os foram omitidos da 
população e da imprensa. 
Pressionada, a direção da usina 
confirma a informação. 
Realizado sem a necessária 
informação à população pública e 
aos governos. 

 
 
 
 

 
pressuposição 

Informações insuficientes ou 
omitidas aumentam os problemas. 
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V. Considerações finais 
 
 
Os quadros que acabamos de analisar mostram que o tema 

segurança nuclear “percorre” todo o discurso da CNEN tanto de 

modo explícito como transformado em outros termos que o exaltam 

da mesma maneira. A contraposição aos enunciados antinucleares 

serviu para comprovar a adequação de nossas hipóteses as quais 

sustentam que o discurso pró-nuclear é paradoxal e utiliza itens 

lexicais-chave que apenas reforçam essa contradição. 

 
O objetivo central da pesquisa era identificar as características do 

discurso pró-nuclear brasileiro e assim verificar se ele estaria 

contribuindo para a manutenção do estigma sofrido pelo setor 

nuclear. Para isso, observou-se um pouco da história que envolve a 

tecnologia nuclear como um meio para melhor compreender as 

origens do problema estudado e também se tentou explicitar as 

condições de produção desse discurso por serem fatores 

determinantes na construção de qualquer enunciado.  

 
Partindo do objetivo central, foram elaboradas duas hipóteses cuja 

adequação foi comprovada ao longo de todo o trabalho. Na primeira, 

sugeriu-se que a relação entre o atual discurso da CNEN e sua 

dificuldade em modificar a imagem negativa que o setor ainda 

transmite para a sociedade revela-se na existência de uma idéia 

contraditória em seus próprios textos, prejudicando a nova imagem 

que a empresa tenta criar.  

 

Em cada um dos quadros analíticos elaborados, chegamos a 

formações imaginárias as quais sugerimos basearem as intenções 

discursivas da CNEN. A partir disso, se pôde concluir que a empresa 

não consegue criar uma nova imagem acerca da tecnologia nuclear 

porque seu discurso é originado por pressuposições que o 

prejudicam. Ou seja, a construção dos enunciados pró-nucleares 

restringe-se a contrapor idéias que compõem as pressuposições 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
LUGAR DE PARADOXOS: PELOS CAMINHOS DISCURSIVOS DO SETOR NUCLEAR 

 
93

negativas sugeridas no final de cada um dos diagramas relacionados 

aos quadros analíticos, a saber: 

 

 A segurança nuclear ainda é algo contestável 

diante das dimensões do perigo dessa tecnologia. 

 Nunca se está totalmente protegido contra os 

acidentes nucleares. 

 A radioatividade é algo incontrolável. 

 A radioatividade é algo destrutível. 

 O mundo vive sob constante ameaça de uma 

guerra atômica. 

 Informações insuficientes ou omitidas aumentam 

o problema. 

 

Essas pressuposições, por sua vez, correspondem a perguntas que 

representam os problemas levantados em cada quadro e mostram a 

presença do antinuclear constituindo as imagens detalhadas nesses 

quadros. Assim, quando perguntamos “É possível confiar na 

segurança nuclear?”, estamos sugerindo a questão implícita que 

origina as imagens as quais supomos interferir na construção dos 

enunciados pró-nucleares – além de evidenciar a presença dessas 

mesmas imagens também na constituição dos discursos 

antinucleares. A relação que se procurou estabelecer pode ser 

ilustrada da seguinte maneira: 

 

Quadro 01: a questão da segurança nuclear 

Questão implícita Imagens Pressuposição 

 
É possível confiar na 
segurança? 

 

Existem problemas quanto 
ao gerenciamento da 
segurança. 

Não há preocupação no 
trato com a segurança. 

Os procedimentos de 
segurança são ineficientes. 

Existem graves 
conseqüências em se fazer 
uso da tecnologia nuclear 
sem a devida segurança. 

A segurança nuclear ainda é 
algo contestável diante das 
dimensões do perigo dessa 
tecnologia. 
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Quadro 02: as medidas de proteção 

Questão implícita Imagens Pressuposição 

A sociedade está 
protegida? 

A sociedade não está 
suficientemente protegida. 

Não se dá a devida 
importância à proteção 
radiológica. 

Nunca se está totalmente 
protegido contra os 
acidentes nucleares. 

 

 

Quadro 03: o gerenciamento das atividades e produtos 

Questão implícita Imagens Pressuposição 

O uso das radiações é 
devidamente 
controlado? 

O sistema de fiscalização é 
precário. 

Os rejeitos não são 
devidamente armazenados. 

Falho gerenciamento das 
atividades. 

Possibilidade de prejudicar a 
população com o uso 
indevido de material 
radioativo. 

Não há rigidez no controle 
das atividades nucleares. 

Ainda não há garantias 
absolutas quanto ao 
controle dos rejeitos. 

A radioatividade é algo 
incontrolável. 

 

 

Quadro 04: o afastamento dos fantasmas e das ameaças 

Questão implícita Imagens Pressuposição 

Por que ter medo da 
tecnologia nuclear? 

O uso da tecnologia nuclear 
é muito arriscado. 

A radioatividade é perigosa. 

A tecnologia nuclear é uma 
ameaça à vida das pessoas. 

A radioatividade é algo 
destrutivo. 
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Quadro 05: a orientação pacifista 

Questão implícita Imagens Pressuposição 

É possível impedir o uso 
bélico? 

A tecnologia para uso bélico 
continua sendo 
desenvolvida. 

A sociedade ainda teme um 
holocausto nuclear. 

O uso bélico da tecnologia 
nuclear é uma possibilidade 
concreta. 

O mundo vive sob constante 
ameaça de uma guerra 
atômica. 

 

 

Quadro 06: a informação pública 

Questão implícita Imagens Pressuposição 

A sociedade está bem 
informada? 

A população não é 
devidamente informada 
sobre as ocorrências. 

As instituições nucleares 
omitem as informações 
mais relevantes. 

Informações insuficientes ou 
omitidas aumentam os 
problemas. 

 

 

O que foi dito sobre “idéia contraditória” refere-se ao fato de existir 

uma essência opositora no interior do discurso pró-nuclear. E ela 

existe como um ponto de partida para a construção desse discurso. 

Fazendo isso, o enunciado da CNEN carrega uma contradição 

exatamente naquilo que o origina e essa realidade foi evidenciada 

nos quadros apresentados. Observando o mal em seu próprio objeto 

de trabalho e trazendo-o para o seu discurso, as instituições do 

setor nuclear alimentam seu próprio estigma. 

 

Para mostrar que esse quadro apresenta maiores complicações, 

dissemos na segunda hipótese que a ênfase sobre itens lexicais 

como “segurança” e “fins pacíficos”, contribui para reforçar o 

estigma por meio dos significados negativos construídos ao longo do 

tempo e passíveis de associação a esses itens. 
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As colunas referentes aos enunciados pró e antinuclear dos quadros 

analíticos mostram que as possibilidades de o auditório fazer uma 

interpretação que contrarie as intenções do discurso da CNEN são 

muito concretas. A exaustiva reincidência nos itens relacionados nos 

diagramas e sua constante remissão a um campo de significações 

que conduz o auditório a associações negativas, anulam as 

possibilidades do discurso pró-nuclear ser bem sucedido. 

 
 
Isso tudo acontece porque o discurso da CNEN parte de um 

pressuposto que deveria ser um posto, ou seja, a partir do momento 

em que põe em questão a segurança de suas atividades, ele dá 

margem a dúvidas e contestações. Ducrot (1972) mostra que a 

negação e a indagação de uma assertiva não mudam os 

pressupostos. Como a CNEN só se ocupa de negar ou indagar o que 

o discurso antinuclear afirma, ela deixa intactos os pressupostos 

firmados na relação de que nuclear é igual a perigo. A solução seria 

pensar algo como a superação dos pressupostos e instituir um novo 

paradigma discursivo. Se a segurança nuclear deixasse de ser o foco 

dos enunciados pró-nucleares, é possível que eles estivessem 

menos vinculados ao posicionamento defensivo em que se 

encontram. Isso poderia apontar para o surgimento de um diálogo 

que possibilitasse a construção de um novo patamar de 

interlocução. 

 

Por outro lado, é compreensível que essa situação se mantenha 

porque o atual discurso pró-nuclear encontra fortes razões para 

continuar defendendo essa tecnologia: existe medo, sensação de 

ameaça e desproteção, fragilidade e impotência diante de algo que 

assusta as pessoas há várias décadas. Não é uma imagem que vem 

do nada: são fatos históricos que continuam sendo relembrados pela 

mídia – e pelas próprias instituições do setor – e servindo de 

justificativa para se temer a tecnologia nuclear. 
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São esses fatos históricos que fornecem condições para se recriar 

imagens negativas sobre o assunto e prejudicar o poder de 

convencimento do discurso da CNEN. Elaborando uma série de 

enunciados cujas bases são fornecidas por essas imagens negativas, 

o discurso pró-nuclear não tem força para sobrepor-se ao opositor 

que o domina, condena e ataca a tecnologia nuclear por todos os 

lados. 

 

É no plano dessa situação de domínio que enxergamos um grande 

problema nesse discurso. Existe um campo de significações que 

aprisiona o discurso pró-nuclear e que o enfraquece por mais que 

tente falar sobre o lado positivo dessa tecnologia. Isso remete às 

teorias da Cognição que falam sobre domínios conceptuais, 

projeções entre domínios e espaços mentais nos quais se operam 

“produção, fracionamento da informação e processamento do 

sentido” (SALOMÃO apud Miranda, 1999:82). 

 

A questão sobre como são operados os sentidos na mente humana 

expõe a complexidade da formação do conhecimento. E ela não 

pode ser deixar de ser considerada, pois as formações imaginárias e 

posicionamentos delas derivados são eles mesmos derivações dessa 

complexidade. 

 

Quanto às posições e imagens e sua interferência na reprodução do 

estigma nuclear, parece ocorrer uma conseqüência lógica que 

aponta para a problemática da construção de sentido abordada pela 

Cognição.  Segundo Turner (apud SALOMÃO, 1999:66), 

 
 

Tipicamente pensamos sobre conceitos como pacotes 
de sentidos. Damos-lhes rótulos: casamento, 
nascimento, morte, força, eletricidade, tempo, 
amanhã. Os sentidos parecem localizados e estáveis. 
(...) No entanto, (...) o sentido não está depositado em 
um armazém de conceitos. Pelo contrário, é vivo e 
ativo, dinâmico e distribuído, construído para 
propósitos locais de conhecimento e de ação. Os 
significados não são objetos mentais, circunscritos em 
regiões conceituais, mas complexas operações de 
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projeção, ligação, conexão, mesclagem e integração de 
múltiplos espaços conceituais.” 

 
No início deste trabalho, foi dito que existem sentidos negativos em 

torno do que se fala sobre tecnologia nuclear. Atribuímos essa 

realidade ao produto da relação entre contexto histórico, memória 

social e formação imaginária, sem esquecer que a ideologia e as 

relações sociais têm importante parcela de responsabilidade na 

produção de sentidos. Por isso, também falamos sobre discurso 

como prática social, dialogismo, formação discursiva, atos de fala, 

intenções e pressuposições.  

 

É importante levar em consideração essas operações de projeção, 

ligação, conexão, mesclagem e integração de múltiplos espaços 

conceituais na medida em que elas são os próprios mecanismos 

tanto do processo de interpretação como da construção do 

conhecimento. É por esse caminho que vislumbramos uma 

possibilidade de aprofundamo-nos nas razões pelas quais o discurso 

pró-nuclear dá a impressão de estar aprisionado, dominado pelo que 

existe contra a tecnologia nuclear.  

 

É certo que o contexto histórico desempenha um papel fundamental 

para a manutenção desse quadro, mas, se o sujeito é um agente 

que constrói a realidade ao seu redor, por que ele mesmo não 

consegue ponderar os aspectos positivos dessa tecnologia? Que 

mecanismo é esse que exerce um controle sobre os significados, 

mesmo sabendo-se das possibilidades múltiplas de se lhes 

direcionar os sentidos?  

 

Orlandi (1996:9) diz que “não há sentido sem interpretação”. Se 

algo significa para o homem é porque houve uma interpretação. Ao 

lidar com qualquer objeto simbólico, o ser humano produz 

significação, interpreta: trata-se de um processo inerente à sua 

capacidade de raciocinar sobre o mundo à sua volta. É preciso 

lembrar, entretanto, que os sentidos não estão livres de 

condicionamentos. Na realidade, eles estão atrelados a contextos 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
LUGAR DE PARADOXOS: PELOS CAMINHOS DISCURSIVOS DO SETOR NUCLEAR 

 
99

históricos e ideologias que vão direcionando e delimitando sua 

significação conforme a situação em que se está interpretando.  

 

Por outro lado, isso não quer dizer que os sentidos estão fechados e 

que por essa razão não podem significar de outra maneira. O que 

existe é a sensação de que os sentidos são únicos e verdadeiros 

dada a memória que vai sendo estabelecida pela história ao longo 

do tempo. Dessa forma, concordamos com Orlandi (1996:9) quando 

diz que “os sentidos não se fecham, não são evidentes, embora 

pareçam ser”, e talvez seja partindo dessa premissa que possamos 

aceitar que o sentido negativo da palavra “nuclear” não está 

fechado, embora pareça.  

 

Se não existe sentido completo, fechado, sempre haverá uma 

abertura para outros sentidos. Isso remete à outra colocação de 

Orlandi, onde a autora afirma que “o texto é multidimensional 

enquanto espaço simbólico”. Isso quer dizer que o mesmo discurso 

pode significar diferentemente, conforme a orientação que lhe for 

dada.  

 

“O texto ‘parte’ em inúmeras direções, em múltiplos 
planos significantes. Diferentes versões de um texto, 
diferentes formulações, constituem novos produtos 
significativos. (...) qualquer modificação na 
materialidade do texto corresponde a diferentes gestos 
de interpretação, (...)” (ORLANDI, 1996:14) 

 

Isso, no entanto, não nos distancia do problema colocado pela 

Cognição e, mesmo que haja essa abertura, continuamos diante de 

uma rede de significações poderosa e de toda a complexidade 

envolvida na construção dos sentidos. 

 

Com esta pesquisa visamos elucidar as bases do que constitui o 

estigma em torno da tecnologia nuclear utilizando as teorias da 

Análise do Discurso e suas diversas vertentes e, nestes últimos 

parágrafos, esclarecemos que o problema vai além do que aqui foi 

exposto e demanda uma investigação não mais das razões do 
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estigma, porém da estrutura cognitiva que constitui suas bases. É 

neste caminho que o trabalho deverá prosseguir num futuro 

próximo. 
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