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RESUMO 

 

SILVÉRIO, Flávia R. M. Responsabilidade social empresarial e redes sociais na internet: 

estudo de caso da empresa Samarco. 2018. 147 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação 

Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

O estudo traz reflexões acerca da temática de responsabilidade social empresarial como um dos 

preceitos da sustentabilidade, estabelecendo relação com o desastre envolvendo a Samarco que, 

no dia 5 de novembro de 2015, teve uma de suas barragens de minério rompida, na região da 

cidade de Mariana, resultando no despejo de 62 milhões de metros cúbicos de lama, perdendo 

a biodiversidade não apenas local, mas também em todo o percurso percorrido pelos dejetos. 

Apresenta-se, ainda, os resultados da investigação sobre o processo comunicativo da empresa 

com os atingidos, principalmente no que diz respeito à utilização das redes sociais como aparato 

tecnológico facilitador do diálogo, embasando teoricamente o sujeito contemporâneo e sua 

interação com as redes sociais. Quanto à metodologia utilizada para desenvolvimento do 

trabalho, fez-se uso da análise documental e de conteúdo sobre o caso, pesquisa bibliográfica 

referente às temáticas: redes sociais e responsabilidade social empresarial, e por fim, uma 

pesquisa qualitativa com roteiro pré-definido, aplicado a relevantes atores envolvidos na 

questão, com amostragem não probabilística e por acessibilidade, em visita de campo 

percorrendo todo o trajeto da lama no período de 10 a 21 de julho de 2017, iniciando o percurso 

em Mariana, passando por Barra Longa (MG), Governador Valadares (MG), Colatina (ES), 

Linhares e seu distrito: Regência (ES) – onde se situa a foz do rio Doce. Com a pesquisa, foi 

possível verificar que o processo de diálogo entre a porta-voz da Samarco, a Fundação Renova 

e os atingidos tem ocorrido, porém a questão maior está na burocracia que envolve as demandas 

solucionais do caso, em relação à utilização de aparatos tecnológicos como objeto facilitador, 

o mesmo também tem sido utilizado, porém em escala menor aos diálogos presenciais.        

 

Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial. Samarco. Redes Sociais. Comunicação 

Organizacional. Comunicação de Crise.   

  



 
 

RESUMEN 

 

SILVÉRIO, Flávia R. M. Responsabilidad Social Empresarial y redes sociales en internet: 

estudio de caso de la empresa Samarco. 2018. 147 f. Disertación (Maestría en Comunicación 

Social) - Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

El estudio trae reflexiones acerca de la temática de responsabilidad social empresarial como 

uno de los preceptos de la sostenibilidad, estableciendo relación con desastre involucrando a 

Samarco que, el 5 de noviembre de 2015, tuvo una de sus represas de mineral roto, en la región 

de la ciudad de Mariana, resultando en el desalojo de 62 millones de metros cúbicos de lodo, 

perdiendo la biodiversidad no sólo local, sino también en todo el recorrido recorrido por los 

desechos. Se presenta además, los resultados de la investigación sobre el proceso comunicativo 

de la empresa con los afectados, principalmente en lo que se refiere a la utilización de las redes 

sociales como aparato tecnológico facilitador del diálogo, basándose teóricamente el sujeto 

contemporáneo y su interacción con las redes sociales. En cuanto a la metodología utilizada 

para el desarrollo del trabajo, se hace uso del análisis documental y de contenido sobre el caso, 

investigación bibliográfica referente a las temáticas: redes sociales y responsabilidad social 

empresarial, y por último, una investigación cualitativa con itinerario predefinido, aplicado a 

los relevantes actores involucrados en la cuestión, con muestreo no probabilístico y por 

accesibilidad, en visita de campo recorriendo todo el trayecto del lodo en el período del 10 al 

21 de julio de 2017, iniciando el recorrido en Mariana, pasando por Barra Longa (MG), 

Gobernador Valadares (MG), Colatina (ES), Linhares y su distrito: Regencia (ES) - donde se 

sitúa la desembocadura del río Doce. Con la investigación, fue posible verificar que el proceso 

de diálogo entre la portavoz de Samarco, la Fundación Renova, y los alcanzados ha ocurrido, 

pero la cuestión mayor está en la burocracia que involucra las demandas solucionarias del caso, 

en relación a la utilización de aparatos tecnológicos como objeto facilitador, el mismo también 

ha sido utilizado, pero en escala menor a los diálogos presenciales. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial. Samarco. Redes sociales. Comunicación 

Organizacional.Comunicación de Crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

SILVÉRIO, Flávia R. M. Corporate social responsibility and social networks on the 

internet: a case study of Samarco. 2018. 147 f. Dissertation (Master in Social Communication) 

– Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

The study reflects on the theme of corporate social responsibility as one of the principles of 

sustainability, establishing a relationship with disaster involving Samarco, which on November 

5, 2015 had one of its ruptured ore dams in the region of Mariana , resulting in the dumping of 

62 millions of cubic meters of mud, losing biodiversity not only locally, but also throughout the 

course of the waste. The results of the research on the communicative process of the company 

with those affected are presented, especially with regard to the use of social networks as a 

technological facilitator of the dialogue, theoretically underpinning the contemporary subject 

and its interaction with social networks. As for the methodology used for the development of 

the work, it is used documentary analysis and content on the case, bibliographic research on the 

themes: social networks and corporate social responsibility, and finally, a qualitative research 

with a pre-defined script, applied the relevant actors involved in the issue, with non-

probabilistic sampling and accessibility, on a field visit covering the entire mud trail from July 

10 to 21, 2017, starting the route in Mariana, passing through Barra Longa (MG), Governador 

Valadares (MG), Colatina (ES), Linhares and its district: Regência (ES) - where the mouth of 

the river Doce is located. With the research, it was possible to verify that the process of dialogue 

between the spokesperson of Samarco, the Renova Foundation, and those affected has occurred, 

but the major issue is the bureaucracy that involves the solution of the case in relation to the 

use of technological devices as a facilitator, it has also been used, but in a smaller scale than 

the face-to-face dialogues. 

Keywords: Corporate Social Responsibility. Samarco. Social networks. Organizational 

Communication. Crisis Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado se propõe fundamentalmente a realizar uma das possíveis 

abordagens sobre as características inerentes às ferramentas e veículos de comunicação 

utilizados pelas partes envolvidas no desastre causado pelo rompimento da barragem na região 

conhecida como Quadrilátero Ferrífero, que envolve as cidades de Mariana, Ouro Preto, Rio 

Piracicaba, Sabará e Santa Bárbara, entre outro. 

O desastre tecnológico1 decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, com 

rejeitos da mineradora Samarco, empresa controlada pela Vale e BHP, provocou um dos 

maiores desastres ambientais da história do país.  

A ruptura da referida barragem ocasionou o derramamento de 62 milhões de metros 

cúbicos de lama, contendo rejeitos de minérios na região da cidade de Mariana, estado de Minas 

Gerais, gerando um rastro de devastação ao longo de todo o trajeto percorrido pelos dejetos 

oriundos da atividade mineradora, que se estendeu até a região litorânea brasileira, junto ao 

oceano Atlântico. 

O rompimento da barragem nos arredores do município de Mariana “causou 19 mortes, 

devastou a vila de Bento Rodrigues e poluiu o rio Doce até o litoral do Espírito Santo, afetando 

a pesca e o abastecimento de água em diversas cidades, como Governador Valadares (MG)” 

(FOLHA DE S.PAULO, 2016). 

Dois meses antes do desastre que acometeu diversas cidades, líderes de 193 países-

membros da ONU adotaram por unanimidade a Agenda 2030, em que assumiram o 

compromisso de uma agenda sustentável, formada por 17 objetivos para os próximos 15 anos 

(2015-2030) (ONUBR, 2015).  

E um mês após o rompimento da barragem em Mariana, o Acordo de Paris seria 

aprovado durante a Conferência das Partes da Convenção-Quadro, em que um compromisso 

internacional foi acordado entre 195 países com o objetivo de reduzir a emissão dos gases do 

efeito estufa, diminuindo assim os impactos do aquecimento global.    

Esse contexto de maior consciência e luta em prol do meio ambiente coincide com o uso 

acentuado das mídias sociais, inclusive no Brasil, como verificado no resultado da última edição 

da Pesquisa Brasileira de Mídia – PBM 2016, sobre Hábitos de Consumo de Mídia pela 

População Brasileira.  

                                                           
1 Que assim se define pelo fato que o despertar do desastre não foram causas advindas da natureza, mas sim de 

infraestrutura. 
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Segundo a pesquisa, entre os brasileiros, a internet se posiciona como a segunda opção 

mais utilizada para a busca de informações, ficando atrás apenas da televisão. Essa posição faz 

com que a rede mundial de computadores ultrapasse outro relevante veículo de comunicação, 

o rádio, que até então se apresentava como sendo o segundo meio de busca à informação 

preferencial.   

Mediante a conjuntura marcada pelo crescimento da consciência ambiental e pela 

grande utilização de mídias sociais, esta dissertação de mestrado concentra atenção na 

responsabilidade social empresarial (RSE), que, por sua vez: 

A Responsabilidade Social Empresarial consiste num conjunto de iniciativas 

por meio das quais as empresas buscam – voluntariamente – integrar 

considerações de natureza ética, social e ambiental às suas interações com 

clientes, colaboradores, fornecedores, concorrentes, acionistas, governos e 

comunidades – as chamadas “partes interessadas” – visando ao 

desenvolvimento de negócios sustentáveis. (CNI, 2006, p. 9). 

 

O problema de pesquisa levantado nesta dissertação tratou de analisar e oferecer 

respostas para a seguinte questão: como a Fundação Renova (Samarco, BHP e Vale) tem 

dialogado com os atingidos diretos e indiretos pela tragédia de novembro de 2015? Verificando 

ainda se a mencionada instituição tem feito uso dos aparatos tecnológicos e suas redes sociais 

para alcançar a eficácia na comunicação. 

Respondendo a essa pergunta o trabalho buscou atingir seu principal objetivo que é 

analisar os processos de comunicação da Fundação Renova com os atingidos, assim como 

avaliar a qualidade e a intensidade na utilização das redes sociais como ferramenta 

comunicacional.  Para tal resposta será exposta e levada em consideração tanto a conceituação 

de Responsabilidade Social e empresarial, como também vários aspectos teóricos que abrangem 

redes sociais na internet, assim como sua crescente demanda no mundo contemporâneo. 

A Fundação Renova é uma instituição desenvolvida na finalidade de administrar os 

recursos, oriundos da Samarco2, e executar os serviços de reparação aos impactos causados pelo 

rompimento da barragem. A Fundação surgiu por determinação do Termo de Transação e de 

Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado pela Samarco, Vale e BHP, os governos federal e 

dos estados de Minas Gerais e do Espirito Santo, além de uma série de autarquias, fundações e 

institutos:         

A Fundação Renova é uma instituição autônoma e independente constituída 

para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, 

ocorrido em Mariana (MG), em novembro de 2015. Entidade privada, sem 

fins lucrativos, garante transparência, legitimidade e senso de urgência a um 

processo complexo e de longo prazo. 

                                                           
2  Administrada pela Vale S.A. e BHP 
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A Fundação foi estabelecida por meio de um Termo de Transação e de 

Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado entre Samarco, Vale e BHP, os 

governos federal e dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de 

uma série de autarquias, fundações e institutos (como Ibama, Instituto Chico 

Mendes, Agência Nacional de Águas, Instituto Estadual de Florestas, Funai, 

Secretarias de Meio Ambiente, dentre outros), em março de 2016. 

Com sede em Belo Horizonte e escritórios em Mariana e Governador 

Valadares (MG), e Colatina (ES), a Fundação Renova está operando desde 2 

de agosto. A instituição tem a missão de implementar e gerir os programas de 

reparação, restauração e reconstrução das regiões impactadas pelo 

rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento 

Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. 

A Fundação Renova é constituída por Conselho de Curadores – que conta com 

a participação de um membro do Ministério Público –, Diretoria Executiva, 

Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, além de especialistas técnicos e 

auditorias independentes. 

O Comitê Interfederativo – entidade externa – é responsável por opinar sobre 

os planos, programas e projetos, além de sugerir propostas de solução dos 

impactos causados pelo rompimento. (SAMARCO, on-line).   

 

Caminhando em direção às considerações de Minayo (2009, p.14), que afirma: 

“Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da 

realidade [...]”. E no firme propósito de alcançar os resultados descritos, foram adotados alguns 

procedimentos metodológicos que pautaram o desenvolvimento dessa dissertação. Para tanto, 

realizou-se a análise de dados sobre o caso de Mariana, como também do relatório expedido, o 

TTAC; além de pesquisa bibliográfica específica.  

Por fim, procedeu-se a visita de campo, sendo aplicada a pesquisa qualitativa, com 

roteiro pré-definido, voltada para lideranças envolvidas no caso, nos municípios de Mariana e 

respectivos distritos, assim como das principais cidades que a lama percorreu até o litoral 

banhado pelo Oceano Atlântico, no estado do Espírito Santo.   

A pesquisa documental de acordo com Gil (1996, p.51): 

[...] assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre 

ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza 

fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado 

assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda 

um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetos da pesquisa.  

  

Nesse sentido, algumas fontes foram pesquisadas, entre elas, o Plano de Recuperação 

Ambiental Integrado, expedido no mês de agosto de 2016 e atualizado em setembro do mesmo 

ano, pela empresa Samarco, em conjunto com governos e acionistas, assim como o TTAC – 

Termo de Transação de Ajustamento de Conduta. De acordo com o site da companhia: 

O PRAI reúne todas as ações presentes nos programas ambientais do TTAC 

(Termo de Transação de Ajustamento de Conduta) assinado pela Samarco, 

acionistas e governos. Por meio dele, a Samarco materializa seu compromisso 
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com a recuperação dos rios impactados pelo rompimento de Fundão, sem 

restrição de investimento de recursos, equipamentos e pessoas para a 

implantação das soluções necessárias. (SAMARCO, on-line). 

 

No que se refere à Pesquisa bibliográfica específica, segundo Gil (1996, p.48): “é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. Diante disso, a fim de elaborar a fundamentação teórica da presente dissertação, 

foram implementados os seguintes procedimentos:  

1) Consulta a artigos científicos, a livros e a revistas que discorram sobre os temas:  

• Responsabilidade social empresarial;  

• O fenômeno das redes sociais na internet, impactando na mudança comportamental dos 

indivíduos da sociedade contemporânea. 

Outro recurso metodológico utilizado foi a pesquisa qualitativa com visita de campo. 

Ratificando a relevância da referida ferramenta metodológica Minayo afirma que esta:  

[...] responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências 

Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto 

de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois 

o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e 

por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 

seus semelhantes. O universo da produção humana que pode ser resumido no 

mundo das relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da 

pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores 

quantitativos (MINAYO, 2009, p.21). 

 

Nessa perspectiva, com a finalidade de aproximação ao objeto pesquisado, no período 

entre 10 e 21 de julho de 2017, foi realizada visita em campo, nas seguintes cidades atingidas 

pelo desastre da Samarco: Mariana, Barra Longa, Governador Valadares em Minas Gerais, 

Colatina, Linhares e seu distrito Regência no Espírito Santo.  

Nos locais, aplicou-se entrevistas semiestruturadas com roteiro pré-definido (anexo), 

buscando investigar como foi e como está sendo o processo comunicativo da Samarco com as 

comunidades. As entrevistas foram gravadas.  

Em relação à amostra, foi dada preferência a indivíduos detentores de representatividade 

mediante os atingidos, como padres, líderes de movimentos como o MAB, ou até mesmo a 

própria Fundação Renova, presidente de associação, prefeituras, veículos de comunicação, etc. 

  A amostra foi selecionada por acessibilidade, Gil (1995, p.97) descreve este método de 

seleção, em que: “O pesquisador seleciona elementos a que tem acesso, admitindo que estes 

possam, de alguma forma, representar o universo. Aplica-se este tipo de amostragem em 

estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado nível de precisão”.   
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A pesquisa conta com todo sigilo em relação aos dados dos entrevistados e também com 

os aspectos éticos concernentes a esta modalidade de pesquisa. Todos pesquisados assinaram o 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e foram seguidos todos os padrões 

solicitados pelo CEP - Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista, sendo que os 

dados coletados foram e serão utilizados apenas para a finalidade acadêmica e desenvolvimento 

da presente dissertação.   

A justificativa da presente pesquisa caminha ao encontro da importância atribuída à RSE 

na atualidade. A crescente demanda social por assuntos relacionados ao meio ambiente gerou 

significativo destaque no episódio que envolveu a Samarco na tragédia de Mariana. A avaliação 

da comunicação desenvolvida pela empresa, por intermédio das redes sociais na internet ou de 

forma direta com os atingidos, constitui uma forma de levantamento de conteúdo, como 

também de registro das estratégias comunicacionais adotadas, de forma que os resultados dessa 

pesquisa possam representar uma contribuição para as próximas gerações de comunicadores. 

Outro aspecto importante é a relevante contribuição que a responsabilidade social 

empresarial pode oferecer, utilizando projetos implementados pelas corporações, como uma 

das soluções para diminuir a desigualdade social e a miséria no Brasil, e não como 

greenwashing, que, de acordo com o artigo publicado na Revista Jurídicas (2012, p.2), é 

resultante das conexões dos termos em inglês green, que se traduz como verde, e washing que 

significa lavagem. Essa expressão é utilizada por ambientalistas para tratar de empresas que 

fazem uso dos termos sobre sustentabilidade e RSE com finalidade exclusivamente publicitária.   

Dessa forma, a dissertação, em sua constituição, apresenta-se estruturada em três 

capítulos que atendem aos objetivos previamente estabelecidos, por meio da metodologia 

exposta.  

O capítulo 1 abordou ampla discussão teórica abrangendo a comunicação 

organizacional e a responsabilidade social empresarial, apresentando o posicionamento de 

autores, tais como: Ashlay, Gomes e Moretti, além de apresentar explanação acerca do contexto 

histórico das diversas décadas nas quais se desenvolveu a temática de responsabilidade social 

empresarial no meio corporativo em nível global e local. São apresentados ainda os institutos 

Ethos e Gife, que atuam como consultores e propagadores das práticas de RSE.   

 No capítulo 2, à luz da conceituação de autores como Bauman, Castells, Recuero e 

Primo, evidenciou-se aspectos importantes do relevante fenômeno na atualidade que vem 

provocando grandes transformações na conjuntura da comunicação: as redes sociais na internet. 

Assim como o comportamento dos sujeitos contemporâneos no consumo de informação por 

intermédio da referida mídia.   
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No decorrer do capítulo 3, apresentou-se o estudo de caso do desastre ocorrido em 

consequência do rompimento da Barragem de Fundão, administrada pela Samarco, dando 

ênfase ao aspecto da comunicação e diálogo, além da apresentação do resultado apurado em 

visita de campo e entrevistas semiestruturadas. 

Vale ressaltar, que a atenção da presente dissertação esteve voltada para o papel social 

que a comunicação desempenha em momentos de crise. A discussão proposta está em torno do 

processo de diálogo dado início após a instituição da Fundação Renova. 

Outro ponto que merece ser refletido, ainda em fase introdutória, é o contexto social em 

que a tragédia de Mariana está inserida, conceituado por Ulrich Beck (1992) como sociedade 

de risco.  

Diferentemente das linhas teóricas favoráveis ao desenvolvimento e à modernização, 

Beck lança luz a uma visão mais pessimista, que denomina como “vulcão da civilização”. Para 

o autor todo desenvolvimento tecnológico, industrial ou cientifico, típico da sociedade atual, 

está interligado à riscos que não podem ser controlados. Sendo assim, quando uma catástrofe 

ocorre não se pode responsabilizar apenas um setor, e os impactados não podem ser ressarcidos 

já que tais eventos comumente não podem ser quantificados. Eventos, como o de Mariana, são 

consequência de um conceito maior que todos agentes estão inseridos: a sociedade de risco, em 

que tragédias, ocorrem de tempo em tempo.        

Para Beck, as consequências do desenvolvimento científico e industrial são 

um conjunto de riscos que não podem ser contidos espacial ou temporalmente. 

Ninguém pode ser diretamente responsabilizado pelos danos causados por 

esses riscos, e aqueles afetados não podem ser compensados, devido à 

dificuldade de cálculo desses danos. Além dos riscos ecológicos, assiste-se a 

uma precarização crescente e massiva das condições de existência, com uma 

individualização da desigualdade social e de incerteza quanto às condições de 

emprego, tornando-se a exposição aos riscos generalizada. 

O risco é, para Beck, um estádio intermédio entre a segurança e a destruição, 

e a percepção dos riscos ameaçadores determina o pensamento e a ação. No 

risco, o passado perde o seu poder de determinar o presente. É o futuro, algo 

que é construído, não existente, que constrói o presente, e os riscos são sempre 

locais e globais, assumindo uma dimensão transescalar.  

Para Beck, os riscos, tal como a riqueza, são objeto de distribuições. Ambos 

estão na origem de posições sociais específicas, definidas como posições de 

risco e como posições de classe. A diferença é que nos riscos estamos perante 

a distribuição de “males”, não de bens materiais, de educação ou de 

propriedade. E aqui reside uma das teses mais controversas de Ulrich Beck. 

Beck argumenta, a partir da própria noção de que os riscos são transescalares, 

que a distribuição desses males, dos riscos, é transversal a todas as classes 

sociais. (MENDES, 2015, p. 211-212). 
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CAPÍTULO I - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: RESPONSABILIDADE 

SOCIAL EMPRESARIAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

1.1 Conceito de responsabilidade social empresarial - Breve histórico 

 

A discussão acerca da responsabilidade social empresarial teve início no século XX, período marcado 

por forte desenvolvimento da iniciativa privada no cenário econômico, assim como a consequente ênfase no 

lucro dentro do contexto organizacional.  

De acordo com Ashley (2002), até o século XIX, momento em que o poder estatal detinha 

grande influência na cadeia produtiva e na economia, percebia-se significativa busca pelo 

oferecimento de benefícios de interesse público, como por exemplo os alvarás que eram 

expedidos para corporações de capital aberto que se comprometessem a prestar serviços de 

infraestrutura (transporte, construções e outros), ao explorar o Novo Mundo (colônias 

americanas).   

Ainda de acordo com a autora, essa mudança de cenário aconteceu mediante a 

independência dos Estados Unidos, momento que foi aprovada uma nova legislação em que a 

premissa das corporações passou a ser a distribuição dos dividendos para seus acionistas, 

prevalecendo essa perspectiva até o início do século XX (ASHLEY, 2002).  

Um dos primeiros casos empresariais que inflamaram o princípio do debate acerca do 

papel das corporações frente à sociedade foi o julgamento de Dodge versus Ford em 1919. Ford, 

no papel de presidente e sócio majoritário da empresa automobilística, resolveu não repassar 

parte dos lucros com a finalidade de reinvestir na “capacidade de produção, aumento de salários 

e fundo de reserva para a redução esperada de receitas em função do corte nos preços dos 

carros” (ASHLEY, 2002, p.18). 

À época, a suprema corte de Michigan (Estado Americano) deu ganho de causa para os 

acionistas John e Horace Dodge, alegando que uma empresa existe para atender às necessidades 

de seus acionistas e que a liberdade de seus dirigentes se limitava a escolhas de investimentos 

que buscassem tal finalidade (ASHLEY, 2002). 

Outro aspecto foi abordado em 1923, por Oliver Sheldon em sua obra The Philosophy 

of Management, retratando pioneiramente uma das discussões acerca do tema de 

responsabilidade social. Ele defende que uma corporação deve primeiramente conhecer seu 

entorno, a dinâmica social – suas demandas e anseios – para aí sim, incorporar uma mecânica 
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de produção. Ou seja, uma empresa ao se instalar em um território deve primeiramente se 

atentar aos costumes locais, e às especificidades regionais, para então definir sua estratégia de 

operação (apud GOMES; MORETTI, 2007).  

Na época, as considerações de Sheldon não obtiveram relevância, talvez, pela ausência 

de grandes crises no setor capitalista, contudo, a partir de 1953, o debate intensificou-se 

conforme Gomes e Moretti expõem na obra “A Responsabilidade e o Social: uma discussão 

sobre o papel das empresas” (apud GOMES; MORETTI, 2007). 

Ainda nos EUA, após o período que abrangeu a Grande Depressão (1929) e a Segunda 

Guerra Mundial (1939 – 1945), surgiram grandes questionamentos acerca do papel da empresa 

mediante a sociedade. Em um primeiro momento, as empresas tinham seus esforços voltados 

apenas para seus acionistas, legitimados pela corte americana, a partir de então diversas 

decisões do poder judiciário passaram a ser favoráveis às ações filantrópicas (ASHLEY, 2002). 

Um dos casos foi o de A. P. Smith Manufacturing Company contra Barlow (1953), em 

que a justiça americana elaborou sentença favorável às doações para a Universidade de 

Princeton contrariando os interesses dos acionistas. “A Justiça determinou, então, que uma 

corporação pode buscar o desenvolvimento social, estabelecendo em lei a filantropia 

corporativa” (ASHLEY, 2002, p. 19). Foi em 1953 também que Bowen desenvolveu o livro 

Responsabilities of the Businessman retratando o papel das corporações no meio social, 

enaltecendo a discussão da ética para o meio corporativo (apud GOMES; MORETTI, 2007).    

Ao final dos anos 50, ocorreu um expressivo desenvolvimento da discussão acerca dessa 

temática, abrangendo EUA e depois Europa. Acadêmicos, administradores e apoiadores da 

ética e responsabilidade social empresarial, em um contexto marcado pela presença da 

filantropia nas organizações, passaram a levantar outras questões, como por exemplo, a 

continuidade da produção de mercadorias de forma nociva ao meio ambiente e social, gerando 

reavaliações que pudessem enaltecer o meio social, em detrimento dos interesses dos acionistas 

(ASHLEY, 2002).  

Em 1960, de acordo com Gomes e Moretti (2007), o termo Responsabilidade Social é 

citado literalmente na obra The Meaning of Mordern Business, de Richard Ells. No livro em 

questão, Ells discorre que existem duas categorias corporativas que se enquadram na definição 

de RSE: as tradicionais e as metrocorporações.  

As tradicionais tinham como característica marcante o atendimento dos interesses dos 

acionistas e proprietários, ou de gerar lucro. Este posicionamento frente à responsabilidade 

social empresarial é muito próximo do que Milton Friedman viria a retratar dez anos mais tarde. 

Para Ells, a RSE de uma empresa tradicional pode ser vista como: “o conjunto de elementos 
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necessários para que este lucro tenha ocorrido: a entrega de produtos de qualidade a um preço 

competitivo para os consumidores” (apud GOMES; MORETTI, 2007, p. 33). 

Já a responsabilidade social empresarial definida como metrocorporação, por sua vez, 

diferentemente das empresas tradicionais, seriam organizações que buscam atender 

necessidades e demandas de seus acionistas e também dos demais steakholders (apud GOMES; 

MORETTI, 2007, p. 33).  

Em uma visão crítica frente à vertente de RSE denominada como metrocorporação de 

Ells, os autores Gomes e Moretti (2007) afirmam que no meio corporativo não existe espaço 

para preocupação com os steakholders, quando estes são ouvidos geralmente é pelo fato de as 

empresas terem interesse em colher dados para benefícios futuros. 

Fitch, de acordo com Gomes e Moretti (2007), publicou o primeiro artigo científico 

sobre responsabilidade social, em 1970. No artigo, é afirmado que as companhias são as 

responsáveis por parte dos problemas sociais, portanto, cabem a elas resolvê-los.  

Ainda de acordo com Fitch (apud GOMES; MORETTI, 2007), é de responsabilidade 

das empresas prever todo e qualquer problema futuro, buscando possíveis soluções para quando 

estes aparecerem. O mesmo autor defende também que essas soluções devem ser oferecidas 

pelas corporações de forma proativa, por livre escolha, e não por imposição do governo. Gomes 

e Moretti (2007, p. 34) explanam que embora toda defesa de Fitch pareça simples, “não há uma 

regra, uma lei natural no campo social que afirme categoricamente que devem ser as empresas 

as responsáveis pela solução dos problemas que, também de acordo com o autor, elas mesmas 

criaram”. 

Entre as décadas de 1960 e 1990, argumentos favoráveis e desfavoráveis à 

responsabilidade social empresarial passam a ser colocados em perspectiva, configurando 

intenso debate sobre o assunto. Por um lado, Friedman afirma que: 

A direção corporativa, como agente dos acionistas, não tem o direito de fazer 

nada que não atenda ao objetivo de maximização dos lucros, mantidos os 

limites da lei. Agir diferente é uma violação das obrigações morais, legais e 

institucionais da direção da corporação. O ponto central do argumento da 

função institucional está em que outras instituições, como governo, igrejas 

sindicatos e organizações sem fins lucrativos, existem para atuar sobre as 

funções necessárias ao cumprimento da responsabilidade social corporativa. 

Gerentes de grandes corporações não tem competência técnica, tempo ou 

mandato para tais atividades, que constituem uma tarifa sobre o lucro 

(ASHLEY, 2002, p. 21). 

 

Outro argumento bastante utilizado por críticos da RSE enuncia que a definição de ética 

e responsabilidade social empresarial requer mais estudos no intuito de alcançar a “coerência 

teórica, validade empírica e viabilidade normativa” (ASHLEY, 2002, p. 21).   
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Por outro lado, os que se posicionam favoravelmente à ética e RSE podem ser 

enquadrados em duas vertentes: ética e instrumental. O aspecto ético tem origem associada à 

religião ou às regras sociais, e argumenta-se que as pessoas deveriam se portar com princípios 

socialmente responsáveis por ser a ação correta moralmente, ainda que isso gere ônus para as 

corporações (ASHLEY, 2002, p. 22).  

Já a linha instrumental defende a existência de uma relação econômica positiva para as 

empresas que buscam os princípios da RSE: 

Justifica-se essa relação por uma ação proativa da organização, que busca 

oportunidades geradas por uma: consciência maior sobre as questões culturais, 

ambientais e de gênero; antecipação, evitando regulações restritivas à ação 

empresarial pelo governo; diferenciação de seus produtos diante de seus 

competidores menos responsáveis socialmente (ASHLEY, 2002, p. 22).   

 

Nas décadas de 1970 a 2000, após diversos debates, pôde-se constatar a crescente 

mudança conceitual do termo RSE, buscando sempre a atualização na investigação da resposta 

para a questão: uma empresa é responsável para quem? Segue abaixo um quadro em que a 

pesquisadora Ashley retrata esta tendência histórica: 
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Quadro 1 - Empresa responsável para quem? – síntese histórica  

 

Fonte: ASHLEY, 2002, p. 20 

     

Diversos autores dispuseram tempo e energia a fim de definir a responsabilidade social 

empresarial. Pode-se destacar ainda Dalcin (1997) que “defende a posição de que os clientes 

têm como influir no conjunto de crenças das empresas e que, então, uma empresa ao se 

comprometer com causas no campo social consegue a adesão, ainda que no campo das ideias 

desses mesmos clientes” (apud GOMES; MORETTI, 2007, p. 35). Outros destaques são: Ferrel, 

Fraedrich e Ferrel (2000), definindo os campos de atuação da RSE:  

1) responsabilidade legal: que é o cumprimento de todas as normas, leis, 

enfim, o arcabouço jurídico que está em vigor num determinado Estado; 

2) responsabilidade ética: comportamento aceitável com relação aos 

steakholders. Aqui a empresa deve ir além do que simplesmente a lei 

regulamenta e proporcionar informações adicionais aos interessados da 

companhia; 

3) responsabilidade econômica: que é a produção de bens e serviços para a 

sociedade bem como a geração de empregos; 

- Sociedade sustentável 
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4) responsabilidade filantrópica: refere-se a contribuições das empresas para 

institutos, ONG´s que se preocupem com a qualidade de vida e bem-estar 

da sociedade.  
 

Porter e Kramer (2002, p.43) defendem o uso da filantropia e investimentos em 

marketing social como vantagem competitiva frente à concorrência, uma vez que: “Cada vez 

mais, a filantropia é usada como uma forma de relações públicas ou publicidade, promovendo 

a imagem ou a marca da empresa através do marketing social ou de patrocínios que gerem 

grande visibilidade” (apud GOMES; MORETTI, 2007, p. 35).  

Em uma definição contemporânea, Ashley (2002, p. 20) concluí que, partindo desde a 

visão econômica clássica de Milton Friedman (retratado acima), permeando ainda os diversos 

outros debates acerca do tema, é possível considerar que uma empresa socialmente responsável 

é aquela que “está atenta para lidar com as expectativas de seus stakeholders atuais e futuros, 

na visão mais radical de sociedade sustentável”.  

  

1.2 Responsabilidade social empresarial no Brasil 

 

A discussão acerca da responsabilidade social empresarial no Brasil, por sua vez, teve 

início no final da década de 1990, tendo como maior desafio ampliar o diálogo entre todas as 

partes envolvidas no contexto empresarial. Foi neste período que surgiu o maior número de 

instituições voltadas para essa temática, como também maior cobertura midiática das ONGs.  

Nesse cenário, tanto o setor privado como o público buscavam alinhar-se aos conceitos 

de RSE, sobre isso pode ser citado o desenvolvimento do programa Comunidade Solidária em 

1995, pela gestão de Fernando Henrique Cardoso. Programa este encerrado em 2002 e 

substituído pelo atual Fome Zero – que visa o combate à fome e miséria do país (apud GOMES; 

MORETTI, 2007). 

O meio corporativo buscou se ajustar às demandas de atuação social, e logo entenderam 

que ações filantrópicas esporádicas não os legitimariam como participantes dos conceitos 

estabelecidos de RSE. Para tal empreitada, precisariam buscar uma sustentabilidade histórica, 

com coerência e constância. Nesse sentido, a criação de institutos como Ethos e Gife – Grupo 

de Institutos, Fundações e Empresas corroborou a orientação e direcionamento do meio 

corporativo (apud GOMES; MORETTI, 2007). 
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1.2.1 Instituto Ethos  

 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, criado em 1998, é uma Oscip3 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) brasileira, cujo objetivo é “mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável” (ETHOS, 2013). 

A instituição é um polo que fomenta a organização “de conhecimento, troca de 

experiências e desenvolvimento de ferramentas para auxiliar as empresas a analisar suas 

práticas de gestão e aprofundar seu compromisso com a responsabilidade social e o 

desenvolvimento sustentável” (ETHOS, 2013). O instituto define um negócio responsável e 

sustentável como:  

[...] uma atividade econômica orientada para a geração de valor econômico-

financeiro, ético, social e ambiental, cujos resultados são compartilhados com 

os públicos afetados. Sua produção e comercialização são organizadas de 

modo a reduzir continuamente o consumo de bens naturais e de serviços 

ecossistêmicos, a conferir competitividade e continuidade à própria atividade 

e a promover e manter o desenvolvimento sustentável da sociedade (ETHOS, 

2013). 

 

Preocupada em apresentar um método eficiente, que facilite a orientação das 

organizações para se tornarem responsáveis socialmente e sustentáveis, e que esteja integrado 

com as instruções dos relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI), assim 

como com a Norma de Responsabilidade Social ABNT NBR ISO 26000, CDP, e outras 

iniciativas, o instituto desenvolveu os Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e 

Responsáveis. Os Indicadores são organizados em quatro temas ligados à norma ISO 26000, 

estes se desdobram em subtemas e, posteriormente, em indicadores. Sobre isso o instituto 

explica que:  

[...] os indicadores são uma ferramenta de gestão que visa apoiar as empresas 

na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial 

(RSE) em suas estratégias de negócio, de modo que esse venha a ser 

sustentável e responsável. A ferramenta é composta por um questionário que 

permite o autodiagnostico da gestão da empresa e um sistema de 

preenchimento on-line que possibilita a obtenção de relatórios, por meio dos 

quais é possível fazer o planejamento e a gestão de metas para o avanço da 

gestão na temática da RSE/Sustentabilidade (ETHOS, 2013). 

 

                                                           
3 OSCIP – é uma espécie de ONG desenvolvida pela iniciativa privada. Ela é legitimada pelo governo na esfera 

federal e tem como finalidade facilitar a parceria entre poderes públicos e privados.   
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Caso uma empresa tenha interesse em participar dos fóruns de discussões, se associar, 

ou fazer a avaliação dos indicadores, basta entrar no site da empresa4 para obter mais 

informações. No portal, inclusive, é disponibilizada a agenda de eventos organizados pelo 

instituto.  

 

1.2.2  GIFE – Grupo de Institutos Fundações e Empresas 

O GIFE – Grupo de Institutos Fundações e Empresas é uma associação brasileira 

composta por diversos investidores na área social. O grupo surgiu informalmente em 1989, 

tornando-se uma organização sem fins lucrativos em 1995. A rede de associados é considerada 

referência em investimento social, e investe em média cerca de R$ 2,9 bilhões de reais por ano 

em programas sociais próprios, ou terceirizados (GIFE, on-line).  

O foco central do grupo é produzir conhecimento por meio de sua rede a fim de 

“aperfeiçoar o ambiente político institucional do investimento social e ampliar a qualidade, 

legitimidade e relevância da atuação dos investidores sociais privados” (GIFE, on-line). Tendo 

como missão melhorar e propagar os conceitos e práticas da utilização de recursos privados na 

finalidade do avanço do bem comum.  

A visão 2020 do GIFE é alcançar um sistema de contínuos investimentos na área social, 

de forma plural, obtendo ainda uma equipe de investidores diversa e sustentável. Seu objetivo 

é colaborar com o desenvolvimento sustentável do Brasil, apoiando na atuação de institutos, 

fundações e de organizações privadas que investem voluntariamente no meio social, a fim de 

atender ao interesse público (GIFE, on-line). Sobre isso, o grupo discorre que: 

Acreditamos na capacidade transformadora do investimento social. 

Transformar as instituições e transformar a nossa vida em sociedade são hoje 

condições para a construção de um país mais justo, inclusivo e sustentável. 

A sociedade deve estar no centro do investimento social privado. Seu papel e 

potencial transformador ganha forma na sua capacidade de reconhecer e 

assimilar as demandas e necessidades da sociedade. 

Para isso, o investimento social possui instrumentos poderosos ligados à 

mobilização dos recursos da sociedade e do capital privado, à capacidade de 

assumir riscos e promover inovação e ao papel da sociedade no fortalecimento 

das políticas públicas e no exercício do controle social sobre o Estado. 

Como investidores sociais, devemos ser capazes de incorporar a dimensão 

pública na gestão de recursos privados. Estruturas de governança fortes e a 

ampliação da transparência são vetores fundamentais para assegurar o devido 

equilíbrio entre os interesses público e privado e um diálogo aberto e efetivo 

com grupos sociais. 

                                                           
4 Disponível em: <https://www3.ethos.org.br/> 
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1.2.3 IPEA - Pesquisa 

 

De acordo com Gomes e Moretti (2007), a primeira pesquisa sobre responsabilidade 

social empresarial foi realizada pelo IPEA chamada Ação Social Empresarial no Brasil, tendo 

sua primeira edição publicada em 2000, e a segunda em 20065.  

Ainda que os resultados dessas pesquisas tenham sido publicados há mais de dez anos, 

acredita-se que a avaliação histórica do desenvolvimento do tema é de grande importância, já 

que a pesquisa buscou retratar na época o cenário das empresas brasileiras, favorável à ação 

social. Foram avaliadas as atividades realizadas para atender funcionários ou comunidades em 

diversas áreas como educação, saúde, desenvolvimento e outros. Sendo excluídos os dados 

oriundos de obrigações legais, ou ainda, contribuições a instituições como Sebrae, Sesi, Sesc e 

etc (IPEA, 2006). 

Na edição de 2006, os resultados finais da pesquisa apontaram crescimento quando 

comparados à primeira edição, no que se refere à proporção de empresas privadas que 

investiram recursos para ações sociais. Se em 2002 eram 59% das empresas que tinham 

participação na área social, em 2006 foram 69%.      

Em geral, ainda é a filantropia que impulsiona a ação social empresarial: mais 

da metade das empresas do país (57%) que realizam atividades sociais 

voltadas à comunidade declaram motivos humanitários. Note-se, ainda, que 

cerca de um quinto dos empresários informa atuar impulsionado por 

motivações de ordem religiosa. Há, no entanto, outras razões que estão na 

origem da atuação empresarial no campo social. Com efeito, a importância 

das motivações humanitárias como impulsionador da ação social cai entre 

2000 e 2004, de 76% para 57%. Por outro lado, cresce, de maneira expressiva, 

a proporção de empresas que declaram atuar em função de demandas de 

entidades - governamentais ou comunitárias -, e de campanhas públicas. Este 

crescimento pode estar relacionado a mobilizações das comunidades, que 

pressionaram mais pelo apoio das empresas, e dos próprios governos, que 

ampliaram as demandas em direção das novas prioridades sociais (ver gráfico 

16). Manter uma política de boa vizinhança continua sendo um bom motivo 

para levar as empresas à ação: cerca de 40% das empresas, nos dois anos 

pesquisados, busca atender às comunidades que habitam nas proximidades do 

negócio (IPEA, 2006, p. 23).  
 

1.3 A Comunicação Organizacional como Pilar da RSE  

 

De acordo com Grunig (1995, p. 25 apud BICALHO et al., 2012, p. 18), no meio 

corporativo, a área da comunicação deve não apenas ter espaço junto à administração 

estratégica, mas também possuir voz ativa em relação ao processo decisório, colaborando para 

                                                           
5 Íntegra da pesquisa disponível em: <http://www.ipea.gov.br/acaosocial/rubrique79b3.html?id_rubrique=54>. 
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a obtenção de resultados positivos na imagem da empresa. Nesse sentido, “o gestor de 

comunicação deve ter um papel junto à administração estratégica da empresa se ela quiser 

produzir algum efeito no comportamento da organização como um todo”. 

Ao atuar junto à administração estratégica, a comunicação consegue exercer a função 

de informar os pontos positivos dos investimentos direcionados à responsabilidade social 

empresarial, contribuindo assim para que a companhia passe a atender aos anseios da sociedade 

contemporânea, consolidando sua imagem e obtendo aspectos favoráveis dentro da competição 

mercadológica. Nessa conjuntura, os resultados obtidos pela empresa podem colaborar tanto na 

construção de uma sociedade melhor como também no fortalecimento do seu endomarketing 

(marketing voltado para os funcionários internos) Grunig (1995, p. 25 apud BICALHO et al., 

2012, p. 18). Sobre isso, Henriques e Neto discorrem que: 

Os comunicadores deverão assessorar, cada vez mais a alta direção das 

empresas no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos comunitários, 

campanhas de preservação à natureza, planejamento de recursos humanos que 

atenda às especificidades e exigências dos diferentes grupos sociais, o que será 

fundamental para a adequação a esta nova disposição econômica e social que 

reestrutura e redefine todo o papel do Estado e das organizações diante da 

sociedade (HENRIQUE; NETO, 2001, p.5 apud BICALHO et al., 2012, p. 

22).  

 

O departamento de comunicação da empresa pode atuar ainda dando suporte às demais 

áreas responsáveis pela temática e projetos sociais, quando isso, a comunicação desempenha a 

função técnica de divulgação com desenvolvimento de materiais necessários à execução do 

trabalho (BICALHO et al., 2012).  

Quando responsável integral pelos projetos de responsabilidade social, a comunicação 

se encarrega por todo processo, desde a ideia inicial, à execução e mensuração dos resultados. 

Em relação a esse papel, Bicalho et al. reiteram a ligação do departamento de comunicação aos 

projetos sociais, apresentando ainda os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto ADVB 

de Responsabilidade Social:    

Esse papel da comunicação foi comprovado pela pesquisa nacional, realizada 

pelo Instituto ADVB de Responsabilidade Social, que detectou que cerca de 

15% das empresas delegaram os projetos sociais aos departamentos de 

Comunicação e 10% das empresas informaram que os projetos são geridos 

pela área de Marketing (BICALHO et al., 2012, p. 23). 

 

 

De acordo com Lopes e Batista (2010, p. 4), no contexto marcado por uma sociedade 

que cobra um posicionamento ético e engajado, as corporações precisam ter transparência em 

suas ações e, mais do que isso, tornar público seus objetivos em relação à responsabilidade 
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social empresarial. “A comunicação empresarial começa, portanto, a desempenhar um papel 

fundamental nesse processo, que tem como objetivo ajustar as ações da empresa aos interesses 

dos públicos e às tendências culturais, econômicas e políticas do ambiente do qual faz parte”. 

Kunsch (2003), citada por Lopes e Batista (2010, p. 4), discorre que o desempenho do 

profissional de Relações Públicas sempre esteve ligado ao social, pois suas ações devem estar 

em coerência aos interesses públicos, “o planejamento deve se pautar pela coerência com o 

ambiente social, com as necessidades, com a realidade das organizações e seus públicos”. 

Ainda em relação aos papéis e desempenho da comunicação no que diz respeito à 

responsabilidade social empresarial, sinteticamente Fernandes (1998 apud LOPES; BATISTA, 

2010, p. 5), discorre que suas principais funções, são: 

- Mostrar à empresa a importância de ser socialmente responsável; 

- Construir a imagem corporativa, orientando-se para a responsabilidade 

social; 

- Alinhar a empresa às necessidades do mercado, destacando a importância da 

responsabilidade social como algo que traz ganhos de imagem, destaque entre 

os concorrentes, construção de uma sociedade melhor e incrementa o 

relacionamento com os funcionários; 

- Apoiar outras áreas que gerenciam projetos de responsabilidade social 

(Recursos Humanos, Assistência social, Fundações ou Institutos ligados à 

empresa), exercendo funções especificas como produção de peças gráficas, 

divulgação, contato com a imprensa; 

- Gerir projetos sociais.  
 

Conforme discorrido neste subcapítulo, há uma estreita ligação entre a área de 

comunicação e os projetos de responsabilidade social empresarial. Entretanto, é importante 

ressaltar que “a comunicação sozinha não sustenta a imagem positiva da empresa, se a 

responsabilidade social não estiver imbricada nos valores e princípios da organização” 

(TERRA, 2004, p. 39 apud LOPES; BATISTA, 2010, p.5). 

 

1.4 Gestão de crise empresarial e o papel da RSE 

De acordo com Vergueiro (2015), uma empresa pode reagir à crise que está inserida por 

meio de seu histórico frente às ações de responsabilidade social empresarial, isso porque a 

corporação que atua neste tema certifica uma conduta ímpar para seus diversos públicos 

(stakeholders), permitindo que fatores positivos sejam agregados à sua imagem, gerando um 

diferencial em momentos de crise.    

Vergueiro (2015) discorre ainda que uma empresa deve buscar não apenas o lucro 

econômico, como também social, por meio de estratégias e práticas de responsabilidade social 

corporativa:  
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Adotando estratégias de responsabilidade social corporativa, adotando a 

prática como um negócio de fim social, ou seja, não só dar lucro, mas agregar 

valores éticos, sociais e ambientais. Não é só gerar valor para os acionistas. O 

novo negócio da empresa é gerar sustentabilidade para ela e seus stakeholders. 

(VERGUEIRO, 2015, s/p) 

 

Vergueiro (2015) ressalta também que na contemporaneidade os valores ligados à ética, 

social e ambiental abrem caminhos ao valor econômico, o contrário não. De forma que as 

corporações que não adotarem planos de RSE, em momentos de crise, estarão fora do mercado.      

Nesse sentido, a bolsa de valores Bovespa desenvolveu o índice de Sustentabilidade 

Empresarial, ISE-BOVESPA, que constitui, por definição, uma ferramenta para análise de 

modo comparativo, do desempenho das empresas listadas na BM&BOVESPA frente à 

sustentabilidade corporativa: 

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das 

empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade 

corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça 

social e governança corporativa. Também amplia o entendimento sobre 

empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os 

em termos de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento 

sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza do 

produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-

financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas (BOVESPA, on-line) 

  

Desenvolvido em 2005, o índice é considerado uma iniciativa pioneira na América 

Latina e busca colocar em pauta a crescente demanda por desenvolvimento sustentável, 

estimulando assim a postura ética e responsável das corporações. De acordo com Marcondes e 

Bacarji (2010 apud FREGUETE; FUNCHAL, 2015, p. 6), o ISE tem como objetivo ainda 

“proporcionar ao acionista maior segurança quanto à rentabilidade em longo prazo, já que as 

empresas nele listadas têm, por característica, menor vulnerabilidade a riscos econômicos, 

sociais e ambientais”.  

De acordo com Freguete e Funchal (2015), o índice tem sido objeto de estudo de diversas 

pesquisas do meio acadêmico, muitos buscando relação entre a responsabilidade social empresarial e a 

demonstração de fluxo de caixa, sobre isso, os pesquisadores discorrem que: 

O ISE-BOVESPA, não obstante à sua recente criação, tem sido base para 

vários estudos nos meios acadêmicos brasileiros, muitos deles buscando, por 

meio de variadas ferramentas, identificar se há relação entre a RSC e o DFC. 

Gomes Junior e Gomes (2010) descrevem que os impactos provocados pela 

inclusão das empresas no ISE não se refletem só em relação ao desempenho 

financeiro, mas também quanto à reputação, ao disclosure ambiental, à 

regulamentação e qualidade e à formação de estratégia para alcance de 

vantagem competitiva. Os autores assinalam que as empresas do ISE, durante 

o período pesquisado (de 2005 a 2009), apresentaram resultados semelhantes 

aos apresentados pelo IBOVESPA. Machado, Machado e Corrar (2009) 

buscaram averiguar se a rentabilidade média do ISE-BOVESPA é, 
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estatisticamente, semelhante à rentabilidade dos outros diversos índices da 

BOVESPA, e perceberam não haver diferença, estatisticamente significante, 

entre eles no período de dezembro de 2005 a novembro 2007. Porém, já 

assinalam que tal resultado pode ser em decorrência de que várias ações 

compõem, simultaneamente, a mais de um dos índices analisados. Teixeira, 

Nossa e Funchal (2011) inovam na abordagem ao mudar o foco da 

rentabilidade, comum nos estudos anteriores, para a análise do risco e do 

endividamento, comparando as empresas listadas no ISE a empresas não 

listadas. Os autores se utilizam de regressão com dados em painel, levantados 

no período de 2003 a 2008, a fim de comparar o desempenho das ações antes 

e depois da criação do índice em 2005. Concluem que a prática de RSC tem 

correlação negativa tanto com o risco quanto com o endividamento das 

empresas (FREGUETE; FUNCHAL, 2015, p. 7). 

 

1.5 Responsabilidade social empresarial – Samarco antes do desastre 

 

No que se refere à atuação da Samarco frente à responsabilidade social empresarial, antes 

do incidente de 2015, relatórios anuais e índices de sustentabilidade aferiam a atuação da 

empresa como positiva. A Vale S.A., empresa que detém 50% das ações da Samarco, estava 

inserida no seleto grupo do ISE Bovespa – Índice Sustentabilidade Bovespa sendo que, após o 

fato de Mariana, foi retirada.      

Em 2012, três anos antes do evento da barragem, foi desenvolvida uma pesquisa no 

Centro de Desenvolvimento de Sustentabilidade da Universidade de Brasília, que resultou no 

Índice de Sustentabilidade da Mineração (ISM) de Minas Gerais. Para elaboração de tal índice, 

foram analisados indicadores econômicos, sociais e ambientais. A proposta da pesquisa foi:  

[...] avaliar a sustentabilidade da mineração com base em dezenas de 

indicadores, aferidos, cada qual, por meio de escala especifica, mas variável 

dentro de limites prefixados, que proporcionam a agregação final dos 

indicadores em três índices dimensionais e no ISM. Trata-se, talvez, da 

primeira proposta para o setor minerário que leva em conta, nessa avaliação, 

a opinião das comunidades afetadas, bem como a eventual influência da 

mineração no município em que está inserida, dando vez e voz ao sentido mais 

amplo da sustentabilidade. (VIANA, 2015, p. 9).                 
 

Em relação aos resultados no que confere à barragem da Samarco (Germano)6, a empresa 

“[...] obteve índices bem acima da média nas três dimensões, que podem ser considerados de 

bons a muito bons, alcançando o melhor ISM entre as dez minerações visitadas. ” (VIANA, 

2015, p. 269-270). 

 

 

 

                                                           
6 Vale ressaltar que a barragem de Germano está localizada no mesmo complexo que a de Fundão.  
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Gráfico 1 – Índices: Econômico, Social e Ambiental da Samarco/Germano 

 

Fonte: VIANA, 2015, p. 270 

 

Quanto aos indicadores da pesquisa ISM (2012), que conferiram à Samarco (Germano) 

posição de destaque dentre as minerações pesquisadas, no total, quatorze indicadores resultaram 

como positivos e dois negativos. Multas ambientais e processos trabalhistas foram os fatores 

negativos. Em relação aos positivos pode-se apontar: 

 O desempenho socioambiental, que foi avaliado como positivo por conta dos relatórios 

socioambientais completos, bem detalhados e auditados por empresas independentes. 

 Significativo investimento em qualificação profissional. 

 Baixo número de rotatividade de seus funcionários. 

 O desempenho social (IDHM) dos munícipios de Mariana e Ouro Preto, em 2000, era 

relativamente superior em relação aos demais municípios da microrregião.  

 A empresa contava com certificação e recertificação ambiental – ISO 14000 ou 

equivalente.      

 A empresa possui atuação em esferas políticas, econômicas ou sociais (local, regional e 

nacional).  

 

1.6 Responsabilidade social empresarial na Contemporaneidade 

 

Como se pode notar, no início dos anos 2000 verificou-se uma perspectiva positiva para 

o crescimento de investimentos em RSE no Brasil. Lipovetsky (2005, p.221) retoma a temática 

histórica afirmando que:  

[...] a voga da ética dos negócios surgiu e inflamou nos Estados Unidos, 

exercendo o papel de uma vertente do pensamento chamada “responsabilidade 

social da empresa”. Perdeu-se a conta do total de estudos, artigos e 
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conferências dedicadas ao tema desde a década de 1980. A matéria começou 

a ser ministrada nas escolas de administração e nos departamentos de filosofia.  

 

Diante desse cenário, o instituto Ethos ratifica essa afirmação salientando a longevidade 

das empresas que implementaram tal prática:  

Empresas cujos valores são percebidos como positivos pela sociedade tendem 

a ter uma vida longa. Do contrário, tornam-se frágeis, sem competitividade e 

ficam suscetíveis a riscos de imagem e reputação. Os princípios éticos devem 

compor a base da cultura de uma empresa, orientando sua conduta e 

fundamentando sua missão social (ETHOS, on-line). 

 

Nessa linha, pode-se verificar ainda que, com o avanço dos meios de comunicação, as 

informações sobre as empresas passam a se propagar com maior velocidade por meio das mídias 

espontâneas, como redes sociais na internet, fazendo com que ações favoráveis, ou contrárias, 

à responsabilidade social empresarial repercutam com maior intensidade. Margarida Kunsch 

afirma que:  

Acredita-se que há, hoje, por parte das pessoas em geral, mais sensibilidade 

para o problema. Isso se dá em parte graças à penetração e ao poder da mídia, 

que, apesar de seu pouco engajamento com a causa da educação ambiental, 

populariza o assunto quando necessário, principalmente nas coberturas de 

grandes eventos nacionais e internacionais (KUNSCH; OLIVEIRA, 2009, 

p.60). 

Os indivíduos contemporâneos se encontram cada vez mais interligados, 

compartilhando conhecimentos e informações entre si. Notícias e informações divulgadas pelos 

meios de comunicação, devido às novas tecnologias, obtêm um alcance jamais registrado 

anteriormente.  

Há tempos na sociedade, o novo comportamento e a impossibilidade de continuar com 

a economia cowboy7 fazem com que o diálogo social entre empresas e comunidade civil (e 

organizada: ONGs; Sindicatos e etc.) se encontre cada vez mais presente e atuante (AMARAL 

FILHO; MURAD; BOFF, 2013). 

De acordo com Lourenço (2003 apud MENEZES, 2009, p.2): “No Brasil, a 

responsabilidade social começa a ser discutida ainda nos anos 60 [...] e ganhou forte impulso 

na década de 90, através da ação de entidades não governamentais, institutos de pesquisa e 

                                                           
7 Conceito que fala sobre a forma inconsequente pela qual os recursos naturais eram explorados (BOULDING, 

1966 apud MURAD; AMARAL FILHO; BOFF, 2013) - e que pode incluir também a exploração das comunidades 

locais e globais. 
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empresas sensibilizadas para a questão”. O instituto Ethos define responsabilidade social 

empresarial: 

[...] pela relação que a empresa estabelece com todos os seus públicos 

(stakeholders) no curto e no longo prazo. Os públicos de relacionamento da 

empresa envolvem inúmeras organizações de interesse civil/social/ambiental, 

além daqueles usualmente reconhecidos pelos gestores – público interno, 

acionistas e consumidores/clientes (ETHOS, 2007, p.5). 

 

Nesse cenário, espera-se que as empresas se moldem para atender aos seus anseios, 

emergindo assim o importante papel da comunicação organizacional que é “a responsável 

direta, por meio da gestão estratégica das relações públicas, pela construção e formatação de 

uma imagem e identidade corporativas fortes e positivas de uma organização” (KUNSCH, 2003 

apud SOUSA, 2006, p.178). 

Fazendo a junção do papel da comunicação e da responsabilidade social, Zadek (2001 

apud VISER, 2012) afirma que visionárias foram as empresas que investiram em ações sociais 

nas décadas passadas, se antecipando aos interesses e à necessidade global de uma nova forma 

de negócios. Kotler e Keller enunciam que: 

Um programa bem-sucedido de marketing de causas pode melhorar o bem-

estar social; gerar posicionamento de marca diferenciado; criar fortes laços 

com o consumidor; aprimorar a imagem pública da empresa; produzir boa 

reputação; elevar o moral interno e incentivar funcionários; impulsionar 

vendas; e aumentar o valor de mercado da empresa (KOTLER; KELLER, 2013, 

p.691). 

 

Diante dessa conjuntura, uma nova tendência passou a influenciar o cenário corporativo. 

A personificação das empresas ganhou força, exaltando os aspectos positivos e os negativos 

das mesmas, alterando o contexto do período moderno, onde o anonimato e a disciplina 

prevaleciam (LIPOVETSKY, 2005). Nesse novo cenário contemporâneo, conforme descreve 

Lipovetsky (2005, p.224), a empresa “[...] pretende ser portadora de uma mensagem de sentido 

e valores humanos. Assim como os indivíduos vão redescobrindo os atrativos do sagrado e da 

tradição, a esfera dos negócios está à espreita de alguma ‘espiritualidade’ [...]”. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar ainda que, com o avanço dos meios de comunicação, 

as informações sobre empresas, agora personificadas, passam a se propagar com maior 

intensidade por meio de mídias espontâneas, como redes sociais na internet, ou o próprio 

jornalismo digital, fazendo com que ações positivas ou negativas, no que se refere ao aspecto 

ético, se propaguem não apenas em países desenvolvidos, mas também naqueles em processo 

de desenvolvimento, constituindo um cenário de maior proximidade entre os países. 
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Em sua obra Tempos Líquidos, Bauman (2007, p.12) comenta a interligação de todos os 

meios e ressalta ainda que em uma sociedade globalizada todos os agentes são responsáveis uns 

pelos outros: “Nada pode verdadeiramente ser, ou permanecer por muito tempo, indiferente a 

qualquer outra coisa: intocado e intocáveis. O bem-estar de um lugar, qualquer que seja, nunca 

é inocente em relação à miséria do outro”. 

Com essa reflexão, pode-se verificar que o universo corporativo já não consegue tomar 

atitudes sem refletir nos demais meios, como no desastre produzido em decorrência do 

rompimento da Barragem de Fundão, administrada pela Samarco na região da cidade de 

Mariana, onde 62 milhões de metros cúbicos de lama contendo rejeitos de minério foram 

derramados, atingindo a fauna e a flora ao longo do caminho percorrido, que teve início no 

estado de Minas Gerais chegando ao oceano Atlântico após atravessar o estado do Espírito 

Santo nas águas do rio Doce.  

Retomando ainda a análise inicial histórico/social desse capítulo, para uma melhor 

contextualização, entre os dias 25 e 27 de setembro de 2015, mais de 150 líderes mundiais se 

encontraram em Nova York - uma das sedes da ONU - para assumir o compromisso de uma 

agenda sustentável, formada por 17 objetivos para os próximos 15 anos (2015-2030) (ONUBR, 

2015). Mediante essas metas, é possível observar a megatendência8 mundial de aproximação 

cada vez maior com a sustentabilidade.  

A reunião ocorreu dois meses antes da tragédia da Samarco no Brasil e reforça a tese de 

que não é factível traçar metas para os próximos 15 anos, ou buscar uma via para o futuro da 

humanidade, sem contar com o engajamento do setor empresarial. Morin (2013, p.49) diz que: 

“Em si mesmas, as reformas políticas, as reformas econômicas, as reformas educativas, as 

reformas de vida foram, são e serão condenadas à insuficiência e ao fracasso. Cada reforma só 

pode progredir se outras progredirem”.  

Zadeck (2001 apud VISER, 2012, p.172) afirma que a cidadania corporativa “pode-se 

tornar uma via importante para vencer a pobreza global, a desigualdade e a insegurança 

ambiental”, justificando a necessidade do aprofundamento de pesquisas nesse campo de 

conhecimento.  

                                                           
8 Megatendência, de acordo com Kotler e Keller (2013, p.8) é “uma grande mudança social, econômica, política e 

tecnológica (que) se forma lentamente e, uma vez estabelecida, passa a nos influenciar por algum tempo – de sete 

a dez anos, no mínimo”.  
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Em conjunto a esse cenário de gestão pública e corporativa, vê-se uma sociedade cada 

vez mais insatisfeita. O sociólogo Manuel Castells faz uma análise desse fato em seu relato 

sobre as manifestações revolucionárias que têm eclodido em todo o mundo: 

[...] A confiança desvaneceu-se. E a confiança é o que aglutina a sociedade, o 

mercado e as instituições. [...] com suas vozes e sua busca interna de 

esperança, confusas como eram, ultrapassando as ideologias e a publicidade 

para se conectar com as preocupações reais de pessoas reais na experiência 

humana real que fora reivindicada (CASTELLS, 2013, p.9).   

 

Essa insatisfação que move a sociedade, com a responsabilidade social compartilhada e 

esse novo formato de relações, faz com que as empresas se encontrem em uma fase nova, 

diferente das anteriores.  

O campo da comunicação está vivenciando uma metamorfose com a entrada da era 

digital. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) relatam que, na revolução industrial, época em que 

as forças produtivas se intensificaram, o marketing praticado era mais centrado no produto. 

Com o passar dos anos e a chegada da era da informação, o papel do marketing se viu em um 

cenário um pouco mais desafiador, os consumidores começam a ser vistos como um alvo 

segmentado, passando a ter suas necessidades atendidas, embora considerados como seres 

passivos no processo comunicacional das campanhas de marketing (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2010). 

Na atualidade, está emergindo o marketing 3.0, que diferentemente do marketing 1.0 

que era voltado para o produto, e mais próximo do marketing 2.0 desenvolvido para o 

consumidor, busca atender os anseios da humanidade cada vez mais globalizada e 

interconectada, introduzida na onda da tecnologia que ascendeu a partir dos anos 2000. Com os 

novos meios de comunicação e seus hardwares ou softwares (smartphones, internet, redes 

sociais na internet), os consumidores “criam e consomem notícias, ideias e entretenimento. A 

nova onda de tecnologia transforma as pessoas de consumidores em prossumidores” 

(MCNEALY apud KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.7). 

Em contrapartida aos avanços tecnológicos e à expansão de ferramentas 

comunicacionais surgem os paradoxos da globalização. De acordo com Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2010, p.15-16), um paradoxo em especial é o sociocultural que se caracteriza pelo 

fato de os indivíduos se sentirem pressionados por estarem ligados a assuntos globais e não 

apenas locais, aumentando a demanda por temas que dizem respeito à sustentabilidade e à 

responsabilidade social: 

Graças à tecnologia, os paradoxos da globalização, em especial o 

sociocultural, influenciam não apenas os países e as empresas, mas também 



36 
 

as pessoas. Os indivíduos começaram a sentir pressão para se tornarem 

cidadãos globais, além de cidadãos locais. E o marketing 3.0 está aí para captar 

e tentar suprir essas necessidades. 

 

Essa conexão dos indivíduos locais e globais gerou uma maior conscientização nas pessoas, tornando a 

globalização e as tecnologias que as unem, neste caso, algo positivo já que “os paradoxos geram maior 

conscientização e preocupação com pobreza, injustiça, sustentabilidade ambiental, responsabilidade 

comunitária e propósito social” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.15). Outro ponto positivo 

é que em resposta a essa ansiedade global, as empresas passaram a investir cada vez mais em marcas culturais 

que tem por objetivo “resolver paradoxos da sociedade. Podem abordar questões sociais, econômicas e 

ambientais da sociedade” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.15). Kotler ressalta ainda que 

por essas marcas estarem ligadas à solução de problemas latentes, comumente são atribuídos a elas grandes 

valores.     

Junto à contemporaneidade, surge uma nova ferramenta comunicacional que permite 

maior interação entre os indivíduos: as redes sociais na internet. Esse novo contexto, que 

engloba empresas, consumidores e meios de comunicação em plena era de atualizações 

paradigmáticas, tem transformado dramaticamente o campo comunicacional, principalmente 

no que se refere às organizações, estimulando reflexões e também a busca de soluções plurais 

para problemas emergentes, sendo essa a temática retratada no capítulo dois da presente 

dissertação.  
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CAPÍTULO II - REDES SOCIAIS NA INTERNET E AS NOVAS FORMAS DE 

CONSUMIR INFORMAÇÃO  

 

2.1 Redes sociais na internet  

 

Os estudos que permeiam as redes sociais não são novos. Conforme elucidado por Raquel Recuero, 

no fragmento textual apresentado abaixo, durante todo o século XX um número considerável de cientistas 

pesquisou sobre o tema, tal como nos séculos anteriores procurando segmentar o objeto em questão, 

aprofundando o conhecimento em cada parte da rede, com a finalidade de compreender toda a conjuntura. Vale 

ressaltar que a mudança significativa ocorrida no início do século XXI está no formato de interação das redes 

sociais, que passaram a se relacionar por meio de aparatos tecnológicos, diferentemente dos séculos anteriores.   

O estudo da sociedade a partir do conceito de rede representa um dos focos de 

mudança que permeia a ciência durante todo o século XX. Durante todos os 

séculos anteriores, uma parte significativa dos cientistas preocupou-se em 

dissecar os fenômenos, estudando cada uma de suas partes detalhadamente, 

na tentativa de compreender o todo, paradigma frequentemente referenciado 

como analítico cartesiano. A partir do início do século passado, no entanto, 

começam a despontar estudos diferentes, que trazem o foco para o fenômeno 

como constituído das interações entre as partes (RECUERO, 2009, p.17). 

 

Rede social, em termos gerais, pode ser definida como “um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) [...]” 

(WASSERMAN; FAUST, 1994, DEGENNE; FORSE, 1999 apud RECUERO, 2009, p.24).  Quando se 

trabalha com redes sociais na internet, de acordo com Recuero (2009, p.25), os atores envolvidos são um pouco 

diferentes dos da definição da rede social off-line. Por ter a intermediação de máquinas, a distinção imediata 

entre os atores não é possível, por conta do distanciamento físico dos mesmos. Diante disso, um web blog, perfil 

do Facebook ou até mesmo uma comunidade pode ser vista como um ator, pois são lugares de fala em que a 

representatividade faz com que os atores sociais se sintam em comunidade (RECUERO, 2009).  

Dando sequência a essa explanação, Castells traz que atualmente vivemos na sociedade em rede onde 

a tecnologia e seus computadores são responsáveis por transmitir o conteúdo adquirido pelos nós (pessoas, 

instituições ou grupos).  A rede, por sua vez, constitui as conexões dos nós que evoluem ligando-os conforme 

a desenvoltura do programa. Esses programas são desenvolvidos no universo off-line, mas quando inseridos 

no universo digital, a rede os incorpora, fazendo uso e atualizando-os quando necessário. 

A sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em redes operadas 

por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microelectrónica e em 

redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação a partir de 

conhecimento acumulado nos nós dessas redes. A rede é a estrutura formal (MONGE; 

CONTRACTOR, 2004 apud CASTELLS, [s.d]). É um sistema de nós interligados. E os 

nós são, em linguagem formal, os pontos onde a curva se intersecta a si própria. As redes são 
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estruturas abertas que evoluem acrescentando ou removendo nós de acordo com as 

mudanças necessárias dos programas que conseguem atingir os objetivos de performance 

para a rede. Estes programas são decididos socialmente fora da rede, mas a partir do 

momento em que são inscritos na lógica da rede, a rede vai seguir eficientemente essas 

instruções, acrescentando, apagando e reconfigurando, até que um novo programa substitua 

ou modifique os códigos que comandam esse sistema operativo (CASTELLS, 2005, p.20). 

 

Pode-se utilizar da definição de redes sociais para afirmar que os atores na internet são os nós isolados, 

ou nodos, a conexão que os liga são os laços sociais “[...] que, por sua vez, são formados através da interação 

social entre os atores” (RECUERO, 2009, p.30). Segundo Recuero, essa interação social é perceptível por conta 

dos vestígios deixados pelos atores quando passam por uma comunidade do Facebook ou Web blog como um 

comentário, por exemplo, que permanece no ciberespaço9 até que alguém o delete ou a página on-line fique 

inativa, possibilitando ao pesquisador a análise da interação. 

Essas interações, na Internet, são percebidas graças à possibilidade de manter os rastros 

sociais dos indivíduos, que permanecem ali. Um comentário em um weblog, por exemplo, 

permanece ali até que alguém o delete ou o weblog saia do ar. Assim acontece com a maior 

parte das interações na mediação do computador. Essas interações são, de certo modo, 

fadadas a permanecer no ciberespaço, permitindo ao pesquisador a percepção das trocas 

sociais mesmo distante, no tempo e no espaço, de onde foram realizadas (RECUERO, 

2009, p.30). 

 

De acordo com Primo (2006), uma rede social on-line não é formada pela simples ligação de 

computadores, mas sim por um processo de interação recíproca entre atores, e, conforme explicitado na citação 

abaixo, uma rede social não pode ser compreendida fragmentando suas partes, pois todos constituem elementos 

essenciais e devem ser considerados na análise.  

Como se vê, uma rede social online não se forma pela simples conexão de 

terminais. Trata-se de um processo emergente que mantém sua existência 

através de interações entre os envolvidos. [...] focar-se-á não nos participantes 

individuais, e sim no “entre” (interação = ação entre). Isto é, busca-se evitar 

uma visão polarizada da comunicação, que opõe emissão e recepção e foca-se 

em uma ou noutra instância. Uma rede social não pode ser explicada isolando-

se suas partes ou por suas condições iniciais. Tampouco pode sua evolução 

ser prevista com exatidão. Como fenômeno sistêmico, sua melhor explicação 

é seu estado atual. Os recursos e produtos desse tipo de rede são incorporados, 

gerados, transformados e movimentados através de ações intencionais ou não 

dos participantes (PRIMO, 2006, p.8). 

 

                                                           
9 De acordo com Pierre Lévy: “O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação 

que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 

humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que 

se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999 apud SIMÕES, 2009, p.5). 
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Nesse cenário de incremento tecnológico e de profundas transformações nos processos de 

comunicação, Bauman discorre sobre redes sociais e comunidades, argumentando que a comunidade precede 

o indivíduo, atestando a existência de laços humanos. Já no caso da rede social, menciona a existência de 

conexões on-line, pois o sujeito pode se conectar ou desconectar, na medida de sua conveniência o que, segundo 

o sociólogo, constitui a atratividade das redes sociais on-line, uma vez que estar ligado ou não a outros 

indivíduos é uma questão simples de apertar o botão (BAUMAN, 2012).  

 Bauman (2007a, p. 9) ainda retrata que: “A ‘sociedade’ é cada vez mais vista e tratada como uma 

‘rede’ em vez de uma ‘estrutura’ para não falar em uma ‘totalidade sólida’: ela é percebida e encarada como 

uma matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um volume essencialmente infinito de permutações 

possíveis”. Esse contexto apresentado vai ao encontro da definição dada pelo autor sobre a era em que a 

sociedade atual vive: a modernidade líquida, com padrões de referências universais.  

São esses padrões, códigos e regras a que podíamos nos conformar, que podíamos selecionar 

como pontos estáveis de orientação e pelos quais podíamos nos deixar depois guiar, que 

estão cada vez mais em falta. Isso não quer dizer que nossos contemporâneos sejam livres 

para construir seu modo de vida a partir do zero e segundo sua vontade, ou que não sejam 

mais dependentes da sociedade para obter as plantas e os materiais de construção. Mas quer 

dizer que estamos passando de uma era de 'grupos de referência' predeterminados a uma 

outra de 'comparação universal' […] (BAUMAN, 2001, p.14). 

  

 2.2 Consumo de informação nas mídias sociais 

 

Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia, em 2016, o meio de comunicação mais 

utilizado para se obter informações sobre o que acontece no país era a televisão (63%), em 

segundo lugar (na frente do rádio (7%), jornal (3%) e outros (1%)), se encontra a internet (26%). 

(PESQUISA BRASILEIRA DE MÍDIA, 2016).  

Em 2006, portanto, há 12 anos, o Ibope aponta que mais da metade dos usuários que 

acessavam a internet no Brasil buscavam notícias e informações. Em contrapartida, no que se 

refere aos números de leitores de jornal impresso, uma curva em declínio é latente, como pode 

se constatar nas proposições da Associação Nacional de Jornais: “em 2001, havia 37 milhões e 

60 mil leitores de jornal no Brasil. Em 2003, ou seja, apenas dois anos depois, a quantidade já 

havia caído para 35 milhões 853 mil. Essa tendência é reforçada pela perda de leitores para 

jornais on-line, e apps para tablets e smartphones” (FERREIRA; LUZ; MACIEL, 2015, p. 2). 

De acordo com o IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - 

PNAD Contínua aponta que, se em um primeiro momento, a internet se mostrou restrita ao 

alcance universitário, na atualidade, ela tem se mostrado cada vez mais presente nos domicílios 

brasileiros. Conforme pesquisa, em 2016, a Internet estava em 69,3% dos 69.318 mil domicílios 
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particulares permanentes do país. E, nas grandes regiões, a internet já estava sendo utilizada na 

maioria das residências, estando presente em 76,7 dos domicílios da região Sudeste, 74,7% 

Centro-Oeste e 71,3% da Sul (IBGE, 2016). 

Outra tendência crescente tem sido o uso de dispositivos móveis, que junto ao aumento 

de acesso à internet tem ganhado destaque no novo formato de consumo de notícias. Segundo 

relatório da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016, o dispositivo mais utilizado para acessar a 

internet é o celular (91%), seguido dos computadores (65%), tablets (12%)10 (FERREIRA; 

LUZ; MACIEL, 2015).  

As redes sociais, por sua vez, têm sido utilizadas para diversos fins, que vão desde 

mensagens pessoais e assuntos de interesse, à circulação e consumo de informações e notícias. 

Tal consumo é possível por se optar por seguir perfis de meios de comunicação, ou aos usuários 

compartilharem links de notícias nos comentários das postagens. Essas postagens carregam 

ainda consigo a opinião daqueles que compartilham a informação. Tal recirculação, de acordo 

com Jenkins, Ford e Green (2011), citados por Zago e Silva (2013, p. 8), está ligada ao conceito 

de mídia espalhável, “no qual as mídias tradicionais não mais possuem controle total sobre a 

circulação de seus conteúdos”. 

A alteração na forma de consumo dos meios de comunicação é perceptível ainda ao 

verificar que se no passado uma emissora de televisão estimava seu público ao contabilizar a 

quantidade de aparelhos que estavam transmitindo seus programas, na atualidade, soma-se a 

essa quantia os números que os programas foram exibidos em sites como youtube e vimeo 

(ZAGO; SILVA, 2013). 

Nesse sentido, os meios de comunicação que propagam informações jornalísticas já não 

detêm o controle da circulação, pois os usuários das redes sociais colaboram na propagação das 

informações ao darem visibilidade para a notícia (ZAGO; SILVA, 2013).                                              

Na modernidade, as redes sociais na internet permitem a socialização, em que os 

usuários conseguem se comunicar por meio de vários formatos: textos, vídeos, fotos, áudios e 

fazem parte de grupos de interesse, dividindo assim experiências e conhecimento em diversos 

temas. Amaral (2012), citado por Zago e Silva (2013), discorre sobre o número cada vez maior 

de publicações, opiniões e divulgação de conteúdos de determinado assunto, oriundas de 

indivíduos não especialistas, destinadas a um público global. Sobre isso, Recuero explana que:  

É preciso ser “visto” para existir no ciberespaço. É preciso constituir-se parte 

dessa sociedade em rede, apropriando-se do ciberespaço e constituindo um 

                                                           
10 A soma das porcentagens passa de 100% pelo fato que o mesmo entrevistado pôde citar mais de um dispositivo 

utilizado para acesso à internet.  
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“eu”. Talvez, mais do que ser visto, essa visibilidade seja um imperativo para 

a sociabilidade mediada pelo computador (RECUERO, 2012, p.25). 

 

Na contemporaneidade, a comunicação se mostra sempre presente. O dinamismo social 

está intrinsecamente ligado à comunicação e aos valores compartilhados por meio de seus 

símbolos construídos. De acordo com Miranda, citado por Nicoletti e Capra (2016), se faz 

necessária a existência de um emissor e um receptor para que um símbolo tenha significado. 

Comumente, são nas redes sociais que o indivíduo busca informações sobre determinado tema, 

recebendo influência daqueles a quem está ligado. Dessa forma, o influenciador digital ganha 

espaço no meio digital, tendo sua opinião grande representatividade, pois ao torná-la pública, 

seus seguidores estarão receptivos (NICOLETTI; CAPRA, 2016).     

As redes sociais na internet apresentam ainda diversas informações e métricas por meio 

de palavras-chaves ou ferramentas específicas como softwares, o que facilita para as marcas o 

monitoramento do que se está falando sobre elas. Sendo possível ainda identificar e avaliar as 

reações e sentimentos dos usuários em relação a diversas temáticas, facilitando a tomada de 

decisões e o conhecimento sobre o público que orbita a marca (NICOLETTI; CAPRA, 2016).  

 

2.3 Mudanças ocorridas nas esferas sociais e nas empresariais após a introdução das 

redes sociais na internet 

 

A humanidade, de acordo com Di Felice (2008), passou por três grandes revoluções comunicativas. 

Essas três alterações não mudaram apenas a forma de comunicar, assim como seus meios, mas também 

permitiram “a introdução de novas possibilidades de comunicação e, consequentemente, de novas práticas de 

socialização e interação com o meio ambiente” (DI FELICE, 2008, p.21). 

A primeira revolução, que emergiu no Oriente Médio, ainda no século V. a.C., é a escrita, que marca 

a ruptura da sociedade oral e o início da sociedade escrita. Já a segunda, é fruto da invenção de Johannes 

Gutenberg, que na segunda metade do século XV, na Europa, desenvolveu o método de impressão que 

permitiu o aumento da tiragem de livros alterando significativamente os hábitos sociais, já que livros e leituras 

diversas passaram a fazer parte da vida cotidiana. Por fim, a terceira revolução ressaltada pelo pesquisador foi 

originada pela revolução industrial (séculos XIX e XX, em todo ocidente) que permitiu a produção em série de 

materiais como livros, músicas e etc. E também marcada pela ascensão dos meios de comunicação eletrônicos 

(DI FELICE, 2008, p.22). Na contemporaneidade, vivencia-se a quarta revolução comunicativa, que de acordo 

com Di Felice, assim como as outras, estaria alterando significativamente as relações sociais. “Nesta última, 

além da expansão do elemento comunicativo, que passará a permitir o alcance das informações a um público 
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ilimitado e a transmissão em tempo real de uma quantidade infinita de mensagens, é o próprio processo e 

próprio significado do ato de comunicar a serem radicalmente transformados” (DI FELICE, 2008, p.22).   

Em 2008, o fenômeno das redes sociais on-line apresentou sua potência por meio de diversos fatos. 

Dentre eles, a campanha para presidência de Barak Obama e John McCain em que pela primeira vez por meio 

da rede social Twitter “[...] era possível acompanhar o que os usuários comentavam da campanha” 

(RECUERO, 2009, p.16). No Brasil, no mesmo ano, em decorrência de frequentes chuvas na região de Santa 

Catarina, os rios transbordaram e as terras deslizaram, soterrando e isolando a população. “Durante esses 

eventos, uma série de blogs, ferramentas de mensagens como o Twitter, mensageiros instantâneos e outros 

recursos foram utilizados para informar o resto do país a respeito dos acontecimentos” (RECUERO, 2009, 

p.16).  

De acordo com Recuero (2009), os fatos explicitados representam a mudança comunicacional que 

está ocorrendo nas organizações e sociedade, em que a mediação do computador se faz cada vez mais presente 

para conexão das redes sociais. Embora a autora ressalte ainda que o fenômeno se dá pelo fato de que as redes 

não conectam apenas computadores, mas pessoas.   

Esses fenômenos representam aquilo que está mudando profundamente as formas de 

organização, identidade, conversação e mobilização social: o advento da Comunicação 

Mediada pelo Computador. Essa comunicação, mais do que permitir aos indivíduos 

comunicar-se, amplificou a capacidade de conexão, permitindo que redes fossem criadas e 

expressas nesses espaços: as redes sociais mediadas pelo computador. [...]. Essas redes 

conectam não apenas computadores, mas pessoas (RECUERO, 2009, p.17). 

 

Convergindo com essa explanação, Li e Bernoff definem esse fenômeno como groundswell, em que 

há aumento na demanda das pessoas que utilizam as redes sociais para alcançarem seus objetivos, ou então, 

simplesmente para se comunicarem. Nas palavras dos autores, o groundswell é: “Uma tendência social na qual 

as pessoas usam tecnologia para obter o que desejam umas das outras, e não com instituições tradicionais como 

as corporações” (LI; BERNOFF, 2009, p.10).  

Ainda segundo os autores, o groundswell não é uma tendência passageira, é produto de três forças: 

pessoas, pois “[...] sempre dependeram umas das outras e do apoio mútuo que recebem” (LI; BERNOFF, 2009, 

p.10-11), tecnologia que é “[...] quem mudou tudo em termos de interações sociais entre as pessoas” (LI; 

BERNOFF, 2009, p.10-11), por fim aspectos financeiros, já que na internet todo tráfego resulta em dinheiro.  

Em relação às tecnologias, Galindo ressalta que o avanço relacional do indivíduo contemporâneo é 

fruto dos aportes tecnológicos:  

É desnecessário assumir a condição de metamorfose do consumidor. As mudanças 

simplesmente ocorrem revelando que em uma sociedade da informação do conhecimento, 

ou da inteligência   conectiva as mudanças se constituem em uma constante. Todavia, esse 

caráter relacional, apontado por Rifkin (2001), Chetochine (2006 apud GALINDO, 2016), 

Jenkins (2008), Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010); Hermawane Iwan (2010 apud 

GALINDO, 2016) e Galindo (2012b apud GALINDO, 2016) ou entre outros, atribuem ao 
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aporte tecnológico o fator desencadeador ou facilitador de uma nova condição relacional 

(GALINDO, 2016, p. 313). 

 

De acordo com Pérez e Massoni, a humanidade é relacional e todos são parte integrante de uma trama 

de processos. Considerando como trama o nosso planeta, ao se atuar sobre qualquer esfera do mundo no intuito 

de mudá-lo, estará mudando a própria humanidade, pois conforme explicitado na citação abaixo, a humanidade 

é composta por seres autopoiéticos, termo criado por Maturana e Varela na década de 70, para definir a 

possibilidade de seres vivos se autoproduzirem. Pérez e Massoni ressaltam ainda que a humanidade é composta 

por pessoas sociais, com autonomia sim, mas não isoladas ou independentes, mas seres que mudam por estarem 

em um universo em constante atualização, onde a subjetividade do indivíduo não pode ser vista como estável 

e fixa, pois habitam no fluído. 

Não existe o ser humano, existem os seres humanos. Os seres humanos não 

estão isolados. Desde o paradigma da complexidade somos parte integrantes 

de uma trama de processos, sistemas dinâmicos, relações. Essa trama é nosso 

mundo. Ao atuar sobre dita trama (e dizer sobre o mundo) estaremos atuando 

também sobre nós mesmos. E ao mudar o mundo mudaremos nós mesmos. 

Somos o produto de nós mesmos. Como Maturana e Varela nos fizeram ver 

somos seres autopoiéticos. Não só biológicos, mas também estrategicamente 

na medida que somos capazes de eleger umas rotas vitais e descartar outras 

(ainda que sempre dentro de nossas limitações biológicas). Neste sentido, 

nossa identidade pessoal se construiu ou mais bem emerge como uma entidade 

complexa, uma trama, cujo o entrelaçado se pode apreciar no rastro do que a 

escola de Taifel (1984) chamava identidades sociais. O que nos leva ao 

seguinte ponto: Somos produtos sociais. Autônomos, isso sim, mas não 

isolados e nem independentes. Somos produtos cambiantes (processos) em um 

mundo que muda. Nossa subjetividade não pode ser nunca entendida como 

um núcleo estável e fixo. Habitamos no fluido (PÉREZ; MASSONI, 2009, p.181-

182, tradução nossa).  

 

Scott MCNealy, CEO da Sun Microsystem, comenta que na contemporaneidade por meio da nova 

onda tecnológica emerge a era intitulada como era da participação em que “as pessoas criam e consomem 

notícias, ideias e entretenimento. A nova onda de tecnologia transforma as pessoas de consumidores em 

prossumidores” (MCNEALY apud KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.7).  No intuito de 

classificar as redes sociais digitais, Kotler alega que existem mídias sociais expressivas e mídias sociais 

colaborativas. Na primeira, enquadram-se blogs, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin e outros em que o 

internauta pode interagir com os demais, independentemente do espaço geográfico em que se encontra. 

Exemplificando a segunda, pode-se tomar a Wikipédia, que conta com o apoio dos usuários da rede para 

alimentar seu conteúdo (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.7-9). 

Para uma melhor contextualização temporal, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) traçam 

um comparativo entre as três fases do marketing até chegar à contemporaneidade, sendo elas: 

marketing 1.0 – centrado no produto, época em que as forças propulsoras eram oriundas da 

revolução industrial, o meio corporativo tinha como formato de interação com os consumidores 
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“um para muitos” (p.6). Já no marketing 2.0 – voltado para o consumidor, a tecnologia da 

informação ganha espaço e o relacionamento com cliente no formato “um para um” (p.6) foi 

desbravado. Por fim, o marketing 3.0 – voltado para valores, período contemporâneo em que a 

interação com o consumidor deve ser vista como “colaboração de um para muitos” (p.6) 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010).   

Mediante este contexto apresentado, junto às tecnologias e às redes sociais digitais 

emergem na sociedade novas concepções, dentre as quais Alvares (2004) define a noção do 

indivíduo em relação ao tempo como “on time” que “[...] não é cronológico, mas ocupa o aqui e agora” 

(ALVAREZ, 2004, p. 206 apud GALINDO, 2016, p.6).  O autor apresenta ainda “um quarto espaço o “on 

motion” que não está em nenhum lugar, pois não é geográfico, trata-se de um espaço em movimento. 

Finalmente, apresentam uma nova lógica de relacionamento o “on-line” que por ser em rede não tem início ou 

fim” (ALVAREZ, 2004, p.206 apud GALINDO, 2016, p.6).   

Em relação ao novo espaço “on motion” elucidado por Alvarez, Habermas traz ainda que este novo 

espaço surgiu juntamente à sociedade em rede e tem como característica a falta de limites entre o público e o 

privado. Com ausência de fronteiras, tudo o que está na rede passa a ser público no sentido de publicado, 

conforme o autor salienta:                 

Se no primeiro  momento  a  temática  não  se  revela  emergente  por  sua condição histórica, 

hoje ela emerge como uma das condições singulares da sociedade  em  rede,  marcada  pela  

perda  continua  dos  limites  entre  o público  e  o  privado,  ou  ainda  por  um  novo  habitar  

das organizações  que relutam  em  compreender,  aceitar  e  conviver  com  essa  área  

esmaecida entre o público e o privado, considerado como um novo espaço relacional, 

ausente  de  fronteiras,  ou  seja,  tudo  passa  a  ser  público  no  sentido  de publicado 

(HABERMAS, 2003 apud GALINDO, 2015, p.54). 

 

Em coerência ao pensamento de Habermas, Galindo (2016)11 apresenta ainda o conceito de espaço 

intermédio, conforme ilustração abaixo: 

  

                                                           
11 Citação extraída da apresentação feita pelo docente Daniel Galindo na Universidade Metodista de São Paulo, 

em aula proferida em novembro de 2016. Curso: Apresentação interfaces tecnológicas e culturais na comunicação 

com o mercado, em novembro de 2016. 
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Figura1 - Espaço Intermédio 

 

 
Fonte: Galindo (2016)12 

 

No contexto contemporâneo, o indivíduo passa a ser percebido pelas corporações como um ser social, 

em que fala, opina e debate, pois ele se encontra em uma nova realidade em que o acesso às informações nunca 

foram tão fáceis, e se na modernidade o sujeito era percebido como público alvo, hoje devido a suas interações 

nas redes sociais, “tornou-se flechas ou setas a serem disparadas a cada momento” (GALINDO, 2016, p.7).  

Com suas novas características, o sujeito é:  

[...] resultante não de uma seleção natural darwiniana, mas de uma construção bio-psico-

social-tecno-cultural, que o transforma: não mais em um mero participante passivo no jogo 

do consumo, mas em um parceiro deste jogo, um ser ativo e co-participante na construção   

ou desconstrução das estratégias comerciais e das imagens corporativas (GALINDO, 

2012b, p.7). 

 

Galindo ressalta que embora em meio a tantas alterações sociais, as corporações muitas 

vezes insistem em ignorar o poder do coletivo, originadas em grupos de indivíduos que têm a 

percepção de seu posicionamento no mercado de trocas:   

Em  meio  a  tantas  mudanças  o consumidor vem demonstrando ter consciência    de    seu    

papel    nos    processos    de    troca    e    que    não necessariamente  responde  de  forma  

simplista  ou  mecânica  ao  jogo  de sedução das corporações que ainda insistem em 

formulas comportamentais behavioristas e  ignoram  o  poder  do  comportamento coletivo,  

resultante  não  apenas  da  repetição  de  gestos  individuais,  mas essencialmente das 

mediações entre os atores sociais (GALINDO, 2016, p. 9). 

 

Bueno (2011) discorre sobre o fato de as redes sociais incomodarem as corporações, já 

que assim como Charlene Li e Josh Bernoff (2009) afirmam que as redes sociais não estão sob 

controle.  

                                                           
12 Imagem retirada da apresentação feita pelo docente Daniel Galindo, na Universidade Metodista de São Paulo. 

Curso: Apresentação interfaces tecnológicas e culturais na comunicação com o mercado, em novembro de 2016. 
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As redes sociais incomodam porque, diferentemente de outros ambientes (os 

meios de comunicação podem, por exemplo, se curvar diante dos grandes 

anunciantes e dos governos), não estão sujeitas ao controle, às pressões, aos 

lobbies e têm uma cultura que privilegia a livre expressão de ideias (BUENO, 

2011, p.94). 

 

Em relação aos meios de comunicação, deve-se ressaltar ainda as mudanças no processo comunicativo 

que, de acordo com Di Felice (2008), a transição dos veículos que utilizavam tecnologias analógicas (o teatro, 

o rádio, o cinema e a TV) para as digitais resultou em mudanças significativas nesta área. Sendo que no primeiro 

momento a transmissão da mensagem era unilateral com repasse de informação do emissor para o receptor. Já 

com a chegada das mídias digitais, a distinção entre emissor e receptor é “substituída por uma interação de 

fluxos informativos entre o internauta e as redes, resultante de uma navegação única e individual que cria um 

rizomático processo comunicativo entre arquiteturas informativas (site, blog, comunidades virtuais, etc.) 

conteúdos e pessoas” (DI FELICE, 2008, p. 44-45).  

Ainda em relação à entrada dos novos meios de comunicação aparados pela tecnologia, Jenkins em 

seu livro, Cultura da Convergência, ressalta que a revolução digital não irá substituir os antigos veículos 

comunicacionais, mas sim atualizar seus status e formas de utilização introduzindo novas tecnologias a eles. O 

conceito de cultura participativa, em que os indivíduos interagem com os meios por meio das redes sociais 

confronta a noção de um espectador passivo, embora as corporações, ou mesmo os indivíduos dentro das 

corporações usufruam de um poder opinativo muito maior em relação a um consumidor (JENKINS, 2006, 

p.28).   

Quanto ao cenário mercadológico, de acordo com Rifkin (2001), a nova era em que a sociedade está 

caminhando é marcada pelo imaterial e cerebral. “É um mundo de formas platônicas, de ideias, imagens e 

arquétipos; de conceitos e ficções” (2001, p.45). Se em um primeiro momento, na era industrial, os indivíduos 

estavam preocupados em adquirir propriedades, na era do acesso – momento atual, em que segundo o autor, as 

pessoas estão muito mais interessadas em ter acesso a serviços e bens, por intermédio de aluguéis ou leasing, 

ao invés de comprá-los definitivamente – estão muito mais envolvidos em adquirir conhecimento, já que esta 

é a vantagem competitiva mercadológica. O saber se torna algo precioso (RIFKIN, 2001, p.45).       

Todos vivemos segundo ideias e pensamentos, bem como pão e vinho. Se a 

Era Industrial nutriu nosso ser físico, a Era do Acesso alimenta nosso ser 

mental, emocional e espiritual. Enquanto o controle de troca de bens 

caracterizou a era que está terminando, controlar a troca de conceitos 

caracteriza a nova era. No século XXI as instituições comercializam cada vez 

mais ideias, e as pessoas, por sua vez, compram cada vez mais acessos a essas 

ideias e às incorporações físicas em que estão contidas. A capacidade de 

controlar e vender ideias é a expressão mais importante da nova proeza 

comercial (RIFKIN, 2001, p.45). 
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Primo (2006) apresenta em seu artigo a reflexão sobre a web que está em sua segunda geração: web 

2.0. Em um primeiro momento, sites on-line eram tidos apenas como unidades isoladas com maior ênfase na 

emissão da mensagem (web 1.0). Passada essa fase, cresce a demanda pela participação dos atores, em que 

blogs com espaço para diálogo entre emissor e receptor, ao invés de home pages estáticas, ou ainda 

comunidades no Facebook, ganham maior relevância e prática (web 2.0).     

Se na primeira geração da Web os sites eram trabalhados como unidades 

isoladas, passa-se agora para uma estrutura integrada de funcionalidades e 

conteúdo. Logo, O’Reilly destaca a passagem da ênfase na publicação (ou 

emissão, conforme o limitado modelo transmissionista) para a participação: 

blogs com comentários e sistema de assinaturas em vez de home-pages 

estáticas e atomizadas; em vez de álbuns virtuais, prefere-se o Flickr, onde os 

internautas além de publicar suas imagens e organizá-las através de 

associações livres, podem buscar fotos em todo o sistema; como alternativas 

aos diretórios, enciclopédias online e jornais online, surgem sistemas de 

organização de informações (del.icio.us e Technorati, por exemplo), 

enciclopédias escritas colaborativamente (como a Wikipédia) e sites de 

webjornalismo participativo (como Ohmy News, Wikinews e Slashdot) 

(PRIMO, 2006, p.8). 

 

Esse avanço da web retratado por Primo permite traçar uma perspectiva temporal já que em tão pouco 

tempo a internet se encontra em sua segunda geração, não demorará muito para que novas gerações desafiem 

a atual, assim como já se debate como será a web 3.0. Ratifica ainda a importância do saber retratado por Rifkin 

(2001), em que a era do acesso à informação ganha muito mais valor do que bens materiais. Por fim, vai ao 

encontro do que Di Felice (2008) diz em relação à revolução comunicativa originada pela implementação das 

tecnologias, de acordo com ele: 

Pela primeira vez na história da humanidade, a comunicação se torna um processo 

de fluxo em que as velhas distinções entre emissor, meio e receptor se confundem 

e se trocam até estabelecer outras formas e outras dinâmicas de interação, 

impossíveis de serem representadas segundo os modelos dos paradigmas 

comunicativos tradicionais (Shannon-Weaver, Katz-Lazarsfeld, Eco-Fabbri etc.) 

(DI FELICE, 2008, p. 23). 

 

2.3.1Os movimentos sociais na internet  

 

As redes sociais têm se mostrado como uma importante ferramenta de articulação dos movimentos 

sociais em diversas partes do mundo. Dois exemplos deste fato são a Primavera Árabe e o Occupy Wall Street. 

A Primavera Árabe foi o nome dado aos crescentes protestos, revoltas e revoluções que se iniciaram em 2011 

no mundo árabe, em virtude da crise econômica dos países e falta de democracia. Já o Occupy Wall Street foi 

um movimento contrário ao governo dos EUA que, a priori, não se restringiu geograficamente apenas aos 
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territórios pertencentes aos Estados Unidos, mas se espalhou posteriormente pelo mundo todo (GUEDES, 

2013).  

De acordo com Andrew Keen, citado por Guedes (2013), as redes sociais trouxeram tal 

transformação no formato dos meios de comunicação e informação que se comparam apenas 

às alterações ocorridas na Revolução Industrial, no século XIX. Ainda segundo o autor, as 

pessoas que se encontram superexpostas neste ambiente de redes sociais estão abrindo mão de 

sua individualidade, dando espaço à opinião pública. Nessa perspectiva “estamos nos tornando 

esquizofrênicos – a um só tempo desligados do mundo, porém de uma forma irritantemente 

onipresente” (KEEN, 2012, p.22 apud GUEDES, 2013, p. 16).  

As redes sociais da internet criam um ambiente propício à democracia participativa, isso 

pelo fato que permite a postagem de opiniões diversas, ratificadas inclusive pela liberdade de 

expressão. Esse ambiente desenvolvido pelas redes favorece ainda a transparência de 

informações advindas dos agentes públicos. Vale ressaltar que um flagrante pode ser filmado a 

qualquer momento e compartilhado nas redes sociais, por meio de qualquer smartphone, sendo 

visualizado por milhares de outros internautas. Dessa forma, trazer à luz documentos e fatos 

em tom de denúncia torna-se fácil para aqueles que possuem qualquer aparato tecnológico 

ligado à internet.  

Shetty (2011), citado por Serra Junior e Rocha (2013, p. 207), ressalta que “vivemos 

uma época fascinante para a Anistia Internacional e para outros ativistas de direitos humanos 

que vislumbram as múltiplas possibilidades oferecidas pela tecnologia para revelar a verdade e 

trazer à tona debates que estejam livres da censura estatal”. 

A crescente onda de manifestações organizadas por intermédio das redes sociais, desde 

2011, tem colocado a temática em pauta no meio político, jornalístico e científico. Essa questão, 

no Brasil, emergiu após os constantes protestos iniciados em 2013. Os movimentos 

revolucionários levantados ao redor do mundo estariam utilizando ferramentas da tecnologia 

como Facebook, Twitter, entre outros, para se unirem? (SERRA JUNIOR; ROCHA, 2013). 

Respondendo a essa questão, Serra Junior e Rocha (2013, p. 208) informam que segundo 

alguns veículos de comunicação “as revoltas no início do ano de 2011 no Egito teriam sido 

deflagradas via Internet pelo Movimento 6 de abril, que usou o Facebook e o Twitter no 

processo de mobilização de parte da população egípcia para lutar contra o regime do presidente 

Hosni Moubarak”. 
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Por outro lado, Serra Junior e Rocha (2013) explanam que mesmo antes dessas 

ferramentas comunicacionais existirem, movimentos de protestos já eram realizados na 

América Latina como Brasil, México, Peru, Bolívia, Venezuela e Colômbia.  

De acordo com Arbex, citado por Serra Junior e Rocha (2013, p. 209), as manifestações 

tal como a do mundo árabe, citada anteriormente, não foram provocadas pela internet, mas 

pelos “mais arcaicos entre os problemas enfrentados pela humanidade: a fome e a pobreza. A 

maioria dos árabes nunca teve acesso à Internet, ao Facebook”.  

Serra Junior e Rocha (2013, p. 209) esclarecem que em contrapartida ao discurso dos 

defensores do ciberativismo, no Brasil, as manifestações de 2013 não foram inflamadas por 

conta de mensagens oriundas das redes sociais, mas sim da precária qualidade “do transporte 

urbano, as filas dos hospitais, a falta de professores nas escolas públicas etc”.  

Castells, que dedica seus esforços acadêmicos a analisar as manifestações 

contemporâneas, expõe que tais movimentos tiveram início nas redes sociais, um território 

distante do controle de grupos empresariais e do governo. “Esses movimentos têm formação 

dinâmica, valores e perspectivas de mudanças sociais e culturais. Sua comunicação é 

multimodal, no sentido de que são utilizados diferentes meios discursivos para organização e 

interação entre os/as participantes” (CASTELLS apud DOS SANTOS, 2016, p. 186). 

O pesquisador ressalta que os movimentos são estruturados nas redes sociais, um espaço 

de autonomia, mas posteriormente eles ocupam espaços físicos, como praças, avenidas, etc. 

Concluindo, dessa forma, que o espaço desses movimentos sociais é híbrido, alternando entre 

o universo on-line e off-line (CASTELLS apud DOS SANTOS, 2016, p. 186).  

Castells reflete ainda sobre as transformações que o mundo tem vivido desde o início 

do uso das redes sociais na internet. Uma nova forma de Estado emerge, tendo como 

característica ser global e local ao mesmo tempo, sendo global principalmente pelo alcance das 

redes sociais na internet (DOS SANTOS, 2016).        

Para Bauman (2016), as redes sociais on-line se apresentam como substitutos de uma 

comunidade presencial, sendo possível adicionar ou deletar outros usuários pertencentes ao 

espaço virtual, proporcionando a este um relevante controle. Esse controle e interação faz com 

que seja suprida uma carência humana que tem permeado os tempos atuais: a solidão. 

(QUEROL, 2016).  

 Segundo Bauman (2016), nas redes, o ato de se adicionar ou deletar outros usuários de 

seu perfil virtual não requer tanta habilidade. As maiores dificuldades enfrentadas, para 

execução dos mesmos atos, estão nas relações desenvolvidas na rua, no trabalho, entre outros 

locais em que se exige um mínimo de interação (QUEROL, 2016).  
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Ainda segundo o autor, o Papa Francisco, assim que foi eleito, deu sua primeira 

entrevista para um jornalista italiano que é ateu. Essa é uma mensagem implícita de que ele não 

dialogaria apenas com aqueles que compartilham da mesma opinião, como também aqueles que 

divergem.  

As redes sociais não ensinam a dialogar porque é muito fácil evitar a 

controvérsia… Muita gente as usa não para unir, não para ampliar seus 

horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zonas de 

conforto, onde o único som que escutam é o eco de suas próprias vozes, onde 

o único que veem são os reflexos de suas próprias caras. As redes são muito 

úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha. 

(BAUMAN, 2016 apud QUEROL, 2016). 

 

2.3.2 A gestão de crise empresarial na internet  

Após a entrada das redes sociais para o grupo de meios de comunicação, o gerenciamento da imagem 

corporativa das empresas tornou-se algo recorrente, pois qualquer indivíduo ligado à rede pode propagar uma 

informação que confronte a organização, independentemente da veracidade do conteúdo da referida 

mensagem.  

Diante disso, faz-se necessário às corporações um constante estado de alerta em relação a eventuais 

citações, favoráveis ou desfavoráveis, que as envolvam nas redes sociais. De acordo com Barbeiro (2010), 

citado por Stivelberg (2011), não existe controle na circulação de informações nas redes sociais, sendo isto um 

fato imutável, resta às companhias se adequarem a essa nova realidade buscando elucidar de que forma esses 

meios de comunicação podem impactar seus negócios.  

Barbeiro (2010) esclarece que “uma vez lançado o bit, não é mais possível impedir que ele atinja o 

alvo, esteja onde estiver”, assim, as redes sociais tornam-se um ambiente fértil para as crises imagéticas das 

empresas, já que ainda que a informação propagada nas redes seja uma inverdade, não há dúvidas que ela irá 

denegrir a imagem e reputação da companhia (STIVELBERG, 2011, p. 15). 

As notícias que no passado eram restritas ao meio corporativo, na atualidade, podem fluir com muito 

mais facilidade e rapidez, caso entre no universo on-line. E não existe a possibilidade de impedir essa 

propagação. Barbeiro (2010), citado por Stivelberg (2011, p. 15-16), comenta sobre a necessidade de criação 

de novas estratégias, por parte das companhias, tendo em vista que a internet e suas redes sociais “viraram tudo 

de pernas para o ar”. A comunicação das organizações deve considerar já estar em crise de forma a estar sempre 

alerta.  

Barbeiro (2010) discorre ainda que “é falsa a ideia de que uma empresa que não vende diariamente 

para o consumidor esteja imune aos ataques à sua marca e à sua reputação, com as imagináveis consequências 

em seus valores tangíveis e intangíveis”. Pois de um lado a sociedade busca e cobra cada vez mais transparência 

e comprometimento com a ética das empresas, sendo papel da comunicação transmitir e certificar a 
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credibilidade e admiração à marca. O departamento de comunicação deve trabalhar como uma espécie de 

sentinela, comunicando à presidência ou àqueles que estiverem à frente da corporação todas as crises imagéticas 

oriundas das redes, pois ela deve ser usada como um termômetro favorável à companhia (STIVELBERG, 

2011).   

Uma crise corporativa pode surgir tanto nas redes sociais quanto no off-line, para isso as companhias 

devem estar preparadas para debates com afirmações improcedentes oriundas de usuários. Em situações como 

essa, o caminho, de acordo com Stivelberg, é adotar estratégias em que a verdade prevaleça. Para isso, é 

necessário estruturar-se, ou seja, planejar, treinar e estabelecer regras do que será comunicado ou não 

(STIVELBERG, 2011).  

O posicionamento de uma corporação nas redes sociais deve ser pautado na diplomacia. 

De acordo com Telles: “as empresas têm de saber estar nas redes sociais. Não apenas como 

prevenção de crise, mas como forma de estar nas comunidades, falar com elas e, sobretudo, 

ouvi-las” (TELLES, 2011, p.18 apud DIEGUES, 2011, p. 27). 

O universo on-line está presente no cotidiano dos indivíduos tornando-se um sistema 

praticamente interligado à vida humana. Se de um lado essa ferramenta facilita a comunicação 

com diversos públicos, principalmente no que diz respeito à segmentação dos nichos, por outro; 

não se pode deixar de considerar os pontos não favoráveis: “é um facto que, na área da gestão 

de crise, a Internet veio revelar-se como uma fonte acrescida de problemas” (LAMPREIA, 

2007, p. 90 apud DIEGUES, 2011, p. 28).  

De acordo com Diegues (2011), a revolução tecnológica e suas redes sociais trouxeram 

vantagens e desvantagens para as situações de crise do meio corporativo. Dentre as vantagens: 

“1) a Web 2.0 oferece ferramentas de monitorização; 2) permite uma comunicação de crise 

mais célere; 3) permite comunicar através de novas ferramentas; 4) as redes sociais permitem 

uma maior proximidade dos públicos durante situações de crise”.  

Em relação às desvantagens, Diegues cita o fato de a internet ser um meio facilitador do 

desenvolvimento de ações contrarias às corporações, sendo que a presença das companhias nas 

redes, em momentos de crise, pode ser prejudicial. “O nascimento, expansão ou agravamento 

de situações de crise na Web 2.0 é motivo de consternação por parte das organizações” 

(DIEGUES, 2011, p. 29). 

Considerando que na internet os usuários também detêm o poder da publicação, Santos 

(2006), citado por Diegues (2011, p. 29), informa que “este novo meio torna-se um meio 

prodígio para a emergência de grupos a promover causas sociais”. Este grupo criado inclui 

aquelas pessoas ou entidades que querem propagar seus ideais, ou apenas usuários que 

desenvolvem conteúdos para atingir a imagem das companhias (DIEGUES, 2011, p. 29).  
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De acordo com Diegues, os próprios públicos das corporações têm registrado sites e 

desenvolvido blogs para publicar suas queixas e reclamações. Pode-se citar o site brasileiro 

“Reclame Aqui”, uma espécie de rede social, em que os indivíduos utilizam da plataforma para 

se expressar contra uma organização que o tenha prejudicado. Esse canal de reclamações, 

críticas e sugestões aciona também a corporação citada, e a mesma pode solucionar o problema 

apontado, ou então, se posicionar. 

As redes sociais, aparadas por meio de tecnologia, precisam ser monitoradas 

constantemente, com respostas rápidas. A não consciência desse fato faz com que as 

organizações criem perfis que se tornam sinônimo de crise para a empresa, constituindo um 

local de reclamação, afastando assim seus públicos ao invés de fidelizá-los. De acordo com 

Diegues (2011): “Um conteúdo polémico publicado, por exemplo, no Facebook, é como um 

pavio de dinamite aceso, que explode através da partilha infinita atingindo vários meios, 

podendo ter efeitos devastadores ou colaterais”. 

Por essas questões, uma companhia deve monitorar as redes frequentemente, seja por 

softwares ou mão de obra humana, estando sempre inteirado sobre o que se diz nas redes sociais. 

 Por tudo isto uma organização deve estar sempre a par daquilo que é dito sobre ela nas 

redes sociais. Isto deve ser realizado para que a organização gerencie temáticas que possam vir 

a se tornar uma crise. Faz-se necessário ainda ter conhecimento para responder ao público, 

falando, inclusive, sobre os mais variados assuntos (DIEGUES, 2011).  

Ao entrar para as redes sociais, a companhia deve se posicionar de forma a buscar 

proximidade com seus públicos. A proximidade se estabelece por meio do diálogo, que, de 

acordo com Brown, citado por Diegues (2011, p. 30), esse diálogo é favorável em duas 

perspectivas, uma na boa relação com o público da corporação, outra no controle da pauta 

midiática. Assim “as organizações perderam o controlo da agenda, para poderem influenciar a 

forma como são vistas, elas têm de participar nas conversas”.  

No que diz respeito à internet, a ABRAPP (2015) ressalta que a comunicação deve 

dispor de atenção para o meio, pois ela pode se apresentar como uma das maiores aliadas em 

situações de crise, já que se trata de uma ferramenta comunicacional em que tudo que se é 

escrito não passa por nenhum filtro, sendo publicado na íntegra, ou seja, o diálogo entre a 

corporação e seus públicos, não possui um interlocutor, é direto. 

Um segundo aspecto apresentado pela internet, constituindo esta como relevante 

facilitadora em momentos de crise, e que deve ser também ressaltado, é a utilização como 

ferramenta de pesquisa, representando assim, significativa fonte de informação necessária e 

fundamental para a tomada de decisões.      
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CAPÍTULO III – ESTUDO DE CASO DO DESASTRE SAMARCO 

 

3.1 O desastre tecnológico da Samarco e as consequências socioambientais  

 

A utilização de recursos minerais para produção de artefatos que contribuíram na 

obtenção de alimentos e abrigo, assim como em diversas atividades cotidianas, acompanha a 

trajetória humana desde a pré-história. 

Na Idade da Pedra13, período que teve sua origem por volta de 700.000 / 600.000 a.C e 

se estendeu até aproximadamente 4.500 a.C, conforme exposição de Basílio (2017, p. 40), 

armas, utensílios e ferramentas eram produzidos a partir de recursos minerais: “Por meio da 

mineração, o homem sempre buscou confeccionar ferramentas, utensílios domésticos, 

armamentos e materiais de caça. Um bom exemplo e, talvez, um dos primeiros que podemos 

utilizar, é o da Idade da Pedra”.  

Figura 2 - Ponta de flecha do período Paleolítico – Museu Arqueológico da Lapinha 

Lagoa Santa (MG) 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A Era dos Metais, que sucedeu a Idade da Pedra e abrangeu o período entre 4.500 a.C. 

e 456 a.C, apresentando três respectivas subdivisões, Idade do Cobre (4.500 a.C até 3.300 a.C), 

Idade do Bronze (3.300 a.C até 1.200 a.C) e Idade do Ferro (1.200 a.C até 586 a.C), foi marcada 

                                                           
13 Conceitualmente, a Idade da Pedra é considerada como sendo o período que compreende a aparição dos 

primeiros utensílios produzidos pelo homem (700.000/600.000 a.C.) e o início da Era dos Metais. Esse período 

muito longo, que representa 98% do tempo de existência do homem na terra, para fins de melhor compreensão, é 

dividido em dois períodos principais: Paleolítico ou da Pedra Lascada, e Neolítico ou da Pedra Polida. 

(NAVARRO, 2006, p. 3).   
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pelo intenso contato do homem com técnicas de extração e manipulação dos mencionados 

materiais metálicos respectivamente (cobre, bronze e ferro). 

Basílio (2017, p.40) afirma que: “Com a intensidade da exploração, o homem passou a 

observar e aprimorar suas técnicas de extração e manejo”. 

Entre os romanos na Idade Antiga, povo que influenciou fortemente e deixou grande 

legado para a atual civilização ocidental, também houve grande destaque na utilização de 

recursos minerais e na metalurgia, sendo constatados substanciais avanços tecnológicos nessa 

área. Basílio (2017, p. 40) ressalta que: “Com o tempo, os romanos passaram a aprimorar a 

extração de outros metais, como prata, ouro, ferro e chumbo, praticando técnicas avançadas 

para a época e possibilitando a transposição de água, através de seus aquedutos, para facilitar 

as atividades nas minas”. 

A utilização de recursos minerais, após a queda do Império Romano e ao longo do 

período medieval, foi fortemente influenciada pela tecnologia oriunda da Forja Catalã 

(Espanha). Essas técnicas, que propiciaram a obtenção de ferro e aço, foram largamente 

disseminadas pela Alemanha, Inglaterra e França, ratificando a expansão da manipulação de 

recursos minerais no referido período (BRAGA, 2009). Nesse cenário, a partir do século V, 

confeccionados à base de metais e utilizados em alguns aspectos como instrumento de 

comunicação, os sinos foram difundidos pelo continente europeu, primordialmente em templos 

católicos (SINOS..., [s/d]).  

A Idade Moderna, marcada pelo advento do mercantilismo e por sensíveis progressos 

nas navegações e transportes por via marítima, registrou grande desenvolvimento tecnológico 

na manipulação de recursos minerais, como por exemplo, a aplicação da força hidráulica em 

forjas no século XIII (BRAGA, 2009). 

A Revolução Industrial e a Idade Contemporânea, acompanhadas de substancial 

desenvolvimento tecnológico, impactaram fortemente a extração e a manipulação de metais, 

com destaque para a Grã-Bretanha, que possuía grandes reservas de carvão mineral, utilizado 

na manipulação do minério de ferro (BRAGA, 2009). 

Em contexto brasileiro, marcadamente ao longo do período colonial, a extração de 

metais obteve significativo papel entre as atividades econômicas registradas. A abundância das 

reservas minerais brasileiras estimulou a atuação dos bandeirantes em terras cada vez mais 

distantes do litoral, contribuindo para o alargamento dos domínios portugueses no novo mundo. 

As técnicas de extração mineral davam-se de forma rudimentar, pautadas principalmente na 

força de trabalho.  

http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=885
file:///C:/Users/Tchu/Downloads/SINOS
http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=885
http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=885
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Basílio (2017, p. 40) assim descreve esse cenário: “Mas as extrações eram feitas e 

enviadas ao Velho Continente em larga escala, mesmo que de forma muito rudimentar, 

utilizando trabalho braçal e a custo da vida de inúmeros trabalhadores”. 

A mineração e o fluxo de metais em estado bruto para o continente europeu não 

cessaram após o fatídico 7 de setembro de 182214. Durante a fase imperial, as extrações minerais 

tiveram continuidade, assim como o fluxo dos materiais extraídos em direção às cidades do 

velho mundo. “E assim foi durante muito tempo de nossa história. Mesmo após a independência 

de Portugal, o Brasil, dada sua riqueza natural, continuou a alicerçar a sua economia em 

exploração mineral” (BASÍLIO, 2017, p. 40). 

No período republicano, o Brasil ratificou seu papel de destaque no mercado 

internacional, como grande exportador de matérias-primas, dentre as quais figuram com 

significativa relevância o mercado de recursos minerais.  

Basílio (2017, p. 40) ressalta que: “A partir do século 20, o país se consolidou no 

mercado internacional como um dos principais fornecedores de commodities do planeta”. 

O início do século XXI representou, entre os anos 2001 e 2013, exuberante período para 

mineração brasileira, sendo alcançados números significativos de crescimento da produção, 

refletindo a prosperidade do setor, alavancada pelos altos índices de crescimento econômico 

chinês. 

No início deste século, no ano 2000, o setor era responsável por 0,59% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do País, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A produção mineral saltou 550% entre 2001 

e 2011, saindo de U$$ 7 bilhões para R$ 550 bilhões, como mostram os dados 

do Instituto Brasileira de Mineração (Ibram). Em 2013 a participação do setor 

no PIB chegou a 5% (ALMEIDA, 2017, p. 33,34).      
    

O período de expansão da produção, que gerou bons resultados nos balanços 

patrimoniais das empresas do setor e contribuiu substancialmente para o aumento dos níveis de 

empregos diretos e indiretos, passou a registrar nos anos seguintes fortes sinais de declínio.  

A queda dos índices de crescimento chinês impactou negativamente a demanda de 

commodities no mercado internacional, gerando um cenário adverso para a mineração. 

O fim do ciclo de alta das commodities, puxado especialmente pelo freio no 

crescimento econômico da China, resultou numa queda acumulada em quatro 

anos de quase 70% no preço do minério de ferro, no mercado internacional. 

Como reflexo disso, a mineração brasileira fechou 2015 com o crescimento 

de apenas 6%. No ano anterior, o segmento já tinha registrado também uma 

pequena expansão de 8% (ALMEIDA, 2017, p. 33,34).          

                                                           
14 Data da Independência do Brasil, ou seja, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. 
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Nesse sentido, o ano de 2015, em que ocorreria o desastre que é objeto de estudo dessa 

dissertação, como pode ser facilmente constatado, transcorreu em um contexto desfavorável 

para a mineração.  

A redução na demanda internacional repercutiu também no faturamento das companhias 

envolvidas na atividade, como também na balança comercial brasileira.   

Com a redução da demanda nos mercados internacionais, o valor do volume 

de produção – cerca de 400 milhões de toneladas anuais – caiu 20%, passando 

de R$ 99,4 bilhões apurados em 2014 para R$ 78,7 bilhões segundo dados do 

relatório anual do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério 

de Minas e Energia. O minério é um dos principais produtos de exportação da 

balança comercial brasileira (ALMEIDA, 2017, p. 34).          

 

Amplo debate envolvendo pensamentos originários de diferentes correntes ideológicas se 

desenrolou em torno das possíveis causas da repentina queda registrada no setor. Uma das 

hipóteses levantadas é descrita por Almeida (2017), mencionando em seu texto o excesso de 

otimismo do empresariado, decorrente do período de grande prosperidade registrado em anos 

anteriores. 

Para os analistas, no caso especifico do minério de ferro, o excesso de 

otimismo do empresariado também levou à atual situação: as mineradoras 

pediram empréstimos demais e superestimaram o crescimento da demanda. 

‘Aumentaram muito sua capacidade de produção e agora temos excedentes 

que derrubam as cotações. Acho que é, sem dúvida, um dos anos mais difíceis 

que a indústria mineradora já enfrentou’, afirmou Daniel Morgan, analista do 

setor no banco UBS, em entrevista à agência de notícias Reuters (ALMEIDA, 

2017, p. 35).          

 

O cenário de crise que envolveu a mineração em nível global resultou na queda de 

preços do mercado de commodities, gerando significativa retração de investimentos 

estrangeiros na América Latina a partir de 2014 (ALMEIDA, 2017, p. 35). 

Outro aspecto relevante associado ao cenário de crise constatado a partir de 2014 é a 

nefasta influência no mercado de trabalho e nos níveis de emprego, principalmente em cidades 

com atividade econômica alicerçada na mineração, como é o caso de Mariana, em Minas 

Gerais.   

O segmento de extração de minério tem um fator multiplicador de 3,6 postos 

de trabalho sobre a indústria de transformação mineral, como mostram dados 

do Departamento Nacional de Produção Mineral. Isso significa que para cada 

vaga fechada no setor, pelo menos outras três ficam ameaçadas de corte. 

(ALMEIDA, 2017, p. 36).          

 

A queda nos resultados apurados por companhias mineradoras apresentou como 

consequência marcante o impacto social, verificado não apenas no aumento do desemprego, 
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mas também na pressão para baixo no valor dos salários, decorrente da baixa demanda por mão 

de obra. Nessa conjuntura, o crescimento da terceirização aumentou naturalmente, devido às 

condições adversas do mercado de trabalho. 

Os números apresentados pela Samarco em um cenário agravado pela tragédia em 

novembro de 2015 são descritos por Almeida:  

Outro reflexo da crise foi a redução do salário, que apresentou perda nominal 

de 20,1% em 2015, e o crescimento do número de funcionários terceirizados. 

A Samarco, por exemplo, tinha em seus quadros, em 2014, 3.117 

trabalhadores celetistas e 3.517 terceirizados. Após a tragédia em novembro 

de 2015, a companhia abriu um programa para a demissão voluntária dos 

funcionários, que tinha como objetivo reduzir em 40% sua força produtiva 

(ALMEIDA, 2017, p. 36). 
 

O contexto de crise no setor da mineração somado ao desastre de novembro de 2015 

colocou a cidade de Mariana, assim como seus distritos, em situação extremamente delicada. 

A paralização das atividades da Samarco, gerando grande declínio na arrecadação de impostos, 

além da queda abrupta nos níveis de emprego, impactou a economia dessa importante cidade 

do estado de Minas Gerais.  

Mariana, com trajetória histórica que remonta o período colonial, tem sua origem assim 

descrita por Camargo: “Fundada por bandeirantes paulistas que chegaram à região em busca de 

ouro, e fizeram pouso às margens do rio do Carmo, a sua origem data do final do século 17 

(1696)” (CAMARGO, 2017, p. 52). 

A autora discorre também sobre a origem do nome da referida cidade: “Mas somente 

em 1711 foi elevada a cidade e nomeada Mariana, por ordem do rei português D. João V, em 

homenagem à sua esposa, a rainha Maria Ana D´Austria” (CAMARGO, 2017, p. 52).  

O patrimônio histórico de Mariana, elemento de destaque do município que atrai a 

atenção de turistas do mundo inteiro, foi reconhecido em 1945, pelo presidente Getúlio Vargas, 

conforme explanação de Camargo: “Em 1945, o presidente Getúlio Vargas concedeu ao 

município o título de Monumento Nacional, por seu significativo patrimônio histórico, religioso 

e cultural e pela ativa participação na vida cívica e política do país” (CAMARGO, 2017, p. 53).  

Inserida no Quadrilátero Ferrífero, a cidade, em sua trajetória histórica, obteve relevante 

destaque nas atividades referentes à extração de recursos minerais de suas abundantes reservas, 

ao lado de outros municípios situados na região. Camargo ressalta que:  

Integra o Quadrilátero Ferrífero – localizado no centro-sul do Estado de Minas 

Gerais (área de 7.000 Km²) -, que junto com outras cidades mineiras como 

Sabará, Santa Barbara, Itabirito, Nova Lima, Congonhas e Ouro Preto 

respondem pela maior produção de ferro do País (CAMARGO, 2017, p. 53).           
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Importantes rios compõem a hidrografia regional onde está localizado tanto o município 

de Mariana como seus diversos distritos, onde também está sediada a Samarco, empresa 

envolvida no desastre aqui retratado: “Sua região é banhada por rios importantes, como o rio 

do Carmo, Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul, e afluentes do rio Doce. Na região está instalada 

a mineradora Samarco, formada pela Vale e BHP-Billiton” (CAMARGO, 2017, p. 53). 

Os distritos de Mariana, com atividades econômicas pautadas principalmente em 

artesanato e agropecuária, possuem por sua vez subdistritos, como é o caso de Bento Rodrigues, 

comunidade mais afetada pelo desastre, apresentando vítimas fatais, além de gigantescos 

prejuízos materiais.    

O município de Mariana possui nove distritos, que desenvolveram atividades 

agropecuárias e artesanato: Santa Rita Durão, Monsenhor Horta, Furquim, 

Passagem da Mariana e Cachoeira do Brumado. Bento Rodrigues, cuja 

comunidade sofreu o primeiro e maior impacto do desastre ambiental é 

subdistrito de Santa Rita Durão (CAMARGO, 2017, p. 53).           

 

Bento Rodrigues, com população estimada em torno de 600 pessoas, teve ainda seu 

patrimônio histórico e paisagens naturais comprometidas, por ocasião da tragédia em novembro 

de 2015, decorrente do rompimento da barragem de Fundão, administrada pela Samarco. 

Camargo explica que:  

Bento Rodrigues, subdistrito de Santa Rita Durão, no município de Mariana, 

era um lugar agradável de viver, com uma população de 600 pessoas que 

habitavam aproximadamente 200 casas até 5 de novembro de 2015, data da 

ruptura da barragem de Fundão, da Samarco. Havia matas, cachoeiras e as 

ruínas de uma igreja histórica, que acabaram soterradas pela lama. 

(CAMARGO, 2017, p. 55).    
 

Outra comunidade fortemente atingida pelo desastre foi Paracatu de Baixo, subdistrito 

de um dos nove distritos de Mariana, Monsenhor Horta, com população em torno de 300 

pessoas.  

Como Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, que também foi soterrado, é um 

subdistrito pertencente a um dos nove distritos de Mariana. Paracatu está 

ligado ao distrito de Monsenhor Horta com uma população aproximada de 300 

pessoas. A comunidade simples, sempre viveu da roça de feijão e milho, 

hortifrútis e criação de galinha, porcos e gado (CAMARGO, 2017, p. 59).    
 

Toda a região, onde estão localizados os subdistritos de Bento Rodrigues e Paracatu de 

Baixo, apresenta em sua trajetória histórica íntima relação com atividades voltadas para a 

extração mineral. Nesse sentido, as barragens utilizadas na mineração passaram a constituir o 

cenário regional.  
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Como exemplo, podem ser mencionadas as barragens de Fundão e Santarém, 

disponibilizadas pela Samarco, situadas nas proximidades de Bento Rodrigues, conforme 

explicação de Camargo: 

Historicamente, a extração mineral na região sempre foi muito intensa. O 

povoado de Bento Rodrigues estava situado logo abaixo das barragens de 

Fundão e Santarém, ambas pertencentes à Samarco, responsável por uma 

terceira barragem de rejeitos na região, a de Germano (CAMARGO, 2017, p. 

56).    
 

Outro aspecto importante a ser ressaltado na configuração contextual da região aqui 

retratada é o longo retrospecto de impactos ambientais decorrentes da atividade extrativista de 

recursos minerais.  

Como já foi mencionado anteriormente, esse tipo de atividade faz parte do cenário 

econômico de Minas Gerais, desde o período colonial, conforme exposição de Santos (2017, p. 

63): “Desde o século 17, Minas Gerais é marcada pela exploração de seus recursos. O estado 

tem raízes históricas na mineração. Assim que se iniciou a busca pela extração de bens naturais 

na região, passou a se praticar a agressão ao meio ambiente”. 

Tanto a longa trajetória de impactos ambientais na região provocados pela mineração 

como também toda dependência econômica a esse setor de atividades vem sendo questionadas, 

e o debate em torno da possibilidade de criação de alternativas a esse modelo vem ganhando, 

nos últimos tempos, maiores proporções. “O percentual do PIB (Produto Interno Bruto) mineiro 

relativo à extração mineral hoje é de 7,5%. Com o desastre que aconteceu em Mariana, discutir 

essa dependência financeira se tornou algo urgente” (SANTOS, 2017, p. 63). 

Toda a dependência das finanças da administração municipal de Mariana fica nítida 

quando levado em consideração o percentual das receitas componentes da arrecadação, oriundo 

da mineração, conforme explanação de (SANTOS, 2017, p. 63): “Sem esconder o motivo de 

sua apreensão o prefeito confirma que 89% da arrecadação da cidade vem da mineração”. 

Diante da conjuntura crítica que envolveu o município de Mariana e região, acumulando 

não apenas os problemas sociais e ambientais decorrentes do impacto direto causado pelo 

desastre, mas também as dificuldades financeiras geradas pela queda na arrecadação por conta 

da paralisação das atividades da Samarco, o Prefeito Duarte Junior, em maio de 2016, procurou 

o ministro do meio ambiente Sarney Filho para solicitar o retorno das atividades da mineradora 

(SANTOS, 2017, p. 63). 
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Não obtendo êxito, em 2 de julho de 2016, empreendeu nova tentativa, desta vez 

encontrando-se com o presidente Michel Temer, para efetuar a mesma solicitação (SANTOS, 

2017, p. 63).  

A Samarco, empresa com representatividade econômica não apenas para a região de 

Mariana, como também para o Brasil, era responsável por substancial volume de extração 

mineral, que contribuía em diversas esferas para as receitas públicas e gerava relevante número 

de empregos diretos e indiretos, produzindo conforme a explanação de Santos (2017, p.64), 

30,5 milhões de toneladas de ferro por ano: 

Antes do desastre ambiental, que paralisou as atividades da empresa, a 

capacidade de produção da Samarco era de 30,5 milhões de toneladas de ferro 

por ano. O principal produto da companhia eram as pelotas de minério de 

ferro, comercializadas para indústrias siderúrgicas do mundo inteiro. Além da 

unidade de Germano, em Mariana, a corporação está presente na unidade de 

Ubu, em Anchieta, no Espirito Santo. Há também escritórios de vendas em 

Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Amsterdã (Holanda) e Hong Kong 

(China).   

  

A magnitude da estrutura produtiva da Samarco, no que se refere à produção de pelotas 

de minério de ferro, abrange diversos municípios espalhados pelos estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo. Sobre isso, Santos (2017, p.64) assinala que:  

As unidades de Germano (MG) e de Ubu (ES) são interligadas por três canais 

com 400 quilômetros aproximadamente. Dessa forma é transportado o 

minério extraído em Mariana para o estado vizinho. No Espirito Santo, quando 

o material chega, é direcionado para as quatro usinas de pelotização, que 

transformam o material em pelotas. Depois desse processo a produção é 

direcionada para um terminal marítimo próprio, que fica na região de Ubu. Ao 

todo, a Samarco possui 3,5 mil fornecedores.      

 

A referida empresa atua também em outros setores, como a produção de energia elétrica, 

diversificando suas atividades e aumentando sua relevância no cenário regional e nacional, 

conforme exposto por Santos (2017, p. 64): 

Outro ramo de atuação da mineradora é a hidrelétrica. A Samarco possui uma 

usina na cidade Muniz Freire (ES), e participa do consorcio da usina Gullman-

Amorim, que fica em Antonio Dias, Nova Era (MG). As duas usinas 

produzem 14,5% do consumo anual de energia da Samarco.    
 

O desastre, ocorrido em 5 de novembro de 2015, gerou mortes15 e enormes prejuízos 

materiais nos subdistritos de Mariana, além de diversos problemas ao longo de todo percurso 

percorrido pelos rejeitos, que teve seu fim em Regência, distrito do município de Linhares no 

                                                           
15 As vítimas fatais ficaram restritas ao subdistrito de Bento Rodrigues. 
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Espírito Santo. Segundo publicações da época, desastre que poderia ter sido evitado (SANTOS, 

2017, p. 65). 

Em contrapartida, outro fator a ser salientado, ao se caracterizar a mineradora, é o seu 

histórico no que diz respeito à responsabilidade social empresarial. De acordo com o relatório 

anual de sustentabilidade de 2014, disponível no site da mineradora, resultados positivos são 

constatados em variados quesitos, tais como: uso sustentável da água, internalização da cultura 

de sustentabilidade, redução de emissões de CO2 nas operações, qualidade e incentivo à 

contratação de mão de obra local, redução de ruídos nas operações, eficiência energética, entre 

outros. Vale ressaltar que na produção do referido relatório, a empresa utilizou as diretrizes de 

relato da Global Reporting Initiative (GRI).  

No período imediatamente após o desastre, muitos veículos de comunicação noticiaram 

o retrospecto da Samarco, no que se refere à responsabilidade social empresarial, como é o caso 

da matéria publicada na revista Isto É dinheiro: “A mineradora Samarco foi reconhecida nos 

últimos 20 anos como uma das líderes em Responsabilidade Socioambiental no Brasil. 

Enfileirou prêmios, foi a primeira mineradora do mundo a ter a certificação ISO 14001 (de 

gestão ambiental) para todas as etapas de produção” (ALMEIDA, 2016, [s/p]). 

Apesar do histórico da empresa em responsabilidade social empresarial, o desastre 

tecnológico não foi evitado, constituindo uma das maiores tragédias ambientais ocorridas no 

Brasil.  

Após o desastre, o governo federal junto aos governos estaduais de Minas Gerais e 

Espírito Santo, além da Samarco e seus acionistas, Vale do rio Doce e BHP-Billiton, entre 

outros atores envolvidos, assinaram o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 

(TTAC)16. O termo vem servindo de diretriz para os procedimentos de reparação, indenização 

e recuperação das áreas atingidas e instituiu a Fundação Renova como entidade responsável 

pela administração e implementação dos inúmeros projetos que visam contemplar tais 

finalidades. De acordo com o site da Fundação Renova: 

Os programas da Fundação Renova são baseados em duas principais frentes: 

remediação e compensação. A primeira consiste em restaurar e restabelecer as 

comunidades e recursos impactados pelo rompimento da barragem, enquanto 

a frente de compensação visa substituir ou compensar o que não é passível de 

remediação. 

Atendendo ao Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), os 

programas podem ser acompanhados de perto e contam com a participação 

das comunidades impactadas nas tomadas de decisões. Além disso, os 

trabalhos também recebem monitoramento e auditorias constantes, garantindo 

                                                           
16 A íntegra do referido documento pode ser consultado em: <http://www.fundacaorenova.org/wp-

content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-para-encaminhamento-e-uso-geral.pdf>  
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que a sociedade civil saiba onde os investimentos estão sendo feitos e quais 

os resultados gerados.  

A Fundação Renova é constituída por Conselho de Curadores – que conta com 

a participação de um membro do Ministério Público – Diretoria Executiva, 

Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, além de especialistas técnicos e 

auditorias independentes. 

O Comitê Interfederativo – constituído por representantes dos órgãos 

ambientais e de administração pública, signatários do Termo de Transação e 

Ajustamento de Conduta (TTAC) – é responsável por opinar sobre os planos, 

programas e projetos, além de sugerir propostas de solução dos impactos 

causados pelo rompimento. Também é função do Comitê estabelecer canais 

de participação da sociedade civil, podendo, para isso, convocar reuniões 

específicas e ouvir organizações interessadas (FUNDAÇÃO RENOVA, 

2016). 
 

 

3.2 Estudo dos Recursos Comunicacionais e de RSE nas Cidades Atingidas  

Nessa fase da dissertação, a atenção volta-se para a visita de campo que ocorreu no período 

compreendido entre 10 e 21 de julho de 2017, onde foi possível percorrer todo o trajeto da lama, 

começando por Mariana até a Foz do rio Doce em Regência (distrito de Linhares), a fim de 

levantar o trabalho de comunicação organizacional e RSE a partir do público de interesse da 

empresa17 e formadores de opinião.  

Figura 3 - Mapa trajeto percorrido pela lama – desastre Samarco novembro 2015 

Fonte: Folha de S. Paulo – 22 nov.2017 

 

                                                           
17 Todos que de alguma forma se relacionam com a empresa - funcionários, acionistas, órgãos públicos, 

munícipes das cidades atingidas e etc. 
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Nos locais, aplicou-se entrevistas semiestruturadas com roteiro pré-definido, buscando 

investigar como foi e como está sendo o processo comunicativo da Samarco com as 

comunidades. As entrevistas com perguntas e respostas foram gravadas.  

Em relação à amostra optou-se por não ser probabilística, buscando indivíduos que 

possuíam representatividade mediante os atingidos, como padres, líderes de movimentos – 

MAB, a própria Fundação Renova, presidente de associação, prefeituras, veículos de 

comunicação e etc.  

A pesquisa conta com todo sigilo em relação aos dados dos entrevistados, por esse 

motivo não se citam os nomes dos indivíduos, sendo essa condição descrita no TCLE – Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Para melhor contextualização, o conteúdo está separado por cidades, apresentando um 

breve histórico e descrição das mesmas. 

Em relação aos dados das entrevistas, eles estão respeitando a ordem cronológica da 

coleta. Todo conteúdo discorrido é composto por informações oriundas de representantes das 

instituições consideradas como atores no caso.  

 

3.2.1 Mariana/MG 

 

História e Localização 

 

Mariana, a cidade mais antiga de Minas Gerais18 e a primeira capital do estado, faz parte 

do Quadrilátero Ferrífero, que se resume a grosso modo em uma área geográfica quadrada entre 

as cidades de Belo Horizonte (a noroeste), Itabira (a nordeste), Ouro Preto (a sudeste) e 

Congonhas (a sudeste), possuindo como característica geológica grandes jazidas de ferro além 

de diversos outros recursos minerais, entre eles o manganês, o ouro, a bauxita, o topázio, a 

esmeralda, etc (ALMEIDA, 2017, p. 38). 

A exploração de minérios na região está intrinsecamente ligada à sua história. Desde o 

século XVII, quando bandeirantes chegaram e encontraram ouro, inúmeros indivíduos 

adentraram o país interessados no metal.  

O crescimento populacional se deu de forma tão desordenada, que em torno do início 

do século XVIII, a falta de alimento resultou na morte de alguns moradores da região, ainda 

que com o bolso cheio de pedras preciosas (ALMEIDA, 2017, p. 38).  

                                                           
18 A cidade de Mariana foi fundada em 1696, e em julho 2017 completou 321 anos. 
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A trajetória da mineração na referida região se intensificou no século XX, inclusive no 

contexto pós Segunda Guerra Mundial, conforme exposição de Almeida: 

A exploração mais intensa do ferro no QF teve início no começo do século 20, 

e ganhou mais força após a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, há em torno 

de 30 minas de ferro em atividade na região. O escoamento da produção para 

o litoral do Espírito Santo se dá por via férrea e, no caso da Samarco, pelo 

mineroduto, tubulação em que o ferro é transportado da mina de Germano até 

o porto da empresa em Ubu (ES) (ALMEIDA, 2017, p. 38).    

 

A visita de campo realizada pela autora dessa pesquisa permitiu a compreensão do 

aspecto histórico da cidade de Mariana e da região onde ela está inserida, da ligação não apenas 

com o ouro, mas também com as irmandades religiosas.  

Sendo essas irmandades, de acordo com Boschi (1986 apud AVRITZER, 1997), uma 

das matrizes associativas coloniais da América Latina, que se proliferaram durante o século 

XVIII principalmente no Brasil, e de forma especial em Minas Gerais.  

Avritzer (1997, p. 155) explana que: “tais irmandades, que tiveram o objetivo de 

contornar a proibição de entrada das ordens religiosas nas regiões auríferas, se caracterizaram 

por congregar pessoas que haviam eleito um santo padroeiro comum”. Nesse sentido, Sônia 

Maria Magalhães (2004, p. 125) retrata ainda que: 

Num momento em que o Estado não se fez presente, foram nas irmandades 

leigas que os mineiros encontraram ajuda espiritual e material, apoio mútuo e 

solidariedade (BOSCHI, 1986). A religiosidade leiga, caracterizou-se por 

devoções pessoais, culto aos santos, procissões e festas extremamente 

pomposas.       

 

  

Tais características históricas podem ser avistadas na atualidade nas inúmeras igrejas 

que a região de Mariana possui, sendo distinguidas por irmandades que as frequentavam 

aglutinadas por características sociais ou raciais. Abaixo, na primeira imagem, pode-se 

contemplar duas igrejas, uma ao lado da outra: São Francisco de Assis (à esquerda) e Nossa 

Senhora do Carmo (à direita), com arquitetura barroca e localizadas na praça Minas Gerais, 

foram construídas e frequentadas por irmandades distintas. A igreja de São Francisco de Assis 

foi construída em 1763, com projeto arquitetônico de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, 

e pinturas de Manuel da Costa Ataíde. O local abriga ainda os restos mortais de Ataíde.  

Na segunda imagem, apresenta-se o templo erguido a partir de 1752 e concluído em 

1758 pela irmandade dos negros, sob invocação de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia 

e São Benedito (PREFEITURA DE MARIANA). Ainda em relação à história da arte barroca: 

Vindo pelas mãos dos colonizadores, principalmente portugueses, leigos e 

religiosos, o estilo Barroco chega ao Brasil no século XVIII, 100 anos depois 
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de seu surgimento na Europa e permanece aproximadamente até as duas 

primeiras décadas do século XIX. Em território brasiliense o barroco sofre 

influências portuguesas, francesas, italianas e espanholas. Mestres 

portugueses por hora se uniam aos filhos de europeus nascidos no Brasil e 

seus descendentes caboclos e mulatos para realizar algumas belas obras do 

barroco brasileiro. O movimento barroco no Brasil tem seu ápice artístico a 

partir de 1760 com a variação do rococó do barroco mineiro. Durante o século 

XVII a Igreja teve um importante papel como mecenas na arte colonial. 

Algumas ordens religiosas como beneditinos, carmelitas, franciscanos e 

jesuítas que começaram a se instalar no Brasil desde a metade do século XVI 

desenvolveram uma arquitetura religiosa sóbria e muitas vezes monumental, 

traços de gosto europeu eram reconhecidas nas fachas e plantas retilíneas de 

grande simplicidade ornamental (ARQUITETURA DO BRASIL, on-line). 

 

Figura 4 - Igrejas localizadas na praça Minas Gerais, em Mariana. À esquerda São Francisco de Assis, 

à direita Nossa Senhora do Carmo  

 

 

Fonte: Wikipedia19 

  

                                                           
19 Esta imagem pode ser encontrada no endereço eletrônico disponível em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariana>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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Figura 5 - Igreja Nossa Senhora do Rosário 

 

 

 
Fonte: Prefeitura de Mariana20 

 

No que se refere à localização de Mariana, os infográficos abaixo fornecem elementos 

para a compreensão não apenas da cidade como também de seus subdistritos: Bento Rodrigues 

e Paracatu de Baixo:  

  

                                                           
20 PREFEITURA DE MARIANA. Igreja do Rosário será a primeira obra do PAC. Foto de Kíria Ribeiro, em 

5 jan.2016. A matéria fala sobre a decisão do prefeito de Mariana, Duarte Júnior, em assinar a ordem de serviço 

que autoriza a restauração da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a implantação do Museu Vieira 

Servas em Mariana. Disponível em: < http://www.mariana.mg.gov.br/noticia/3078/igreja-do-rosario-sera-a-1-

obra-do-pac>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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Figura 6 - Barragem de Fundão, localizada próxima ao subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana

 
Fonte: Linkedin21 

                                                           
21 Brazilian tailings dam failure - lessons from across the road. Infográfico elaborado em 5 jan.2015. Disponível 

em: <https://www.linkedin.com/pulse/brazilian-tailings-dam-failure-lessons-from-across-road-stockman/> 

Acesso em: 20 nov. 2017.  
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Figura 7 - Mapa da localidade de Mariana e seus distritos 

 

Fonte: Especiais ZH22 

 

3. 2.1.2 Dados demográficos e econômicos 

 

Segundo o censo de 2013, Mariana conta com uma população estimada de 57.639. A 

área geográfica total é de 1.194,208 KM², com relevo montanhoso e ondulado. A renda per 

capita da cidade é de R$ 10.984,00.  

Dentre as principais atividades econômicas prevalecem a mineração – sede da Samarco, 

turismo cultural e comércio. 

 

3.2.1.3 Instituições visitadas e analisadas em visita de campo 

  

Os resultados apresentados nesse tópico direcionam esforços para a cidade de Mariana 

e compreendem a visita de campo na cidade de Mariana no período de 10 a 15 de julho de 2017, 

onde foi possível entrevistar representantes das seguintes instituições na respectiva ordem 

cronológica: Jornal A Sirene, Arquidiocese da região, MAB (Movimento dos Atingidos por 

Barragens) e Fundação Renova. Conseguiu-se ainda participar de um GT (grupo de trabalho) 

de Paracatu de Baixo, que contou com a presença dos atingidos, além de representantes da 

                                                           
22 ESPECIAIS ZH. Mariana quatro meses depois. Disponível em: <https://goo.gl/7X83Wf>. Acesso em: 20 nov. 

2017. 
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Fundação Renova e também de um comitê técnico constituído a pedido do ministério público 

e custeado pela Fundação Renova e organizado pela Cáritas23.  

Abaixo, imagens da cidade de Mariana e seus subdistritos: Bento Rodrigues e de 

Paracatu de Baixo após o impacto. 

Figura 8 – Cidade de Mariana e seus subdistritos 

 

Fonte: Autoria própria  

 

  

                                                           
23 Este comitê organizado pela Cáritas assumiu a responsabilidade de defender as demandas dos moradores 

atingidos em variados aspectos, não ficando restrito à esfera jurídica, frente à argumentação da Fundação Renova 

(porta-voz das empresas envolvidas no desastre). 
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Figura 9 - Bento Rodrigues antes e depois

 

Fonte: Blogolista.com24 

 

Figura 10 - Capela de Santo Antônio do subdistrito Paracatu de Baixo – após desastre 

 

Fonte: Malkes (2015) 25 

3.2.1.4 Mariana: Jornal A Sirene 

O jornal A Sirene tem como proposta dar voz a todos os atingidos diretamente pela 

ruptura da barragem de Fundão na unidade de Germano, concentrando grande parte de seus 

                                                           
24 BLOGOLISTA.COM. A tragédia em Bento Rodrigues, Minas Gerais antes e depois. Cotidiano & Vida 

Urbana. Disponível em: < http://www.blogolista.com/conteudo/52-cotidiano-vida/44073-a-tragedia-em-bento-

rodrigues-minas-gerais-antes-e-depois>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
25 MALKES, Renata. Moradores desafiam o perigo para ficar em Paracatu. Made for Minds. Disponível em: 

<http://www.dw.com/pt-br/moradores-desafiam-o-perigo-para-ficar-em-paracatu/a-18896780>. Acesso em: 20 

nov. 2017. 
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esforços na abordagem do recorte regional em Mariana, abrangendo os moradores da zona rural, 

dos distritos Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e da cidade de Barra Longa, se posicionando 

assim, como o principal veículo de comunicação desses atingidos.  

Conforme entrevista com Ms. E (2017), entre os principais objetivos do jornal destaca-

se a busca pela conscientização da sociedade quanto às necessidades dos atingidos. Nessa 

perspectiva, o jornal tem por objetivo potencializar o amadurecimento e o crescimento da 

organização dos moradores atingidos na luta por suas demandas, assim como atuar na discussão 

que vem se desenvolvendo em torno do desastre, visando a melhoria na qualidade de vida dos 

moradores.  

O jornal busca ainda acompanhar os moradores atingidos em todo o processo de 

reconstrução e reassentamento para que os mesmos sejam feitos no prazo mais justo possível, 

tendo conhecimento ainda que o processo envolve um longo período de tempo e apresenta alto 

nível de complexidade já que abrange expressiva quantidade de atores. 

Com sede em Mariana e tiragem de 2 mil impressos, mais a edição on-line, de acordo 

com Ms. E (2017), o Jornal A Sirene começou como uma oficina da agência de Publicidade 

Nitro (situada em Belo Horizonte). Essa estrutura inicial se locomoveu até Mariana para 

elaborar a edição 0 em fevereiro de 2016. 

Figura 11 - Capa do jornal A Sirene edição zero 

 

Fonte: Issuu26 
 

                                                           
26 ISSUU. Jornal A Sirene. Edição 0 (fevereiro). Disponível em: < 

https://issuu.com/jornalasirene/docs/sirene_final_diogo_bx>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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Posteriormente, Gustavo Nolasco, que trabalha na agência Nitro e é marianense, tornou-

se o editor, favorecendo o desenvolvimento do jornal a médio e longo prazo. Outro ator 

fundamental para a consolidação do Jornal foi a Arquidiocese de Mariana, que apoiou o projeto 

desde o início assumindo a responsabilidade do financiamento da impressão. Um terceiro apoio 

que o jornal A Sirene recebeu e que deve ser destacado foi da Universidade Federal da cidade.  

Quando perguntado sobre o diálogo do Jornal com a assessoria de imprensa da Samarco, 

Ms. E (2017) informou que a empresa não possui um canal para o diálogo, já em relação à 

Fundação Renova o mesmo relatou que percebe uma tentativa de comunicação, mas sempre 

com muito receio por parte da Fundação, ele acredita ainda que levará tempo para que essa 

comunicação se estabeleça de forma efetiva. 

De acordo com o entrevistado, como estratégia de comunicação, o jornal busca focar 

em dois públicos: interno (que são as pessoas/instituições que foram atingidas diretamente com 

o desastre); e externo, que pode, em um primeiro momento, ser considerado o Brasil como um 

todo.  

O jornal tem recebido pesquisadores e jornalistas de diversas partes do país, interessados 

em variados temas, que vão desde informações até registros imagéticos. Em relação às redes 

sociais, é disponibilizado um perfil no facebook onde são divulgados desde os fechamentos das 

edições até lives27 de fóruns envolvendo os atingidos. 

A linguagem utilizada no veículo busca ser simples, fazendo uso algumas vezes de 

versos e construções oriundas dos próprios atingidos. Tanto na imagem abaixo como nas demais 

edições disponíveis na fonte do site Issuu, citada na nota de rodapé n.23, pode-se analisar alguns 

exemplos: 

  

                                                           
27  Ferramenta do Facebook em que é possível fazer uma transmissão ao vivo. 
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Figura 12 - Linha do Tempo que retrata o ocorrido 

 

Fonte: Issuu 

 

3.2.1.5 Mariana: GT – Grupo de Trabalho do Distrito Paracatu de Baixo 

 

No dia 11 de julho de 2017, às 20h, ocorreu a reunião do grupo de trabalho de Paracatu 

de Baixo, no escritório da Comissão dos Atingidos (que é alugado pela Fundação Renova para 

que a comunidade tenha um local onde possa se reunir para debates).  

A reunião contou com a presença dos seguintes participantes: representantes da 

Fundação Renova, do MAB28, da comissão dos atingidos, vários dos diversos habitantes do 

distrito Paracatu de Baixo, à época do desastre, da comissão técnica que, no caso de Mariana, 

como explicado anteriormente, foi solicitado à entidade Cáritas a elaboração de uma equipe que 

passou a assessorar e contribuir com os atingidos em diversos aspectos. Essa comissão técnica 

foi instituída por intermédio do ministério público e é custeada pela Fundação Renova.  

A fim de fornecer uma definição um pouco mais clara acerca da Cáritas, vale ressaltar 

que a entidade refere-se a uma vertente da igreja católica com alcance internacional, que atua 

há mais de 60 anos no Brasil. É ainda:  

                                                           
28  Movimento Atingidos por Barragens. 
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[...] uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos 

direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável 

solidário. Sua atuação é junto aos excluídos e excluídas em defesa da vida e 

na participação da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e 

plural (CÁRITAS, on-line). 

 

 O GT foi dirigido pela Fundação Renova que trouxe respostas em relação a algumas 

solicitações dos atingidos, dentre eles a temática de segurança para Paracatu de Baixo recebeu 

significativo destaque na reunião.  

O que ocorre é que por conta do desastre houve a necessidade de evacuação do distrito, 

mas alguns moradores optaram por permanecer no local. Discutiu-se então não apenas a 

segurança dos que permaneceram em Paracatu, mas também das moradias que ficaram vazias 

e vinham sendo saqueadas.  

No intuito de atender à solicitação dos atingidos, a Fundação Renova levou para a 

reunião um representante da Polícia Militar de Minas Gerais, que dialogou com a população e 

informou que estará à frente dessa demanda, cuidando da segurança deste distrito. Foi debatida, 

ainda, a possibilidade de a Fundação contratar uma equipe de segurança para ficar no local ou 

então a construção de um dique, assim como feito para Bento Rodrigues.  

Em relação à segurança, a Fundação Renova informou que o dique construído em Bento 

Rodrigues tem o intuito de controlar a entrada e a saída de qualquer pessoa que se aproxime do 

local, pois a área é considerada pelos órgãos públicos como região de risco, não tendo como 

objetivo exclusivo de segurança das residências locais (possíveis furtos e roubos). E, quanto à 

possibilidade de se ter uma empresa terceirizada prestando o serviço de segurança do local, este 

assunto seria levado para debate na Fundação e posteriormente retornaria com o parecer final. 

Outro tema colocado em pauta foi o andamento da compra dos terrenos de Paracatu de 

Baixo, que ainda não havia sido efetivada. Nesse momento, percebeu-se a impaciência dos 

atingidos, que questionaram se não seria o caso de retornarem para suas antigas moradias em 

Paracatu (houve inclusive certa animosidade entre os atingidos presentes diante da 

argumentação exibida pelos representantes da Fundação Renova).  

Observa-se que os atingidos mediante a grande exposição de informações oriundas tanto 

da Fundação quanto da comissão técnica ou MAB já não conseguem mais dispor de paciência 

quando a discussão envolve o reassentamento, ou até mesmo com questões técnicas e 

burocráticas que envolvem o processo, gerando demora na construção de suas moradias, tais 

como: licenciamento ambiental, planta do projeto, etc.  

Temas como corte de montanhas para adequação da declividade do terreno às exigências 

legais para construção de moradias, ou ainda, áreas protegidas pela legislação vigente, tais como 
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as APPs – Áreas de Preservação Permanente foram abordadas na reunião, porém, tornou-se 

evidente a dificuldade de compreensão, por parte dos moradores atingidos, constituídos em sua 

maioria de trabalhadores rurais, dos diversos entraves jurídicos ou administrativos que 

abrangem a solução do problema.  

Além disso, na reunião pode-se perceber que a Fundação Renova tenta atender aos 

anseios dos atingidos dentro das limitações impostas pelo contexto de alta complexidade 

apresentado no encontro entre urgência das demandas dos atingidos e a morosidade dos 

aspectos jurídicos e administrativos que envolvem toda a questão.  

A reunião foi encerrada com a marcação de data para a elaboração de um novo encontro, 

onde a Fundação traria mais informações sobre a efetivação da compra dos terrenos para 

posicionar os atingidos e sua comissão.          

 

3.2.1.6 Mariana: Arquidiocese  

A arquidiocese de Mariana pode ser considerada um dos atores protagonistas que 

exerceram papel determinante de liderança na conjuntura que abrangeu o período após o 

desastre. Padre Ciclano, porta-voz da arquidiocese desse trabalho de pesquisa, ao ser 

entrevistado, ressaltou primeiramente sobre o choque que todos tiveram com a notícia do 

rompimento da barragem, tendo como principal meio de informação na época os veículos 

locais.  

No mesmo dia do rompimento, a arquidiocese se reuniu para fazer uma primeira leitura 

da gravidade dos fatos e, imediatamente, emitiu uma nota aos atingidos, mostrando 

solidariedade e preocupação e se posicionando ao lado deles. As aulas nos seminários de 

Mariana foram suspensas e seus alunos, a fim de colaborarem com os primeiros trabalhos 

assistenciais, foram para o ginásio poliesportivo, local onde os atingidos estavam sendo 

encaminhados.  

Ainda conforme relato do padre, no dia seguinte ao desastre, a arquidiocese intensificou 

seus esforços assistenciais, pois a população de Bento Rodrigues se encontrava em uma situação 

crítica. Os moradores atingidos não conseguiram sair do distrito a tempo e buscaram refúgio na 

parte mais alta da região, onde passaram a noite (de 05 para 06 de novembro de 2015), na igreja 

Nossa Senhora das Mercedes, sendo resgatados no dia 06. 

No próprio dia 6 de novembro de 2015, o Ministério Público determinou que a empresa 

Samarco dirigisse todos os atingidos para as pousadas ou hotéis da região. Padre Ciclano 

ressaltou ainda que a arquidiocese desde o início assumiu um posicionamento firme em favor 
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dos moradores atingidos pelo desastre, deixando claro que não se tratava de fenômeno natural, 

ao contrário, havia responsáveis que deveriam arcar com as consequências.  

De acordo com as declarações do entrevistado, padre Ciclano, a existência de 

responsáveis pelo desastre não foi comunicada de forma clara pelos meios de comunicação. A 

abordagem do fato pelos grandes meios de comunicação, segundo padre Ciclano, gerou uma 

comoção nacional, fazendo com que voluntários de diversas partes do Brasil se dirigissem para 

Mariana, gerando ainda uma relevante mobilização de doações, oriundas de diversas partes do 

país, de materiais como colchão, roupa, água e etc.  

As doações chegaram em tal volume que a arquidiocese começou a encontrar 

dificuldades em manusear e armazenar, solicitando então que essas doações fossem cessadas, 

alegando ainda que os gastos com móveis e tudo o mais, para os atingidos, deveriam ser arcados 

pela empresa.  

Figura 13 – Excesso de doações recebidas em Mariana  

 

Fonte: Jornal O liberal29 

 

A partir do desastre, a arquidiocese iniciou a organização de diversos procedimentos em 

defesa dos direitos dos atingidos e juntamente com o MAB (Movimento dos Atingidos por 

Barragens) fizeram uma pauta em que discorreram sobre todas as reivindicações consideradas 

                                                           
29 JORNAL O LIBERAL. Com excesso de doações, Mariana envia mantimentos às cidades atingidas. 

Disponível em: <http://www.jornaloliberal.net/noticia/com-excesso-de-doacoes-mariana-envia-mantimentos-as-

cidades-atingidas/>. Acesso em: 30 dez.2017. 
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favoráveis aos moradores que sofreram impactos diretos ou indiretos. Este documento foi 

entregue à Presidente da República, ao governador do estado de Minas Gerais, aos ministros, 

como o de desenvolvimento agrário e deputados. Diversos políticos passaram por Mariana 

desde o ocorrido, sendo que a arquidiocese foi um dos berços das discussões em torno do que 

seria feito em busca de soluções.  

Dentre as reivindicações iniciais explanadas na manifestação escrita da arquidiocese e 

do MAB, foi solicitado: 1) O direito à informação, já que as informações estavam todas 

truncadas, e o acesso a elas encontrava-se muito difícil. 2) O direito aos atingidos de ter uma 

casa. Já que os hotéis não estavam estruturados para receber tantas pessoas, gerando situações 

onde famílias inteiras mantiveram-se hospedadas no mesmo quarto. 3) Que a Samarco pagasse 

um valor mensal a quem perdeu sua forma de obter rendimento. 4) Uma antecipação de verba, 

já que as famílias tinham compromissos financeiros. 5) Que as famílias tivessem o direito de 

enterrar seus mortos. 6) Que todos os atingidos fossem ouvidos, e que nenhuma decisão fosse 

tomada sem a participação dos atingidos.  

Foi ressaltado ainda pelo entrevistado que até o momento (julho/2017) não existia uma 

legislação específica que abordasse a problemática de atingidos por barragens no Brasil, 

dificultando a exigência dos direitos destes. Afirmou ainda que a elaboração dessa legislação 

constituiria a principal luta do MAB.  

Padre Ciclano continuou afirmando que passados alguns dias do desastre, a Samarco 

deu início às ações emergenciais, sendo que dentro dessas ações a arquidiocese se deparou com 

significativa divergência conceitual em relação à Samarco. Para a arquidiocese, o grupo de 

atingidos seria bem maior e teria um alcance bem mais abrangente, do que aquele considerado 

pela empresa.  

Outra questão é que mesmo aqueles que já eram considerados pela Samarco como 

atingidos não tinham experiência com reivindicações, desconhecendo seus direitos e o que 

poderia ser pedido. Nesse sentido, a arquidiocese e o MAB forneceram orientações sobre essa 

questão. 

Padre Ciclano informou que, neste primeiro momento de ações emergenciais, o poder 

público municipal teve uma frente representativa, sem ferir a relação com a empresa, já que a 

mesma movimenta a economia da cidade e gera substancial arrecadação de impostos, 

constituindo a base das finanças do município.  

Em dezembro de 2015, após pressão do ministério público, a Samarco dirigiu os 

atingidos para casas alugadas. Se, por um lado, essa ação solucionou o problema habitacional 

gerado pelo desastre; por outro, impactou a cultura dos moradores atingidos que privilegiavam 
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a vida comunitária e a vizinhança. Nesse cenário, a preocupação da igreja foi direcionada para 

esta segunda problemática em questão: como manter a união das comunidades religiosas diante 

da separação física?  

Diante disso, a arquidiocese estabeleceu que no bairro do município de Mariana, 

conhecido pelo nome de Barro Preto, a paróquia de Santa Cruz abriria espaço para o pároco dos 

distritos atingidos, possibilitando a realização de celebrações religiosas com o intuito de criar 

um elo que uniria essas comunidades que, apesar de dispersos, continuariam sendo uma mesma 

comunidade religiosa.  

Essa foi uma das formas de apoio emocional que a arquidiocese encontrou para amparar 

os atingidos, já que o aspecto da fé, sobretudo no distrito de Bento Rodrigues, de acordo com o 

padre Ciclano, é vigorosa, havendo quase uma unanimidade entre os atingidos da referida 

comunidade em afirmar que foi Deus quem os salvou de uma tragédia ainda pior.  

Ainda em relação às ações emergenciais, de acordo com o padre, após muita negociação, 

a empresa admitiu pagar um valor mensal, além de cesta básica aos núcleos familiares. 

Posteriormente, conseguiu-se ainda o adiantamento de vinte mil reais para essas mesmas 

famílias, além dos aluguéis e mobília das residências dos atingidos. 

Mesmo mediante a definição jurídica da responsabilidade da Samarco em prover 

mantimentos e demais itens necessários aos atingidos, diversas instituições quiseram ainda 

assim efetuar doações em dinheiro para a arquidiocese, resultando na arrecadação de um milhão 

de reais para a finalidade de apoiar os atingidos. 

Esse dinheiro foi destinado para financiar projetos que beneficiassem os atingidos. A 

primeira ideia colocada em prática foi o Jornal A Sirene, já que era percebida a necessidade de 

se ter um meio de comunicação confiável que unisse todas as informações em um mesmo local. 

Com esse jornal, pretendeu-se fazer memória e trazer dados relevantes. O mesmo é distribuído 

nas residências dos atingidos e também em locais públicos. Ainda de acordo com o padre, a 

ideia de se investir em comunicação também surgiu pelo fato que a Fundação Renova possui 

ampla competência em demandas comunicacionais sobre seus feitos, e em resposta a isso, no 

intuito de dar voz aos atingidos, o Jornal A Sirene surge para ser um contraponto.  

Outro projeto foi o time de futebol de Bento Rodrigues, feminino e masculino, que foi 

remontado com essa verba. O terceiro projeto destacado que foi possível apoiar com a verba 

recebida foi a Feira Noturna que favorece a inclusão dos atingidos na cidade, já que as barracas 

contemplam tanto moradores locais quanto de Bento Rodrigues ou Paracatu de Baixo. Por fim, 

o último projeto desenvolvido está na área de formação ambiental dos atingidos.   
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Um posicionamento da arquidiocese é que ela também foi uma das partes atingidas, 

primeiramente no patrimônio humano, ao ver os membros de suas comunidades sofrendo pela 

perda de parentes e amigos, que vieram a falecer por conta do desastre. Vale ressaltar que de 

acordo com as estatísticas, 19 pessoas morreram com o rompimento, mas a igreja considera que 

foram 20 já que uma mulher grávida sofreu aborto em decorrência do fato. A arquidiocese teria 

sofrido ainda perda do patrimônio artístico. A igreja construída no século XIII possuía várias 

esculturas do período barroco, de relevante significado cultural para a comunidade. Atualmente, 

foram recolhidos alguns fragmentos dessas esculturas que estão em uma reserva técnica que 

possui todos os elementos necessários para restauração.  

Figura 14 - Igreja século XIII de Bento Rodrigues soterrada pela Lama 

 

Fonte: Globo.com30 

  

                                                           

30 PIMENTEL, Thais. Igreja do século XVIII desaparece sob lama em distrito de Mariana, diz MP. Globo.com/G1 MG. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/igreja-do-seculo-xviii-desaparece-sob-lama-

em-distrito-de-mariana-diz-mp.html>. Acesso em: 30 dez.2017. 
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Figura 15 - Imagens recolhidas pela reserva técnica 

 

Fonte: Globo.com31 

 

Passados alguns meses do rompimento, e após apoio da arquidiocese e MAB na 

organização de solicitações e exigências, os atingidos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo 

montaram suas comissões e listaram seus pedidos à Samarco. Entre essas solicitações, destaque 

para: a elaboração e reconstrução do distrito nos mesmos moldes da comunidade original.  

Para execução desse pedido, de acordo com o padre, a Fundação Renova encontrou 

diversos problemas como, por exemplo, buscar um local que abrigasse territorialmente todas as 

moradias, e então, iniciar as negociações das terras.  

Após diversas negociações, a Fundação apresentou opções de localidades para as novas 

moradias. Por meio de votação, os atingidos escolheram onde querem construir os novos 

distritos.  

Porém, ainda de acordo com o padre, na atualidade (julho de 2017), as expectativas de 

prazos estipulados em projeto não estão sendo cumpridos por diversos problemas como o 

trâmite legal para o licenciamento ambiental, por exemplo, e estima-se que o retorno dos 

moradores para este novo distrito será em 2019.  

Essa longa espera somada às diversas reuniões semanais que a Fundação realiza junto 

às comissões de moradores (a fim de tratar de diversas questões, simples e complexas) gerou 

um desgaste físico e psicológico nos atingidos.  

                                                           
31 FREITAS, Raquel. MP diz que rompimento é a maior tragédia do patrimônio sacro de MG. Globo.com/G1 MG. Disponível 

em: < http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2015/11/mp-diz-que-

rompimento-e-maior-tragedia-do-patrimonio-sacro-de-mg.html>. Acesso em: 30 dez. 2017. 
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A comissão dos atingidos, percebendo a complexidade dos projetos de reconstrução das 

moradias, solicitou ao Ministério Público o apoio de uma comissão especializada para avaliar 

de forma técnica as soluções apresentadas pela Fundação Renova, já que os atingidos não 

dispunham do conhecimento necessário para essa tarefa.  

O Ministério Público, por sua vez, apresentou à Caritas Regional de Minas Gerais a 

possibilidade de assumir os cargos devidos, solicitando ainda um projeto de comissão técnica, 

e então, foi determinado que a mesma passasse a ser responsável pela intermediação técnica 

dos atingidos frente à Fundação Renova. Vale ressaltar que os custos de contratação da equipe 

da Caritas também foram arcados pela Fundação Renova. 

Alguns trabalhos desenvolvidos pela assessoria técnica da Caritas, na região de Mariana, 

de acordo com o padre, foram entre outros, a explanação sobre a insatisfação dos atingidos 

mediante o desenho das novas comunidades que seriam construídas, já que o mesmo não estava 

próximo ao que era antes.  

Outro ponto de atuação da Caritas foi a reelaboração do cadastro dos atingidos, tendo 

em vista que, de acordo com o entrevistado, o projeto inicial de cadastramento proposto pela 

Fundação Renova foi estruturado com cerca de 2400 perguntas e 500 páginas tornando o 

preenchimento lento e desgastante. Nesse cenário, a assessoria técnica reprovou o formato de 

cadastro e propôs uma reelaboração.  

As reuniões da comissão técnica junto aos atingidos têm ocorrido, conforme informado 

pelo padre, todas as quartas-feiras. E, após decisões tomadas nessa reunião, a Fundação Renova 

é convidada para o diálogo e a ouvir o que a comissão dos atingidos, junto à assessoria técnica, 

tem a pedir ou retornar. 

Outro aspecto ressaltado foi o desgaste psicológico dos atingidos em decorrência da 

mudança de localidade. Os moradores estavam habituados a casas com grandes quintais, além 

de intensa convivência com vizinhos, e após o desastre, passaram a residir em apartamentos ou 

casas sem quintais, e sem seus vizinhos de costume.  

Para agravar um pouco mais esse cenário, somam-se a essas dificuldades de adaptação 

as diversas reuniões e encontros dos atingidos com a Fundação Renova e Caritas, ou ainda, as 

controvérsias geradas entre os próprios atingidos, que assumem posicionamentos distintos em 

relação às propostas da Fundação. 

De acordo com o padre, essa divergência de posições é percebida ainda por alguns 

marianenses, já que entre estes tem se levantado movimentos com a bandeiras “Fica Samarco” 

ou “Volta Samarco”, como se houvesse uma posição “Fora Samarco” ou “Sai Samarco”. O 

padre complementou ainda que a ideia de existência de algum movimento contrário à volta das 
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atividades da Samarco foi desenvolvida no imaginário coletivo, e não é de fato real. Mas isso 

repercute no preconceito formado em relação aos atingidos, gerando discriminação e acusações 

impróprias. 

Figura 16 - Banner exposto no hotel de Mariana 

 

Fonte: Autoria própria 

 

  Outro apontamento do padre é que a arquidiocese não considera válido o acordo 

(TTAC) realizado em março de 2016, entre a União, os estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo e Samarco, já que nenhum dos atingidos participou da construção das diretrizes que a 

empresa deverá seguir para ressarcir os impactados. O padre informou ainda que o Ministério 

Público Federal não aprovou o TTAC, sendo que o mesmo ainda não havia sido homologado 

(julho 2017), muito embora a Samarco estivesse trabalhando como se o acordo já tivesse sido 

firmado. Tanto que a criação da Fundação Renova estava prevista no acordo e a mesma entrou 

em funcionamento em agosto de 2016. A Fundação, conforme informado no início da 

dissertação, é a organização responsável por realizar a execução dos 22 programas 

socioeconômicos e 42 socioambientais, descritos no TTAC.    
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O padre também criticou a atuação da Fundação, informando que a mesma não está 

atendendo às expectativas, já que não tem observado nenhum avanço ou cumprimento das 

promessas feitas e, por outro lado, a organização, de acordo com o padre, tem se apoiado no 

discurso de eficiência, e de estar atendendo a todos os pedidos dos atingidos.  

Outra preocupação apontada envolve a posse da localidade atingida de Bento Rodrigues, 

já que foi erguido, pela empresa, um dique na região. De acordo com o padre, o levantamento 

dessa estrutura e o controle de entrada e saída no distrito que está cercado foi realizado sem o 

consentimento dos moradores.  

Por fim, foi ressaltado ainda que a arquidiocese de toda a bacia do rio Doce tem feito 

reuniões e seminários a fim de discutir sobre as especificidades de cada região. E, 

principalmente, pela questão ambiental, já que a tragédia trouxe um cenário desconhecido em 

relação ao futuro. A ideia dessas reuniões é integrar e compartilhar o conhecimento. 

 

3.2.1.7 Mariana: MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens 

 

O MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens esteve presente desde o início do 

rompimento da barragem de Fundão. O referido movimento possui ampla experiência em 

rompimento de barragens, já que atua frente ao tema há 20 anos.  

Maricota, representante do movimento em Mariana, informou em entrevista realizada 

para fins dessa pesquisa, que primeiramente o MAB entende que o ocorrido foi um crime, uma 

vez que havia colaboradores dentro da empresa que detinham o conhecimento sobre a 

possibilidade do rompimento, assumindo assim a responsabilidade de não evitar o desastre.  

Segundo Maricota, uma das principais ações que o MAB vem realizando junto aos 

atingidos refere-se à orientação acerca dos direitos ou demandas a serem pleiteadas, assim como 

a conscientização sobre a importância da contínua participação em reuniões e eventos. Nesse 

sentido, o MAB atua também na formação e preparação daqueles que se dispõem a participar 

dessas reuniões ou eventos, a fim de potencializar os resultados obtidos. 

Outras questões apontadas pela entrevistada no que se refere aos problemas enfrentados 

são: a demora na construção das moradias, já que o prazo acordado foi de três anos; o não 

cumprimento do cronograma para construção das residências; a sobrevivência dos pescadores, 

já que a forma de obtenção de recursos dos mesmos foi comprometida; o impacto ao meio 

ambiente, já que ainda que a empresa esteja trabalhando de forma a diminuir e retirar os rejeitos 

do rio não se sabe se o serviço que está sendo executado será suficiente para não contaminar os 

animais e o ambiente como um todo nos arredores.     
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Em relação ao diálogo da Fundação Renova com os atingidos e seus representantes 

(Caritas ou organizações como o MAB), Maricota informou que em Mariana têm ocorrido 

diversas reuniões, com frequência semanal em que a Fundação debate junto à comunidade as 

demandas pertinentes ao processo de reassentamento e o que mais for necessário, como por 

exemplo, a segurança dos atingidos que permaneceram em Paracatu de Baixo, ou os recorrentes 

furtos nas residências abandonada, já que a área está sem moradores.  

No início, essas reuniões eram pautadas pela Fundação, mas de acordo com Maricota, 

após a efetivação da comissão técnica e, com seu apoio, os atingidos começaram a estabelecer 

os temas para as reuniões cobrando retorno da Fundação de forma mais eficiente. 

 Ainda em relação às solicitações dos atingidos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues 

à Fundação Renova, conforme Maricota explanou, foi solicitado que a Fundação fizesse um 

comunicado à cidade de Mariana informando os reais motivos da Samarco não ter retomado 

suas atividades. Essa solicitação se deu pelo fato de surgirem boatos pela cidade de que a 

empresa ainda não estaria atuando por conta das reivindicações dos atingidos, o que resultou 

em rejeição ou preconceito por parte dos moradores da cidade em relação aos atingidos. Até 

julho de 2017 esse comunicado não havia sido expedido.  

Outro ponto relatado por Maricota é a responsabilidade da empresa em relação aos 

demais atingidos, como por exemplo, a economia de Mariana, já que a Samarco era uma das 

principais empresas que recolhiam impostos para a cidade.  

Nesse sentido, a entrevistada comentou sobre os empregos diretos e indiretos perdidos 

com a paralisação das atividades da companhia. Ressaltou ainda a necessidade do poder público 

buscar para Mariana formas sustentáveis de vida, como o turismo ou outros meios, para que em 

momentos de crise na mineração, a economia da cidade não seja tão impactada como vem 

sendo.  

Em relação aos meios de comunicação utilizados pelo MAB para mobilizar a população 

e atingidos, de acordo com Maricota, para atingir o público de massa eles dispõem de um portal 

que traz informações sobre o movimento e o caso, e também de redes sociais. Porém, no que 

diz respeito à comunicação e organização junto aos atingidos, o diálogo é feito de forma mais 

direta, corpo a corpo, em reuniões presenciais, e por meio de ferramentas como WhatsApp e 

Facebook.  

Dentre as principais pautas das reuniões são debatidos quais são os direitos dos atingidos 

por barragens, já que não existem leis específicas que envolvam de maneira ampla e abrangente 

os deveres e obrigações de eventuais causadores deste tipo de desastre. 
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3.2.1.8 Mariana: Fundação Renova  

A Fundação Renova é uma entidade, que conforme definido na introdução da presente 

dissertação, foi criada pela Samarco e seus acionistas (Vale e BHP Billiton) para atender às 

demandas do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) que prevê a execução 

de 22 programas socioeconômicos e 42 programas socioambientais. Em visita de campo 

realizada no município de Mariana foi possível conversar com dois funcionários da organização 

(Esmeralda e Aristóteles) que discorreram sobre alguns pontos dos serviços que estão sendo 

feitos.   

O primeiro ponto abordado foi que a Fundação Renova reconhece a complexidade que 

envolve o processo de reparação tanto dos atingidos quanto do meio ambiente, e também que o 

TTAC é um documento norteador, mas que envolve constantes revisões, pois a Fundação não 

esperava, por exemplo, que o desastre tivesse associação possível com o surto de febre amarela 

no final do primeiro semestre de 2017 como foi, e então precisou desenvolver pesquisas e 

investigações para descobrir se havia embasamento científico para esse fato.  

Essa pesquisa realizada pela Fundação Renova concluiu que o processo de degradação 

ambiental que vem acontecendo no Vale do rio Doce foi agravado com o rompimento da 

barragem, gerando uma diferença no habitat que resultou no aumento da proliferação da Febre 

Amarela.  

Esse exemplo da febre amarela citado vai ao encontro da afirmação dos entrevistados 

que a Fundação está em constante aprendizado, já que não se tem ideia dos problemas que o 

desastre pode vir a gerar no futuro, por conta disso, a Fundação está aberta para as adaptações 

necessárias não previstas no TTAC.  

Outra questão ressaltada por Aristóteles, é que embora a Fundação Renova, a princípio, 

tenha contado com os funcionários da própria Samarco para montar o seu quadro de 

colaboradores, existe uma meta a ser alcançada que prevê a utilização de 70% da mão de obra 

total, a ser preenchida por habitantes da região. Obviamente que isso envolve mão de obra 

especializada, e para isso, a própria Fundação está ofertando cursos de qualificação profissional 

para os atingidos ou moradores das cidades. Essa meta de mão de obra local estará estipulada 

inclusive em editais de contratação de empresas terceirizadas.   

Esmeralda explanou sobre a morosidade no processo de reconstrução das vilas. Ela 

informou que o planejamento de reassentamento proposto prevê constantes diálogos com os 

atingidos, assim como a inclusão dos antigos moradores das vilas na participação de todo o 

projeto de reconstrução. Essas constantes reuniões e debates apresentam alto grau de 
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complexidade, já que o projeto de reassentamento está dividido em algumas etapas, sendo que 

a primeira fase de estudos e diagnósticos teve início em janeiro de 2016, segundo o entrevistado 

Aristóteles. As informações obtidas junto à entrevistada Esmeralda convergem com as 

informações disponíveis no portal da Fundação, onde se pode constatar que a primeira fase do 

reassentamento parte: 

[...] de uma consulta pública às famílias atingidas acerca dos critérios a serem 

considerados no mapeamento das áreas em potencial para receber a 

comunidade. Características como facilidade de acesso, manutenção da 

relação de vizinhança e proximidade com o subdistrito original são alguns 

exemplos. Em paralelo, um estudo para conhecer a organização do território 

atingido foi realizado para levantar dados como equipamentos públicos 

disponíveis (escola, posto de saúde, igrejas e praças) e as propriedades 

existentes (FUNDAÇÃO RENOVA, 2017). 

 

Já a segunda fase foi constituída pela escolha do terreno. As opções de locais apresentados 

se basearam nos critérios apontados pelas famílias na fase um do processo e, “a partir destes 

critérios apontados pelas famílias, áreas foram identificadas e estudadas sobre, por exemplo, 

suas características arqueológicas, topográficas e de fertilidade do solo” (FUNDAÇÃO 

RENOVA, 2017). Após a votação e escolha dos terrenos, foi feito o levantamento das 

expectativas dos atingidos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues: 

[...] esses encontros, denominados de Levantamento de Expectativas, 

tiveram por objetivo coletar os desejos e necessidades para a construção 

da comunidade, de forma a subsidiar a elaboração do projeto 

urbanístico conceitual e projetos arquitetônicos, além de construir 

coletivamente o Mosaico de Imóveis a partir da autodelimitação das 

divisas e confrontantes dos lotes no local de origem (FUNDAÇÃO 

RENOVA, 2017). 

 

Por fim, foi elaborado o Projeto Urbanístico e apresentado à comunidade que junto à 

assessoria técnica está sendo avaliado. No caso de Paracatu de Baixo, em julho de 2017, essa 

era a fase que o processo de reassentamento se encontrava e, em relação a Bento Rodrigues essa 

fase já estava mais avançada. 

Foi ressaltado por Esmeralda que na assembleia de votação para a escolha do terreno, 

no caso de Bento Rodrigues, estiveram presentes mais de 90% dos atingidos, e mais de 90% 

dos presentes votaram a favor do terreno escolhido.  

Esmeralda informou que o Ministério Público estipulou a quantia de 60% de aprovação 

do projeto entre os moradores atingidos, para torná-lo válido. Mas que mesmo nesse cenário, a 

Fundação estabeleceu como meta interna o patamar de 80% de aprovação, isso porque embora 

uma aprovação em torno de 60% constitua a maioria e ainda atenda à solicitação imposta pelo 
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Ministério Público, existe por parte da entidade a preocupação com o restante descontente 

composto pela significativa parcela de 40%.  

Apesar da meta estabelecida pela Fundação de fixar em 80% a quantia mínima de 

aprovação, no caso de Paracatu de Baixo, em setembro de 2016, pode-se constatar que esse 

número ficou em torno de 65%, no que tange à votação para escolha do terreno (FUNDAÇÃO 

RENOVA, 2017).  

Em julho de 2017, período que foi realizada a visita em campo, a situação que o 

reassentamento se encontrava era a seguinte: no caso de Bento Rodrigues, estavam ocorrendo 

discussões técnicas favoráveis ao licenciamento para início das obras nos terrenos já 

comprados, e Paracatu de Baixo se encontrava em um nível anterior, ou seja, aquisição dos 

terrenos.    

Esmeralda e Aristóteles discorreram sobre a dificuldade encontrada pela Fundação ao 

se deparar com as acusações de lentidão no processo de reassentamento, isso porque a Fundação 

entende a importância do planejamento do projeto e a compreensão dos atingidos como 

elementos fundamentais para a construção dos novos distritos.  

Ressaltaram também sobre as dificuldades de diálogo nas reuniões realizadas junto aos 

atingidos, já que por se tratar de pessoas extremamente simples, termos técnicos não estão 

presentes em seu cotidiano, junto a isso o fato de eles estarem ressentidos com o desastre faz 

com que nesses encontros sejam dirigidas duras críticas à Fundação, assim como certa 

animosidade entre os atingidos.   

Os entrevistados explanaram ainda em relação à atuação da Caritas, que embora 

custeados com dinheiro da Fundação, a pedido do Ministério Público, para assessorar os 

atingidos, a influência da Fundação em relação à Caritas é nula. Informaram inclusive que os 

procedimentos de seleção e contratação da equipe de assessoria técnica ficaram a cargo da 

comissão dos atingidos. 

Quanto ao preconceito dos moradores de Mariana em relação aos atingidos, a Fundação 

Renova reconhece que existe e que muito provavelmente tenha sido agravado em decorrência 

da paralisação da Samarco. Nesse contexto, foi gerado um cenário de queda nos empregos 

diretos e indiretos na cidade, e esses desempregados ao se depararem com os atingidos em 

condições melhores que as deles como casa alugada, móveis novos e indenização mensal, 

passaram a apresentar posicionamento hostil em relação aos atingidos.  

Essa situação teve reflexo, inclusive, em ambientes escolares frequentados por crianças 

provenientes dos distritos atingidos. Nessas escolas ocorreram depredações de carteiras e 
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armários instalados pela Fundação, gerando suspeita de que esses fatos ocorreram em 

decorrência do preconceito estabelecido. 

 Por conta desse e de outros fatos, a Fundação acabou separando os alunos oriundos da 

região atingida, daqueles pertencentes às famílias residentes na cidade de Mariana. Na figura 

abaixo, a Escola Municipal Bento Rodrigues que conta com apoio financeiro da Fundação 

Renova e é frequentada exclusivamente por crianças oriundas de áreas atingidas. 

Figura 17 - Escola Municipal Bento Rodrigues 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Esmeralda ressaltou que essas situações fazem com que a Fundação se depare com 

diversos questionamentos internos, inclusive de escolhas sobre o melhor caminho a seguir. 

Em relação aos meios de comunicação utilizados pelos atingidos para efetuarem contato 

com a Fundação Renova, foi informado por Aristóteles que estes têm utilizado largamente as 

redes sociais, tais como o WhatsApp e Facebook.  

Foi relatado também pelos entrevistados que alguns meios de comunicação usuais, 

como celulares e telefones, não funcionavam nas localidades onde os distritos estavam situados 

originalmente, em decorrência de dificuldades com sinal emitido pelas antenas das operadoras 

de telefonia, mas que com a migração dos moradores para a área urbana e o recebimento do 

valor financeiro mensal pago pela Fundação como forma de compensação, no período após a 

tragédia, os atingidos puderam adquirir telefones celulares fazendo com que as redes se 
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tornassem o principal meio de comunicação. Foram criados inclusive grupos de WhatsApp 

interno dos atingidos, com a Fundação Renova, e grupos do Facebook.   

Em relação aos canais de comunicação com os atingidos, a Fundação Renova dispõe de 

diversos meios, incluindo reuniões, GTs – Grupos de Trabalho, assembleias, central de 

relacionamento, 0800, telefone, equipes, além da implementação do jornal de comunicação a 

ser distribuído diretamente nas casas dos atingidos. Este jornal, em julho de 2017, ainda estava 

em fase de elaboração, e o projeto previa a construção gradual e participação voluntária, para 

que as edições fossem montadas em conjunto com representantes das comunidades atingidas.     

Quanto à comunicação com os demais atores envolvidos no processo, Aristóteles e 

Esmeralda ressaltaram que a Fundação entende que no caso do MAB, por exemplo, a questão 

de diálogo praticamente inexiste.  

A Caritas, por sua vez, por desempenhar uma função prática em relação à reconstrução 

dos distritos, assim como ao conjunto de necessidades e demandas dos atingidos, apresenta 

considerável nível de abertura ao diálogo.  

Em relação aos órgãos públicos, a Fundação mantém considerável nível de contato, 

principalmente com a Defesa Civil e Embrater (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e 

Extensão Rural) que, de acordo com os entrevistados, trata-se de um esforço conjunto para a 

solução dos problemas envolvidos no caso.  

Quanto à interação com os atingidos, os entrevistados informaram que existe uma 

oscilação, ou seja, uma relação que varia entre momentos de aproximação e conflito. 

Os entrevistados ressaltaram ainda o desejo de se alcançar um diálogo fluido com todos, 

já que entendem que estão envolvidos em um caso complexo e que apontamentos de caminhos 

sempre serão bem-vindos. Informaram ainda que a Fundação sempre está aberta ao diálogo e 

que, muitas vezes, não tomam a iniciativa de procurar mídias ou os próprios atores que 

protagonizam o caso para não parecer que estão fazendo publicidade, ou o próprio 

greenwashing.         

 

3.2.1.9 Mariana: Feira Noturna 

 

Por iniciativa da comissão dos atingidos, contando com o apoio da Prefeitura e 

Arquidiocese de Mariana, foi instituída a Feira Noturna que ocorre, semanalmente, às quintas-

feiras na Praça dos Ferroviários.  
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O evento foi inaugurado dia 6 de julho de 2017, e conta com “31 barracas com vários 

tipos de alimentos, hortifruti, mudas de flores, artesanatos, comidas típicas de nossas 

comunidades e também proporciona apresentações culturais sempre focadas na valorização de 

artistas locais” (PREFEITURA DE MARIANA, on-line).  

Em visita de campo, foi possível participar dessa feira e perceber a integração que o 

evento tem proporcionado, contribuindo positivamente para a convivência pacífica entre 

marianenses e atingidos. Tornou-se perceptível a eficiência da ação, pois o evento tem 

reestruturado a rotina de atingidos e marianenses além de colaborar no incremento de renda a 

todos os que oferecem seus produtos na feira.  

Figura 18 - Feira Noturna Mariana 

 

Fonte: Portal da cidade Mariana32 

 

 

3. 3 Barra Longa/MG 

 

3.3.1 Localização e História 

 Dando continuidade ao trajeto percorrido pela lama ilustrado no infográfico a seguir, a 

segunda localidade visitada neste trabalho de pesquisa foi Barra Longa, cidade com cerca de 

6500 habitantes, que fica a 60 quilômetros de Mariana.  

                                                           

32 PORTAL DA CIDADE MARIANA. Feira noturna movimenta as noites de quinta-feira em Mariana. 

Disponível em: <https://mariana.portaldacidade.com/noticias/cultura/feira-noturna-movimenta-as-noites-de-

quinta-feira-em-mariana>. Acesso em: 20 nov.2017. 
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Figura 19 - Infográfico de Barra Longa e seu distrito – trajeto da Lama 

 

Fonte: Globo.com33 

Vale ressaltar que durante a fase de execução da visita de campo, a proximidade 

geográfica em relação ao município de Mariana permitiu o deslocamento entre as cidades com 

rapidez, possibilitando simultaneamente investigações em ambos os municípios (tanto em 

Mariana quanto Barra Longa).  

A necessidade desse deslocamento se deu principalmente pelo fato que em Barra Longa 

o único hotel da cidade ainda estava em restauração por conta dos impactos da lama, 

impossibilitando a estadia de seus clientes ou turistas.  

  

                                                           

33 TITO, Fábio. Crianças de Barra Longa falam sobre destruição da lama. GIobo.com. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2015/11/criancas-de-barra-longa-

falam-sobre-destruicao-da-lama-video.html>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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Figura 20 - Hotel Xavier – imagem anterior ao desastre (2014) 

 

Fonte: Google.com34 

Figura 21 - Hotel Xavier – após ser atingido pela lama (2015) 

 

Fonte: Folha de S.Paulo35 

                                                           
34 GOOGLE.COM. Hotel Xavier. Disponível em: < https://goo.gl/aY9CPt>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
35 AMÂNCIO, Thiago; FERREIRA, Zana. Tragédia no Rio Doce – Manifestantes bloqueiam ferrovia da Vale 

em Governador Valadares (MG). Folha de S.Paulo. Disponível em: 

<http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1705678-manifestantes-bloqueiam-ferrovia-da-vale-em-

governador-valadares-mg.shtml>. Acesso em: 20 nov.2017.  

http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1705678-manifestantes-bloqueiam-ferrovia-da-vale-em-governador-valadares-mg.shtml
http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1705678-manifestantes-bloqueiam-ferrovia-da-vale-em-governador-valadares-mg.shtml
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Figura 22 - Hotel Xavier – imagem obtida em visita de campo (julho 2017)

 
Fonte: Autoria própria  

 

Barra Longa teve seu nome assim instituído, por conta do entroncamento de dois rios 

que banham a cidade: Carmo e Gualaxo do Norte. De acordo com o portal da Prefeitura de 

Barra Longa, a região começou a ser habitada a partir de 1711, quando o soldado e bandeirante 

Matias da Silva Barbosa, a pedido do governador e em troca de ampla extensão de terra, chegou 

à localidade para combater os índios botocudos e acaiabas na região (PREFEITURA BARRA 

LONGA, on-line). 

Vale salientar que na atualidade os índios botocudos vêm sendo amplamente 

pesquisados não apenas por suas características peculiares como também pela possibilidade 

destes apresentarem descendência direta dos primeiros habitantes que se tem registro no Brasil. 

Nesse sentido, foi publicado um artigo na Revista de História da Biblioteca Nacional, 

comparando o esqueleto de Luzia, o mais antigo das américas, com diversos outros e percebeu-

se que o grupo indígena que mais se assemelha são os botocudos.     

A prova mais recente será detalhada em um artigo da Revista de História da 

Biblioteca Nacional [...]. A pesquisa, do Instituto de Biociências (IB) da USP, 

comparou a morfologia do crânio de Luzia - o esqueleto mais antigo das 

Américas, com cerca de 11 mil anos - com o de diversos grupamentos 

indígenas, como marajoaras, tupis e construtores de sambaquis. Os botocudos 

têm mais semelhanças com a primeira brasileira (GRANDELLE, 2011). 
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Figura 23 - Ilustração dos índios botocudos –  

Museu Arqueológico da Lapinha. Lagoa Santa (MG) 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 24 - Busto de Luzia –  

useu Arqueológico da Lapinha. Lagoa Santa (MG) 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 25 - Fósseis do Homem de Lagoa Santa –  

Museu Arqueológico da Lapinha. Lagoa Santa (MG) 

 
Fonte: Autoria própria 

 

3.3.2 Dados demográficos e econômicos 

A visita de campo à Barra Longa, para desenvolvimento do presente trabalho, ocorreu 

entre os dias 14 e 15 de julho. O município, de acordo com informações oriundas do portal da 

Prefeitura, era conhecido por sua hospitalidade, por suas belas cachoeiras, por sua culinária, 

assim como por suas festas tradicionais que atraiam até o período do desastre diversificado 

público turista (PREFEITURA BARRA LONGA, on-line). 

Ainda de acordo com o site, as principais atividades que moveram a economia local 

foram: a exploração de ouro, que era encontrado com fartura nos rios da região, e 

posteriormente com sua decadência, a agricultura, já que a localidade conta também com um 

solo fértil. 

 Segundo o IBGE, a população estimada em 2017 era de 5.624 pessoas, sua economia 

gera uma renda per capita de R$ 8.957,54. A cidade conta ainda com uma extensão territorial 

de 383,628 km². 

 

3.3.3 Impactos  

O fato de Barra Longa estar situada às margens do rio do Carmo fez com que os 

moradores da área urbana desta localidade fossem fortemente atingidos pelo desastre, 
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configurando um cenário distinto ao constatado em Mariana que apresentou maior impacto na 

área rural. Nessa perspectiva, torna-se relevante lembrar ainda que o primeiro rio atingido com 

o rompimento da barragem (na região de Bento Rodrigues) foi o Gualaxo do Norte, que tem 

sua foz junto ao rio Carmo. 

Vale ressaltar ainda, que o encontro dos referidos rios em Barra Longa é considerado um 

bem cultural denominado como Conjunto Paisagístico do Encontro dos Rios do Carmo e 

Gualaxo do Norte, tombado pelo decreto municipal de número 158 na data de 1º de março de 

2007, por ser considerado um bem com grande valor ambiental, ecológico, paisagístico e 

cultural, como também possuir forte ligação histórica com o desenvolvimento e expansão 

territorial de Minas Gerais:  

O encontro dos dois rios é bem cultural em tombado pelo decreto nº 158 de 

01 de março de 2007 por seu valor ambiental, ecológico, paisagístico e cultural 

e tem seu contexto histórico relacionado à evolução da ocupação do território 

mineiro. As culturas indígenas e posteriormente os colonizadores utilizaram-

se dos rios como vias de acesso ao interior do continente, fonte de alimento e 

sobrevivência. A área referente ao tombamento do “Conjunto Paisagístico do 

Encontro dos rios do Carmo e Gualaxo do Norte” estende-se de oeste a leste 

da sede do município de Barra Longa, Minas Gerais, e pertence à bacia 

hidrográfica do Rio Doce. [...] A comunidade local utiliza-se do rio como área 

de lazer e pesca. A navegação se dá apenas por pequenos botes para 

entretenimento. A barra longa é popularmente chamada, no município, de 

“Rio Negro e Solimões mineiro” alusão ao encontro dos rios que formam o 

Amazonas, pois é possível observar que as águas não se misturam. Na área 

urbana, às margens do Rio do Carmo ao longo do município, foi construído, 

na década de 1990, calçadão e pista de corrida com plantio de palmeiras 

imperiais. A comunidade utiliza-se desta área como lazer e contemplação, 

sendo também ponto de encontro e reunião. Há, portanto, uma íntima ligação 

da comunidade barralonguense com o Rio do Carmo e o encontro deste com 

o Gualaxo, ou seja, a Barra Longa (PREFEITURA DE BARRA LONGA, on-

line).  
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Figura 26 - Confluência dos rios do Carmo (à esquerda) e Gualaxo do Norte  

(à direita), um ano após o rompimento da barragem de Fundão, em Germano 

 

Fonte: Vice36 

 

Conforme citação, os moradores da região usufruíam os rios como forma de lazer e pesca, 

sendo construídas ainda na década de 90, na área urbana que envolve o rio do Carmo, áreas 

voltadas para práticas esportivas adornadas com palmeiras imperiais. Essas palmeiras podem 

ser visualizadas na primeira imagem aplicada abaixo, sendo que a marca branca de tinta 

localizada na árvore, se refere à altura da lama que o rio do Carmo situado ao fundo das 

palmeiras foi impactado no período mais crítico do desastre em 2015. A segunda imagem, após 

as palmeiras, corresponde à situação do rio do Carmo no período da visita de campo (2017). 

Na figura abaixo, podemos observar as Palmeiras imperiais plantadas na década de 90 em 

uma área considerada pelos moradores de Barra de Longa como de lazer. A marca branca 

corresponde à altura onde os rejeitos atingiram a cidade. 

  

                                                           
36 BASSO, Gustavo. Um ano depois, a poluição no Rio Gualaxo do norte. VICE. Disponível em: < 

https://www.vice.com/pt_br/article/vv488x/a-poluicao-no-rio-gualaxo-do-norte>. Acesso em: 20 nov.2017. 
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Figura 27 - Palmeiras imperiais  

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 28 - Rio do Carmo na altura da área urbana de Barra Longa (julho/2017) 

 

Fonte: autoria própria 

 

3.3.4 Instituições atuantes, visitadas e analisadas 

Na cidade de Barra Longa, foram realizadas duas entrevistas: sendo a primeira com o 

padre da principal paróquia da cidade, e a segunda envolvendo três representantes da Fundação 

Renova. Foi possível também efetuar visita à comunidade de Gesteira, distrito de Barra Longa, 

onde 20 famílias foram atingidas.  

No distrito de Gesteira, foi possível a constatação dos grandes prejuízos materiais que 

marcaram aquela comunidade, gerados pelo impacto direto da lama sobre as moradias. Na data 

da visita (julho de 2017) foram observados imóveis em ruinas, com vários pertences das 

famílias que habitavam o local na época do desastre, ainda abandonados desde a tragédia. O 

quadro encontrado em Gesteira se assemelha bastante à conjuntura que envolveu os distritos de 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, onde a lama também impactou diretamente as moradias, 

como se pode ver nas imagens expostas abaixo:  
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Figura 29 - Gesteira residência atingida /imagem interna da moradia em ruinas 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 30 - Gesteira – Igreja Nossa Senhora da Conceição 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Figura 31 - Resquícios de lama nas margens do rio atingido 

 

 Fonte: Autoria Própria 

 

3.3.5 Barra Longa: Fundação Renova 

Em visita à Fundação, foi possível conversar com a equipe composta pelos responsáveis 

pelo diálogo, tanto com a área urbana de Barra Longa quanto com a área rural (distrito de 

Gesteira).  

Eles ressaltaram que o trabalho da Fundação em Barra Longa não se restringe ao 

restauro de residências e comércios atingidos tanto na área rural quanto urbana, mas também 

contempla a restauração do rio, com a recuperação de suas nascentes e afluentes.  

A expectativa é que os trabalhos inerentes ao processo de restauração do rio Doce e seus 

afluentes sejam concluídos, com o rio apresentando condições melhores do que as constatadas 

no período anterior ao desastre. Afirmaram também que a degradação do rio era recorrente e 

podia ser verificada antes mesmo da catástrofe aqui retratada, por conta dos dejetos de esgotos, 

que sempre foram despejados nos rios diariamente.  

Foi explicado também que a função de diálogo com as áreas atingidas está dentro de uma 

área denominada engajamento. Este segmento da Fundação se subdivide em diversas 
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categorias, tais como comunicação37; diálogo social; canais de relacionamento como o 0800; 

os centros de atendimentos; e, por fim, a área de relações institucionais, que dialoga com o 

poder público e o setor privado.     

Em Barra Longa, de acordo com os entrevistados, existem fóruns para diálogo com os 

atingidos. As ferramentas de comunicação utilizadas para a divulgação desses fóruns são 

variadas. O convite pode ocorrer pessoalmente, onde um funcionário da Fundação se dirige até 

o público, como também por via de meios tecnológicos como WhatsApp ou telefone.  

Foi ressaltado também que o histórico das reuniões, inclusive os participantes da 

mesma, é lançado em um sistema que controla todos os dados oriundos desses encontros. Esse 

respaldo tecnológico, para tornar mais eficiente o atendimento, também é utilizado nos Centros 

de Atendimento da Fundação.  

Nesses postos de atendimento, o funcionário que recebe o atingido abre seu pedido no 

sistema conforme a área da demanda, e então o histórico desse pedido, junto dos demais, pode 

ser quantificado e analisado posteriormente.       

Em relação ao desastre, o trio de entrevistados informou que a lama chegou à localidade 

de Gesteira e Barra Longa durante o início da madrugada, tornando possível comunicar à 

população local sobre a iminência da catástrofe, porém o que houve foi a não percepção dos 

moradores da região em relação à magnitude do que se aproximava, sendo que os moradores se 

locomoveram às margens do rio para avistarem a passagem da Lama.  

 Outra questão peculiar ressaltada por um dos entrevistados é que o fato de a área urbana 

de Barra Longa ser a mais impactada faz com que os moradores da cidade tenham que conviver 

com o processo de reparação enquanto o mesmo é realizado. Na cidade pôde-se perceber, e 

também por meio da explanação dos entrevistados, que houve muitas reformas dos locais 

atingidos, dentre eles a principal praça do núcleo urbano.   

Nas figuras abaixo se pode ter uma noção do impacto causado pela lama, observando-

se a praça restaurada e também a mesma logo após o desastre: 

  

                                                           
37 A comunicação, como uma das subdivisões da área de engajamento, trata da relação direta com as redes 

sociais e estratégias com os veículos comunicacionais. 
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Figura 32 - Praça da cidade – julho de 2017

 

Fonte: Claudia&Victor38 

 

Figura 33 - Praça da cidade – logo após o desastre (2015) 

 

Fonte: Jornal Hoje em Dia39 

 

                                                           
38 Claudia & Victor Fotografias. Disponível em: < claudiaevictor.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
39 PRATES, Lucas. Barra longa continua retirada da lama. PR –Partido da República. Jornal Hoje em Dia.  

Disponível em: < http://www.prminas.org.br/pr-aguarda-providencias-para-a-cidade-de-barra-longa/barra-longa-

continua-retirada-da-lama-3/>. Acesso em: 20 nov. 2017.  
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De acordo com os entrevistados, as áreas rurais estão sendo acompanhadas por uma 

equipe da Fundação Renova, tendo como finalidade não apenas reparar a área geográfica 

atingida, mas também monitorar toda a sustentabilidade do local.  

Sobre o principal problema da região, foi relatado que os agravantes variam conforme 

o tempo, tendo, por exemplo, como principal problema no início da chegada da lama na região, 

o envio de insumos básicos para os moradores. Outra questão foi o excesso de poeira que a 

região conviveu por conta das diversas reformas dos prédios atingidos e também do próprio 

rejeito e sua retirada.  

Os atingidos do distrito de Gesteira foram reassentados na própria comunidade, isso 

porque o distrito conta com uma parte mais próxima às margens do rio, e outra mais afastada. 

Os entrevistados discorreram sobre a enchente natural do rio que ocorreu em 1979 que, segundo 

os moradores da região, foi um caso muito mais grave que o rompimento da barragem, 

ocasionando na época algumas mortes.  

Em relação à moradia temporária desses atingidos de Gesteira, assim como os 

moradores dos distritos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues nas proximidades de Mariana, 

a Fundação Renova arca com custeio de aluguel, água, luz e outras contas provenientes da nova 

moradia, monitorando constantemente as necessidades encontradas pelos atingidos realocados. 

Quanto ao diálogo com o distrito de Gesteira, os entrevistados informaram que a 

principal forma de encontro são os fóruns, que podem ser coletivos e separados por temas, tais 

como: reassentamento, problemas de produtores rurais, do comércio, de bairros específicos, etc.  

Assim como em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em relação à comunidade de 

Gesteira, a proposta é buscar o reassentamento dos impactados reconstruindo as moradias em 

outra localidade. 

Em Barra Longa, diferentemente dos distritos de Mariana, a comissão dos atingidos é 

formada pelos moradores da própria cidade e não do distrito de Gesteira, isso porque o maior 

impacto, conforme amplamente discorrido até aqui, ocorreu na área urbana. Muito embora, isso 

não signifique que o distrito de Gesteira receba menor atenção ou importância, mas sim que o 

grupo que envolve esta comunidade é pequeno, o que permite um diálogo mais direto. 

Em relação à assessoria técnica do distrito e comissão dos atingidos, também ao 

contrário dos distritos de Mariana, onde atua a Caritas, em Barra Longa, esta atribuição fica a 

cargo da AEDAS - Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, mas até a data da visita 

e das entrevistas a mesma não estava desempenhando suas funções. 

Quando questionados sobre a dimensão da lama, assim como a magnitude do evento 

que impactou a cidade, os entrevistados informaram que o marco branco nas árvores e postes 
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da praça da cidade (a mesma praça que os moradores se locomoveram para avistarem a chegada 

da lama), corresponde à altura que a lama atingiu na área urbana. A tintura branca aplicada nas 

árvores teve como objetivo a limpeza das marcas de lama deixadas pelo desastre. Este marco 

pode ser avistado na imagem abaixo: 

Figura 34 - Altura da lama que atingiu a cidade de Barra Longa 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.3.6 Barra Longa: Igreja local 

 

Outro ator entrevistado nessa pesquisa, que pode ser considerado como um importante 

formador de opinião por estar em contato direto tanto com a população quanto com a fundação, 

é o pároco da igreja da cidade.   

O entrevistado, padre Beltrano, iniciou sua explanação explicando que na época do 

desastre ele ainda não exercia suas funções sacerdotais na cidade, e que as informações que 

reportaria seriam oriundas do contato com moradores que vivenciaram o desastre.  

1,76 

m 
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Foi relatado pelo padre que, no dia do desastre, os moradores se direcionaram para a 

praça local a fim de observar a passagem da lama, denotando até mesmo desconhecimento das 

proporções e riscos que envolviam a situação.  

Foi então que um morador, no intuito de estar entre os primeiros a avistar os dejetos, se 

posicionou mais à frente da cidade, em uma das pontes que posteriormente viria a ser arrancada 

e carregada pela lama. No aguardo da chegada dos dejetos, o cidadão lançou luz com sua 

lanterna para o horizonte, avistando o que estava por vir. Em seguida, entrou em seu veículo 

rapidamente para correr à cidade e avisar a todos sobre os riscos que estavam correndo.  

Esse tempo de aviso foi fundamental para que aqueles que estavam na praça pudessem 

se recolher e visualizar a passagem dos dejetos e de tudo que carregava, como pontes, animais, 

botijões, etc.  

Após o ocorrido, alguns atingidos procuraram se abrigar na igreja ou em casa de 

parentes. O salão paroquial foi onde os voluntários que se dirigiram à cidade ficaram abrigados. 

Em Gesteira, distrito de Barra Longa, de acordo com o padre, o conjunto de edificações 

atingidas é composto por oito casas e uma igreja.   

Em relação ao diálogo envolvendo Fundação Renova e igreja, o entrevistado informou 

que tem sido positivo e que as solicitações feitas junto à Fundação são geralmente atendidas. 

O pároco declarou ainda que a secretaria da cultura do município tem feito constantes 

manifestações de insatisfação acerca do trânsito de caminhões na região, em decorrência dos 

processos de restauração. Esse trânsito tem impactado os prédios históricos do município.  
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Figura 35 - Prédio da cultura com faixa se manifestando  

contra os impactos gerados pela Samarco 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Foram relatados também problemas recorrentes no cenário regional: o primeiro envolve 

a burocracia presente em alguns assuntos como o caso do reassentamento de Gesteira. Um 

segundo aspecto abrange a dificuldade dos moradores de Barra Longa e Gesteira em 

implementar demandas coletivas, que detenham potencial de beneficiar toda a comunidade, 

permanecendo em caráter individual a maioria das solicitações junto à Fundação Renova.  

Quanto ao diálogo da Fundação Renova com os moradores locais, o entrevistado 

considera pouco eficiente e com falta de clareza. Além do que, comumente, as reuniões 

realizadas são fechadas.  

 

3.4 Governador Valadares/MG 

 

3.4.1História e Localização 

 

A ligação da cidade com o rio Doce é histórica. No século XIX, o Vale do rio Doce, 

como estratégia de guerra contra os índios Botocudos40, foi repartido em áreas militares, de 

                                                           
40 Índios apresentados na descrição do município de Barra Longa. 
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forma que os componentes das forças armadas ocupassem os territórios e perseguissem os 

indígenas habitantes da região com a finalidade de proteger e permitir a navegação e o comércio 

no rio. Nessa época, surge o distrito de Figueira, local que mais tarde viria a ser Governador 

Valadares.  

No século XIX, o Vale do Rio Doce foi repartido em Divisões Militares como 

estratégia de guerra ofensiva aos índios Botocudos. As tarefas principais dos 

quartéis eram ocupar o território, promover a perseguição sistemática dos 

índios, expulsando-os das margens dos rios, e, principalmente, dar proteção 

aos colonos e garantir a navegação e o comércio no Rio Doce. Neste contexto 

de luta é que surgiu a localidade que, mais tarde, deu origem ao distrito de 

Figueira, atual Governador Valadares (ESPÍNDOLA, 2015, on-line). 

 

O nome da referida cidade foi instituído em 17 de dezembro de 1938, em homenagem 

ao governador: Benedito Valadares. Este decreto ocorreu um ano após a emancipação do 

distrito Figueira41 ter sido conquistado pelo Partido Emancipador de Figueira.  

Na década de 1940, ocorreu um desenvolvimento econômico expressivo na região, fruto 

da crescente exploração de recursos naturais, tais como madeira, pedras preciosas, mica e solos 

férteis. Tendo a partir deste período uma aceleração no crescimento demográfico do município. 

Nesse sentido, Espíndola (2015, on-line) retrata que: 

Em 1940, a população de Governador Valadares chegou a 5.734 habitantes, 

quando se iniciou o grande boom da economia regional. O Município se 

beneficiou da crescente exploração dos recursos naturais: madeira, pedras 

preciosas, mica e solos férteis. A cidade cresceu no bojo da economia regional, 

que produziu ocupação demográfica acelerada.  Em 1950, a população cresceu 

para 20.357 habitantes. Dez anos depois, atingiu a espetacular cifra de 70.494 

habitantes. Nos anos 1950, as casas comerciais eram detentoras de grandes 

estoques de mercadorias e enorme freguesia regional. 

 

Outro ponto favorável ao desenvolvimento histórico da cidade foi a instauração da 

estação ferroviária da Estrada de Ferro Vitória-Diamantina em 1907, percurso que ligou o então 

distrito Figueiras na época, à cidade de Vitória no Espírito Santo, favorecendo o comércio e o 

envio de recursos naturais ao porto (ESPÍNDOLA, 2015).  

Na atualidade, tal estrada de ferro, denominada Estrada de Ferro Vitória a Minas 

(EFVM), é operada pela Vale que além de transportar minérios oferece opções de transporte 

para passageiros. Sendo que o percurso total do trem, conforme ilustração a seguir, liga Vitória, 

no Espírito Santo, à Belo Horizonte, Minas Gerais, passando por diversas cidades capixabas e 

mineiras.  

                                                           
41 Figueira após 31 de dezembro de 1937 deixou de ser considerado distrito de Peçanha, por meio de um decreto 

expedido pelo governador Benedito Valadares.  
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Em visita de campo foi possível percorrer o trajeto total do trem de passageiros42, 

embarcando em Vitória (ES) e desembarcando em Belo Horizonte (MG). No trajeto avistou-se 

composições de trens com pedras preciosas destinadas ao porto de Vitória na finalidade de 

exportação para outros países.    

Figura 36 - Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)

 

Fonte: Wikipedia43 

 

Governador Valadares possui um Parque Natural Municipal margeado pelo rio Doce, 

inaugurado no início de 2015 (6 de fevereiro)44, é fruto da parceria entre a Vale e a Prefeitura. 

Com investimento de R$ 15 milhões, sua estrutura compõe um “importante cartão postal da 

cidade com 1.123 metros de altitude. São, ao todo, 403 mil metros quadrados de área 

emoldurados por importantes remanescentes de Mata Atlântica”. Conta ainda com:  

Playground, trilhas ecológicas, equipamentos para prática de ecoturismo e 

esportes de aventura, áreas cobertas voltadas a exposições artísticas e 

educativas, pista gramada para pouso de praticantes de voo livre e espaços 

                                                           
42 O percurso total da viagem é estimado em 13 horas.  
43 Estrada de ferro Vitória a Minas. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Vit%C3%B3ria_a_Minas#/media/File:EFVM.JPG>. Acesso 

em: 20 nov. 2017. 
44 Data em que o rio Doce ainda não havia recebido os rejeitos de Minério oriundos do desastre de 5 nov. 2015. 
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destinados a viveiro, estufa e horta medicinal estão entre os atrativos. A 

estrutura conta ainda com Centro de Educação Ambiental, auditório, sede 

administrativa, mirantes e lanchonete, além de estacionamento com 

capacidade para 160 veículos (GONÇALVES, 2015, on-line). 
  

3.4.2 Dados demográficos e econômicos 

 

Dentre as atividades econômicas do município, destaca-se o comércio e a prestação de 

serviços como também a agropecuária, indústria e exploração mineral e transformação da mica 

e outras pedras preciosas. A cidade, segundo o IBGE, tem sua população estimada em 280.901. 

Sua renda per capita gira em torno de R$ 19.531,13, e sua extensão territorial é de 2.342,325 

km².            

 

3.4.3 Impactos 

O principal impacto na cidade foi o abastecimento de água. A mesma tinha como fonte 

de captação o rio Doce que, por conta da poluição e entupimento dos canos de coleta de água, 

ficou sem este insumo por quase uma semana.  

Figura 37 - Caminho da Lama e seu escoamento 

 

Fonte: Ciência Informativa45 

                                                           
45 CIÊNCIA INFORMATIVA. Conhecendo o rio Doce, história e importância. Disponível em: 

<http://cienciainformativa.com.br/pt_BR/conhecendo-o-rio-doce-historia-e-importancia/>. Acesso em: 30 nov. 

2017. 
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3.4.4 Instituições atuantes, visitadas e analisadas 

A visita ao município nos dias 16 e 17 de julho de 2017, para desenvolvimento da 

presente dissertação, possibilitou a entrevista com a diretoria do SAAE – Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto. Esse diálogo nos permitiu perceber uma das maiores questões trazidas à cidade 

e deixadas após o desastre: a incerteza em relação à qualidade da água captada para abastecer a 

cidade, ocasionando uma crise imagética para o SAAE46.   

Figura 38 - Rio Doce cortando a cidade de Governador Valadares, após o desastre

 

Fonte: Gazeta on-line47 

  

 3.4.5 Governador Valadares: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto  

O entrevistado, sr. Água, informou que no período do desastre ele não estava atuando 

no SAAE, mas que a companhia sofre as consequências até hoje. Ele nos contou que não deve 

                                                           
 

 
46 O SAAE é uma autarquia destinada para a administração da água e esgoto de Governador Valadares. Vale 

ressaltar que uma autarquia possui autonomia administrativa e financeira em relação à Prefeitura municipal. 

47 GAZETA ONLINE. Brasil: Tragédia Ambiental. Disponível 

em:<mhttps://www.gazetaonline.com.br/noticias/brasil/2015/11/moradores-relatam-saques-e-desespero-por-

agua-mineral-em-governador-valadares-1013914447.html>. Acesso em: 20 nov. 2017.   
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ter sido fácil para a diretoria que estava no comando na referida época, pois com o impacto 

ambiental ocasionado, a entidade em questão foi invadida pela lama, assimilando sérios 

problemas em seu sistema de tubulação utilizado no abastecimento de água e redes de esgotos 

do município. 

Outro problema a ser enfrentado pelo SAAE no período após o desastre foi a 

necessidade de aumento na quantidade de lavagem e higienização de seus filtros, para assegurar 

a qualidade no abastecimento de água para Governador Valadares. Antes do desastre essa 

higienização era realizada com intervalo estipulado em 30 dias, após o impacto ambiental esse 

intervalo foi reduzido para 10 dias, em decorrência da quantidade de lama depositada no 

processo de captação. 

Além dos impactos econômicos internos da autarquia, outra questão relevante com a 

qual a entidade se deparou foi a qualidade da água captada e tratada, pois a potabilidade da 

mesma foi oficializada judicialmente. De acordo com o entrevistado, apenas em fevereiro de 

2017, ou seja, durante um ano e três meses, a população não tinha respaldo oficial sobre o 

assunto. Toda a incerteza gerada fez com que a confiabilidade dos moradores da cidade em 

relação à água produzida pela SAAE caísse, gerando uma crise de imagem para a companhia. 

Conforme informação obtida junto ao entrevistado, após o SAAE conseguir a ratificação 

jurídica em relação à potabilidade da água, foi dado início no processo de restauração da 

imagem da empresa junto ao contribuinte.  

Nesse processo de restauração imagética do SAAE, houve participação da Fundação 

Renova, já que existe uma deliberação do CIF48 solicitando que em todas as cidades impactadas 

com o desastre onde tenha ocorrido incerteza em relação à qualidade da água fosse realizado 

um trabalho amplo junto à comunidade, de restauração da imagem da empresa fornecedora de 

água e do produto que ela vende.    

Foi ressaltada pelo entrevistado a importância para a companhia de conseguir a 

validação jurídica da potabilidade, assim como da restauração da confiança da população em 

relação ao produto, já que este é o único foco da empresa.  

Nessa perspectiva, vale salientar que o índice de pessoas com poço artesiano na cidade 

aumentou consideravelmente, constituindo um reflexo da falta de credibilidade em relação à 

água que vinha das torneiras.  

                                                           

48  CIF - Comitê Interfederativo que foi criado para orientar e validar os serviços executados pela Fundação. 
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O entrevistado informou ainda que em algumas situações a água originária dos poços 

artesianos também apresentava problemas de contaminação por ferro e manganês, devido às 

características do solo, mas a falta de conhecimento por parte dos moradores gerou, ainda assim, 

seu consumo indiscriminado.    

Sr. Água informou que é integrante da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e 

Qualidade da Água, e tem em nome da Câmara e do SAAE dialogado com a Fundação Renova 

cobrando retorno de forma efetiva das deliberações normativas do CIF, tais como: restauração 

de imagem; captação alternativa de água; indenização para os moradores impactados pela falta 

do insumo49; além do desenvolvimento de projetos de restauração de nascentes; as adequações 

das estações de tratamento de água; e algumas outras resoluções que serão instauradas ao longo 

do período de recomposição da cidade.   

Informou ainda que ao SAAE cabe acompanhar a execução dessas medidas e 

implementar as mudanças necessárias para que a água fique na qualidade ótima para a 

população. Sendo o período previsto para essas entregas iniciais, da Fundação Renova, cerca 

de três ou quatro anos.  

Quando conversado sobre a perspectiva de restauração total do rio, o entrevistado 

explanou que a previsão é de cerca de vinte anos, já que a questão maior não está apenas na 

calha, mas também na borda dos rios, e que em períodos de chuvas os dejetos depositados às 

bordas são carregados para o rio dando continuidade ao ciclo de contaminação. 

Em relação ao esgoto tratado na cidade, o entrevistado explicou que atualmente o 

município conta com 0% de tratamento do mesmo e que todo resíduo coletado é depositado in 

natura no rio Doce. Porém, a previsão é que dentro de quatro anos, com financiamento da 

Fundação Renova, cinco Estações de tratamento serão construídas e junto a uma sexta estação 

que a Prefeitura está construindo por meio de recursos advindos da Caixa Econômica Federal, 

o SAAE terá capacidade de tratar 100% do esgoto coletado da cidade.  

Quando questionado sobre o diálogo da Samarco e da Fundação Renova com o SAAE, 

o entrevistado informou que a mesma é extremamente cordial e profissional. Nesse sentido, 

afirmou também que todas as solicitações feitas à Fundação têm sido atendidas. 

O entrevistado informou que uma das preocupações das autoridades são os pequenos 

acúmulos de água parada, gerados pelo fechamento de cursos de água, ocasionando desajuste 

na fauna e consequente proliferação de mosquitos transmissores de doenças, tais como: 

chikungunya, dengue, febre amarela, entre outras.  

                                                           
49 A Fundação Renova pagou uma quantia para cada membro da família atingida pelo desastre.  
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O SAAE em resposta a essa preocupação fez uma força tarefa de limpeza de todos os 

canais da cidade, fazendo com que a água voltasse a ficar corrente, evitando que o mosquito 

depositasse ali suas larvas.  

Segundo sr. Água, a estratégia de comunicação adotada pelo SAAE teve como objetivo 

reestabelecer sua imagem perante os munícipes de Governador Valadares. O primeiro passo foi 

a conquista jurídica da potabilidade, depois o aumento do canal de atendimento ao consumidor, 

sendo que o número de atendentes subiu de dois para quatorze. Duas dessas atendentes são 

direcionadas apenas para feedback a solicitações dos contribuintes. O SAAE está ainda 

descentralizando o espaço físico de atendimento, para ficar mais próximo às regiões periféricas, 

criando novos postos.  

Outro ponto salientado pelo entrevistado é a atenção dispendida para tornar o SAAE 

mais transparente. Tudo que se gasta, arrecada e se reinveste é informado à população por meio 

do site da empresa.  

Quando questionado sobre a ajuda da Fundação Renova em relação à comunicação, o 

entrevistado informou que não houve por enquanto nenhum tipo de interferência financeira. 

Em relação à opinião do entrevistado quanto ao TTAC, o mesmo informou que haverá 

sensível melhoria na qualidade de vida daqueles que residem às margens dos rios impactados, 

assim que implementadas e concluídas todas as medidas previstas e documentadas no acordo.  

A preocupação maior do Comitê Interfederativo é que as Prefeituras das cidades 

atingidas não estão 100% preparadas para requerer tudo que é de direito delas.  

Após a Fundação Renova implantar as melhorias previstas na calha do rio Doce, este 

passará a apresentar favoráveis condições e as cidades poderão se beneficiar em diversos 

aspectos como, por exemplo, a captação alternativa de Governador Valadares, projetada há 

algum tempo, mas nunca executada. Ou ainda as melhorias nas estações de tratamento da cidade 

e o cuidado com o esgotamento sanitário.  

Foi relatado também que embora o desastre tenha gerado um impacto negativo a 

princípio, a Prefeitura por si só não teria condições de levantar os recursos necessários para os 

investimentos que estão e serão feitos por meio da Fundação Renova aumentando a qualidade 

de vida da população. 
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3.5 Colatina/ES 

3.5.1 História e Localização 

Dando continuidade ao trajeto percorrido para finalidade de pesquisa e desenvolvimento 

da presente dissertação, adentrando no estado do Espírito Santo no dia 18 de julho, a primeira 

cidade visitada foi Colatina, município cuja ligação com o rio Doce - que divide a cidade em 

norte e sul - é histórica.  

Os índios botocudos foram os primeiros habitantes da localidade. Eles dominaram a 

região de floresta do rio Doce até parte de Minas Gerais por três séculos, desde a entrada da 

primeira expedição no rio, por volta de 1572 (PREFEITURA DE COLATINA, on-line)  

Os descendentes destes primeiros habitantes da região começaram a desaparecer a partir 

de 1921, após desenvolvimento e emancipação política de Colatina em relação à Linhares, e a 

construção da extensa50 ponte sobre o rio Doce, inaugurada em 1928, permitindo assim o 

povoamento da região norte do estado do Espírito Santo (PREFEITURA DE COLATINA, on-

line). 

De acordo com a Prefeitura, a ponte denominada Florentino Avidos, em homenagem ao 

então governador da época, “chama a atenção pelo seu comprimento, devido à imensa largura 

do Rio Doce que corta toda a cidade”.  

A referida ponte liga também a região norte e sul de Colatina, e juntamente à Avenida 

Beira-Rio, o rio Doce e o pôr do sol, forma o cartão postal do município. Tal pôr do sol “foi 

classificado na década de 60 pela revista americana ‘Time’, como um dos mais bonitos do 

mundo” (PREFEITURA DE COLATINA, on-line). 

  

                                                           
50 A ponte Florentino Avidos conta com cerca de 800 metros de extensão. 
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Figura 39 - Pôr do Sol sobre a Ponte Florentino Avidos – anterior ao desastre    

 

Fonte: Prefeitura de Colatina 

 

Figura 40 - Ponte Florentino Avidos, após o desastre     

 

Fonte: Conde, 201551 

 

Em relação à Avenida Beira-Rio supracitada, conforme discorrido no site da Prefeitura, 

e também constatado em visita de campo, a avenida tornou-se um dos locais preferidos “dos 

colatinenses para as caminhadas nas manhãs, tardes e até mesmo à noite, pois conta em todo o 

                                                           
51 CONDE, Walter. Colatina (ES) discute poluição e prejuízos provocados por rompimento de barragens de 

rejeitos da Samarco. Redação Vitória News. Publicado em 16 dez.2015. Disponível em: 

<http://vitorianews.com.br/geral/noticia/2015/12/colatina-es-discute-poluicao-e-prejuizos-provocados-por-

rompimento-de-barragens-de-rejeitos-da-samarco-65724.html>. Acesso em: 20 nov. 2017. 

 

http://vitorianews.com.br/geral/noticia/2015/12/colatina-es-discute-poluicao-e-prejuizos-provocados-por-rompimento-de-barragens-de-rejeitos-da-samarco-65724.html
http://vitorianews.com.br/geral/noticia/2015/12/colatina-es-discute-poluicao-e-prejuizos-provocados-por-rompimento-de-barragens-de-rejeitos-da-samarco-65724.html
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seu percurso com o rio Doce, a Ponte Florentino Avidos e o pôr-do-sol. A paisagem proporciona 

aos caminhantes um grande espetáculo” (PREFEITURA COLATINA, on-line).  

 

Figura 41 - Pista de caminhada que margeia o rio Doce, na Avenida Beira-Rio 

 

Fonte: Prefeitura de Colatina 

 

Situada no Vale do rio Doce, a cidade está a 130 quilômetros de Vitória, capital do 

Espírito Santo. Por ela, passa a estrada de ferro Vitória-Minas, a BR-259 e a Estadual 080 

(Rodovia do Café)” (PREFEITURA COLATINA, on-line). 

Figura 42 - Localização geográfica de Colatina (ES) 

 

Fonte: Prefeitura de Colatina 
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3.5.2 Dados demográficos e econômicos 

 

Segundo o IBGE, a população estimada de Colatina, em 2017, era de 124.525 pessoas. 

A renda per capita é de R$ 26.048,87 e a cidade conta com um território de 1.416,804 km².    

Sua economia é pautada na produção hortigranjeira e fruticultura. A indústria moveleira, 

confecção de roupas e o comércio também apresentam representatividade na cidade.  

 

3.5.3 Impactos causados 

Como se pôde perceber, até o momento do desastre, a ligação da cidade com o rio era 

ampla, envolvendo atividades como lazer, pesca e captação da água para abastecimento.  
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Assim como em Governador Valadares (MG), um dos maiores impactos para a cidade 

em decorrência da tragédia aqui retratada foi a falta de água, já que como informado acima, o 

rio era o responsável pelo abastecimento do município.  

 

3.5.4 Instituições atuantes, visitadas e analisadas 

Em visita à Central de Atendimento da Fundação Renova, em Colatina, foi possível 

verificar a intensa movimentação dos moradores no local, com o objetivo de se cadastrarem 

para receber a indenização em dinheiro, paga pela Fundação, por conta do período que ficaram 

sem abastecimento de água. Esse procedimento de indenização pela falta do insumo também 

foi realizado em Governador Valadares. Sobre isso, o site da Fundação Renova explica que:  

Moradores de diversas regiões das cidades de Colatina, no Espírito Santo, e 

Governador Valadares, em Minas Gerais, que foram impactados pela falta de 

água ocasionada pelo rompimento da barragem de Fundão [...] podem aderir 

ao Programa de Indenização Mediada (PIM). A ideia é ressarcir os impactados 

de maneira ágil e sem os trâmites e custos de uma ação judicial.   

[...] 

Considerando o período de dias em que as cidades ficaram sem o serviço de 

abastecimento, [...] foi feita uma avaliação do valor médio das contas de água 

da população. Baseado nessa avaliação, foi definida a indenização no valor de 

R$ 1.000,00 por pessoa em Governador Valadares, e R$ 880,00 em Colatina, 

considerando sempre o acréscimo de 10% para vulneráveis. Uma família que 

seja composta por cinco pessoas, por exemplo, sendo um casal e três crianças, 

vai receber R$ 5300 em Governador Valadares, e R$ 4.664 em Colatina. 

 

No município foi possível também conversar com a Secretaria de Comunicação da 

Prefeitura de Colatina, que descreveu o histórico do caso na região e explanou sobre os 

principais impactos.    

 

3.5.5 Colatina: Prefeitura: Secretaria de Comunicação  

 

A atual gestão não era a que atuava na época do desastre, o entrevistado, sr. G, à época 

do ocorrido estava à frente de um dos veículos de comunicação da cidade.  

Foi relatado que, a princípio, a expectativa dos moradores do município era de que a 

lama não chegasse à cidade de Colatina, parando em Baixo Gandu. E, após constatar que 

realmente a lama atingiria a cidade, iniciou-se uma mobilização, inclusive por parte dos 

veículos de comunicação locais, notificando e acompanhando o trajeto dos dejetos.  
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Com a chegada dos dejetos oriundos do desastre em Colatina iniciaram-se os problemas 

relacionados principalmente ao abastecimento de água, pois assim como Governador 

Valadares, o rio Doce em Colatina constituía fonte de suprimento da cidade. 

Sr. G relatou ainda que, para amenizar a ausência de abastecimento de água, a Fundação 

Renova disponibilizou caminhões pipa, gerando em contrapartida variados problemas para a 

população assim como para a cidade. O trânsito desses pesados veículos danificou diversas 

estruturas de edificações e ruas. O estádio municipal de Colatina constitui um exemplo desses 

danos, conforme figura abaixo:  
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Figura 43 -Estádio Municipal – fechado para adequações devido aos impactos oriundos do 

trânsito de caminhões pipas no local (julho 2017) 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Passado o período crítico do desastre, sr. G informou que chegou o momento de reflexão 

das autoridades sobre como tornar o que era difícil em melhor, já que o rio Doce já vinha sendo 

amplamente poluído por meio do despejo de esgoto in natura em seu percurso. 

Após o desastre, as autoridades voltaram sua atenção a esse assunto e o tratamento de 

esgoto, que já era um projeto, tornou-se prioridade. 

Quando questionado sobre o apoio da Fundação Renova na expansão do tratamento do 

esgoto que estava sendo depositado praticamente 100% sem nenhum tipo de tratamento, o 

entrevistado informou que esse projeto conta com o financiamento do BID - Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, mas que a Fundação também assume algumas demandas 

quando necessário.  

Foi relatado ainda que quando o caso ocorreu houve em alguns segmentos da sociedade 

um crescente clamor por justiça aliado a duras críticas dirigidas à empresa envolvida no caso, 

havendo inclusive certos grupos que chegaram a pedir o fechamento da mineradora. Porém, sr. 

G explica que a companhia detém grande relevância na vida das populações locais, tanto no 

que se refere à geração de empregos como também na arrecadação de impostos, e seu 

fechamento não seria o caminho para a solução.  

Além da questão do abastecimento da cidade, outra forma de impacto foi a morte dos 

peixes do rio, prejudicando a subsistência dos pescadores da região. Sr. G relatou que no 
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momento do desastre quando se levantou a relação de pescadores existentes na cidade para 

transmitir à Fundação Renova percebeu-se um número maior que o comum. Mas isso não se 

pôde comprovar pelo fato de não haver uma associação de pescadores, ou um controle por meio 

do Ministério da Agricultura. 

                        

3.6 Linhares/ES 

 

3.6.1 Histórico e Localização 

A colonização da região de Linhares teve origem em 1800 com a implantação do Quartel 

Militar Coutins, o qual tinha como função vigiar o tráfego do ouro no rio Doce. Os primeiros 

habitantes da região, índios Botocudos, nação Gês ou Tapuias perseguiam toda e qualquer 

tentativa dos homens brancos em fixar moradia na localidade, “e assim o fizeram, até que armas 

superiores às suas os dizimaram totalmente” (PREFEITURA DE LINHARES, on-line). 

Até o final do século XIX, a vila de Linhares era constituída por amplo território, 

englobando as terras de municípios que na atualidade são considerados independentes, como 

“Rio Bananal, Colatina, Baixo Guandu, Pancas, São Gabriel da Palha, Sooretama e partes de 

Ibiraçu, Santa Tereza e Itaguaçu” (PREFEITURA DE LINHARES, on-line). A próxima 

ilustração retrata as cidades supracitadas, no momento atual. 
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Figura 44 - Mapa Linhares, lagoas e praias 

 

Fonte: Prefeitura de Colatina 

 

 

No início do século XX, o rápido desenvolvimento de Colatina por conta da inauguração 

de sua estação de trem que integrava a cidade à Estrada de Ferro Vitória-Minas e o aumento de 

imigrantes italianos com o cultivo do café colaboraram para a efetivação do decreto do dia 30 

de dezembro de 1921, que tornou Colatina um município, fazendo com que a vila de Linhares 

ficasse ligada a ela (PREFEITURA DE LINHARES, on-line).  

Esse cenário de dependência à Colatina começa a mudar a partir de 1930, pois: 

[...] começam a chegar em Linhares os trabalhos de abertura de uma estrada, 

ligando-a a Vitória, para o sul e depois, ao norte, até São Mateus. Este fato, 

somado ao trabalho de linharenses junto ao Governo do Estado, faz com que 

a situação se transforme. No dia 31 de dezembro de 1943, por decisão do 

Governo do Estado, o município de Linhares foi restabelecido e desligado do 

município de Colatina.  

 

3.6.2 Dados demográficos e econômicos 

  

Linhares, uma cidade plana, possui um considerável potencial paisagístico. Suas 

vantagens competitivas a colocam como o “maior polo de desenvolvimento econômico e social 

Regência - foz do 

rio Doce. Distrito de 

Linhares. 
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do Espírito Santo. A economia diversificada confere ao município o status de importante 

cenário para atração de investimentos” (PREFEITURA DE LINHARES, on-line). A cidade tem 

destaque no cenário econômico nacional pela produção de suas diversas indústrias, da 

agricultura e pecuária e inclusive do petróleo e gás natural. 

Figura 45 - Cidade de Linhares 

 
Fonte: Prefeitura de Colatina 

 

Outro forte setor da cidade é o turismo, isso pelo fato que Linhares possui o “[...] maior 

litoral do Estado e o maior complexo lacustre do Sudeste brasileiro. São 69 lagoas, entre elas, 

a Juparanã, segunda maior do Brasil em volume de água. Entretanto, devido ao grande potencial 

econômico, o turismo de negócios ganhou notoriedade” (PREFEITURA DE LINHARES, on-

line).   

A cidade, segundo o IBGE, em 2017, se encontrava com 169.048 habitantes, uma renda 

per capita de R$ 32.011,14 – a maior de todo percurso percorrido -, e uma área territorial de 

3.503,699 km² - também a maior.    
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3.6.3 Instituições atuantes, visitadas e analisadas 

A área urbana de Linhares não foi diretamente afetada pelo desastre objeto de estudo 

dessa dissertação. O maior impacto se deu em seu distrito – Regência, localizada na foz do rio 

Doce, ou seja, no encontro das águas do referido rio com o oceano Atlântico. 

Em Linhares, foi possível conversar com dois veículos de comunicação: Jornal Diário 

de Notícias e Revista Minha, que retrataram o caso, e também com um representante da 

Fundação Renova. O período permanecido na cidade foi de 19 a 21 de julho, permitindo ainda 

o deslocamento até Regência no dia 20.  

 

3.6.4 Linhares: Veículo de Comunicação - Diário de Notícias  

 

O jornal Diário de Notícias é um veículo de comunicação da cidade Linhares, que faz 

parte do grupo Rede Diário ES, sua distribuição é realizada parcialmente gratuita nos 

cruzamentos com semáforos, e uma segunda parte distribuída mediante pagamento52 em pontos 

estratégicos. Em visita à sede do jornal, foi possível conversar com o representante do mesmo 

– Sr. X, que discorreu sobre o caso e a cidade.  

Foi relatado pelo entrevistado que o rio Doce já vinha sendo degenerado no decorrer 

dos anos, devido ao despejo de esgoto pelas grandes cidades em seu percurso. De acordo com 

o entrevistado, houve uma cobertura excessiva da mídia, aumentando oportunamente o 

problema.  

Foi explanado ainda que alguns grupos chegaram a solicitar o fechamento da Samarco, 

porém com o decorrer do tempo esse clamor perdeu força, e na atualidade, percebe-se uma forte 

tendência da opinião pública em pedir a volta das atividades da companhia. O entrevistado 

afirmou que talvez esse fato se deva à significativa representatividade da companhia na receita 

das Prefeituras, além da relevância da mesma na geração de empregos.  

Várias outras questões foram apontadas pelo entrevistado, uma delas se refere à 

realização do levantamento de pescadores atingidos pelo desastre. Nesse sentido, segundo sr. 

X, se manifestaram pessoas que não eram habitantes da cidade. Outro aspecto salientado foi o 

impacto sofrido por Regência, distrito da cidade de Linhares, que resultou no fechamento de 

diversas pousadas por ausência de turistas, que se distanciaram em decorrência da 

contaminação da praia.  

                                                           
52 O valor cobrado nesses pontos, para aquisição do jornal, é de R$ 1,00.  
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A economia de Regência era substancialmente pautada na frequência de surfistas e 

turistas, em geral que movimentavam as pousadas e hotéis da região, além de aquecerem o 

comércio local. Outro aspecto importante na economia do distrito sempre foi a atividade 

pesqueira, responsável pelo sustento de diversos trabalhadores e suas respectivas famílias.  

Sr. X relatou que sobre o abastecimento de água de Linhares não houve impacto direto, 

já que a captação é feita em outro rio. O município conta com ampla vantagem geográfica, pois 

tem como característica em sua paisagem, montanhas, rios, lagos e mar, tendo ainda uma 

excelente topografia – a cidade é toda plana-, possui também produção de petróleo, forte 

plantação de cacau – maior do estado -, atraindo assim muitos investidores e indústrias para a 

cidade. 

 Quanto ao diálogo da Fundação Renova com os atingidos, de acordo com o entrevistado, 

muitos têm criticado que a Samarco não tem cumprido o prometido, mas ressaltou ainda que 

por existir muitos boatos em torno do caso, é muito difícil verificar a veracidade dos fatos.  

Em relação às informações transmitidas pela Samarco na época do desastre, foi relatado 

que não houve manifestação da empresa na época, pairando a dúvida para a população sobre o 

que aconteceria nos dias seguintes, resultando em muitos desencontros acerca do tema. Sr. X 

expôs que percebe uma falha em relação à Fundação Renova e Samarco, no que diz respeito à 

orientação e comunicação com os atingidos e população em geral daquela região.  

 

3.6.5 Linhares: Veículo de Comunicação - Revista Minha 

 

Nesse veículo, a entrevistada, sra. Y, se posicionou tanto como veículo quanto como 

moradora de Colatina, pois embora a sede da revista seja em Linhares, ela constantemente visita 

a mãe que é de Colatina, cidade onde também viveu sua infância e adolescência.  

Como moradora de Colatina, foi relatado o receio da população em relação à água, e 

também toda dificuldade enfrentada (no período do desastre 2015) para se dar banho, por 

exemplo, em crianças, doentes e debilitados.  

Foi informado que no momento presente (junho 2017) o abastecimento está 

normalizado, porém a insegurança quanto à água permanece. Os peixes estão retornando aos 

poucos ao rio, já que pelo fato de a lama apresentar alta densidade, esta ficou depositada 

majoritariamente no leito do referido rio, permitindo a proliferação da vida.  

A entrevistada disse que foi orientada por seus vizinhos de Colatina a não dar água do 

rio para seu filho, recém-nascido, já que não se pode estimar o efeito cumulativo exercido sobre 



127 
 

pessoas que eventualmente utilizem a água nos próximos 25 anos. Este período de 25 anos 

ressaltado pela entrevistada coincide com o espaço de tempo informado por uma pesquisa 

acerca da ação de metais pesados sobre o corpo humano. No momento (julho de 2017), sra. Y 

informou não ter coragem inclusive de usar um copo para seu filho sem enxaguá-lo em água 

mineral antes.     

Como moradora de Linhares, sra Y mencionou que a cidade não foi afetada pela falta 

de água, porém eles viram a passagem da lama pelo rio Doce já que o mesmo corta a cidade. O 

litoral, Regência, por sua vez, foi duramente afetado pelo desastre, já que a captação de água 

potável era efetuada no rio Doce, e a vila que é composta por vários pescadores teve um de seus 

principais meios de sobrevivência interditado. Nesse cenário, a comunidade de pescadores 

passou a receber um valor mensal da Fundação Renova.  

Segundo a entrevistada, as pousadas existentes em Regência, na época do desastre 

(2015), foram obrigadas a devolver o dinheiro das reservas para os diversos turistas, que 

influenciados negativamente a respeito da localidade em decorrência da contaminação 

cancelaram suas estadias, permanecendo com baixíssima procura até o momento (julho de 

2017). 

Em relação ao veículo, Revista Minha, a entrevistada informou que não tem recebido 

releases da assessoria de comunicação da Samarco ou Fundação Renova, e também não buscou 

fazer cobertura do fato no intuito de transmitir uma pauta diferente aos seus leitores, já que os 

demais veículos estavam proporcionando ampla cobertura sobre o caso.     

                

3.6.6 Linhares: Fundação Renova  

 

 Após diversas tentativas de contato com a Fundação Renova do Espirito Santo, uma 

representante se disponibilizou para contar um pouco sobre o caso e o que a Fundação tem feito 

para atender aos atingidos.  

 Foi informado que o principal público da Fundação Renova, em Linhares, são os 

moradores de Regência, em especial os pescadores que inclusive em parceria com a Fundação, 

como forma de sustentabilidade da associação dos pescadores, desenvolveram tanques para 

criadouro de peixes em cativeiro.  

Foi ressaltado ainda, que a Fundação, costuma realizar reuniões junto a esses atingidos, 

tendo como projetos implantados a piscicultura, horta comunitária e qualificação profissional. 
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As reuniões realizadas são comunicadas por meio de carro de som, divulgação e visitas às 

lideranças como associações de pescadores e de moradores.  

Em relação às pousadas de Regência, a entrevistada informou que as mesmas têm 

recebido indenizações, tal como os comerciantes do distrito.   

Quando questionada sobre a relação da Fundação frente aos indígenas existentes no 

estado, foi informado que a Fundação não dialoga diretamente com eles, sendo estes 

intermediados pela Funai. Em relação aos ribeirinhos, a entrevistada informou também que a 

Fundação tem efetuado reuniões a fim de atender este público.    

  O desastre ocorreu em novembro de 2015, quando questionado se faz tempo que eles 

atuam frente aos atingidos da região, a entrevistada recordou que a Fundação foi criada em 

agosto de 2016, tendo como primeira preocupação formar equipes para atender cada região 

impactada. Todas as ações da Renova precisam da aprovação do Comitê Interfederativo, que 

inclusive, diversos líderes comunitários fazem parte.  

Até agosto de 2016, período que a Fundação Renova ainda não havia sido instaurada, 

quem fazia o diálogo e executava os serviços era a Samarco com seus funcionários, 

apresentando até mesmo engenheiros desempenhando funções ligadas à área de comunicação 

junto aos atingidos.   

 Quanto às reuniões ocorridas, no intuito de dialogar com os atingidos da região, a 

entrevistada informou que no geral são positivas, tendo como algumas insatisfações 

relacionadas aos prazos de execução dos serviços ou retornos. Foi ressaltado ainda pela 

entrevistada, que a Fundação estava executando, obras de reforma das instalações da unidade 

de tratamento de água de Regência, e também vinha ajudando na confecção de poços artesianos.  

Sobre o mapeamento dos pescadores para indenizações, foi relatado que houve a 

contratação de uma empresa terceirizada que procurou estabelecer diferenciação entre 

pescadores de subsistência, pescadores profissionais e pescadores informais.  

A entrevistada explanou ainda que a pesca (em julho de 2017) fora liberada no rio, mas 

no mar não, sendo que a venda do peixe ainda não havia voltado ao normal por receio dos 

compradores. 

Quanto à comunicação com outras instituições como o MAB ou arquidiocese da igreja 

Católica, a representante da Fundação informou que a mesma conta com um analista 

institucional responsável pela execução desse serviço.  
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3.7 Regência – Distrito de Linhares/ES 

 

3.7.1 Histórico e localização 

 

Figura 46 - Foz do rio Doce

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Regência, situada na foz do rio Doce, local onde o rio e os dejetos por ele carregados 

encontram o mar. Trata-se de um distrito de Linhares, localizado a cerca de 45 km de sua cidade 

Matriz (dos quais apenas 16 km é asfaltado).  

A origem do povoado está amplamente ligada ao rio Doce, que por volta de 1800 o então 

governador do estado do Espírito Santo teve a percepção que a localidade poderia trazer 

benefícios, uma vez que o caminho ali despontado ligava o oceano a regiões importantes tanto 

para o referido estado quanto para Minas Gerais. “A partir daí, ele decidiu utilizar o curso como 

rota de transporte para fins comerciais, e para proteger a navegação, o governador ordenou a 

construção de vários quartéis militares” (CAU; MORILA, 2016, p. 1006). 

Dentre os quartéis construídos, dois merecem destaque na interlocução histórica da 

região de Regência, são eles: Regência Augusta e Coutins, sendo que o quartel de Regência 

Augusta ficou posicionado na foz do rio Doce, dando início ao povoamento do atual distrito. Já 

o Coutins se localizava onde mais tarde viria a se tornar o município de Linhares. Com as 

navegações protegidas pelos quarteis e seus soldados, a rota começou a ser cruzada com mais 

intensidade. Nesse sentido, Zunti, citado por Cau e Morila  retrata que:  

Com a rota assegurada, o fluxo de navegação começou a se expandir e muitas 

mercadorias eram trazidas do litoral brasileiro pelas embarcações a vapor com 

destino principalmente a Minas Gerais. Os barcos passavam pela foz do rio 
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Doce em Regência Augusta e seguiam subindo até a Serra da Mantiqueira. O 

rio que cruza o estado do Espírito Santo em 180 km de extensão de leste a 

oeste foi cenário de muitas histórias construídas ao longo do tempo (ZUNTI, 

2000, p. 22 apud CAU; MORILA, 2016, p. 1006).  
 

3.7.2 Dados demográficos e econômicos 

 

Com o passar do tempo, Regência se estruturou, chegando à sua configuração atual, ou 

seja, uma pequena vila, com chão de terra. Sua população composta por aproximadamente 1,2 

mil habitantes, no geral, é resultado da miscigenação dos indígenas que ali habitavam com os 

brancos e negros. “São pessoas simples, mas cheias de histórias, de vivência, de experiências, 

de lutas, de saberes e fazeres, que buscam perpetuar suas práticas garantindo-as de geração em 

geração” (CAU; MORILA, 2016, p. 1005). 

Figura 47 - Ruas de Regência 

 

Fonte: Mantovani; Nascimento (2015)53 

 

Até o desastre da Samarco, as principais atividades econômicas do distrito eram as 

atividades da pesca, artesanato e turismo. As praias de Regência se fizeram mundialmente 

famosas por suas ondas, oriundas do encontro do rio Doce com o mar, favorecendo assim, a 

prática esportiva do surf (CAU; MORILA, 2016).  

 

                                                           
53 MANTOVANI, Flávia; NASCIMENTO, Alexandre. Lama vira atração temporária em vila do ES, mas afasta turista 

tradicional. Globo.com. Publicado em: 26 nov.2015. Disponível em: < http://g1.globo.com/espirito-

santo/noticia/2015/11/lama-vira-atracao-temporaria-em-vila-do-es-mas-afasta-turista-tradicional.html>. Acesso 

em: 20 nov.2017. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/11/lama-vira-atracao-temporaria-em-vila-do-es-mas-afasta-turista-tradicional.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/11/lama-vira-atracao-temporaria-em-vila-do-es-mas-afasta-turista-tradicional.html
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3.7.3 Instituições atuantes, visitadas e analisadas 

Na localidade foi possível conversar com o representante da associação dos pescadores, 

observar as pousadas fechadas, os imóveis à venda, como também o encontro entre o rio e o 

mar. 

Figura 48 - Encontro da lama ao mar - Foz do rio Doce 

 

Fonte: Augusto (2016)54 

 
 

 

3.7.4 Regência: Associação dos Pescadores  

 

Na associação, que conta entre seus cadastrados com 78 pescadores e 10 pescadoras, foi 

possível conversar com o responsável – sr. P - que iniciou discursando sobre a falta de 

organização da Fundação Renova, sendo que naquela data (julho de 2017), ainda havia 

pescadores sem receber o cartão de auxílio destinado para aqueles que tinham essa atividade 

como principal fonte de renda.  

Foi ressaltado ainda sobre o forte movimento comercial que a associação possuía em 

períodos anteriores ao desastre. Na localidade, tanto a venda de peixes (inclusive de preparos 

que utilizam o alimento) como também a produção de gelo (fabricação própria) funcionavam 

como sustentáculo da economia.  

                                                           
54 AUGUSTO, Leonardo. Justiça proíbe pesca na foz do Rio Doce após lama da Samarco. Exame. Publicado em: 19 fev.2016. 

Disponível em: < https://exame.abril.com.br/brasil/justica-proibe-pesca-na-foz-do-rio-doce-apos-lama-da-

samarco/>. Acesso em: 4 dez.2017. 

https://exame.abril.com.br/brasil/justica-proibe-pesca-na-foz-do-rio-doce-apos-lama-da-samarco/
https://exame.abril.com.br/brasil/justica-proibe-pesca-na-foz-do-rio-doce-apos-lama-da-samarco/
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Após o desastre, e a consequente proibição da pesca, a associação perdeu a grande 

maioria de seus clientes e não recebeu nenhuma indenização até o momento.  

Esse cenário é muito complexo para os moradores da vila e também para seu 

representante, o entrevistado em questão. Para o sr. P, a pesca foi ao longo de toda sua vida a 

única forma de sustento e, por meio dela, conforme seu relato, criou 10 filhos com a renda 

proveniente dessa atividade.  

Outra questão levantada é que o rendimento oriundo desta atividade girava em torno de 

cinco mil reais, e o valor pago pela Fundação Renova mensalmente era a princípio de um mil e 

duzentos reais.  

Mediante intensas reivindicações lideradas pela associação de pescadores, este valor 

estava sendo renegociado. Segundo relato do sr. P, os pescadores fizeram uma reunião entre 

eles e estipularam uma média de valor arrecadado com a pesca, pois os valores variavam entre 

os diversos indivíduos que atuavam na área.  

Sr. P disse que, no momento, a associação está com um criadouro de peixes, em área 

localizada no fundo do escritório, e que essa é uma forma sustentável de dar continuidade aos 

serviços da associação, mas não preenche a rotina dos pescadores.  

Ainda no caminho da sustentabilidade e da responsabilidade com o próximo, sr. P 

comentou sobre a possibilidade de peixes contaminados com metais pesados não impactarem a 

saúde humana de imediato, trazendo consequências, para aqueles que o consumirem, a longo 

prazo.  

Diante disso, sr. P informou que em nenhum momento se colocou favoravelmente a 

possibilidade de manter a atividade pesqueira e a comercialização, em um ambiente de 

contaminação, já que sua consciência aponta para a sua responsabilidade mediante seus clientes.  

Ele ressaltou ainda que a eventual retomada da atividade pesqueira só se processaria 

diante de uma série de procedimentos, entre eles, publicação no diário oficial, além de outros 

meios de comunicação, divulgando que o peixe estaria apto para o consumo. 

Outra problemática levantada pelo sr. P foi o cadastramento dos pescadores. Em um 

primeiro momento foi solicitado a ele que fosse feito um levantamento dos pescadores 

catalogados na associação. Posteriormente, uma empresa foi contratada pela Fundação Renova 

para realizar esse serviço.  

No dia que os cartões de auxílio financeiro chegaram apenas dois pescadores apontados 

pelo sr. P foram contemplados, gerando uma animosidade na comunidade. Um ano e oito meses 

após o desastre (julho 2017), diversos pescadores ainda se encontravam sem o auxílio 

financeiro, por não terem recebido o cartão.   
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Sr. P discursou ainda sobre o impacto que o fato ocasionou em sua vida, pois em 

períodos anteriores à contaminação, seu cotidiano apresentava íntima relação com a natureza, 

em especial o mar. Após a chegada dos dejetos, não apenas sua rotina, mas de toda sua 

numerosa família, sofreu forte transformação diante da necessidade de adequação ao novo 

cenário. 

 Quando questionado sobre a estimativa de tempo e da expectativa em torno da 

regularização da pesca, sua resposta caminhou em torno de uma constatação não muito otimista, 

baseada principalmente em sua larga experiência de pescador. Afirmou, nesse contexto, que 

calcula em torno de 10 a 20 anos para que a pesca possa novamente ocorrer naquela região, 

lamentando profundamente o fato de já contar com setenta anos de idade, e que, dificilmente 

poderá usufruir do estilo de vida que marcou a maior parte de sua existência. 

 Quanto ao diálogo ou proximidade com a Fundação Renova, sr. P informou que este se 

mostra de maneira bem ativa, e que tem sido amplamente respeitado, e suas solicitações vêm 

sendo, em sua maior parte, atendidas.  

No momento a Fundação está em parceria com o Banco do Brasil, desenvolvendo uma 

rampa que servirá para a subida e descida de barcos, assim como de uma horta que terá toda 

sua produção totalmente orgânica direcionada em forma de doação para creches, além de 

tanques para criação de peixes em cativeiro. 

 Sr. P informou que a Prefeitura de Linhares entrou em contato com a associação de 

pescadores, solicitando que todos os peixes produzidos nos tanques sejam comprados pelo 

poder público e direcionados para a merenda escolar.  

Quando questionado sobre os cursos de capacitação ofertados pela Fundação Renova 

(informação passada pela responsável da Fundação Renova entrevistada em Linhares), sr. P 

informou que foi solicitado à Fundação a possibilidade de disponibilização de cursos voltados 

para a habilitação, junto à marinha, de pilotos de embarcações para os pescadores, mas até o 

momento da realização da entrevista (julho 2017), a solicitação estava em trâmite. Tal medida 

tornaria possível a pesca em regiões mais distantes da costa, onde a contaminação não afetou 

os recursos pesqueiros.    
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Figura 49 - Associação dos Pescadores     

 

Fonte: Autoria Própria 

 

4. Análise dos resultados  

No que tange à visita de campo, a aproximação com o objeto possibilitou a coleta de dados e imersão 

no universo em que o desastre ocorreu. Mariana foi a primeira cidade visitada e atingida, e lá percebeu-se a 

forte ligação da cidade com a empresa, sendo a temática do acidente pauta recorrente no cotidiano da cidade. 

Observou-se ainda a real polarização dos marianenses retratados pelos entrevistados, com vertentes favoráveis 

e contrários à Samarco. 

O engajamento da arquidiocese regional de Mariana e MAB apoiando e instruindo os atingidos é 

factível. Essas organizações se fizeram presentes na história do desastre desde o início. Nessa mesma 

perspectiva, se encontra o Jornal A Sirene, com sua responsabilidade, sobretudo, de veículo que retratará a 

memória.  

Em contrapartida, em Mariana, a Fundação Renova possui uma sede com funcionários treinados. No 

período de visitação na cidade, foi possível participar do GT – Grupo de Trabalho de Paracatú de Baixo, em 

que pode-se avaliar a atuação da Fundação frente aos atingidos, que embora restritos às questões burocráticas e 

complexas de reassentamento e demandas mostraram-se resilientes aos pedidos.      

Em relação aos meios de comunicação mediados pelos aparatos tecnológicos interligados pela internet, 

dentre as ferramentas utilizadas destacou-se o Facebook e WhatsApp, porém por se tratar de atingidos oriundos 

da zona rural, e alguns com idade já avançada, a comunicação pessoal, face a face, não é dispensável, sendo 



135 
 

esse o formato mais eficaz. Por conta disso, diversas reuniões se fazem necessárias, o que se percebe um 

desgaste dos atingidos por conta da necessidade da presença física.  

Dando continuidade às cidades visitadas, chega-se em Barra Longa, cidade atingida no perímetro 

urbano. Na cidade em questão foi possível verificar a passagem do rio e os impactos causados pelo desastre de 

perto, já que o rio que transportou os rejeitos passa às margens da cidade, trazendo impactos diferentes dos 

constatados em Mariana. Foi possível ainda visitar Gesteira, o distrito do município mais afastado do perímetro 

urbano. Em Barra Longa, e seu distrito, se pôde ter uma ideia real da magnitude do fato, que até então estava 

sendo retratado e não visto. Pode-se ver a altura que a lama atingiu a cidade, e as ruínas das casas atingidas no 

distrito.  

Posterior à Barra Longa, a terceira cidade visitada foi Governador Valadares, sendo que esta cidade é 

banhada pelo rio Doce -  principal fonte de captação de água da cidade - e também onde o esgoto é depositado 

in natura, praticamente 100%. Em Governador Valadares, pôde-se ver o tamanho do rio Doce, já que o rio 

avistado em Barra Longa é um afluente do rio Doce. Na cidade, o que mais se destacou foi a energia com que 

a regeneração do rio Doce está sendo retratado. Esforços de órgãos públicos e da Fundação Renova estão 

unidos frente à tentativa de resgatar e melhorar as condições de vida do rio e da população ribeirinha.  

  Saindo do estado de Minas Gerais, a caminho do Espírito Santo, chega a primeira cidade de 

hospedagem: Colatina. Com um pouco mais de dificuldade para conversar com representantes da Fundação 

Renova, destaca-se na cidade a intensa movimentação de moradores no centro de atendimento da Fundação, 

algo não constatado nas cidades visitadas anteriormente. O que ocorre é que a Fundação estava em fase de 

cadastro dos munícipes atingidos com a falta de água, na finalidade de indenizar os mesmos. Essa indenização 

ocorreu tanto em Governador Valadares quanto Colatina. Colatina se destaca pelo fato de o rio Doce (junto de 

sua ponte) ter sido considerado o cartão postal da cidade. A vida noturna e rotineira orbitava em torno do rio, o 

que torna o desastre particularmente trágico para a região.  

Dando continuidade às visitas de campo, a quarta cidade foi Linhares, localidade que teve poucos 

impactos com o desastre em si, tendo como maior problemática seu distrito: Regência, onde se situa a foz do 

rio Doce. O rio Doce não é a fonte de abastecimento de Linhares, tampouco corta a cidade. Porém, moradores 

sentiram a perda de sua área litorânea.  

Em Regência, por sua vez, o forte impacto na vida dos pescadores e moradores do distrito que 

dependiam do turismo para captação de renda foi perceptível ao verificar pousadas com atividades suspensas, 

e ainda o representante dos pescadores dando seu depoimento sobre o caso.  

Ao longo de todo trajeto percorrido, percebeu-se as diferentes formas de impacto que o desastre da 

Samarco iniciou em Mariana, Minas Gerais, e que se estendeu por todo o caminho percorrido até a foz em 

Regência, no Espírito Santo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O impacto ambiental da exploração de recursos minerais não é um tema novo, mas ele 

ganha força e visibilidade social, midiática e política quando ocorrem acidentes, desastres ou 

tragédias, como no caso envolvendo o rompimento da barragem administrada pela Samarco. O 

desastre trouxe à tona ampla discussão acerca da atividade mineradora, que ao longo da história 

do estado de Minas Gerais se tornou recorrente. 

A degradação ambiental que envolve o entorno do rio Doce e seus afluentes, oriunda da 

exaustiva prática da mineração, muito antes mesmo do desastre aqui abordado, constitui 

relevante elemento presente não apenas no cotidiano dos habitantes dos diversos municípios do 

estado, mas também sobre diversas formas de vida, como fauna e flora, reforçando a 

necessidade de ampla discussão em torno dos riscos e benefícios que abarcam esse segmento 

econômico, considerado pela população local como de grande importância para o 

desenvolvimento regional. 

Além disso, o impacto sobre a vida de uma gama gigantesca de pessoas55, que se 

processou em decorrência do rompimento da barragem, lança luz sobre a responsabilidade dos 

agentes envolvidos na referida atividade, permitindo reflexão sobre os custos e riscos sociais 

ou ambientais, que inevitavelmente devem ser levados em consideração, e comparados aos 

benefícios gerados pela atividade, bastante explorada pelo setor privado, no contexto brasileiro. 

Nessa perspectiva, a visita de campo, realizada ao longo da elaboração dessa pesquisa, 

tornou possível a verificação não apenas da dimensão do impacto, mas também propiciou o 

contato direto com pessoas que vivenciaram, este que, até o momento, é considerado o maior 

desastre ambiental ocorrido em território brasileiro. 

Conversas com lideranças dos atingidos constituíram fator fundamental para a 

compreensão de diversos meandros do caso, propiciando uma percepção abrangente e realista 

do drama vivido por todo o conjunto de pessoas atingidas, livre da intermediação de quaisquer 

meios de comunicação, colaborando significativamente para o êxito dos resultados obtidos. 

Por outro lado, a interação com representantes da Fundação Renova, porta-voz das 

empresas responsáveis pela administração da barragem rompida, permitiu a percepção dos 

esforços direcionados para a reparação dos inúmeros danos causados pelo desastre, trabalhado 

que demanda o efetivo papel social da comunicação organizacional em contextos dessa 

natureza. 

                                                           
55 O número de habitantes da Bacia do Rio Doce é de 3,2 milhões. 
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Nesse sentido, sabe-se que os processos que englobam algumas demandas, como por 

exemplo, o reassentamento de uma comunidade, são morosos gerando ansiedade por parte dos 

atingidos. Portanto, a atuação da Fundação Renova e de seus colaboradores deve estar atenta às 

expectativas dos atingidos que, diante das várias dificuldades geradas pelo desastre, anseiam 

pelo ressarcimento material de suas perdas, assim como pela retomada de suas vidas em 

condições pelo menos próximas à realidade anterior ao ocorrido. 

Percorrer o trajeto da lama foi fundamental para viabilizar a aproximação entre a 

pesquisadora e o objeto de estudo, ampliando com isso a percepção das especificidades de cada 

cidade atingida, assim como toda a diversidade de situações apresentadas na extensão da vasta 

área envolvida. 

No início do percurso da lama, como constatado ao longo de toda a exposição, dentre 

os principais problemas destaca-se os estragos físicos causados, incluindo mortes humanas56, 

nos respectivos distritos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, além da cidade 

Barra Longa. Ao atingir os demais municípios, por meio dos afluentes e do próprio rio Doce, a 

lama causou vários outros danos, como a falta e, posteriormente, comprometimento da 

potabilidade da água em Governador Valadares, Colatina e Regência, como também o impacto 

negativo no cotidiano de pescadores, comunidades ribeirinhas e grupos indígenas que tinham 

suas vidas completamente ligadas ao curso de água.   

Outras questões elucidadas ao longo do trabalho de pesquisa foram os impactos 

causados não apenas de forma direta, mas indireta também, como os milhares de 

desempregados, por causa da suspensão das atividades da empresa e pela acentuada queda nas 

receitas originárias dos impostos recolhidos pela Samarco, em nível municipal, estadual e 

federal. A esses danos, somam-se os causados aos objetos e prédios históricos datados desde o 

século XVIII, todos perdidos com o desastre.  

Quanto ao processo de comunicação da Fundação Renova com os atingidos, diretos e 

indiretos, a pesquisa identificou aspectos positivos e negativos. Os pontos considerados 

positivos abrangem a organização, metodologia e disponibilidade dos colaboradores da 

Fundação para atender às demandas. Já entre os pontos negativos se encontram o 

distanciamento entre a hierarquia que detém o poder de decisão em relação aos atingidos 

propriamente ditos, existente no organograma da entidade, gerando insatisfações que poderiam 

ser mais rapidamente solucionadas. 

                                                           
56 Exclusivamente em Bento Rodrigues. 
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A principal forma de comunicação da Fundação Renova com os atingidos é presencial, 

por meio de reuniões de GTs (grupos de trabalhos), fóruns ou pessoalmente, sendo que a 

utilização das redes sociais se dá principalmente pelo WhatsApp e Facebook, segundo 

informação da Fundação Renova. 

Vale ressaltar algumas dificuldades estruturais inerentes ao contexto regional, como por 

exemplo, a ausência de sinal de celular no distrito de Paracatu de Baixo. Nesse sentido, o 

deslocamento dos atingidos para a área urbana proporcionou a eles acesso à internet e 

consequentemente às suas redes sociais, de forma mais intensa, possibilitando sua comunicação 

com a Fundação Renova. 

No que diz respeito à conduta corporativa e Responsabilidade Social Empresarial, se 

nos primeiros momentos do desastre foram apontadas diversas falhas que colocaram em 

discussão o papel e a responsabilidade da Samarco, na atualidade, com base no estudo, 

verificou-se uma tentativa de reverter esse quadro. 

Observou-se que a Fundação Renova tem buscado atuar dentro dos preceitos da RSE, 

com apoio da comunicação organizacional, contemplados nas ações da Fundação Renova. No 

entanto, para a maioria dos funcionários entrevistados a Fundação é uma organização finita e 

que existirá somente durante o período de recuperação das áreas degradadas. 
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ANEXOS 

 
Anexo 01 - Parecer com aprovação do CEP – Comitê de Ética e Pesquisa: 
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