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ESTUDO DE CASO I: A QUESTÃO DO SIGILO NO PROJETO MANHATTAN 

 

O Projeto Manhattan, concebido por Groves, era impressionante por muitos motivos. 

Sua larga escala: a unidade de difusão, em Oak Ridge, no Tennessee, era o maior prédio 

do mundo. O número total de pessoas envolvidas: no auge da produção, cerca de 80 mil 

trabalhavam em Oak Ridge. O tempo espantosamente curto entre a prancheta e a linha 

de montagem: equipes de operários, trabalhando contra o relógio, terminavam uma nova 

casa a cada 15 minutos. 

Mas outro fato impressionante pode facilmente passar despercebido - todos esses 

esforços – esses milhares de trabalhadores, as incontáveis toneladas de material de 

construção e o imensurável investimento de tempo e energia – era segredo. O povo 

americano – incluindo o Congresso – nem sequer sabia que o Projeto Manhattan existia. 

 

[Senador] E como essa verba solicitada será exatamente aplicada?  

[Membro do Projeto Manhattan]. Isso é confidencial, senador. 

 

Groves compartimentou o Projeto Manhattan de modo que nenhuma organização ou 

indivíduo tivesse completa noção daquilo em que estava trabalhando. 

 

[Operário] Cuido para que os canos não vazem. 

[Operária] Faço com que as máquinas não esquentem demais. 

[Militar] Lembro as pessoas de não fazerem perguntas. 

 

O Projeto Manhattan foi tão eficiente em manter sua confidencialidade que, mais tarde, 

organizações secretas como a CIA o usaram como modelo. Mas em Los Alamos – o 

novo lar de algumas das mentes mais brilhantes do país – a questão do sigilo não era 

assim tão simples. 

 

[Cientistas] Não venha me falar de sigilo! Não há como fazer ciência sem a livre troca 

de ideias. 

 

Um dos primeiros desafios de Groves foi tentar separar os cientistas: muitos deles se 

recusaram totalmente a fazer isso. 



 

[Militar] Eles ignoram suas ordens, senhor! O que devo fazer? 

[Groves] São um bando de crianças. Eles só precisam de um pouco de disciplina. 

[Oppenheimer] Você sabe que a maioria desses homens deixou a Europa para fugir do 

militarismo 

[Groves] Mas é como se eles nem entendessem que estamos em guerra. 

[Oppenheimer] Mas você não acha que eles têm razão? Como você espera que eles 

colaborem entre si se não sabem o que os outros estão fazendo? E se os cientistas 

fossem livres para falar o que quisessem ..., mas só dentro do laboratório? Todos 

podem saber tudo, mas somente numa área cuidadosamente restrita. E fica por conta 

dos cientistas policiarem a si mesmos? 

 

Nessa situação, deveria Oppenheimer seguir com o plano de deixar os cientistas 

livres para falarem o que quiserem, mas só dentro do laboratório, ficando por 

conta dos cientistas policiarem a si mesmos? Sim ou não? Por quê? 

 

Fonte: Fetter-Vorm, J. Trinity: a história em quadrinhos da primeira bomba atômica. 

Três Estrelas: São Paulo, p. 33-36, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


