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RESUMO: 

O cinema pode ser utilizado como elemento educativo na medida em que favorece a identificação dos alunos, 
relacionando a escola às culturas erudita e cotidiana mais ampla. A concepção de ciência e seu funcionamento na 
prática sociocultural são aspectos mais particulares que podem ser abordados através de filmes, que contribuem para  
a formação ou a problematização de estereótipos de ciência e tecnologia que se constituem como  referências 
comuns para grande parte da sociedade. Nesse trabalho, buscamos evidenciar o potencial do filme “Césio 137 - 
Pesadelo de Goiânia” para a discussão de radioatividade, isótopos e a relação entre ciência e sociedade. O uso deste 
e de outros filmes em aulas de química, pode também abrir espaço para discussões sobre ética, conflitos de 
interesses e opiniões relacionados à ciência em geral, que, em nossa compreensão, devem ter lugar na educação 
científica escolar. 

1.  A UTILIZAÇÃO DO CINEMA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

O cinema é o campo no qual a estética, o lazer, as ideologias e os valores sociais são 
sintetizados em uma mesma obra de arte.[1] 

Se em nossa cultura, a ciência se tornou a principal referência de conhecimento 
verdadeiro, as imagens em movimento, que começaram com o cinematógrafo, são um 
dos mais importantes veículos de comunicação e de formação cultural.[2] 

O cinema constituiu não apenas uma forma de lazer podendo ser também utilizado como 

elemento educativo na medida em que a linguagem cinematográfica tem como principio 

favorecer a identificação do aluno, relacionando a escola à cultura cotidiana mais ampla. Porém, 

é preciso que a escola vá além das experiências cotidianas, propondo leituras mais ambiciosas 

além de puro lazer, incentivando o aluno a se tornar um espectador mais exigente e crítico, 

propondo relações de conteúdo/linguagem do filme com o conteúdo escolar.[1]     

Vários autores defendem o uso do cinema como uma poderosa ferramenta didática. É 

claro que antes do filme ser exibido aos alunos o professor deve se cercar de alguns cuidados 

como: adequação à faixa etária, articulação com o conteúdo a ser discutido e possivelmente com 

outras matérias como história, geografia, biologia. A infra-estrutura oferecida pela escola 

também deve ser observada, o estado dos aparelhos, a visualização da tela, o espaço físico da 

sala onde ocorrerá a aula. Ao tomar esses cuidados o professor evitará que sua aula seja 

prejudicada tanto por problemas técnicos quanto pelo comportamento dos alunos. Outro ponto 

que gostaríamos de ressaltar é que muitos professores ignoram É um problema ignorarmos o 

valor e importância deles para o patrimônio artístico e cultural da humanidade os “filmes apenas 
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como recurso didático de segunda ordem, ou seja, para ilustrar, de forma lúdica e atraente, o 

saber que acreditamos estar contido em fontes mais confiáveis. É um problema ignorarmos o 

valor e importânc ia deles para o patrimônio artístico e cultural da humanidade.”[3] 

Em alguns países europeus, tem-se notícia que já no início da década de 1910 filmes 

foram usados como material didático, sobretudo nas aulas de ciências.  

Antes do início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, centenas de documentários 
didáticos já haviam sido produzidos na França. Seqüências de imagens sobre a 
reprodução animal, sobre ciclos de vida das plantas, explosões vulcânicas ou sobre 
eclipses solares ajudavam a tornar currículos mais interessantes e explicações mais 
compreensíveis.[4]  

Rosália Duarte reforça que, da mesma maneira que podemos estimular o prazer da leitura, 

podemos estimular o gosto pelo cinema. Tornar o aluno apto a avaliar criticar e identificar aquilo 

que pode ser tomado como elemento de reflexão sobre a sociedade e a vida.  

Os filmes funcionam como porta de acesso a conhecimentos e informações que não se 
esgotam neles. Mesmo aqueles considerados ruins (e esse julgamento é sempre subjetivo) 
podem despertar o interesse e estimular a curiosidade em torno de temas e problemas 
que, muitas vezes, sequer seriam levados em conta. [3]  

Além de expressarem o olhar das pessoas envolvidas em sua montagem, os filmes 

indiretamente, revelam o imaginário de seus espectadores, pois a produção de um determinado 

filme leva em conta a visão de seu público alvo, seu universo de referências, conhecimentos e 

expectativas. Nesse sentido, revelam as percepções e expectativas de uma época ou de uma 

sociedade. 

São o romance e o filme que põem à mostra as relações do ser humano com o outro, com 
a sociedade, com o mundo. O romance do século XIX e o cinema do século XX 
transportam-nos para dentro da História e pelos continente, para dentro das guerras e da 
paz. E o milagre de um grande romance, como de um grande filme, é revelar a 
universalidade da condição humana, ao mergulhar na singularidade de destinos 
individuais localizados no tempo e no espaço.[5]  

2. A CIÊNCIA NO CINEMA 

A concepção de como a ciência funciona na prática é outro aspecto que vai sendo 

difundido através de filmes. Uma vez que a ciência que se aprende na escola não privilegia essa 

dimensão, os filmes se tornam um dos principais veículos de formação dessas noções. Não 

apenas a ficção científica, quando se pensa em ciência, mas qualquer outro gênero 

cinematográfico pode ser responsável por projetar imagens sobre a ciência, os cientistas ou as 

sociedades neles centrada. Eles possuem uma parcela de contribuição na formação de 

estereótipos, modelos e expectativas que acabam por se constituir como referências comuns 



XIV Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ) 

UFPR, 21 a 24 de julho de 2008. Curitiba/PR.    

Área do trabalho 
 EC 

pelas quais a ciência e a técnica são percebidas por grande parte da sociedade, compondo assim o 

arsenal simbólico no qual a opinião pública vislumbra e discute os rumos e os limites dos 

empreendimentos científicos e tecnológicos. [4] 

Os filmes contribuem não apenas na formação da visão popular sobre ciência e 

tecnologia, mas também funciona como um instrumento de divulgação cientifica, como seus 

avanços e as perspectivas e medos a respeito de alguma descoberta. 

Além de um dos símbolos e uma das inovações da modernidade, o cinema significou 
também um meio extraordinário de circulação do conhecimento, de difusão de novas 
experiências e valores culturais. Numa cultura inteiramente permeada pela expectativa de 
progresso científico e inovações tecnológicas é natural que os meios de comunicação 
projetem perspectivas semelhantes. Isso faz dos filmes um ótimo material para análise da 
cultura e também para a compreensão da história da ciência.[4]  

A maior parte dos filmes pode ser utilizada para discutir os mais variados assuntos. Cabe 

ao professor definir seus objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos. Como sugestão para uma 

abordagem em sala de aula, apresentaremos algumas das possíveis discussões que poderão ser 

levantadas com base no filme “Césio 137–Pesadelo de Goiânia”. O uso de um filme brasileiro 

também contribui como uma forma de aproximar os alunos do cinema nacional, entrando em 

contato com nossa cultura e suas formas de representação, mostrando que também somos um 

país com capacidade e talento para produzir boas obras de arte de impacto tanto nacional quanto 

internacional. 

 

3. “CÉSIO 137 –  PESADELO DE GOIÂNIA”. 

O filme “Césio 137 - Pesadelo de Goiânia”, de 1990, escrito e dirigido por Roberto Pires, 

faz um relato do maior desastre radioativo urbano do mundo, ocorrido em setembro de 1987, em 

Goiânia. Dois catadores de sucata, Roberto dos Santos (interpretado pelo ator Paulo Betti) e 

Wagner Mota (Paulo Gorgulho), encontraram em um prédio abandonado parte de um aparelho 

de radioterapia. Eles levam a peça para casa, onde ela foi desmontada e o chumbo presente na 

peça seria vendido a algum ferro velho. Entretanto juntamente com o chumbo havia uma cápsula 

contendo o elemento radioativo césio-137, que também foi vendido para Devair Alves Ferreira 

(Nelson Xavier), dono de um ferro velho. Deslumbrado com a luz azulada emitida pela peça, 

Devair levou-a para dentro de casa e passou a mostrá- la e distribuir as pedrinhas que estavam na 

cápsula para parentes e amigos.  

Após o contato com o material, várias pessoas começaram a manifestar tonturas, dor de 

cabeça e enjôo. Os que procuraram auxílio médico, como fez Maria Gabriela (Joana Fomm), 

esposa de Devair, não encontraram. A cidade se preparava para uma corrida no autódromo e 
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vários postos de saúde não estavam funcionando, inclusive a Vigilância Sanitária. Maria 

Gabriela se queixa com a amiga e vizinha Santana e com seu marido: 

 
M. GABRIELA: Hoje eu só saio de casa se for pra ir ao médico. 
SANTANA: Tá doente? 
M.G: Passei mal essa noite... 
S: O quê que você tá sentindo? 
M.G: Tudo, dor de cabeça, diarréia, vômito... 
S: O que você comeu? 
M.G: Acho que foi uma feijoada que eu comi ontem, o Di também comeu e passou mal! 
S: Ah! Esse negócio é agrotóxico, a gente já não sabe nem o que ta comendo. 
 
DEVAIR: Como é que foi? 
M.GRABRIELA: A vigilância ta fechada e eu to passando mal! 
D: Fechada? Quarta-feira! Mas esse pessoal... 
M.G: Tudo por causa da corrida de domingo... 

 

Uma das vítimas mais graves foi a menina Leide das Neves Ferreira, de seis anos, 

sobrinha de Devair, que chegou a ingerir um pouco do material enquanto brincava. Preocupada 

com os problemas de saúde que sua família começou a apresentar e após muita discussão e 

relutância do marido, Maria Gabriela, juntamente com um funcionário do ferro-velho de Devair, 

levou a peça para a Vigilância Sanitária. A ida de ônibus contribuiu para que mais pessoas 

entrassem em contato com a radiação. Chegando lá, Maria Gabriela alegou que ela própria e 

algumas pessoas começaram a passar mal após o contato com a cápsula. Só assim foi constatada 

contaminação por elemento radioativo. No final do filme, uma repórter aparece dizendo: 

 
Goiânia vive nesses dias momentos de grande incerteza. Sabe-se que em algum lugar da 
cidade foi deixada uma bomba de cobalto ou outra substância radioativa, ou ainda que 
libere gases tóxicos o que se sabe na verdade é que várias pessoas estão contaminadas, 
mas a vigilância sanitária não sabe informar a origem dessa contaminação. 

 

Em seguida, Devair, sua esposa e várias outras pessoas aparecem sendo levadas para um 

ônibus. E o filme termina com a seguinte narrativa: 

 
Até esse momento eles não sabiam que estavam mortalmente contaminados pelo Césio 
137. Alguns dias mais tarde morrem as primeiras das 230 vitimas oficialmente 
registradas: Leide das Neves, 6 anos, Maria Gabriela Alves Ferreira, 30 anos, Israel 
Batista dos Santos, 19 anos, Admilson Alves Souza, 21 anos. 

  

A tragédia repercutiu no Brasil e no exterior. Nessa época, o mundo ainda se recuperava 

do desastre causado por um vazamento na us ina nuclear de Chernobyl, na antiga União 

Soviética, ocorrido um ano antes.  Maria Gabriela e a sobrinha Leide não resistiram aos efeitos 

da radioatividade e morreram. Ivo, pai de Leide, também morreu. Devair recebeu alta do hospital 

e morreu sete anos depois. Seus dois empregados do ferro-velho também morreram.  
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Durante o filme, um estudante de medicina conversa com o irmão do Devair sobre 

radioatividade, mas tal conceito faz pouco sentido para ele: 

 IRMÃO DEVAIR: É uma peça redonda bonita. Depois que chegou lá todo mundo 
adoeceu. 
ESTUDANTE: De onde veio tal peça? 
ID: Sei não acho que os meninos pegaram naquela ruinha da Santa Casa... 
E: Se for uma peça de raio X, é perigoso! Tem muita radioatividade. 
ID: Tem o que?  
E: Radioatividade! É um troço muito perigoso! 
ID: É!? Então escreve aqui pra mim que eu vou levar pra mostra pra eles. 
E: Se for radioatividade mesmo pode inclusive estourar os ossos! 
ID: Escreve tudo aqui que eu vô levar. 
E: Com essas coisas não se brinca! 
ID: Radioatividade. Isso é doença? 
E: Provoca doença, mata!!! 

  

Esses e outros fragmentos do filme, com conversas sobre o material, o adoecimento de 

diferentes pessoas e outros efeitos da irradiação, podem ser utilizados em discussões e 

explicações, abordando questões culturais e éticas ou mesmo referentes ao cloreto de césio, suas 

propriedades físicas e químicas, o tipo de radiação emitida, o modo de decaimento, a 

solubilidade em água, o tempo de meia-vida etc. Na época, o cloreto de césio era utilizado em 

aparelhos de radioterapia; o fato de ser muito higroscópico contribuiu para sua dispersão e 

adesão às roupas e à pele das pessoas. Quais os efeitos da radiação no corpo humano? Quais os 

efeitos a curto e a longo prazo? As unidades de medida utilizadas para medir os níveis de 

radiação e o funcionamento de um contador Geiger são outros temas de interesse científico.  

Pode-se perceber durante o filme Césio-137 que apenas Santana, amiga de Maria 

Gabriela (Joana Fomm), entre os envolvidos com a peça, tinha alguma consciência do perigo de 

contaminação com material radioativo. Pela sua postura, fica evidente que Santana possuía um 

nível maior de escolarização. Além dela, ao longo do filme, somente um estudante de medicina 

demonstra ter conhecimento a respeito de radioatividade. 

SANTANA: Eu disse a Gabriela que se ela desconfia da peça é melhor levar na 
Vigilância Sanitária. É tão perto, é aqui na rua 16 A, não... ela disse que o Di não vai 
deixar, que parece um brinquedo novo, mas aquilo não é brinquedo Edson, aquilo deve 
ser peça de raio X e faz um ma l danado. Eu já trabalhei em hospital, eu sei!  
EDSON: ô Santana o Devair já explicou que o que fez mal foi a feijoada com a coca 
cola! 
S: Sei... esse negócio é perigoso, com raio X não se brinca! Os dois tá passando mal 
desde sábado..., no hospital os médicos só mexem com isso com avental de chumbo! 
 
S:O Devair está com RADIOATIVIDADE!!! São aquelas pedrinhas que o burro do 
Edson trouxe para dentro de casa e os meninos ficaram brincando. (muito nervosa) 
  

Em contraposição, os que não tinham conhecimento algum – como o próprio Devair e seu 

irmão Edson – não demonstravam medo ou preocupação.  
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OUTRO IRMÃO DO DEVAIR: Eu tava conversando com o filho do Jacó, e ele falou 
que esse trem que ta dando no pessoal aqui é radia... radioatividade! Escreveu aqui! 
EDSON: Ué, como é que ele sabe? 
O.I.D.: Ele conhece, faz curso de medicina!! 

 

Exceto Mara Gabriela, que atribuía à peça o mal estar sofrido por ela e pelo marido, 

demonstrando medo e desconfiança:  

GABRIELA: Não agüento mais! Isso tudo é por causa desse troço que você trouxe pra 
dentro de casa! 
DEVAIR: Ah! Agora tudo que acontece aqui é por causa desse troço que eu trouxe pra 
dentro de casa. Isso é a coca cola estragada que você deu pra gente.   
G: O pássaro preto não bebeu coca-cola e amanheceu durinho. Você mesmo não tá se 
agüentando em pé! Nunca vi coca-cola fazer isso! É esse troço aí que ninguém sabe o que 
é!  

 

4. CHERNOBYL, SIMPSONS E HQ’S: OUTRAS TRAGÉDIAS E OUTRAS FICÇÕES  

Um ano antes do desastre de Goiânia, o mundo havia presenciado a explosão do reator de 

uma usina nuclear em Chernobyl, na Ucrânia. Como resultado mortes, pessoas com câncer, 

crianças nascendo com má formação e uma nuvem radioativa que assombrou vastas áreas da 

então União Soviética e da Europa. Podemos entender a proporção desse episódio nas palavras 

de James Lovelook, o criador da hipótese de Gaia:  

 

... o desastre de 1986 é um caso exemplar para estudar a percepção relativa à ciência e à 
tecnologia, pois teve um impacto emocional sem precedentes na historia da era industrial. 
Basta compará-lo com o que aconteceu em 1984 em Bhopal na índia, onde o vazamento 
de 40 toneladas de gás metil-isocianato das instalações da Union Carbide matou em uma 
noite 4 mil pessoas e intoxicou meio milhão. A tragédia, classificada de “acidente 
industrial”, não representou para a indústria química o que Chernobyl significou para a 
nuclear: o inicio do fim. [6] 

  

Apesar de hoje se saber que o acidente foi provocado por falha humana nos 

procedimentos básicos de segurança e por erros no projeto dos reatores, para grande parte da 

opinião pública Chernobyl simbolizou o maior pesadelo dos anos de guerra fria, o holocausto.  [7]       

Desde o final da 2ª Guerra e por toda guerra fria, bombas atômicas eram tema recorrente em 

filmes, histórias em quadrinhos, programas de televisão etc. Fatos relacionados à devastação e 

destruição causadas por elas estavam por toda a parte. Ninguém tinha certeza dos efeitos da 

radiação nos organismos e dezenas de filmes B e revistas apresentavam monstros radioativos em 

destaque. Um dos frutos dessa geração é o personagem Hulk, criado por Stan Lee e Jack Kirby, 

em 1962. Hulk foi responsável por levar a paranóia das bombas para o nível seguinte: o terrível 

produto da radiação. O dr. Bruce Banner, o inventor da bomba Gama, foi atingido no primeiro 

teste de explosão da bomba devido às maquinações de um espião comunista. Mesmo sabendo 

que o grau de radiação liberado por uma bomba levaria o dr. Banner à morte (se fosse de muita 
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sorte, teria apenas queimaduras graves e posteriormente um câncer), o mons tro verde dominou a 

imaginação e o gosto popular.[8] 

Outro personagem bastante conhecido do Universo Marvel, também criado por Stan Lee, 

dessa vez em parceria com Steve Ditko, em 1963, é o Homem Aranha. Na primeira revista, o 

estudante Peter Parker é picado por uma aranha que havia sido bombardeada com radiação 

atômica em uma feira de ciências, onde estava sendo feita uma demonstração de radioatividade. 

Assim, ele se tornaria o Homem Aranha.[8] O personagem segue como um dos mais famosos e 

queridos das HQs, e em 2002 ganhou uma versão cinematográfica, onde a história foi adaptada 

para os jovens do século XXI: os poderes do herói vêem de uma aranha geneticamente 

modificada.[9]  

O vilão do seriado “Os Simpsons”, o Sr. Burns é outro personagem que ilustra bastante 

essa relação com a radioatividade e a energia nuclear.  

A energia nuclear ficou tão associada ao mal, que poucos anos depois de Chernobyl, 
quando o desenhista Matt Groening, criou o personagem Sr. Burns, o vilão de Os 
Simpsons, deu a ele o trabalho mais odiado da época: dono da usina de energia nuclear de 
Springfield.[7]  

  

Poderíamos citar uma infinidade de filmes e seriados relacionados com a temática da 

radioatividade e que poderiam ser usados em discussões em sala de aula. No momento, 

retomaremos nossa discussão do filme “Césio 137-Pesadelo de Goiânia”. 

 

5. EM BUSCA DE FINAIS FELIZES  

Outra discussão que gostaríamos de levantar é com base na relação ciência, ética e 

sociedade. A ciência e a ética podem se tornar fatores fundamentais na geração de melhor 

qualidade de vida e felicidade humanas. Mas é importante lembrar que nem tudo que é 

cientificamente possível é eticamente admissível. A ciência apresenta-se hoje como uma ameaça 

para a humanidade, uma vez que seu uso desorientado pode provocar a destruição da vida, e ao 

mesmo tempo como uma grande esperança, capaz de ajudar o ser humano a viver melhor, com 

menos sofrimento e mais felicidade. A ciência em si não é boa nem má. O uso que fazemos de 

seus resultados caracteriza o comportamento ético. Ninguém condena os êxitos conseguidos 

pelos cientistas no campo da física nuclear. Mas é eticamente condenável o uso da energia 

atômica para a fabricação de bombas de destruição em massa como o que ocorreu em Hiroxima 

e Nagasáki.[10] A ciência moderna nasceu no bojo de um espírito de inovações ligadas à 

necessidade de transformar as relações do homem com a natureza e, ao mesmo tempo, de uma 

expectativa utópica acerca dos seus resultados.  
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Num mundo repleto de produtos da indagação científica, a alfabetização cientifica 

converteu-se em uma necessidade para todos: 

todos necessitamos utilizar a informação cientifica para realizar opções que nos deparam 
a cada dia; todos necessitamos ser capazes de participar em discussões públicas sobre 
assuntos importantes que se relacionam com a ciência e a tecnologia; e todos merecemos 
compartilhar a emoção e a realização pessoal que pode produzir a compreensão do 
mundo natural.[9] 

 

A educação científica poderia ter livrado nossa história desse lamentável episódio? Se 

Devair tivesse alguma noção do perigo representado pelo  material empregado em aparelhos de 

radioterapia, ele teria evitado o contato com a peça e a levaria o mais rápido possível para a 

vigilância sanitária, o que já reduziria de maneira (muito) significativa o número de pessoas 

contaminadas pelo césio. Talvez possamos pensar também, que, se os sucateiros que pegaram a 

peça no prédio abandonado do instituto de radioterapia tivesse acionado a Vigilância Sanitária ou 

o CNEN, informando que havia um aparelho abandonado no prédio, ninguém teria sido 

contaminado. Não podemos deixar de considerar uma questão anterior fundamental: um aparelho 

de radioterapia foi deixado em um prédio abandonado. Neste cenário, entram em cena os donos 

da Clínica e os profissionais de saúde que nela trabalhavam, sujeitos cuja escolarização não 

garantiu uma postura bem orientada e correta quanto à destinação do aparelho com césio. Desse 

modo, percebemos que um ensino científico desvinculado de um aprendizado ético e moral não 

basta, pois foi o que levou os profissionais da clinica a deixarem o aparelho lá. Edgar Morin 

sentencia: 

O enfraquecimento de uma percepção global leva ao enfraquecimento do senso de 
responsabilidade - cada um tende a ser responsável apenas por sua tarefa especializada -, 
bem como  ao enfraquecimento da solidariedade - ninguém mais preserva seu elo 
orgânico com a cidade e seus concidadãos.[5]  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As pessoas que tiveram contato com o césio-137, mas que foram descontaminadas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), não representam risco para outras pessoas. A 

irradiação por fontes de césio-137, cobalto-60 e similares não torna os objetos ou o corpo 

humano radioativos. Essas e outras informações poderiam (podem) ajudar na vida das vítimas do 

“acidente”. A educação cientifica se mostra necessária não somente no sentido de evitar 

tragédias e diminuir o número de vítimas, mas também como forma de orientação posterior, 

evitando posições preconceituosas infundadas. Algumas vítimas e muitas pessoas que não 

estavam envolvidas com o acidente se comportaram de tal maneira como se contaminados 

devessem ser banidos do convívio social, como se se tratasse uma doença contagiosa.[10] Não é 

difícil entender esse tipo de atitude diante da radioatividade, já que o pouco que essas pessoas 
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sabiam a respeito era herança das bombas atômicas e da explosão do reator da usina nuclear de 

Chernobyl. Crianças deformadas, queimaduras graves, mortes e cânceres costumam ter maior 

força na memória das pessoas do que qualquer explicação cientifica; elas podiam não saber o que 

era radioatividade, mas conheciam muito bem seus efeitos. Neste trabalho, buscamos evidenciar 

o potencial do filme “Césio137 – Pesadelo de Goiânia” para a discussão de conceitos da 

química, a relação entre ciência e sociedade, diferenças de percepções, ética e outros focos 

temáticos. Em nossa percepção, o uso de filmes em aulas de química, tratando de impactos 

ambientais e conseqüências para a saúde humana, abre espaço para discussões sobre ética e 

conflitos de interesses e opiniões relacionados a materiais e processos da química e da ciência 

em geral, tornando a educação científica escolar mais significativa na formação de cidadãos mais 

comprometidos com uma melhor qualidade de vida para as coletividades. 
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