
a_Ponte

conexão
de saberes

revista
#3novembro

2020



Essa licença permite que você compartilhe, remixe, aprimore e 
adapte este trabalho não comercialmente, desde que você credite 
a_Ponte e licencie suas novas criações sob os mesmos termos.

apresentação
“antes fosse mais

leve a carga”

Com o objetivo de analisar, a partir de uma perspectiva crítica, as narrativas 
hegemônicas produzidas sobre os desastres-crime da Vale, trazemos um breve ma-
terial, em parceria com o CRIAB (Grupo de Pesquisa e Ação em Conflitos, Riscos e 
Impactos Associados a Barragens - Unicamp), que aborda as disputas em torno dos 
territórios e da memória.

Quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz? 
Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem? 

Ele era filho de alguém, e tinha filho e mulher? 
Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa.

“Dor. Perda. Corte. Ruptura. Desolação. Inconformismo. Medo. Raiva. Silêncio.” 
“Como são retratadas as dores nos jornais? A quem se dá voz quando se retrata uma 
tragédia de tamanha magnitude? Quem se torna protagonista?” O que circula pela 
mídia hegemônica hoje, 5 de novembro de 2020, quando rememoramos os 5 anos 
do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana?! São “reparações, acordos 
e indenizações” feitas pela Vale aos atingidos pelos rompimentos. Em contrapartida, 
pouco espaço de voz é dado à população.

Soma-se a isso a construção de um Memorial, financiado pela Vale, às vítimas do 
rompimento da barragem de Córrego do Feijão. Ele faz parte do verniz que tenta 
apagar o emblemático rejeito marrom-avermelhado que manchou lugares, vidas 
e memórias, e que, segundo eles, permitirá que a “lama saia de nossos corações”. 
Sairá?

As notas de todos os artigos estão reunidas no final da revista. Lá você encontra 
também um pouquinho sobre cada um que colaborou com a elaboração dessa 
edição.

Conexão de saberes é o nome, mas também a missão, e foi construída com bastante 
carinho e a muitas e ancestrais mãos, corpos, mentes.

Boa leitura!
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foto da capa

córrego Fundão
Mariana(MG)

Foto: Júlia Pontes (2016)



você encontra
nessa edição:

1_o paradoxo da 
essencialidade

7_mineração e território:
lutas e resistências

10_a dor da gente não sai
no jornal

14_sustentabilidade na vale:
teoria e prática

18_subjetividade e discurso:
o memorial para as vítimas de 

brumadinho, uma leitura possível
22_notas

26_equipe de elaboração

... além de fotos e poesias

Bento Rodrigues
Mariana (MG)

Foto: Pedro Salomão (2016)a_Ponte



Bento Rodrigues
Mariana (MG)

Foto: Pedro Salomão (2016)

novembro 2020 página 1

QUANTO VALE?
Talita Gantus

Uma mancha marrom imensa, num país 
marcado essencialmente por cavas lavra-
das e pastos latifundiários, é tinta 
barata abundante. Matéria-prima. Delí-
rios e desastres são interpretados em 
livres manipulações digitais que enga-
nam no fundo eles mesmos. Navegamos 
todos no mesmo barco. Não existe vida 
num planeta morto. Não existe fora num 
sistema fechado. ENTROPIA! Elementos 
misturam-se em uma tela dividida. SINER-
GIA! O que serão? Commodities! DISTOPIA! 
Vidas simples não importam, mas todos 
param para ver. LETARGIA! Olhares sensi-
bilizados pelo susto deixam marcas que 
logo são esquecidas pela burguesia que 
dita as regras. Corações intocáveis! O 
que está sendo feito com os povos origi-
nários desta América do Sul? Tratados 
como colonizados temos sido escraviza-
dos para sustentar a mesma freguesia 
burguesa que desmata e mata nosso cer-
rado para alimentar bois que deitarão 
em seus pratos do outro lado do mundo. 
O que faremos com a história desta Amé-
rica do Sul quando não houver mais 
nenhum futuro para eles, que somos 
todos nós? Uma bandeira flameja nas 
mãos de um homem nu que corre da 
onda reacionária a que estamos força-
dos a viver. Corre pra onde? Pro nada, 
pois é isto que resta àqueles que não 
herdarão os lucros das mineradoras e 
dos latifúndios que só deixam devasta-
ções que não salvarão ninguém. Nem eles 
mesmos. Quanto VALE uma mancha 
marrom num país desta América do Sul? 
Quanto VALE a morte num planeta vivo?



o paradoxo da essencialidade
por Talita Gantus e Bárbara Zambelli
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A humanidade transforma os recursos 
naturais da Terra desde o paleolítico, 
com as pedras lascadas de sílex ou 
obsidiana como facas e pontas de 
flecha, argila como potes cerâmicos 
e ocre como pigmento. Os materiais 
utilizados e sua forma de emprego 
e produção foram mudando de 
acordo com a oferta natural de 
cada ambiente, domínio das tecno-
logias de extração e processamento, 
ordenamento socioeconômico e ge-
opolítico. Atualmente, os bens mine-
rais estão presentes em quase tudo 
no nosso cotidiano, desde a comida 
que comemos (na forma de adubos 
minerais, sal de cozinha), à casa 
que moramos (minerais agregados, 
cimento, ferro, aço), ao smartphone 
que utilizamos.

Voltando um pouco na história, as 
grandes navegações deram início 
a uma nova fase de exploração 
e comércio mundial de recursos. 
Pau-brasil. Cana de açúcar. Café. 
Ouro. Ferro. Gado. Soja. Mudam-se 
os produtos, mas a exploração dos 
recursos naturais da América Latina 
e África desde a invasão europeia 
no século XVI segue a mesma lógica: 
garantir o progresso e avanço da 
civilização ocidental  e promover 
desenvolvimentos tecnológicos no 
antigo continente - embora com 
desigualdades internas -, enquanto  
deixa terras arrasadas ao sul do 
globo pelos impactos socioambien-
tais dessa exploração. O processo 
se complexificou, foi modernizado, 
foram introduzidas novas tecnologias 
para acelerar a circulação, mas a 
lógica de acumulação de capital 
permanece a mesma, e hoje acres-

centamos o prefixo neo a esse modus 
operandi secular: o [neo]colonialismo.

O setor de mineração no Brasil respon-
de por cerca de 4% do PIB e sua con-
tribuição para o saldo da balança co-
mercial foi de 50% no primeiro semestre 
de 20201, mesmo em meio à pandemia 
de COVID-19. Onze substâncias respon-
dem por mais de 99% de toda a produ-
ção brasileira de minerais metálicos. 
São elas: ferro, cobre, ouro, alumínio, 
níquel, manganês, estanho, nióbio, 
zinco, cromo e vanádio (em ordem 
decrescente de participação). O ferro 
foi o campeão absoluto, com 58,2% do 
valor total do comércio mineral, movi-
mentando o equivalente a 93,9 bilhões 
de reais em 20192.

Apesar de movimentar bilhões de reais 
anuais, a Compensação Financeira 
pela Exploração dos recursos Minerais 
- CFEM - é ínfima (até 3,5% do lucro 
líquido anual para minério de ferro3) 
em relação aos inúmeros impactos so-
cioambientais4 que acarretam - e não 
tem uma destinação precisa - como, 
por exemplo, investimentos na diversifi-
cação dos setores produtivos.  Com a 
desoneração fiscal concedida pela Lei 
Kandir, o Estado deixa de arrecadar, 
anualmente, milhões de reais com a 
mineração5. Com isso, a exploração e 
a exportação de minérios atuam para 
estabelecer a posição de país capita-
lista periférico e dependente6, que nos 
coloca em extrema vulnerabilidade 
macroeconômica. Para além disso, é 
preciso se questionar sobre a essencia-
lidade da mineração quando se viven-
cia um modo de produção que vê a 
natureza como potenciais valores de 
uso, por um interesse único e exclusivo 



4 voltas na Terra

CFEM
2019¹

Fe - outros

Fe - Vale
R$ 2.531.750.288

R$ 647.032.561

R$ 989.460.127

outras 
substâncias
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o total de minério de ferro extraído pela Vale em 2019 contabilizou 
71,9% de todo o ferro extraído no Brasil. Isso corresponde a 289.215.656 

toneladas¹ - ou 5.233.988 vagões de minério, o suficiente para dar 

600 US$³ 82,7 US$4

o minério, ao contrário da banana, é finito. Isso significa que ele só dá uma
safra - não pode ser plantado novamente. Segue, então, uma comparação
de preços pela tonelada (primeiro trimestre de 2019) 

minério a preço de banana?

O valor da CFEM paga pela Vale
em 2019 sobre a exploração do

minério de ferro é 4x maior do
que orçamento total do

Ministério do Meio
Ambiente²

A arrecadação total de CFEM em 2019
foi de R$ 4.168.242.976¹, sendo a 
participação do ferro 
84,48% desse total

¹ Anuário Mineral Brasileiro 2020 (Agência Nacional de Mineração)
² “Orçamento para 2020 divulgado pelo governo para Ministério do Meio Ambiente é de R% 561,6 milhões de reais - 
em 2019, foram 633,5 milhões”. Disponível em: <https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/09/06/ministerio-do-
-meio-ambiente-ja-planeja-cortar-ate-faxina.htm>
³ Preço médio entre as diferentes variedades de banana. Disponível em: <https://www.noticiasagricolas.com.br/co-
tacoes/frutas/banana-nanica-prata-ceasas>
4 Dados do relatório financeiro da Vale. DIsponível em: <http://www.vale.com/PT/investors/information-market/finan-
cial-statements/FinancialStatementsDocs/IFRS%204T19_Final_PT.pdf>

orçamento
MMA² 2019

4x



“entre rios e ruas”
Belo Horizonte (MG)
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em seus valores de troca7 - ou, o quanto 
é possível lucrar por meio de sua explora-
ção8. De todo o ouro extraído no Brasil, 
50% vai para jóias e 30% para o mercado 
financeiro9. De qual essencialidade esta-
mos falando?

A exaustão das jazidas mais superficiais 
e em locais com mais acesso à logística 
levou ao avanço da chamada fronteira 
de expansão mineral - também conheci-
da como fronteira de conflitos socioam-
bientais. Dessa maneira, a mineração 
foi adentrando nos territórios brasileiros, 
derrubando florestas, construindo barra-
gens, estradas, ferrovias, e mudando 
drasticamente a relação das comunida-
des com aqueles territórios10. Juntamente 
com o empreendimento minerário, vem 
também o aumento dos índices de vio-
lência, criminalidade e prostituição11. Au-
mentam, também, os conflitos pela terra 
e pela água. Comunidades tradicionais, 
povos indígenas e assentamentos rurais 
sofrem migração forçada. 

O início do século XXI foi marcado pelo 
crescimento da indústria mineral brasileira, 
impulsionada pelo “boom das commodi-
ties”.12 Esse modelo de desenvolvimento 
econômico, focado em manter o superá-
vit primário a partir do equilíbrio da balan-
ça comercial, prioriza as exportações de 
produtos do setor agromineral a transfor-
mações estruturais das bases econômicas. 
Um resultado do “pós-boom” da extração 
mineral foi o alteamento sistemático de 
várias barragens de rejeito e, consequen-
temente, do volume de sedimentos nelas 
contidos. Com a queda do preço das 
commodities, as mineradoras aumentaram 
o ritmo da exploração para manter o 
lucro dos acionistas.13

Minas Gerais conheceu ao menos dois 
desfechos similares dessa mesma história:14 
em 5 novembro de 2015, o rompimento 
da Barragem do Fundão, em Mariana, sob 
responsabilidade das mineradoras Samar-
co, Vale e BHP Billiton. 

Esse, o maior crime ambiental - ecocídio15 
- da história desse país, resultou na morte 
de 19 pessoas, além do despejo de cerca 
de 33 milhões de toneladas cúbicas de re-
jeito de mineração de ferro na cabeceira 
da bacia do Rio Doce, o segundo rio mais 
importante de Minas. 

O segundo grande desastre-crime ocor-
reu em 25 de janeiro de 2019, quando a 
Barragem da Mina do Córrego do Feijão, 
também de responsabilidade da Vale, se 
rompeu, liberando 13 milhões de m³ de 
rejeito, matando 245 pessoas e deixando 
25 desaparecidas. Dessa vez, o rio atingi-
do foi o Paraoapeba, afluente do rio São 
Francisco, um dos maiores e mais impor-
tantes do Brasil. 

Esses dois rompimentos causaram danos 
e prejuízos socioambientais - materiais, 
imateriais e simbólicos - sem precedentes 
na história.   Para além das pessoas já atin-
gidas pela lama e pelo complexo minera-
dor, os residentes próximos a barragens 
com risco de rompimento - como Itabira, 
Antônio Pereira e Macacos (distrito de 
Nova Lima), todos em MG - enfrentam o 
constante impacto psicossocial de convi-
verem com o risco iminente e permanen-
te de serem soterrados pela lama. 
 
Apesar da narrativa midiática hegemôni-
ca veicular as “reparações, acordos e in-
denizações” feitas pela Vale aos atingidos 
pelos rompimentos, recorrendo a uma 
estratégia de publicidade muito utilizada 
dentro do mercado extrativista, pouco 
espaço de voz é dado à população. 
Nesse sentido, surgiram veículos de comu-
nicação alternativos construídos pelos 
atingidos com uma participação social 
plural - um deles é o Jornal Sirene.16 Afinal, 
como “quem possui a linguagem possui 
o mundo que essa linguagem expressa e 
que lhe é implícito”,17 a disputa de poder 
nos territórios tem, na posse das narrativas, 
uma ferramenta de dominação. E assim, 
por séculos, se sustenta a colonização, 
reinventada em neo, transmitindo a 



“entre rios e ruas”
Belo Horizonte (MG)
Foto: Bárbara Zambelli

Mina de Capão Xavier
Nova Lima (MG)
Foto: Bárbara Zambelli (2020)
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a história de descobrimento das Américas 
[ou seria encobrimento de Abya Ayala?18] 
e o suposto pacífico escambo de biodiver-
sidade nativa por bens de consumo [espe-
lhos e sapatos?].

“Nesse mundo compartimentado, mani-
queísta, de estátuas: estátua do general 
que efetuou a conquista, do engenheiro 
que construiu a ponte”,19 do ditador 
militar [conivente com práticas de tortura 
e assassinatos] que governou o país,20 
as manifestações simbólicas no espaço 
geográfico têm uma importância funda-
mental na sustentação das narrativas. 
Além de vinculadas à identidade local, 
as estátuas, as homenagens materiais, os 
memoriais preservam o poder e o discurso 
da memória oficial. Trata-se de contrapor 
ao recalcamento da memória do trauma 
uma memória ativa que transforma o pre-
sente.21 Essa memória, que se dá por meio 
de intervenções coletivas no espaço 
público, reorganizam o campo simbólico 
de modo a ressignificar os restos deixados 
pelo evento traumático.22

O vídeo de apresentação do projeto ar-
quitetônico do memorial pode ser aces-
sado no link: <bit.ly/memorialVale>.  

É nessa ressignificação do desastre-crime 
do rompimento da barragem de Bruma-
dinho que estende-se a disputa pela 
memória oficial, aqui simbolizada pela 
construção, pela Vale,23 de um memorial 
“em nome das vítimas que se foram e das 
que permanecem”. Para a escolha do 
projeto, foram convocados “arquitetos de 
renome nacional”. “O projeto foi pensado 
para gerar no visitante uma experiência 
de reflexão sobre a memória e a dor que 
o rompimento causou”. No memorial, 
entretanto, o rompimento da barragem é 
evocado como se fosse fruto de um erro 
humano, e não a peça de uma lógica es-
pecífica [e global] de funcionamento do 
modelo de exploração mineral capitalista 
e neocolonial: o de injustiça e racismo 
ambientais. 

É nesse cenário de disputa da palavra sim-
bólica que apresentamos uma tentativa 
de mostrar o outro lado da história. Os ver-
dadeiros “avanços” civilizatórios são avan-
ços nas possibilidades de simbolização do 
Real.24  

novembro 2020
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O MAIOR TREM DO MUNDO
Carlos Drummond de Andrade

Matilde (ES)
Foto: Bárbara Zambelli

O maior trem do mundo
Leva minha terra
Para a Alemanha
Leva minha terra

Para o Canadá
Leva minha terra

Para o Japão
O maior trem do mundo

Puxado por cinco locomotivas a óleo diesel
Engatadas geminadas desembestadas

Leva meu tempo, minha infância, minha vida
Triturada em 163 vagões de minério e destruição

O maior trem do mundo
Transporta a coisa mínima do mundo

Meu coração itabirano
Lá vai o trem maior do mundo
Vai serpenteando, vai sumindo

E um dia, eu sei não voltará
Pois nem terra nem coração existem mais.
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mineração e território: lutas e 
resistências
por Ana Paula Leal Pinheiro Cruz

Os últimos episódios de rompimento 
de barragens de rejeitos em Mariana 
(2015) e Brumadinho (2019), ambos 
em Minas Gerais, nos alertam para a 
dimensão dos impactos da atividade 
minerária desenvolvida até então. As 
consequências, além dos processos 
pela busca de justiça e reparação 
pelas diversas vítimas fatais, seguem 
ainda interferindo nos modos de 
vida das comunidades atingidas e 
apresentando incertezas sobre a 
capacidade de regeneração dos sis-
temas ecológicos afetados. Porém, é 
importante ressaltar que os impactos 
da atividade minerária são anteriores 
aos rompimentos. Antes mesmo da 
sua instalação esses empreendimen-
tos interferem sobre as localidades, 
reconfigurando os territórios, causan-
do e acirrando conflitos com violên-
cia física e simbólica à população, 
atentando sobre a garantia dos 
direitos das comunidades, gerando 
perdas significativas na biodiversida-
de local, alterações geomorfológi-
cas, contaminação e assoreamento 
de corpos d’água, supressão de 
vegetação, dentre outros. 

Esse cenário não é novo. A relação 
da América Latina com a mineração 
remonta a um passado colonial 
baseado na escravidão e no genocí-
dio indígena.1 Desde o século XVI, a 
extração mineral segue moldando os 
territórios, a paisagem e os diversos 
modos de vida presentes, em proces-
sos que desterritorializa populações 
em favor de um certo “desenvolvi-
mento”. Cria-se, assim, uma hierarqui-
zação de valores, onde se pressupõe  

uma diferenciação entre os direitos e 
as culturas dos povos.2 Por um sistema 
de acumulação de capital que se 
destina a poucos, diversas comunida-
des têm sido expropriadas de suas 
terras, privadas do acesso à água 
e impossibilitadas de realizar suas prá-
ticas cotidianas, tendo seus assenta-
mentos desconsiderados em estudos 
prévios de viabilidade e sendo invisibi-
lizadas em tomadas de decisões que 
interferem diretamente na garantia 
de seus direitos mais básicos.  

Nas duas últimas décadas, o modelo 
neoextrativista3 intensificou esse cená-
rio, reforçando a assimetria ambiental, 
ecológica e política entre os países 
do sul e do norte global,4 tornando 
indispensável um debate mais claro e 
aberto com a sociedade.

O conceito de território, originado e 
amplamente discutido na geografia, 
atualmente, caracteriza-se não só por 
uma delimitação física espacial, como 
também pelas relações de poder e 
pelas ações de atores envolvidos em 
suas dinâmicas cotidianas, engloban-
do os movimentos de conflitos, lutas e 
resistências.5 A conotação social que 
se agregou ao território é importante 
na busca pela compreensão da 
dimensão da apropriação e das estra-
tégias de dominação realizadas pela 
atividade minerária, por exemplo. Pois, 
além de interferir fisicamente, através 
da reorganização espacial, da cons-
trução de infraestrutura viária e, ainda, 
na descaracterização da paisagem 
local promovida nos processos de am-
putação das montanhas (como o 
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Pico do Cauê, em Itabira), a atividade 
minerária atua também de maneira sub-
jetiva, interferindo nos modos de vida, no 
sentido de pertencimento e reconheci-
mento que as pessoas das comunidades 
possuem entre si e com o lugar. Não raro, 
encontram-se relatos que denunciam 
o desprezo pelos tecidos sociais historica-
mente estabelecidos pelas relações de 
vizinhança em arranjos espaciais de reas-
sentamentos de comunidades atingidas.6

Os dados colhidos pela Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT), no período de 2004 a 
2018, mostram que houve um aumento 
considerável de conflitos relacionados à 
mineração a partir de 2010, principalmen-
te nos estados do Pará, Minas Gerais, 
Maranhão e Espírito Santo. Além do 
direito sobre a terra, mais da metade dos 
episódios de conflitos se relacionam ao 
direito e acesso à água,7 substância fun-
damental à vida. Ainda, sobre o estado 
de Minas Gerais, é possível perceber que 
em territórios dominados pela mineração 
concentram-se, paralelamente, altos índi-
ces de vulnerabilidade social e degrada-
ção ambiental8 - o que contrapõe parte 
do discurso que associa a mineração a 
um desenvolvimento econômico, local e 
sustentável.

As reconfigurações espaciais, os proces-
sos de desterritorialização e as influências 
sobre os modos de vida e uso do solo 
seguem fazendo parte da dinâmica 
minerária - ao que alguns relatos indicam, 
mesmo após episódios trágicos como os 
rompimentos de barragens. A influência 
da mineração persiste e se materializa 
nos rearranjos e na reorganização do 
espaço, deixando clara a sobreposição 
do poder hegemônico e dos interesses 
privados sobre os territórios e sobre as co-
munidades. Cabe a nós questionarmos: 
até quando? 
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A montanha pulverizada
Carlos Drummond de Andrade

A cada volta de caminho aponta
uma forma de ser, em ferro, eterna,
e sopra eternidade na fluência.
Esta manhã acordo e não a encontro,
britada em bilhões de lascas,
deslizando em correia transportadora
entupindo 150 vagões,
no trem-monstro de 5 locomotivas
– trem maior do mundo, tomem nota –
foge minha serra, vai,
deixando no meu corpo a paisagem
mísero pó de ferro, e este não passa.

Chego à sacada e vejo a minha serra,
a serra de meu pai e meu avô,

de todos os Andrades que passaram
e passarão, a serra que não passa.

Era coisa de índios e a tomamos
para enfeitar e presidir a vida

neste vale soturno onde a riqueza
maior é a sua vista a contemplá-la.
De longe nos revela o perfil grave.

corrego do Fundão
Mariana (MG)

Foto: Júlia Pontes (2016)
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a dor da gente não sai no jornal
por Marco Túlio Pena Câmara

Quantas pessoas sem nome, 
quantas pessoas sem voz?
Morreu debaixo da lama, 
morreu debaixo do trem?

Ele era filho de alguém, e tinha 
filho e mulher?

Isso ninguém quer saber, com 
isso ninguém se importa

Parece que essas pessoas já 
nascem mortas

E pra quem olha de longe pas-
sando sempre por cima

Parece que essas pessoas não 
têm valor

São tão pequenas e fracas, 
deitando em camas e macas

Sobrevivendo, sentindo tristeza 
e dor

(Gabriel Contino e Ricardo Cruz 
– Gabriel o Pensador e Tato)

Quando Chico Buarque entoou o 
verso que dá título a este texto, o 
contexto até poderia ser outro do 
que o adquirido aqui, mas o sentido 
se mantém o mesmo: Como são re-
tratadas as dores nos jornais? A quem 
se dá voz quando se retrata uma 
tragédia de tamanha magnitude? 
Quem se torna protagonista? Este 
texto parte dessas e outras reflexões 
decorrentes da minha dissertação de 
mestrado,1 que analisou a cobertura 
midiática local acerca da maior 
tragédia-crime socioambiental do 
país: o rompimento da barragem de 
Fundão da Samarco (Vale/BHP), em 
Bento Rodrigues, subdistrito de Maria-
na, em 5 de novembro de 2015. 

Os impactos dessa tragédia são 
sentidos até hoje, exatos cinco anos 
depois. Vidas perdidas, comunidades 
que não foram refeitas, esperança 
que ainda persiste latente. 

Bento Rodrigues deixou de ser desco-
nhecida, mas também deixou de existir. 
Mariana passou a ser o luto de Minas 
Gerais. Pior do que ser “apenas um 
quadro na parede”, como dizia Drum-
mond sobre Itabira, é perceber que não 
há paredes, não há quadros, não há 
casas. Agora, é tudo lama, com histórias 
soterradas, vidas inundadas, pertences 
abandonados. Só resta dúvida. Tristeza. 
Dor. 

Nesse cenário, ouvir as vozes de pessoas 
pertencentes aos lugares atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão, 
em diferentes perspectivas, é colocar 
em prática o valor humano e social de 
situações emergentes e urgentes, como 
metaforiza Boaventura de Sousa Santos.2 
É nesse sentido que estão inseridas as 
narrativas midiáticas e representações 
que elas acabam por eternizar, com 
diferentes abordagens sobre um mesmo 
tema. A isto, quando se escolhe o que 
vai se retratar, os estudos de comunica-
ção chamam de enquadramento. 

O primeiro paradigma a ser quebrado 
para se realizar uma análise de cobertu-
ra midiática é a imparcialidade jornalísti-
ca. Considerar a mídia apenas como 
fonte de informação, passada de forma 
objetiva, é ignorar o papel do sujeito 
que produz e reporta essa notícia, uma 
vez que essa pessoa carrega valores e 
opiniões que determinam a produção 
de um conteúdo, agregando pontos de 
vista e subjetividade à informação. 

Dessa forma, encontramos, de um lado, 
as mídias consideradas comerciais e 
hegemônicas, pertencentes a grandes 
conglomerados midiáticos e econômi-
cos; e, de outros, consideradas indepen-
dentes e contra-hegemônicas, as
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A TV não fala nada, mas deles 
a gente devia esperar o quê?

Tragédia desenfreada
Morre bicho, morre gente e 
gente tentando esconder.

(Emílio Dragão - Djambê)

“Quem cuida de nós?”

que visam retratar o que normalmente 
é silenciado de diversas maneiras. Além 
de ser marginalizada pelo sistema, a 
população atingida, nesse caso, ainda 
é invisibilizada pela grande mídia, que a 
silencia como exercício da manutenção 
do poder. 

O jornalismo deve(ria), portanto, embar-
car numa onda de resistência, nadando 
contra essa corrente de segregação, 
emergindo como um mecanismo 
capaz de fazer circular novos discursos.3 
Além do acesso à informação, a Comu-
nicação enquanto um direito humano4 
também está relacionada à representa-
ção e alternativas de mídias, discursos e 
vozes antes silenciadas.5

Ao se propor uma cobertura diferente 
da observada na grande mídia e 
valorizar a perspectiva dos atingidos da 
tragédia em Mariana, a cobertura do 
jornalismo local evidencia as necessida-
des e experiências locais, considerando 
a relevância da territorialidade nesse 
processo de representação. O foco 
da cobertura no cidadão assume o 
compromisso de levar a informação a 
quem, historicamente, não teve acesso 
a ela.

Daí surgiu a necessidade de uma mídia 
local mais representativa e bem feita, 
que respeite e atenda às necessidades 
da sociedade em que está inserida. 
Assim, os jornais populares se tornam 
as principais fontes para notícias locais 
e funcionam como “porta-vozes” da 
população à qual representam. 

Bento Rodrigues

Mariana (MG)

Foto: Pedro Salomão (2016)
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Essa, por sua vez, procura nesses veícu-
los informações de interesses pessoais, 
que afetam o dia-a-dia naquela locali-
dade, buscando se ver retratada nos 
jornais locais.6

É nesse sentido que apresento, aqui, três 
exemplos de coberturas jornalísticas que 
abordam problemas locais, nas quais a 
população atingida pelos rompimentos 
de barragens assume o protagonismo, 
e não as empresas (como observado 
na grande mídia): Lampião,7 Curinga8 
e A Sirene9. Essa abordagem jornalística 
busca responder às inquietações provo-
cadas na sociedade em que se insere, 
procurando atender seus anseios de visi-
bilidade e fazer a cobertura de assuntos 
que sejam de seus interesses, para além 
da pura exposição e exploração de 
suas mazelas e sentimentos. 

Os dois primeiros são produtos laborato-
riais do curso de Jornalismo da Universi-
dade Federal de Ouro Preto, sediado 
em Mariana, MG. A revista e o jornal 
têm uma periodicidade específica e 
são feitas por turmas distintas. Para a 
cobertura especial, cada veículo fez 
uma edição única, com publicação 
em janeiro de 2016. Mais do que prática 
acadêmica, eles serviram como porta-
-vozes da comunidade e como fonte de 
informação crítica e contextualizada, 
abordando as diversas relações de 
poder que culminaram no rompimento 
da barragem, como a influência política 
e econômica para as licenças de uso e
 

 

legalização da construção e manuten-
ção da barragem no vilarejo.

Já A Sirene nasce como uma construção 
coletiva para atender aos anseios da po-
pulação de Bento Rodrigues/Mariana. Por 
se tratar de um jornal feito pela própria 
comunidade, baseado nos princípios da 
comunicação comunitária, o veículo se 
firmou como o principal meio de comuni-
cação da população de Bento, que 
passou a usar o espaço para se expressar, 
informar e documentar as suas próprias 
narrativas.

Como jornalismo local, as produções 
aqui apresentadas cumprem o papel de 
trazer à tona os impactos que afetam a 
região, assim como também buscam res-
ponder às inquietações da população. 
Nesse sentido, acredito em uma proposta 
de reinvenção do jornalismo (enquanto 
ofício), buscando promover o debate e 
divulgar outros olhares sobre a realidade 
que nos cerca, uma vez que ela é plural 
e de multissignificados. 

Veículos como os citados acima podem 
ser a esperança e o exemplo de um 
jornalismo mais humano, voltado para a 
comunidade, valorizando o papel do jor-
nalismo local para a representatividade e 
a preservação da identidade da região 
na qual se insere. O jornalismo tem um 
forte papel combativo, de cobrança e, 
principalmente, como guardião da me-
mória dessa tragédia tão devastadora. 
Para que ela nunca seja esquecida.

 

Bento Rodrigues

Mariana (MG)

Foto: Pedro Salomão (2016)



córrego Fundão

Mariana(MG)

Foto: Júlia Pontes (2015)
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Brumadinho está sujo,

O que devemos fazer?

A lama levou,

Assassinou,

Matou.

Por onde a lama passou, 

Nada sobrou, 

Nada,

Nada.

O sol parece que foi embora,

A chuva não conseguiu lavar a 

terra.

E agora?

preservado e cuidado por quem está 

ao seu redor

novembro 2020

tudo mudou após a lama
Ana Júlia Bastos
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sustentabilidade na vale:
teoria e prática
por Daniel Neri

“Logo que comecei na 
presidência, pensei como era 

o estado das barragens. Se 
houvesse outro acidente como 
o de Mariana, a minha gestão 
seria curta. Não sei se esse tra-

balho foi feito depois de Maria-
na ou já era assim, mas hoje as 
barragens estão impecáveis.” 

Fábio Schvartzman, ex-presi-
dente da Vale, em novembro 
de 2018, cerca de dois meses 

antes do massacre de 272 pes-
soas pela lama da Barragem 

de Córrego do Feijão).1

 
“A Vale tem como um de seus 

pilares estratégicos incorporar a 
sustentabilidade aos seus negó-

cios a partir da construção de 
legados econômicos, sociais e 

ambientais e da mitigação dos 
impactos de suas operações. 

Por isso, buscamos construir 
laços fortes e duradouros 

com os públicos com os quais 
nos relacionamos, investir na 

mitigação dos efeitos de nossas 
atividades, trabalhar com altos 
padrões éticos, ter uma gestão 
transparente e contribuir ativa-

mente para avanços relaciona-
dos a meio ambiente, biodiver-

sidade e desenvolvimento 
sustentável.2

ragem de córrego do Feijão, em Bruma-
dinho; mas, não somente. As recentes 
reclassificações de riscos de barragens 
promovidas pela portaria 13/2019 da 
Agência Nacional de Mineração e 
pela lei 23.291/19 do Estado de Minas 
Gerais, que alteraram as normas vigen-
tes no que diz respeito às medidas de 
segurança de barragens de rejeito de 
mineração, revelam como a atuação 
da Vale produz e acelera conflitos que 
revelam o caráter predatório da ativida-
de da empresa, ao contrário do que 
ela tenta mostrar por meio do seu verniz 
de empresa sustentável e ambiental e 
socialmente responsável. Um fator que 
agrava a disputa territorial em relação 
aos negócios da companhia é o fato de 
suas plantas de mineração de ferro em 
Minas Gerais encontrarem-se em uma 
região densamente povoada. A região 
conhecida como Quadrilátero Ferrífero 
abarca 27 municípios e 3 milhões de 
habitantes. Atualmente, saem de suas 
jazidas 64% de todo o minério de ferro 
produzido no Brasil, o equivalente a 366 
milhões de toneladas em 2018.3 

Nesses territórios se encontram os princi-
pais casos de conflitos socioambientais 
brasileiros, consequência dos maiores 
desastres já produzidos pela atividade 
minerária, quais sejam, aqueles conse-
quentes dos rompimentos das barragens 
de Fundão, em Mariana, em novembro 
de 2015, e de Córrego do Feijão, em 
Brumadinho, em janeiro de 2019. 

Embora esses desastres tenham sido 
catastróficos, eles revelam apenas parte 
dos problemas advindos das atividades 
da empresa. Essas contradiões se torna-

O agravamento dos conflitos observa-
dos na bacia do rio Doce após o 
rompimento da barragem de Fundão, 
em Mariana, se relaciona com outros 
conflitos, como os associados à tragé-
dia advinda do rompimento da bar-
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ram ainda mais evidentes a partir das 
mudanças promovidas nas normas que 
regulam as medidas de segurança de 
barragens de rejeito de mineração e 
classificações de riscos, motivadas pelo 
rompimento da Barragem de Córrego 
do Feijão - a resolução nº 4, de 15 de 
fevereiro de 2019 da ANM, a lei 
23.291/19 do Estado de Minas Gerais de 
25 de fevereiro de 2019 e portaria 
13/2019 da Agência Nacional de Mine-
ração de 8 de agosto de 2019. Desde 
então, 37 barragens tiveram seus funcio-
namentos paralisados ou interditados, 
populações inteiras foram subitamente 
declaradas como estando em área de 
elevado risco de morte, ou, como eufe-
misticamente se trata, em zonas de auto 
salvamento (ZAS). Milhares de pessoas 
em diversas cidades passaram a ter que 
realizar treinamentos de evacuação em 
massa, centenas de famílias tiveram que 
deixar suas casas, e, até o momento, 
não sabem se, e nem quando, poderão 
retornar a seus lares.
 

Em 28 de março de 2019 a defesa civil já 
contabilizava mais de mil migrantes 
forçados em função dessas modifica-
ções, uma situação que o Projeto Ma-
nuelzão,4 da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), denominou como 
terrorismo de barragens: “Não houve 
nenhuma mudança significativa no 
cenário, como grandes chuvas ou 
abalos sísmicos. O que mudou foi a 
postura de empresas, que não se arris-
cam mais a assinar laudos de estabilida-
de para essas estruturas. O resultado é 
um terror generalizado entre aqueles 
que moram perto dessas barragens ou 
dependem de cursos d´água que estão 
próximos a elas.” 

“Mas qual vantagem a empresa tira 
disso?”, pergunta Klemens Laschefski em 
artigo contundente sobre as estratégias 
de acumulação da Vale nos últimos 
anos.

córrego Fundão

Mariana(MG)

Foto: Júlia Pontes (2016)
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suas plantas minerárias no Quadrilátero 
Ferrífero.

Ele reivindica vários autores para analisar 
esses conflitos, dentre eles Harvey e  
Rosa Luxemburgo, e forja o conceito 
que ele intitula de “grilagem oculta” (ou 
hidden landgrabbing), baseado na ideia 
de acumulação por despossessão: “Os 
resultados apresentados indicam que as 
empresas de mineração estão instalan-
do novas formas de acumulação por 
despossessão, por meio da articulação 
com as instituições do Estado. Embora 
essas tendências já tivessem sido inicia-
das antes dos desastres de Mariana e 
Brumadinho, pudemos observar, depois 
deles, uma aceleração considerável na 
flexibilização da legislação e na manipu-
lação de quase todas as instituições 
sociais e da população.”7

Observa-se, com isso, que o discurso de 
sustentabilidade aliado ao desenvolvi-
mento, mantido pelas empresas de 
mineração - com foco especial para a 
Vale -, em nada condiz as práticas cor-
porativas da empresa. O verniz de uma 
corporação preocupada com a conser-
vação dos recursos naturais e o desen-
volvimento sustentável não encontra 
nenhuma correspondência com a forma 
com que são tratadas as populações 
residentes nos territórios em que a mine-
radora atua. Como as sirenes de alerta 
que tocam de maneira indiscriminada 
[por um “desacerto técnico”], ignorando 
os efeitos psicossociais que se instalam 
nos moradores do entorno das barra-
gens, gerando uma situação de pânico 
generalizada e permanente. As práticas 
reais da empresa, ocultadas pela mídia 
hegemônica, apontam muito mais para 
estratégias de despossessão, manipula-
ção e controle dos meios legais e infrale-
gais que garantam, em última instância, 
a manutenção de seus interesses [priva-
dos] nos territórios onde atua.

O pesquisador argumenta que “é impor-
tante lembrar que as barragens que 
estão atualmente classificadas como de 
alto risco são exatamente aquelas que a 
empresa pretende descomissionar. Para 
possibilitar a extração a seco do minério 
dos resíduos depositados, os reservató-
rios têm que ser drenados. Para isso, a 
empresa constrói, primeiro, diques con-
vencionais abaixo das barragens perigo-
sas para coletar a água proveniente da 
drenagem. Para viabilizar esse projeto, a 
Vale tem que fazer duas coisas: comprar 
terra e obter as licenças necessárias. A 
mera delimitação das zonas de auto 
salvamento já levou a uma redução 
considerável dos preços dos imóveis, o 
que, obviamente, facilita a sua aquisi-
ção.”5 

Sem nenhum motivo aparente ou critério 
racional apresentado, sirenes tocaram 
em Macacos (distrito de Nova Lima), 
Barão de Cocais e Itabira, onde a Vale 
alega ter sido tocada por engano: “A 
Vale informou na noite desta quarta-fei-
ra (27/03) que foi disparado um sistema 
de alerta em Itabira. O acionamento em 
Itabira foi um desacerto técnico. Portan-
to, não há situação de emergência 
nesta localidade e nem necessidade de 
que as comunidades da região sejam 
evacuadas. Assim que a situação foi 
identificada, a correção foi imediata-
mente feita pela área técnica. A Vale 
reitera que não houve alteração no 
nível de segurança das barragens de 
Itabira e que os moradores da cidade 
podem manter a tranquilidade.”6

Há uma série de evidências que indicam 
a pertinência das hipóteses apontadas 
pelo pesquisador alemão que há vinte 
anos estuda conflitos socioambientais no 
Brasil. Ele revela que a empresa atua por 
vias infralegais e extralegais em diversas 
instâncias do Estado brasileiro a fim de 
expropriar os moradores do entorno de 
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Rio de lama, Doce, agora amargo. Vem de Ma-
riana, desceu rejeito não tem pra ninguém e 
varre cama, e sonho e segue tudo pro além e 
diga Vale, quanto vale a vida de alguém?

Rio de lama, Doce, agora amargo. Vem de Ma-
riana, desceu rejeito não tem pra ninguém e 
varre cama, e sonho e segue tudo pro além e 
diga Vale, quanto vale a vida de alguém?

Monstro desceu corredeira (dizimando tudo a 
sua frente)
Não tem medo de ninguém (de investigação nem 
de autoridade)
Quase toda realeza (através do financiamento 
de campanha)
Foi comprada com vintém.

Sai da frente camarada, lixo tóxico não dá pra 
beber.
Querosene nem gelada, olha o nível dessa 
gente procê vê.
A TV não fala nada, mas deles a gente devia 
esperar oquê?
Tragédia desenfreada, morre bicho, morre 
gente e gente tentando esconder.

"O Rio? É doce.
A Vale? Amarga.
Ai, antes fosse
Mais leve a carga.

Entre estatais
E multinacionais,
Quantos ais!

A dívida interna.
A dívida externa
A dívida eterna.

Quantas toneladas exportamos
De ferro?”

Quanto Vale? 
Emílio Dragão (com citação do poema "Lira 

Itabirana" de Carlos Drummond de Andrade)

Bento Rodrigues
Mariana (MG)

Foto: Pedro Salomão (2016)
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Dor. Perda. Corte. Ruptura. Desola-
ção. Inconformismo. Medo. Raiva. 
Silêncio. Como criar condições para 
que os sentidos que se instalam a 
partir de um desastre-crime como o 
rompimento da barragem de Córre-
go do Feijão, em Brumadinho, MG, 
em 2019, sejam mostrados, rememo-
rados, enquanto um espaço de 
luta, de resistência e de memória, 
assim como enquanto espaço onde 
se lida subjetivamente com as dores 
do luto e das perdas incontáveis, 
indizíveis, múltiplas?

Há muitas formas de lidar com acon-
tecimentos como o mencionado. 
Sabe-se que não há receita, mas o 
gesto certamente depende de uma 
construção coletiva em que, neces-
sariamente, aqueles que sofreram o 
desastre-crime estejam envolvidos 
nessa construção como sujeitos e 
não como objetos a serem ditos e 
conformados - tanto no sentido de 
pretensamente amparados e satisfei-
tos pela medida quanto no de ter 
seu luto formatado entre árvores e 
concreto. 

Assim, apesar de a Associação dos 
Familiares de Vítimas e Atingidos 
pelo Rompimento da Barragem 
Mina Córrego do Feijão Brumadinho 
(Avabrum) ter selecionado o terreno 
no qual o memorial sobre o desastre 
será construído e as famílias terem 
escolhido entre dois projetos, a partir 
de votação, com o apoio técnico 

da arquiteta e urbanista Jurema de 
Sousa Machado (ex-presidente do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional [IPHAN]), e do museólogo Mar-
celo Mattos Araújo (ex-presidente do 
Instituto Brasileiro de Museus [Ibram])1, 
levantamos um questionamento: até 
que ponto uma intervenção externa 
- sem interrogar  aqui a competência 
técnica dos arquitetos que elaboraram 
a proposta - retrata a singularidade de 
um acontecimento em determinado 
território? Ainda, se um projeto  como 
esse é idealizado por pessoas que não 
conhecem (ao que tudo indica) os sujei-
tos afetados pelo rompimento da barra-
gem, não ocorre aí uma estereotipação 
e um silenciamento do sofrimento? 
Pode-se afirmar categoricamente que 
essa construção é feita em nome das 
“vítimas que se foram e das que perma-
necem”? Ou ainda, pode uma constru-
ção concebida  pelos responsáveis 
de um desastre-crime fazer o trabalho 
subjetivo de luto e de deslocamento de 
sentidos pelas vítimas de “erros brutais”, 
como a narração da peça publicitária 
aponta?

O que  nos move neste artigo é obser-
var de que forma o Memorial de Bruma-
dinho é narrado e quais efeitos de senti-
do decorrem da peça publicitária2 que 
o anuncia para o mundo.  É a partir, 
então, desse material - impecável, 
é preciso dizer, do ponto de vista de 
marketing - que fazemos nossa leitura 
dos muitos sentidos que se apresentam 
na proposição de sua construção. 

subjetividade e discurso: o me-
morial para as vítimas de bru-
madinho, uma leitura possível
por Claudia Pfeiffer, Giulia Mendes Gambassi e Sônia Regina da Cal Seixas
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Bento Rodrigues
Mariana (MG)
Foto: Pedro Salomão (2016)

Vamos destacar aqueles que nos permi-
tem uma entrada de compreensão 
naquilo que se instala com o projeto, 
como a presença de uma divisão que 
se faz pela linguagem entre um “nós”, 
difuso, e um “eles”, marcadamente 
referenciando as vítimas (“as que se 
foram e as que permanecem”). De 
antemão, destacamos que essa regula-
ridade discursiva parece corroborar o 
que aqui apontamos: como o Memorial 
pode falar em nome de um grupo que 
é tratado como “eles”, como aqueles 
que não estão diretamente envolvidos 
na construção simbólica desse espaço?

No início da peça, o Memorial é narrati-
vizado enquanto um espaço de ressigni-
ficação da dor - e de uma dor que não 
tem como acabar. Se a dor não cessa, 
mas pode ser ressignificada, premissa 
com a qual concordamos, também é 
preciso dizer que as razões da dor são 
múltiplas, afetando e impactando as 
subjetividades de modos distintos. No 
entanto, é produzida uma homogenei-
dade da dor e de seus efeitos, circuns-
crevendo esse lugar de significação à 
perda material de vidas, silenciando 

- apesar de afirmar que é preciso “escutar 
aqueles que não foram ouvidos” - outros 
sentidos possíveis presentes entre as víti-
mas, como a dor que se pode sentir pela 
injustiça, pela opressão, pela perda de 
um presente enquanto comunidade ex-
trativista e de um futuro que já não pode 
ser imaginado ou planejado do mesmo 
jeito. Assim como pela impotência frente 
a relações de força inscritas em um modo 
de produção em que determinadas 
subjetividades não têm espaço para dizer 
e fazer de outra forma que não aquela 
já pré-configurada pelo sistema em que 
se inscrevem de modo inescapável. Um 
sistema que pode vir a soterrar vidas na 
lama. Poderíamos afirmar, então, que 
o que se quer com esse memorial seria 
administrar publicamente os sentidos da 
dor e as razões pelas quais essa dor se faz 
presente? 

Ao mesmo tempo a peça publicitária 
textualiza uma relação entre esse “nós” 
difuso (Vale? Arquitetos? Sociedade? 
Humanidade?) e um “eles” (vítimas), ela 
individualiza as relações inscritas na pre-
sença de barragens de mineração e dá 
um sentido ao rompimento da barragem. 
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O que é chamado de “registro inegável 
da realidade acontecida” parece reduzir 
à performance arquitetônica as possíveis 
realidades significadas e experienciadas 
pelas vítimas do desastre-crime. 

Vejamos, então, alguns recortes da tex-
tualidade da peça publicitária que nos 
permitem estabelecer algumas relações 
- italicizamos pontos focais em cada 
excerto: “[a dor] nos exige uma profun-
da humildade e a escuta daqueles 
que não foram ouvidos”; “serão planta-
dos 272 ipês amarelos para que cada la-
mento possa ser ouvido”; “a entrada do 
memorial já revela sua missão: recebe 
visitantes e nos faz refletir: quantos erros 
brutais constroem um desastre?”; “as 
jóias das famílias receberão, assim, a luz 
que faltou naquele dia”; “as áreas de 
permanência se estendem para fora e 
se abrem para as árvores, abraçando 
a nossa nostalgia”; “dali, partimos para 
nossa caminhada de lembranças e me-
mórias”; “a grande cabeça que sente e 
que chora, [...] a simbolizar o homem em 
sua falha”; “de seu olhos geométricos, 
derrama o pranto, nosso gesto mais 
humano ao nos depararmos com o 
impacto da perda”; “enfim, a lama sairá 
de nossos corações”.3

Repetimos, aqui, os pontos focais de 
nosso primeiro gesto de reflexão  no 
que diz respeito ao “nós” marcado na 
narração: nos exige; nos faz refletir; nossa 
nostalgia; nossa caminhada; nosso gesto 
mais humano; nos deparamos; nossos 
corações. Essa série de enunciados faz 
com que nos perguntemos: 

quem seria esse “nós” que 
precisa refletir? 

São os mesmos que caminharão, que 
têm nostalgia, que executam os gestos 
mais humanos do luto (chorar, lamentar 
sua perda, enterrar seus mortos), que se 
deparam com o impacto brutal de sua  
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privação e de cujos corações sairá a 
lama? 

Há uma dispersão nessa primeira pessoa 
do plural que produz o efeito de con-
-fundir a instituição que faz o Memorial 
com aqueles que são homenageados 
por ele. Essa con-fusão permite que a 
instituição responsável pelo desastre se 
coloque junto daqueles que sofreram e 
sofrem com o rompimento por meio de 
um traço de humanidade dividida entre 
a empresa e as vítimas. 

Se, de um lado, se produz o efeito de 
poder se dizer a partir de um lugar 
comum, por outro, produz-se o efeito 
de individualizar e humanizar o que fez 
com que a barragem se rompesse: o 
conjunto de erros brutais que constroem 
um desastre-crime; a grande cabeça 
que simboliza o homem em sua falha. 
É como se o rompimento da barragem 
fosse fruto da somatória de homens que 
erram e falham - e que errar é humano 
- e não da ordem de um tipo específico 
de funcionamento que a política de mi-
neração, com suas barragens, impinge 
aos territórios, à paisagem, aos morado-
res e também às suas vítimas. Esse efeito 
se refaz e se condensa na afirmação 
de que o memorial trará, a cada 25 de 
janeiro, a “luz que faltou” naquele 25 de 
janeiro. Foi a luz que faltou? 

Com dizeres como esse, apaga-se o 
funcionamento histórico, político, econô-
mico e social da política de mineração, 
naturalizando, humanizando e individua-
lizando o rompimento da barragem. 
Como se fosse um simples acidente de 
percurso, como se não pudesse ter sido 
previsto e evitado.

O que vemos, então, no Memorial - ou 
ao menos em sua discursivização na 
peça publicitária - é o apagamento 
de uma estrutura de injunções sócio-his-
tóricas. Como efeito disso, desresponsa-
biliza-se e normaliza-se a lógica de 
exploração que se instaura em nossa 
sociedade, individualizando as práticas: 
o erro é significado como sendo indivi-
dual, a dor é significada como sendo 
individual e é dita como passível de su-
peração a partir da construção do Me-
morial. Há uma aparente possibilidade 
de travessia ou superação do ocorrido 
a partir dessa construção, que termina 
em um grande campo aberto com um 
lago, espelho d’água, que, segundo 
essa narrativa, permitirá que a “lama 
[saia] de nossos corações”. Sairá? Que 
reflexos esse espelho pode apontar? 
Que outras formas de honrar memórias 
e responder a comunidades atingidas 
por desastres-crimes deveriam ser pen-
sadas? Convidamos, você, leitor/a, a 
questionar.
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territorial e subjetividade.

Ana participou como redatora do artigo 
“mineração e territórios: lutas e resistências”

Atualmente ela trabalha como consultora 
independente e pesquisadora em tópicos 
relacionados principalmente ao carste (mas 
não exclusivamente), como espeleologia, 
hidrogeologia e geomorfologia. Desde 2017, 
participa como redatora voluntária do blog 
Geology for Global Development (GfGD), 
hospedado no site da European Geoscien-
ces Union. Em 2020, passou a integrar a 
Comissão de Geoética da Sociedade Brasi-
leira de Geologia (SBG) e o Early Carrer 
Scientist Team, da Associação Internacional 
para Promoção de Geoética (IAPG).

Bárbara se encarregou do design gráfico e 
da diagramação da revista, além de partici-
par como fotógrafa, editora, revisora, e 
redatora do artigo de abertura “o paradoxo 
da essencialidade”, juntamente com Talita 
Gantus.  

Talita é mineira, atual-
mente residente em 
Campinas. Cientista por 
paixão, educadora por 
inspiração e otimista por 
natureza.  Geóloga 
pela Universidade Fede-

Bárbara é engenheira 
geóloga (Universidade 
Federal de Ouro Preto / 
University College Cork), 
espeleóloga e comuni-
cadora científica. 
Desde o início da 

equipe de elaboração
talita gantus

bárbara zambelli

Ana é mineira formada 
em Arquitetura e Urba-
nismo (Universidade 
Federal de Juiz de Fora), 
mestra em Urbanismo

ana paula leal
pinheiro cruz
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Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais. No doutorado em Linguística Aplica-
da na Universidade Estadual de Campinas, 
busca entender as novas formas de ativismo 
que as mídias atuais suscitam. Encontrou 
afeto e sede por justiça no Grupo de Pesqui-
sa e Ação em Conflitos, Riscos e Impactos 
Associados a Barragens (CRIAB), como parte 
do Grupo de Educação e Sociedade. Acre-
dita em uma comunicação mais humana e 
um jornalismo mais social. 

Marco participou como redator do artigo “a 
dor da gente não sai no jornal”

látero Ferrífero em Minas Gerais. Mestre em 
História das Ciências pela Fafich, UFMG 
(2011). Licenciado em Física pela UFMG 
(1995), com especialização Lato Sensu em 
Ensino de Ciências (Física) pela Faculdade 
de Educação (1996). Professor de Física no 
Instituto Federal de Educação Científica e 
Tecnológica de Minas Gerais (IFMG campus 
Ouro Preto), atuando como professor no 
curso de Licenciatura em Física e de Ensino 
Técnico Integrado. Integra a Frente Mineira 
de Luta das Atingidas e dos Atingidos pela 
Mineração (FLAMA/MG), o Grupo de Pesqui-
sa e Ação em Conflitos Riscos e Impactos 
Associados a Barragens (CRIAB/Unicamp) e 
o Sinasefe/MG.

Daniel participou como redator do artigo 
“sustentabilidade na Vale: teoria e prática”

Doutorando em Política 
Científica e Tecnológica 
pela Unicamp, vem 
estudando os conflitos 
conflitos socioambien-
tais oriundos da ativida-
de minerária no Quadri-

Marco é mineiro, jorna-
lista pela Universidade 
Federal de VIçosa e 
mestre em estudos de 
linguagem pelo Centro

marco túlio
pena câmara

daniel neri

que atua como pesquisadora no Laborató-
rio de Estudos Urbanos do Núcleo da Criati-
vidade da Unicamp. Suas pesquisas são 
ancoradas na Análise de Discurso nas 
seguintes áreas: Saber Urbano e Linguagem; 
História das Ideias Linguísticas; Divulgação 
Científica. Tem trabalhado nas temáticas 
das Políticas Públicas de Ensino; Políticas 
Públicas de Saúde; Mudanças Climáticas. É 
membro do CRIAB – Grupo de Pesquisa e 
Ação em Conflitos, Riscos e Impactos Asso-
ciados a Barragens, integrando o GT Educa-
ção e Sociedade. 

Cláudia participou como redatora do artigo 
“sustentabilidade na Vale: teoria e prática”, 
juntamente com Guilia Mendes e Sônia 
Seixas.

(2018) e licenciada em Letras - Português 
(2013) pela mesma universidade. Atualmen-
te pesquisa representações de identidade 
de sujeitos que passaram por deslocamento 
forçado (refugiados, entre outros) articulan-
do discussões linguísticas, filosóficas e psica-
nalíticas. Ademais, desenvolve a análise dos 
corpora produzidos pelo viés discursivo-des-
construtivo (CORACINI, 2007). Tem interesse 
por questões relacionadas a: exclusão 
social, minorias e estudos de gênero. É 
coordenadora do grupo de pesquisa GEDIS 
(Grupo de estudos sobre Discurso, Intersec-
cionalidade e Subjetividade) (CNPq), parti-
cipando de outros como o CRIAB (Grupo de 

Claudia é Linguista com 
pós-graduação na área 
da Análise de Discurso. 
Sua formação foi feita 
no Instituto de Estudos 
da Linguagem da 
Unicamp, instituição em

Giulia é doutoranda no 
programa de Linguística 
Aplicada da Universida-
de Estadual de Campi-
nas (Unicamp). É mestra 
em Linguística Aplicada 

claudia pfeiffer 

guilia mendes
gambassi
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Sônia é Pesquisadora do 
Núcleo de Estudos e 
Pesquisas Ambientais – 
NEPAM/UNICAMP, e sua 
atual Coordenadora. 
Graduada em Ciências

sônia regina da
cal seixas

of Photography em 2015 e foi escolhida duas 
vezes para o Emerging Immigrant Artist 
Program pela New York Foundation for the 
Arts. Seus interesses são influenciados pela 
psicologia, questões sociais e políticas públi-
cas, nas quais ela possui um mestrado. Seu 
trabalho foi exibido em várias mostras coleti-
vas em Nova York, Los Angeles, Miami, Filadél-
fia, Guatemala e Buenos Aires. Trabalhou 
como negociante de minério de ferro, 
empresária e para o governo de Buenos Aires 
antes de se dedicar às artes. Atualmente, ela 
se dedica a um projeto socioambiental sobre 
mineração. Essa atividade está profunda-
mente enraizada no estado brasileiro de 
Minas Gerais, que corre no sangue de quase 
todos os cidadãos - incluindo o dela.

Júlia participou como fotógrafa.

 NINJA e do Coletivo Jornalístico Olho de 
Peixe.

Pedro participou como fotógrafo.

 Pesquisa e ação em Conflitos, Riscos e 
Impactos Ambientais associados a Barra-
gens), o NÓS-OUTROS - Linguagem, Memó-
ria e Direitos Humanos, (2018-presente), o E 
por falar em tradução (2019-presente) e o 
Vozes (In)Fames: exclusão e resistência 
(2016-presente)

Giulia participou como redatora do artigo 
“sustentabilidade na Vale: teoria e prática”, 
juntamente com Claudia Pfeiffer e Sônia 
Seixas.

 Biológicas (UFMT), Mestre em Sociologia e 
Doutora em Ciências Sociais, ambos pelo 
(IFCH/UNICAMP). Realizou Pós-doutorado na 
University of Reading/Walker Institute Clima-
te System Research/Real Estate and Plannin-
g/ HBS (UK, 2013). É docente permanente do 
Doutorado em Ambiente e Sociedade 
(NEPAM-IFCH-UNICAMP), e do Programa de 
Pós-graduação em Planejamento de Siste-
mas Energéticos (FEM-UNICAMP). As áreas 
de atuação predominantes são Sustentabili-
dade, Mudanças Ambientais, Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (SDGs), Inclu-
são Social e Direitos Humanos. É Bolsista de 
Produtividade/CNPq e líder do Laboratório 
de Mudanças Ambientais, Qualidade de 
vida e Subjetividade - LEMAS (CNPq 
-NEPAM-UNICAMP). É membro do CRIAB – 
Grupo de Pesquisa e Ação em Conflitos, 
Riscos e Impactos Associados a Barragens, 
integrando o GT Educação e Sociedade.

Sônia participou como redatora do artigo 
“sustentabilidade na Vale: teoria e prática”, 
juntamente com Claudia Pfeiffer e Guilia 
Mendes.

Júlia mora em Belo 
Horizonte, e atualmente 
é candidata a MFA na 
Columbia University em 
Nova York.  Formou-se 
no International Center 

Pedro é paulista, e 
está cursando Bacha-
relado em Comunica-
ção Social - Jornalis-
mo na Universidade 
Federal de Viçosa. 
Participou do Mídia 

julia pontes

pedro salomão



Construiremos, a partir daqui, uma educação para a sustentabilidade so-
cioambiental. Uma educação para outro mundo possível. Faremos com que
as ações aqui propostas promovam uma reflexão, por parte da sociedade ci-
vil, das universidades, do poder público e do setor privado, sobre seu papel 
nessa construção.

Seremos a bússola que aponta para
esse novo mundo possível!

Entendemos que a conscientização socioambiental não é um resultado 
imediato da aquisição de conhecimento sobre os processos naturais. É, 
na verdade, uma reflexão filosófica e política, carregada de escolhas 
históricas que resultam na busca de uma sociedade sustentável.

Buscamos, por meio da valorização de saberes locais, promover debates 
produtivos e costurar redes. Disponibilizamos ferramentas, conhecimen-
tos e metodologias para a participação e o envolvimento das pessoas em 
suas realidades locais, como cidadãs e cidadãos conscientes do meio que 
nos cerca.

Temos como práxis pedagógica uma relação dialética, recíproca e horizon-
tal. A educação como forma de ação concreta no mundo, feita por sujeitos 
concretos, a partir de uma reflexão sobre uma realidade visando transfor-
má-la.

Somos uma organização 
não-governamental e dese-
jamos atuar na mediação 
de conflitos provenientes 
da gestão do espaço e do 
manejo dos recursos 
naturais, mitigando, 
por meio de ações 
de fato estruturais, 
os impactos socio-
ambientais resultan-
tes desses processos.

Sobre a_Ponte

Nos apresentamos 
a vocês por meio 
de uma plataforma 
colaborativa que 
tem como principal ob-
jetivo construir pontes. 
Produzimos e divulgamos 
conteúdos geocientíficos 
[e socialmente relevantes] 
em linguagem acessível.

colagem:
Milena Magoga
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acesse nossas redes em
linktr.ee/a_Ponte

conexão:


