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Resumo
Este trabalho busca problematizar os processos de expulsões agenciados pela
indústria

extrativo

mineral

sobre

populações

vulnerabilizadas

socialmente

e

economicamente e que ocupam áreas ricas em recursos minerais. Este estudo propõe
a produção de um produto audiovisual a partir de acontecimentos gerados pósrompimento da barragem de Fundão em Mariana/ MG. Neste caso, o território é visto
abordando-se questões materiais e subjetivas, físicas e existenciais das populações
atingidas. Trata-se de reconhecer a potência do audiovisual como instrumento de
denúncia. Este material é produzido à luz dos conceitos de expulsão, zonas de ressaca
e fabulação desenvolvidos por Saskia Sassen, Simone Cortezão Freire e Gilles
Deleuze, respectivamente.
PALAVRAS CHAVE : Territórios Minerados, Expulsões, Rompimento da barragem de
Fundão, Audiovisual, Fabulação.

Abstract
The following essay aims to problematize the process of the expulsion of vulnerable
populations by the mineral extractive industry; populations who occupy areas rich in
mineral resources. Therefore, this study proposes a production of an audiovisual
product which is a deletion tool for the rupture of Barragem de Fundão at Mariana/MG.
Moreover, we understand by territory all the subjective and material aspects as well as
its physical and existential issues on affected populations ; “ Expulsion”, “ Zonas de
Ressaca” and “Fabulation” developed by Saskia Sassen and Gilles Deleuze,
respectively.
Key words : Mining Territories, Expulsion, rupture of Barragem de Fundão, Audiovisual,
Fabulation.
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Introdução

Este

Trabalho

Final

de

Graduação

tem

como

temática

principal

a

problematização das ações, agenciamentos e dispositivos de poder utilizados pela
indústria extrativo mineral sobre os territórios e suas populações. Como produto, este
estudo propõe a produção audiovisual que aborde os acontecimentos gerados pósrompimento da barragem de Fundão em Mariana/ MG. No dia 5 de novembro de 2015,
esta barragem se rompeu liberando 60 milhões de toneladas de lama de rejeito de
mineração que foram despejadas na bacia do Rio Doce. O recorte deste produto
audiovisual é a condição dos atingidos frente as demandas neoliberais sobre os
territórios atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana. Entendemos território
tanto em suas questões materiais e subjetivas, físicas e existenciais. Ou seja, questões
acerca da paisagem, das moradias, e a psiquê das populações afetadas são as bases
para a criação de imagens de realidade.
Para este entendimento, são utilizados diferentes conceitos que buscam
problematizar o caso do rompimento da barragem não como um fator isolado, mas
inserido em uma dinâmica neoliberal global. Tais conceitos e noções constituem o
referencial teórico escolhido para subsidiar as análises pretendidas que fundamentam a
base crítica do produto audiovisual, objeto final deste trabalho. Dentre esses podemos
citar as noções de: Expulsão desenvolvida pela socióloga Saskia Sassen, Zonas de
Ressaca desenvolvida pela pesquisadora Simone Cortezão Freire, e o conceito de
Fabulação desenvolvido pelo filósofo francês Gilles Deleuze.
Dessa maneira, o produto audiovisual ficcional tem como objetivo a criação de
uma subjetividade em potência de denúncia. Sua necessidade encontra-se no crime
continuado que o rompimento da barragem instalou, e que vem se atualizando há três
anos do evento. Além disso, essa proposta de produção audiovisual envolvendo o tema
dos territórios minerados, especialmente o rompimento da Barragem de Fundão, está
associada a minha vivência junto aos atingidos por mais de dois anos, via projetos de
extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.
8

Os procedimentos metodológicos que organizam a elaboração deste trabalho
caracterizam-se pela revisão bibliográfica sobre o tema do neoliberalismo e a indústria
extrativo mineral no Brasil;

revisão bibliográfica sobre o desastre-crime do

Rompimento da Barragem de Fundão em Mariana no dia 05/11/2015, em seus
aspectos econômicos, políticos e sócio ambientais. A fundamentação teórica, como já
citada, caracteriza-se pelo estudo do conceito de expulsões na economia global
desenvolvido pela socióloga Saskia Sassen, estudo das noções de Zonas de Ressaca
desenvolvido pela pesquisadora Simone Cortezão Freire, e o conceito de Fabulação
desenvolvido pelo filósofo francês Gilles Deleuze. Em seguida, desenvolvem-se as
noções sobre a potência do audiovisual como instrumento de denúncia. Dando
prosseguindo as etapas metodológicas parte-se para a pré-produção (escrita do roteiro
e definição das locações), produção (realização das filmagens) e pós-produção
(edição, desenho do som e composições) do produto audiovisual.

No segundo capítulo deste estudo são abordados o contexto e os processos
históricos anteriores ao rompimento da Barragem de Fundão na região de Mariana/MG
e suas imediatas consequências no território pós-desastre. Relatos dos moradores
exemplificam as perdas e a constante submissão involuntária em que populações são
submetidas devido ao avanço do capital neoliberal sobre o território. Nessa
perspectiva, são traçados vetores conceituais que buscam perceber as dinâmicas
presentes na disputa territorial, as quais essas populações são submetidas. Neste
capítulo é apresentado o referencial teórico que irá subsidiar as análises que se
pretende elaborar na produção audiovisual.

No terceiro capítulo é explicitado através dos tópicos “ Gigantes da Terra” e “
Bicho-Homem, Homem-Bicho” a correlação entre os conceitos explicitados no segundo
capítulo e as experiências em campo. Com isso, elencamos pessoas/personagens
como pontos agregadores que sobrepõem o real daquele território. Neste terceiro
capítulo são apresentados os fatores que levarão as escolhas de signos de roteiro do
produto audiovisual. Sendo assim, os relatos aqui descritos buscam relacionar a
9

realidade encontrada em campo com o ato da ficção fabulatória.
No

quarto

capítulo

é

exemplificado/presentificado

a

reverberação

dos

acontecimentos pós-rompimento da barragem através da produção audiovisual. Neste
momento são apresentados os diversos signos presentes no produto audiovisual
visando a criação de uma ficção fabulatória. A narrativa se torna híbrida entre o
processo ficcional e o documental. A sobreposição das realidades captadas em campo
chega ao produto afim de criar uma experiência dentro das dinâmicas das populações
atingidas.
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Cap. 2 – Cabeça de ouro e pés de barro.
A terra onde se pisa, território dos pés e de seus moradores, é registro inerente das
marcas da história de populações, modos de vida e relações, entre elas mutualisto1
entre os seres e a natureza. Cidades, vilas, famílias e suas etnias constituem traços
subjetivos e relações afetivas com seus lugares de moradia e convívio social. A esfera
macro2, entendida como estrato onde ocorrem as relações econômicas e políticas na
qual o território é visto como alvo e recurso de interesse externo, neste caso a indústria
mineral, não toca a terra com seus pés. Como no vôo de Breno Augusto dos Santos3
no Pará, em 1967, o homem que vem de fora, ao invés de andar e correr os riscos do
tropeço, sobrevoa a terra com um só objetivo. Este homem não tocou a terra com seus
pés descalços; botinas separavam a carne da poeira. Em suas mãos, uma picareta
mirava golpes para que fosse “descoberto”, naquela terra avermelhada, uns dos
maiores complexos minerários mundiais: a Serra do Carajás4.

1

Mutualismo é uma interação (relação) entre duas espécies, em que ocorrem benefícios para ambas.

2

“[...] “Micro” refere-se à dimensão do processo de produção das formas de realidade a realidade em
vias de se constituir, se definir (territorializar) e ao mesmo tempo, em vias de se desmanchar
(desterritorializar). Realidade tanto individual quanto grupal ou coletiva. Enquanto “macro” refere-se à
realidade em suas formas constituídas — aqui também, tanto ao nível individual quanto grupal ou
coletivo. É na lógica das formas constituídas que se pensa em termos de um todo, de pólos em conflito
e/ou contradição — em suma, em relações de dominação. E esta lógica (macro) vale tanto para relações
de dominação entre Estado e Sociedade quanto para as relações de dominação do contexto de um
casal. ROLNIK, 2010 Apud MARQUES, 2010, pag. 82)
3

Geólogo. Responsável pela descoberta da reserva de minério de ferro de Carajás (1967), quando ainda
era empregado da Companhia Meridional de Mineração. Entrou para a Docegeo, ligada à Vale do Rio
Doce, em 1971, chegando à Presidência da empresa por duas vezes (1993-94 e 1995-97).
4

Grande cordilheira e acidente geográfico presente no sudeste do estado do Pará, no Brasil. Na área
da serra, desenvolve-se o Projeto Grande Carajás, um grande e ambicioso projeto de extração
mineral em operação. Anteriormente à colonização de origem portuguesa, esse território era povoado
pelos povos Karajá e Kayapó.
11

Figura 1 - Geólogo Breno Augusto dos Santos – Clareira na Serra dos Carajás, julho
de
1967.
Disponível
em
<https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/08/15/mineracao-nova-era-emcarajas/> Acessado em 24 de junho de 2018

Tal descobrimento alterou não somente a geografia da serra. Inúmeras
movimentações de terra, assoreamento de rios e desmatamentos em prol de uma
logística do capital, provocaram perdas ambientais e também sociais, como expulsões
ilegais de comunidades indígenas e quilombolas, como informa o relatório “Mineração e
violações de direitos: o Projeto Ferro Carajás S11D da Vale S.A”.5
Minas Gerais, não diferente de Carajás, e por sua vez mais antiga, carrega em
seu próprio nome o fardo de fendas em sua terra. Com precisões, nem sempre
cirúrgicas, suturas amarram fendas nos morros de sua topografia. O homem volta ao
seu estado fetal, buracos permitem acesso à terra prenha. Minérios impulsionam o
corpo a se arriscar entrar naquela forma ovalada, e como na gravidez, nem sempre o
corpo que sai está vivo. Este corpo não é o próprio, em sua maioria, o corpo a adentrar
é o corpo do outro.

5

Ver http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2016/03/plataforma-dhesca_carajas.pdf
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Historicamente, este corpo foi preto; trazido forçado. No caso da mineração no
Séc. XVIII em Vila Rica e Mariana/MG:
Esses sudaneses chamados pelos brancos de ‘’minas’’
foram trazidos, até 1730, de Gana (costa do Ouro e, a
partir de 1750, em maior parte do Dahomé, hoje Benim.
(MARTINS.1995, p. 125)

Corpo minerador, corpo com tecnologia própria; saberes acumulados ao longo
das gerações por sua etnia.
Por outro lado, vem se firmando o consenso de que os
sudaneses foram levados para as Minas Gerais em razão
de possuírem conhecimento técnico mais avançado e
estarem familiarizados com os trabalhos de mineração em
suas ‘’nações’’ de origem. (LUNA; COSTA; KLEIN. 2009,
p. 230)

Ao longo da história, muitos outros corpos foram adicionados. Corpos com
urgência. Corpos migrantes de outras regiões do próprio Brasil, em busca de uma
melhor condição de sobrevivência, nunca vivência. Como resultado dessa equação, a
terra é pisoteada, se torna oca e se enche em seus arredores de corpos vivos que ali
permaneceram. Como em um rizoma6, relações surgem longe de uma raiz única,
sendo esse surgimento conectado por infinitas conexões. Pessoas criam ligações
subjetivas e singulares com a terra que habitam, espaçadas pelo tempo com relação ao
motivo inicial de seus antepassados migrantes. Com o tempo, outras atividades
diversificam a economia local, em natureza e escala. Mas também como em um
rizoma, o macro, leia-se indústria extrativo mineral, exerce influência sobre o micro mas
sem o efeito reverso. Ou seja, comunidades são afetadas pelas indústrias minerárias
de forma a subjugá-las. Essa relação as coloca numa posição assimétrica de poder,

6

Segundo Deleuze e Guattari (1992:32) rizoma é um sistema aberto de conexões de multiplicidades e
de heterogeneidades. Deleuze e Guattari transformam a metáfora vegetal do rizoma em conceito
filosófico, em Rhizome, de 1976, retomado mais tarde em Mil Platôs, 1995. (Mille Plateaux, 1980). Eles
se opõem ao modelo arborescente e unitário do pensamento (piramidal), ao sistema árvore-raiz, e
propõem outro sistema, baseado na multiplicidade chamado Rizoma. Esse constitui, portanto, uma rede;
com ele se quebra a ideia – própria da árvore – de ordem e de hierarquia. Mas, diferentemente de outros
tipos de redes, o Rizoma não é simétrico, é heterogêneo, visto que as conexões se fazem por acaso, na
desordem. Os pontos de um rizoma não são fixos, deslocam-se, formando linhas, “linhas de fuga” ou de
“desterritorialização”. (MARQUES, 2010:121)
13

frente aos interesses dos agentes associados aos macropoderes. Estruturas verticais
são erguidas sob a égide do Aparelho de estado7. Pequenas comunidades são
submetidas às demandas dos macropoderes, sem que lhe sejam concedidas o direito a
existência e sim a situação de subsistência.
Em territórios ricos em recursos minerais, o que se observa, via de regra, é o
confronto entre o corpo material em luta e o luto de quem reivindica suas terras e uma
presença imaterial de um capital transnacional que impera e captura forças. Os
agenciamentos micropolíticos cotidianos das populações que reivindicam suas terras,
seu direito de ocupar, morar, trabalhar, produzir são colocados em posição contrária a
uma presença imaterial de um capital transnacional. Mas, o que o capital hegemônico
identifica e reconhece, é que as terras, muitas vezes ocupadas por esses povos rurais,
pretos e indígenas, são ricas em minério em seu subsolo. Para essas populações,
ocupar essas terras ricas em recursos é definir involuntariamente sua desterritorialização, seu nomadismo. O Direito Minerário brasileiro sustenta-se por
princípios básicos, sendo um deles, de matiz constitucional, referente ao qual as
riquezas minerais existentes no subsolo são de propriedade da União Federal (CF, art.
20, inciso IX e art. 176, § 1o). No Brasil, a exploração do subsolo possui primazia dos
interesses da mineração, sejam eles as áreas a serem lavradas, as cavas, terrenos
para construção de equipamentos, vias e depósitos de rejeitos, dentre desses, as
barragens8.

7

“[...] O aparelho de estado é um agenciamento concreto que efetua a máquina de sobrecodificação de
uma sociedade. Essa máquina, por sua vez, não é, portanto o próprio Estado é a máquina abstrata que
organiza os enunciados dominantes e a ordem estabelecida de uma sociedade, as línguas e os saberes
dominantes, as ações e sentimentos conformes, os segmentos que prevalecem sobre os outros. A
máquina abstrata de sobrecodificação assegura a homogeneização dos diferentes segmentos, sua
convertibilidade, sua traduzibilidade, ela regula as passagens de uns nos outros, e sob que prevalência.
Ela não depende do Estado, mas sua eficácia depende do Estado como do agenciamento que a efetua
em um campo social. (DELEUZE; PARNET, 1998:151). Apud MARQUES, 2010, pag. 98)
8

Uma barragem de rejeito é uma estrutura de terra construída para armazenar resíduos de mineração,
os quais são definidos como a fração estéril produzida pelo beneficiamento de minérios, em um processo
mecânico e/ou químico que divide o mineral bruto em concentrado e rejeito. O rejeito é um material que
não possui maior valor econômico, mas para salvaguardas ambientais deve ser devidamente
armazenado. Disponível em: < https://organicsnewsbrasil.com.br/meio-ambiente/o-que-e-barragem-derejeitos/>. Acessado em: 26 de novembro de 2018.
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A presença de um subsolo rico em minerais, no entanto, não é uma garantia de
que o lucro advindo de sua exploração irá promover melhores condições de vida para
as populações que ocupam essas áreas. Na maioria das vezes observamos o seu
inverso. No sistema econômico capitalista, tendo por recorte a indústria extrativominerária, o minério é recurso e capital, e nesse sentido o território é sobretudo capital.

2.1 – Territórios minerados, processos de expulsões de populações atingidas e o
rompimento da Barragem de Fundão em Mariana/MG.

No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de rejeitos de mineração do Fundão,
localizada em Mariana/MG, rompeu liberando 60 milhões de toneladas de lama de
rejeito de mineração que foram despejadas na bacia do Rio Doce. A estrutura
planejada para conter tudo que foi rejeitado pelos “homens que sobrevoam a terra”
recai sobre aqueles que a tocam com seus pés descalços.
O território que compreende desde Bento Rodrigues, distrito de Mariana/MG até
Regência/ES, tendo seu caminho condutor os rios Gualaxo do Norte, Rio do Carmo e a
Bacia do Rio Doce até sua foz, fora exposto a uma nova força. Todo rejeito mineral,
liberado e produzido pela Samarco S.A9, é fruto de um território submisso às urgências
do capital mineral.
A Barragem de Fundão, barragem rompida no dia 5 de novembro, não é um fato
isolado dentro da dinâmica extrativo mineral brasileira. Somente no estado de Minas
Gerais há 730 barragens instaladas. Destas barragens, 442 são de rejeitos ou resíduos
de minério. Somente no estado há 33 barragens que apresentam instabilidade. A
Barragem de Fundão, segundo a FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente) e o
DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), não apresentava risco de
rompimento. O Estado emitiu laudo afirmando que a Barragem de Fundão era estável.
9

Empresa mineradora controlada através de uma joint-venture entre a Vale S.A. e a anglo-australiana
BHP Billiton.
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Tal laudo10, que garantia a estabilidade, não se confirmou, e o resultado, foi o
rompimento da barragem.

Figura 2 Mapa do território atingido pelo rompimento da Barragem de Fundão, com destaque em
paracatu de Baixo e gesteira. Disponível em : < https://www.samarco.com/Mapa/> Acessado em 19 de
Dezembro de 2018.

Dentre os diferentes indicadores que compõe o desenho do desastre sóciotecnológico de Mariana, alguns vetores são mais relevantes. O pós-boom das
commodities11, no período entre os anos de 2003 e 2013, gerou números inflados. De
US$38 bilhões para US$277 bilhões foi o acréscimo nas importações globais das
commodities; o minério de ferro passou de US$32 para US$196 a tonelada. No ano de
2011, o preço do minério de ferro passou para a casa dos US$58. (MANSUR;
WANDERLEY; MILANEZ; SANTOS; PINTO; GONÇALVES; COELHO, 2016). Seguindo
uma lógica matemática proporcional temos que: quanto mais desvalorizado o produto
10

INVENTÁRIO DE BARRAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Fundação Estadual do Meio
Ambiente. 2014. Disponível em: <https://goo.gl/9taWMT>. Acessado em: 18 de junho de 2018.
11

Commodities são transações comerciais de produtos de origem primária na bolsa de valores, para se
referir a produtos de qualidade e características uniformes, que não são diferenciados de acordo com
quem os produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura
internacional.
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que se vende, menor será a obtenção do lucro líquido. Esta estrutura matemática não
se apresenta de forma sine qua non na lógica do mercado da indústria extrativo
minerária. Para a manutenção de tal lucro, mesmo em contexto de crise de mercado,
dispositivos de corte de custos e aumento de produção são acrescidos à equação
neoliberal. Toda essa movimentação gera uma consequente precarização das
condições de trabalho e segurança.

“ [...] a pressa para iniciar as operações no período de
preços elevados, levando ao uso de tecnologias inapropriadas e à
escolha de locais não adequados para a instalação dos projetos;
a pressão sobre as agências ambientais pela celeridade no
licenciamento, o que pode gerar avaliações incompletas ou
inadequadas dos reais riscos e impactos dos projetos; movimento
setorial de expansão, também durante o período de alta,
causando contratação de serviços de engenharia e consultoria a
preços mais elevados (aumentando o endividamento das firmas),
contratação de técnicos menos experientes ou sobrecarga dos
mais experientes (comprometendo a qualidade dos projetos ou a
execução das obras); e a intensificação da produção e pressão
por redução nos custos a partir do momento de retração dos
preços."(MANSUR; WANDERLEY; MILANEZ; SANTOS; PINTO;
GONÇALVES; COELHO. Apud: ZONTA; TROCATE. (Orgs) 2016.
p 20 - 21.)

Diante a retração do mercado chinês e medidas de investimento ocorridas
durante o aumento do boom das commodities, a empresa Samarco S.A, apresentou
constante endividamento a partir de 2009. Entre exemplos que ilustram medidas
adotadas pela empresa, podemos citar o Projeto Quarta Pelotização (P4P), que
acresceu a dívida para R$2,9 bilhões, dívida essa chegando a casa dos R$11,7 bilhões
em 2014. Com isso, a empresa comprometia parte de sua receita a passivos, ou seja,
61%

de

seu

patrimônio.(MANSUR;

WANDERLEY;

PINTO.

Apud:

MILANEZ;

LOSEKANN. (Orgs). 2016. p 51-53).

Uma estratégia de redução de custos é a relação empresa/trabalhadores. A
contratação de terceirizados, e sua consequente exposição a postos de trabalho de
maiores riscos, visa blindar e transferir a responsabilidade da empresa perante ao
corpo trabalhador. No caso da Samarco S.A. aproximadamente, dos 6.600
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funcionários, 56% são terceirizados, chegando a 59% em 2011. Além disso, é
importante ressaltar que no dia do rompimento, dos 14 trabalhadores mortos 13 eram
terceirizados, confirmando a condição mais exposta destes trabalhadores.

Observa-se que a flexibilização da legislação ambiental, a sobrecarga das
estruturas de barragens, a ausência de controle e fiscalização estatal, assim como
ausência de alertas sonoros e planos de emergência são alguns aspectos que
associados culminaram no rompimento de Fundão no dia 05 de novembro.

O rompimento gerou vulnerabilidade social e econômica das populações
atingidas,

seu

adoecimento,

fragmentação

de

relações
12

territorializações abruptas que produziram Zonas de Ressaca

familiares

e

des-

13

e Expulões . Essas

duas últimas noções serão desenvolvidas a seguir e serão utilizadas como ferramentas
conceituais a auxiliar na análise e problematização do evento/rompimento e na
produção audiovisual, produto deste trabalho.
Todo processo pós-rompimento da barragem de Fundão, não somente gerou
modificações drásticas no território físico, mas também alterou subjetividades,
discursos, memórias e afetividades, como é demonstrado a seguir em testemunhos
registrados através do projeto de extensão Narrativas Atingidas14.

12

Ver: FREIRE, Simone Cortezão. TERRAS REMOTAS: As ficções da economia e as Zonas de
Ressaca. Rio de Janeiro. 2017 . Esse conceito será melhor desenvolvido a seguir neste trabalho.
13

Ver : SASSEN, Saskia. Expulsões : Brutalidade e complexidade na economia global. 1.ed. Rio de
Janeiro/São Paulo: Paz e Terra. 2016.
14

O “Narrativas atingidas” é um Projeto de Extensão do DEARQ/ Departamento de Arquitetura e
Urbanismo da UFOP e aprovado pela PROEX/UFOP. Este projeto teve início em 2016 e foi criado a
partir do Rompimento da Barragem de Fundão em Mariana. Seu intuito é registrar por meio do
audiovisual aquilo que não é mostrado pelos meios de comunicação hegemônicos, de modo que as
pessoas atingidas sejam as protagonistas dos seus modos e condições de vida desde o rompimento.
Relatando as diferentes realidades que permeiam a atual situação, possibilitando a sua compreensão a
partir dos saberes e subjetividades dos próprios atingidos. Desde a criação deste projeto, integro a
equipe como bolsista e responsável pela produção audiovisual.
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Figura 3 - Cláudio, morador atingido do distrito de Gesteira/ Barra Longa/ MG.
Fonte: Acervo do Projeto de Extensão Narrativas Atingidas, PROEX,DEARQ/UFOP. 2017

E eu era morador daqui, já tinha 15 anos que eu tinha a
casa aqui. Era uma casa, eu e minha esposa, era uma casa que
me atendia muito bem. E a casa era bem arrumadinha, murada,
tinha portão eletrônico, gramado, jardim, cisterna pra abastecer a
casa com água. Foi tudo danificado e a partir desse momento a
gente não teve mais acesso aqui depois de tudo que aconteceu.
Eu tinha uma irmã que morava aqui do lado, a Silvana, eu vim
para aqui pra morar com ela e estudar, isso há 20 anos atrás. Um
amigo meu me vendeu o lote aqui do lado da casa dela, ele me
vendeu e foi pra São Paulo e eu fui para BH trabalhar.
Trabalhando lá que eu fui construindo aqui, foi mesmo juntando
uma pedra aqui, um tijolo ali, com muita dificuldade porque
construir uma casa bem "acabadinha" não é fácil, né?! E aí eu
levei mais ou menos 4 a 5 anos pra construir essa casa de sol a
sol. Inclusive as pessoas que vinham de fora, de São Paulo e
Belo Horizonte, e ficam lá na parte mais alta que chamam de
Mutirão, tinha que vir aqui pra poder conhecer, eles adoravam
aqui. Se for pra fazer a casa no terreno que a gente escolheu e foi
votado, seria uma casa, que eu não quero pedir além do que era
minha não, mas se for igual a minha eu quero, mas abaixo disso
nada porque a gente lutou muito pra fazer a casa...não foi de um
dia pra outro.
Testemunho de Cláudio, morador de Gesteira atingido pelo
Rompimento da Barragem de Fundão. Minidocumentário
reassentamentos [2]. Projeto de Extensão Narrativas Atingidas,
PROEX, UFOP, 2017.

Diferente do desastre sócio tecnológico anunciado pelos veículos da mídia
hegemônica, o rejeito de minério continua se alastrando e o crime se atualiza,
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cotidianamente nestes três anos e 1 mês pós-rompimento, através da violação dos
direitos dos atingidos. Até hoje, essas populações não tiveram acesso aos seus
ressarcimentos, indenizações e aos reassentamentos. Instala-se um estado crônico de
sofrimento social e incertezas. A lama ainda sedimenta casas, o rio e famílias. Esse
sedimento se transformou em novas terras. Terras não pisáveis por pés descalços,
mas sim por máquinas e botinas. Toda a terra atravessada pela lama virou Zona de
Ressaca, no sentido que estes territórios se tornaram áreas de depósitos tanto material
quanto imaterial de processos oriundos de outras localidades.
O mar saiu de Minas Gerais laranja-avermelhado.
Dois anos após o desastre, o que se observa é uma inação do
Estado, seja no âmbito municipal, estadual e federal, o
protagonismo das empresas e a tentativa de impedir ou mitigar a
participação das populações atingidas nesses processos. Com o
rompimento da barragem de Fundão a Samarco/Vale/BHP Billiton
viram aumentar suas áreas para operação através da
incorporação das áreas rurais da bacia do Rio Doce pós-desastre.
[…] Em um momento de profunda crise política é importante
pensar na privatização da área de uma bacia hidrográfica tendo
como dispositivo de remoção um crime ambiental. Por que?
Porque o minério é capital, porque o território é capital, porque
trata-se do capital mineral neoliberal, porque nessa perspectiva,
essas expulsões são necessárias! (MARQUES, FERNANDES.
2017)

Esse território de constante expulsão se apresenta de forma sistemática na
história do país. Assim como a expulsão, a denúncia se apresentou em diversos
corpos.
Euclides da Cunha15, enviado no final do século XIX como correspondente do
jornal O Estado de São Paulo, narra, através de seu livro Os Sertões, a Guerra de
Canudos16, conflito este que durara apenas 1 ano.
15

Escritor e jornalista brasileiro.

16

Confronto entre o Exército Brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo sócioreligioso liderado por Antônio Conselheiro, então na comunidade de Canudos, no interior do estado
da Bahia.
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Durante a expedição, esse homem do litoral encontra um Brasil desconhecido:
o Brasil sertanejo. Nesses relatos, Euclides da Cunha divide sua prosa em 3 partes, a
Terra, o Homem e a Luta. Influenciado por teorias sociais de sua época, o
determinismo, ele sugere uma relação direta do homem como um produto do seu
território. Uma terra seca e de difícil vivência, gerou um homem de poucas palavras.
Homem distante do que era chamado de civilizado, mas apesar de tudo, forte. Salvo as
influências

de

teorias

raciais

e

sua

incompatibilidade

com

o

pensamento

contemporâneo, Euclides da Cunha nos mostra como o depoimento do outro - o
sertanejo - é capaz de reverberar em diferentes corpos - os homens do litoral- e
produzir uma narrativa ficcional que os aproxima. O humano é particular, e, quanto
mais particular, mais universal.
As epopeias e épicos, entre eles Ilíada, Odisseia17, Os Lusíadas18 e A Divina
Comédia19, são relatos poéticos que relacionam acontecimentos históricos de um ou
mais indivíduos, sejam eles reais, lendários ou mitológicos. Essas narrativas eternizam
experiências, fatos e sobretudo as relações humanas, suas subjetividades e
singularidades. A arte, considerada como matéria intrínseca sem uso, é ferramenta de
denúncia. Euclides da Cunha em sua prosa, denuncia o “mal-entendido” que levou uma
república insegura a exterminar um povo por boatos da possibilidade de serem
monarquistas. Figuras como Antônio Conselheiro20, criado entre as miragens que o
calor produz, sintetizam as barbáries que rasgam, feito materiais bélicos, os territórios.
Historicamente uma região de latifúndios, Canudos acumulou a vinda de
sertanejos em busca da saída da exclusão econômica e social. Sendo unidos pela
crença mística de salvação, Antônio Conselheiro liderou aquele povoado à fuga dos
flagelos que a seca produz. Ocupando terras improdutivas, Antônio Conselheiro virou
17

São os dois principais poemas épicos da Grécia Antiga, de autoria atribuída ao poeta Homero.

18

Obra de poesia épica do escritor português Luís Vaz de Camões.

19

Poema escrito pelo francês Dante Alighieri.

20

Líder religioso brasileiro morto no conflito de Canudos em 1897.
21

alvo de boatos de latifundiários locais unidos à Igreja. Segundo esses boatos, Canudos
se armava para atacar as cidades vizinhas em direção à Capital, para depor o governo
republicano, e assim, reinstalar a Monarquia. Sem nenhuma prova, o Exército foi
acionado, gerando mortes de mais de 20.000 sertanejos e a completa dizimação de
Canudos.
Passados mais de 1 século após a necessidade de denúncia de um território
sertanejo roubado, hoje ainda é necessário continuar a fazê-la. Não só no recôncavo
baiano, mas também em Minas Gerais estendendo-se ao longo da bacia do Rio Doce,
assim como em outros tantos territórios brasileiros onde populações sofrem com a
disputa pela terra e com processos abruptos de expulsões e genocídio. Neste trabalho,
recortaremos a região de Minas Gerais, nos distritos e nas zonas rurais atingidas pela
passagem da lama de rejeitos de mineração, mais precisamente nos municípios de
Mariana e Barra Longa/MG. A partir disso, buscamos entender e denunciar os
agenciamentos que geraram a perda de territorialidades, modos e projetos de vida das
populações atingidas após o rompimento da Barragem de Fundão.
Assim como Canudos, vilas e territórios foram perdidos. A paisagem por onde o
rejeito passou não será mais a mesma. Hoje, comunidades que antes não dependiam
da mineração, agora vivem à espera de reparações, indenizações e outras formas de
ressarcimento. Nesse âmbito, nenhum reassentamento foi ainda edificado. Seguindo o
trajeto da lama, ao longo da bacia do Rio Doce, observa-se que muitas comunidades
que não tinham relação direta com a mineração, pós desastre passaram a se orientar
pelas intervenções da Samarco e das empresas que prestam serviços a ela, alterando
seu cotidiano e seus modos de vida, tendo que negociar dia-a-dia seus direitos mais
básicos, em busca de um passado que parece cada vez mais distante. Em boa parte
dessas comunidades se mantinha uma espécie de economia de auto consumo,
atrelada à produção agrícola e criação de animais para leite e corte - e, portanto,
dependente das condições ambientais propícias para a realização dessas atividades atravessada por relações afetivas e memórias, que agora foram substituídas pela
relação de dependência, típica das localidades onde estão presentes as empresas
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mineradoras e da própria atividade minerária. Vale ressaltar que várias outras
localidades ao longo do Rio Doce, os primeiros contatos com a mineração ocorreram
em razão da chegada da lama de rejeitos. O caso de Mariana torna-se mais complexo
em função de uma possível ou da disseminação da ideia de uma dependência
econômica em relação ao setor minerário, que gera toda sorte de conflitos entre a
população residente no município e os atingidos, moradores dos distritos e da zona
rural.
Mesmo sendo essas populações reassentadas, o território não será o mesmo.
Conexões internas de populações foram fragmentadas. Famílias perderam a memória
contida em seu território íntimo, a casa. Esta, resta somente na lembrança, estará
sempre associada a uma tragédia. A lama está presente não só no ambiente físico,
mas também na memória e na psiquê das comunidades atingidas. Os danos são
irreversíveis. Este desastre revela relações de desigualdades presentes nos processos
de apropriação capitalista da natureza.
Desde 2016 até o momento, a minha aproximação e envolvimento com as
problemáticas oriundas do rompimento da barragem de Fundão, tem se dado através
do projeto de extensão Narrativas Atingidas21. Um dos objetivos deste trabalho é
registrar por meio do audiovisual aquilo que não é mostrado pelos meios de
comunicação hegemônicos, de modo que as pessoas atingidas sejam as protagonistas
dos seus modos e condições de vida desde o rompimento. Em sua primeira etapa, o
projeto se constrói no âmbito da copesquisa, atuando diretamente com os atingidos e
os movimentos sociais envolvidos, garantindo o registro de fontes primárias ao que
tange as memórias afetivas e narrativas sobre os modos de vida e espaços físicos das
cidades e localidades envolvidas no desastre. Em sua primeira e segunda etapas, esse
projeto produziu dois vídeos intitulados: Reassentamentos 1 e 2. Disponível em
21

Entre o período de 2016 e 2017, este projeto de extensão/PROEX/UFOP esteve vinculado ao Grupo
de Estudos e Pesquisas Socioambientais (GEPSA\UFOP) - que engloba diversas abordagens e projetos
em torno da indústria extrativa minerária e dos impactos por ela ocasionados. A partir de 2017.2 este
projeto de extensão se desvinculou do GEPSA.
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https://www.youtube.com/watch?v=OFVzZ94Cco4&t=146s. O “Narrativas Atingidas”
tem buscado produzir

uma rede de apoio e informações baseadas na linguagem

audiovisual que propicie a visibilização das populações atingidas pelo rompimento da
barragem do Fundão, trabalhamos nessas duas primeiras etapas no sub-distrito de
Gesteira em Barra Longa/MG. O material produzido foi disponibilizado aos atingidos e
tem o objetivo de contribuir nas negociações que envolvem não só as questões do
reassentamento, mas também a garantia de direitos fundamentais.
ferramenta

audiovisual,

busca-se

documentar

informações

sobre

Através da
(sistemas

construtivos, materiais, objetos, pertences, vivências, histórias) relacionadas aos temas
em negociação, vinculados ao reassentamento e às relações afetivas que que se
desdobrem sobre os espaços públicos e os privados. Busca-se também, reforçar e
promover o sentimento de pertencimento sócio-espacial através das memórias afetivas
individuais e coletivas registradas, e levar esses registros à instâncias e espaços que
os atingidos muitas vezes não tem acesso, garantindo espaço de fala para quem
realmente entende sobre os efeitos desse desastre tecnológico.
A partir da ferramenta audiovisual, moradores - do distrito de Gesteira22 em
Barra Longa/MG- dão seus testemunhos dos acontecimentos que permeiam o
rompimento da barragem. Relatos dos habitantes, testemunham o dilaceramento de
suas condições de vida. A partir desses testemunhos foram produzidos curtasmetragens23, decorrentes dos acontecimentos que ainda derrocam territorialidades,
modos e projetos de vida.

22

As atividades do Projeto de Extensão se deram num primeiro momento em Gesteira, distrito de Barra
Longa/MG. Essa escolha se deu em função das demandas que chegaram ao GEPSA, grupo de
pesquisa ao qual o Projeto de Extensão estava vinculado naquele momento.
23

Ver : https://www.youtube.com/watch?v=OFVzZ94Cco4
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Figura 4 - Maria Geralda, moradora atingida do distrito de Gesteira/ Barra Longa/ MG.
Fonte: Acervo do Projeto de Extensão Narrativas Atingidas, PROEX,DEARQ/UFOP. 2016

Minha casa era aqui, tinha 11 cômodos, tudo de cerâmica,
forrada de PVC, toda arrumadinha. Aqui, essa árvore alí ó, era
uma árvore que tinha e o posto de peixe era na frente da árvore,
alí ó. Eu acabava de arrumar minha coisas e sentava e pescava
cada peixão, os peixes ficavam pra lá pra cá e eu olhando ele
pescar. Esse menino, o meu netinho também vinha pelejando, "
vó, vamos panhar peixe", os meus vizinhos saíam todos das casa
deles pra vir cá ver, pessoal do mutirão ficavam doidos pra vir cá
"panhar" peixe. Eu podia esperar meus netos todos chegarem,
outro chegava e agora ficam todos reclamando, " ô vó, nem tenho
vontade de ir lá mais, porque agora não tem a casa da senhora
que a gente ia divertir", a gente dói o coração, os pequenininhos
mesmos choram porque vinham lá do mutirão até aqui em casa
de bicicleta. O dia que chegou 5h da tarde, eles [empresa] não
avisaram, meu sobrinho que morava alí em baixo ligou pro pai
dele, " pai, a represa estourou e é capaz de atingir aí no
Gesteira", o menino tava no curral tirando leite, as vacas todas na
beirada do rio. Quando eu escutei aquilo [a notícia do
rompimento] eu estava com uma pilha de travesseiro na mão
arrumando tudo, aí eu já larguei e peguei os travesseiros levando
pra outra casa, pelejando e levando [as outras coisas] e já não
estava aguentando mais levar, aí chegou o moço falando " o que
a senhora quer que a ajude a senhora?" E eu falei assim " meu
'fí', vai alí no curral e toca e toca os bois do meu filho, o coitado tá
sempre sozinho, toca pra cima". Ele veio e tocou o boi e as vacas
subiam e foi lá pra cima. Eu estava com uma gatinha que tinha
criado aquele dia e tava com dois gatinhos pequenininhos, eu
peguei a bolsa só com documentos e enfiei os dois gatinhos aqui
dentro e um cachorrinho deste "tamanim" e pus em cima da moto.
Eu saí com 1 vestido, não sabia estava as coisas e fui correndo
né?! E fiquei 2 dias com esse vestido no corpo, eu não tinha
roupa. E a gente vê uma situação dessa, hoje não tem nem lugar,
eles não estão arrumando lugar de fazer a casa ainda, a gente
nessa luta, eu venho aqui e choro muito, uma casa de 11
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cômodos, tudo direitinho, fogão de lenha, dois fogões, um de gás
de 6 bocas e outro de 4 bocas foram todos embora. Eles estão
tentando até tirar as pias quebrando pra emendar mas eu não
tinha chegado nem colocar pia ainda. Essa menina minha, a outra
menina que trabalha, ela trabalha perto da policlínica de Mariana,
na padaria. Tudo que ela fazia era pra trazer pra mim, pra ajudar
na casa e perdeu tudo. Essa ficou até com depressão, essa
menina não quer vim cá mais, tá triste, peleja, ela tá lá, ela não
vem aqui. Vamos ver se eles me dão outra [casa], pode ser né?!
Só Deus que pode ter misericórdia da gente porque a gente tá
sofrendo, tem dia que eu perco a fome, tem dia que eu não
durmo, eu fico acordada a noite inteira.
Testemunho de Maria Geralda, moradora de Gesteira atingido
pelo Rompimento da Barragem de Fundão. Minidocumentário
reassentamentos [1]. Projeto de Extensão Narrativas Atingidas,
PROEX, UFOP, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=OFVzZ94Cco4&t=146s

Em Gesteira, Dona Maria Geralda, moradora-matriarca daquela vila, carrega em
si conexões capazes de unir um modo de vida anterior ao mar de lama que passou por
ali. Viúva e mãe de 4 filhos, seu aniversário era evento que reunia em sua casa todos
os moradores daquele povoado. Dona Maria Geralda é respeitada e admirada por seus
vizinhos, fato que só a permanência durante décadas naquele lugar pode dar. Em
testemunhos registrados in loco através do Projeto Narrativas Atingidas, Dona Maria
Geralda descreve sua moradia com o apreço de uma construção gradual, reflexo de
muito esforço durante um longo período de tempo. O número de fogões, seja ele o de
lenha ou a gás, a qualidade da madeira, do mobiliário, e todos os revestimentos são
detalhados. A lembrança do seu falecido marido, pedreiro de profissão, está
manifestada na materialidade daquela casa construída por ele, junto ao ensino do
ofício a seus filhos, a casa é a soma de uma história familiar. No dia 5 de novembro,
Dona Maria Geralda relembra a pressa que a fez largar, em meio ao cenário
apocalíptico, aquela casa. Ela pegou os dois gatinhos, pequenos por serem recémnascidos, e os colocou em uma bolsa juntos aos documentos. E só, nem outra peça de
roupa ela pôde levar. O mesmo vestido foi usado durante 3 dias, vestido com o suor da
fuga de sua própria casa. Um ano após o rompimento, a vida está longe de voltar a ser
como era antes. A casa, essa impossível voltar, ainda continua coberta por lama, agora
seca. Neste momento, Dona Maria Geralda narra o afastamento que a lama subjugou
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sua família. Seus netos, carentes dos momentos de brincadeira no quintal da antiga
casa, preocupam Dona Maria Geralda. A filha não volta mais à Gesteira, hoje ela se
encontra com depressão devido ao rompimento. Dona Maria Geralda, neste momento,
mora em Barra Longa. Para visitar seus filhos, ela se desloca de cidade. A família está
sob uma migração constante. Todos se tornaram estrangeiros em sua própria terra.
Três anos após o rompimento, Dona Maria Geralda continua a narrar os efeitos
da contínua tragédia em sua saúde. Acamada diversas vezes, seus filhos se
preocupam pela possibilidade dela não ver a casa reconstruída. O medo ainda
continua. A Fundação Renova24, atrasa seu compromisso com o reassentamento
daquelas famílias. Esse tempo, passou de forma difícil para Dona Maria Geralda. Como
se os pés ainda percorressem a lama pastosa, afundando e em baixa velocidade, o
tempo caminhava. Acamada, ela vive um tempo de expectativa. Ela, de ver o
reassentamento, seus filhos de ter a mãe viva até lá. Antes, ela e seus filhos
partilhavam em um mesmo terreno suas casas, hortas e poço de peixe. Hoje, o
convívio familiar só se dá pela migração. Ela, morando em uma casa alugada pela
empresa em Barra Longa, recebe seus filhos que hoje residem em diversos lugares,
sejam esses outras cidades, distritos ou zona rural, devido ao rompimento da
barragem. No mês de novembro, um de seus filhos que morava com ela em Gesteira
falece. A distancia agrava processos de adoecimento e faz o distanciamento tomar
proporções irreparáveis.
O que percebe-se nesses processos de desterritorialização é que esses núcleos
familiares e de vizinhança foram extremamente fragmentados gerando situações de
sofrimento social para essas populações. Quando são discutidos entre essas
comunidades, os aspectos a serem observados nos projetos de reassentamentos

24

Fundação Renova é uma organização não governamental privada criada em março de 2016 por
um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) para reparar os danos causados
pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015 nas instalações da
mineradora Samarco localizadas em Bento Rodrigues.
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involuntários25 por vir, percebe-se uma grande demanda para que as relações de
vizinhança antes do rompimento sejam resgatadas nos projetos.
É importante ressaltar que o medo da expulsão ainda continua, agora não só
pela lama, mas também pela falta de pagamento, seja dos alugueis das casas por
parte da empresa - onde os atingidos residem até o reassentamento - ou por qualquer
outro tipo de reparação que ainda está a ser definida.

Figura 5 - Antônio Marcos, morador atingido do distrito de Gesteira/ Barra Longa/ MG.
Fonte: Acervo do Projeto de Extensão Narrativas Atingidas, PROEX,DEARQ/UFOP. 2016

Aí ali do lado ali tinha a divisão ali, aí do lado tinha o
pomar de laranja com goiaba, tinha de tudo. Era assim a casa,
meu vô tinha deixado a garagem, ela não tinha acabamento e
tudo ainda não, a gente fez acabamento, fez piso e isso tudo
porque todo fim de ano vinha, vem ainda, devido ao que
aconteceu vem os familiares e a gente arrumou pra poder "coisa".
Eu tinha uma moto só e ela ficava aí também. Os parentes que
moram falaram que tinha acontecido esse acidente lá e avisou a
gente que era pra sair, e a gente saiu, mas eu não sabia que ia
25

No momento em que os moradores das zonas rurais e distritos atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão têm seu território destruído e são obrigados a se mobilizarem para uma nova área,
trata-se de uma desterritorialização imposta e identifica-se a situação do reassentamento involuntário.
Sabe-se que se não for devidamente administrado, o reassentamento involuntário, pode resultar em
dificuldade e empobrecimento de longo prazo para as populações afetadas, assim como pode gerar
danos ambientais e estresse social nas áreas para as quais essas comunidades forem deslocadas . Por
esses motivos, o reassentamento involuntário deve ser evitado ou pelo menos minimizado. Contudo, se
for inevitável, será necessário planejar e implementar cuidadosamente as medidas cabíveis para atenuar
os impactos nas pessoas deslocadas e comunidades anfitriãs. (Nota de orientação do banco Mundial.
AQUISIÇÃO DA TERRA E REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO N.5. julho 2007).
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ser essa proporção toda. Eram três cachorros, eu não sei se
morreu mas ficou só 1 e as galinhas morreram todas. Eu tinha
criação de galinha porque eu trabalhava na mercearia aí durante
a semana eu saía pra comunidade e os outros acostumaram a
comprar as galinhas que a gente cuidava em casa mesmo e
vendia pra ajudar na renda.
Testemunho de Antônio Marcos, morador de Gesteira atingido
pelo Rompimento da Barragem de Fundão. Depoimento contido
no
minidocumentário
reassentamentos
[1].
https://www.youtube.com/watch?v=OFVzZ94Cco4&t=146s

Não só a materialidade do território foi perdida pra lama. Formas de sustento,
relações de cultivo da terra e laços comunitários se fragilizaram. Esse desastre-crime
gerou uma crise nas ecologias mentais, sociais e ambientais dos territórios físicos e
existenciais dessas comunidades.

Figura 6 - Antônio Mateus, morador atingido do distrito de Gesteira/ Barra Longa/ MG.
Fonte: Acervo do Projeto de Extensão Narrativas Atingidas, PROEX,DEARQ/UFOP. 2016

Na minha casa aqui rapaz pegava a máquina e ficava...a
gente não saía né?! Ficava com ela brincando na grama,
cortando grama né?! Ligava o som e ficava até a noite, vinha lá
de cima e tirava leite dia de domingo, vinha do leite e almoçava,
pegava a maquininha, ligava o som e ficava com ela aí, brincando
o dia inteiro na grama. Eu ia pintar ela [casa] esse ano, ela tinha
pintura mas eu ia pôr ela toda nova, ela era uma casa boa "pra
daná", mas eu ia arrancar a pintura dela e ia pintar toda de novo.
Eu ia trocar as janelas porque estavam com o vidro meio "
estrondados", trocar tudo. Ô " moradinha" boa era aqui viu?!
Ninguém "amolava" a gente, não tinha zoeira nem nada, eu ficava
tranquilo aqui, dormia tranquilo. Eu queria conversar com eles
[Samarco] pra eles terminarem de jogar o resto dessas casas no
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chão pra gente acabar de esquecer disso. O dia que eles
quiserem planar isso tudo e jogar o resto das casas no chão
porque até hoje ninguém planou nada aí ainda...arrancar esse
resto e jogar esses "trem" fora. Toda vez que a gente passa aqui
a gente " alembra", não esquece nunca. Vizinhos aqui eram só
vizinhos bons. Morada muito boa essa aqui. No dia que eu vim
cá, ô vontade de chorar, fiquei vinte e tantos dias sem comer
nada, nem água eu tava bebendo não, café que eu gosto tanto de
tomar não tava descendo. Pior que não foi nada de Deus, Deus
não tinha nada com isso, Deus não faria um "trem" desse não. Foi
a própria mão do homem aqui embaixo, eles acharam que eram
mais do que Ele né?!
Testemunho de Antônio Mateus, morador de Gesteira atingido
pelo Rompimento da Barragem de Fundão. Minidocumentário
reassentamentos [1]. Projeto de Extensão Narrativas Atingidas,
PROEX, UFOP, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=OFVzZ94Cco4&t=146s

Figura 7 - Reginaldo Arlindo, hoje falecido, morador atingido do distrito de Gesteira/ Barra Longa/ MG.
Fonte: Acervo do Projeto de Extensão Narrativas Atingidas, PROEX,DEARQ/UFOP. 2017.

Eu fiz essa casinha aqui pra eu ficar mais tranquilo e ter
uma vida mais independente né?! Porque a outra casa era
grande mas só que quando juntava todo mundo tinha
espaço pro resto ficar aqui. Então, aqui em época de
festa, final de semana vinha os meus sobrinhos, vinha
todo mundo, aqui era gostoso demais. Isso [rompimento]
foi um transtorno muito grande porque eu peguei as vacas
e levei pra um amigo meu, aí ele falou comigo que o
terreno lá era pequeno e ele podia ficar com as vacas
durante 15 dias, só tem é que nesses 15 dias eu fui
correnda atrás da Samarco pra mandar comida e foi um
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processo danado, tive que andar demais. Aí esse gado
ficou na casa dele de 15 dias ficou mais de 30 dias, aí o
que eu tive que fazer?! Eu tava resolvendo uns " trem" lá
em Mariana e aqui em Barra Longa, tinha que ficar pra
baixo e pra cima né?! Aí eu tive que pagar um menino pra
ordenhar as vacas pra mim e eu pagar também o pasto,
por quê?! A Samarco ficou de resolver isso rápido e não
resolveu. Eu espero que aconteça, que o Nova Gesteira
seja realizado né?! Porque tem muitas pessoas esperando
isso né?! Tem bem tempo...Porque hoje um rapaz, vizinho
meu, falou comigo que esse local pra fazer Nova Gesteira
nem comprado foi. Tem hora que a gente fica perguntando
" ô gente! Será que amanhã eu vou estar onde?? Será
que eu vou estar morando nesse mesmo lugar aqui se
amanhã eles podem tá me tirando e passando pra outro
lugar?! ". Isto tem hora que pra gente não é fácil. Pra
quem vivia uma vida tranquila, feliz com a sua família,
brincando e tudo aí. Eu peguei e cheguei lá[Samarco],
chamei o rapaz pra me atender lá, ele foi até um
pouquinho mal educado comigo aí eu fui e perdi um pouco
da paciência com ele e falei com ele " ô meu amigo, você
tá me tratando como se eu fosse uma pelota de minério
dessas que você põe no cano manda pra lá, não é assim
não, você acabou com minha vida, não só a minha mas a
vida de muita gente".
Testemunho de Reginaldo Arlindo, hoje falecido, morador
de Gesteira atingido pelo Rompimento da Barragem de
Fundão. Minidocumentário reassentamentos [2]. Projeto
de Extensão Narrativas Atingidas, PROEX, UFOP, 2017.

A seguir, serão apresentados

três conceitos

que visam nos auxiliar a

compreender os mecanismos de expulsão que cercam o rompimento da Barragem de
Fundão. São estes: o conceito de Des-territorialização, desenvolvido por Gilles
Deleuze, Félix Guatarri e a noção de Expulsão, desenvolvido por Saskia Sassen,
Zonas de Ressaca desenvolvido por Simone Cortezão Freire, e Fabulação,
desenvolvido por Gillles Deleuze. A partir destas noções, diferentes lentes serão
sobrepostas a fim de auxiliar na elaboração da linguagem audiovisual a ser proposta
neste trabalho para denúncia e presentificação da condição dos atingidos. Esses
conceitos e seus respectivos autores compõem a fundamentação teórica deste
trabalho.
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2.2 Três conceitos de análise do desastre-crime: expulsões, desterritorialização,
zonas de ressaca e fabulação.
Saskia Sassen (2016) analisa e problematiza, em seu livro “Expulsões:
Brutalidade e complexidade na economia global”, aspectos do desenvolvimento e
complexidade do capitalismo pós-década de 80. Dividindo em 4 capítulos, a autora
busca traçar vetores e suas variáveis que impactaram socialmente, ambientalmente e
financeiramente o Sul e Norte global. O aumento da capacidade técnica de extração e
a reestruturação de dívidas estatais, gerou um fenômeno chamado: formações
predatórias (SASSEN, 2016, pag 90-91). Este fenômeno consiste na combinação das
elites com as entidades sistêmicas de Estado. Com isso, um mecanismo facilitador de
expulsão é gerado, promovendo um acúmulo de capital entre algumas camadas da
sociedade nunca visto antes. Organizações como o Fundo Monetário Internacional
(FMI), Banco Mundial (BIRD) e a Organização Mundial do Comércio (OMC)
promoveram uma ideologia de expansão econômica a partir da financerização
territorial. Esse mecanismo só foi possibilitado pela crescente dívida estatal, e seu
consequente afrouxamento da soberania nacional, contribuindo para uma maior
aquisição de terras em escala global. Tal necessidade de terras é oriunda do aumento
da demanda de cultivos industriais, produtos gerados através do beneficiamento
mineral e o aumento do preço dos alimentos. Todo este processo gerou e ainda gera
expulsões de comunidades, assim como prejuízos na fauna e flora dos territórios
atingidos. (SASSEN, 2016, pag 103-111).

A temática recorte deste Trabalho Final de Graduação é a especulação e
exploração do território pela indústria extrativo minerária. A mineração necessita
intrinsecamente do território. Se formos mais específicos, do subsolo. Riquezas
minerais são resultados de anos de processos geológicos que depositam, em seus
estratos, formações que são utilizadas no processo industrial. Povos, assim como a
geologia - resguardada as escalas temporais e de natureza -

são frutos de

sobreposições de acontecimentos que demarcam ocupações na materialidade da terra.
A sedentarização de um certo grupo de pessoas, em um determinado espaço
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geográfico, acumula diversas noções que passam desde o campo subjetivo, até
marcações factuais na materialidade daquele local. Relações afetivas, ancestralidade e
modos de vida, são exemplos de condições humanas atreladas a um determinado local
de vivência. A mineração não necessita deste caráter subjetivo. O investimento
financeiro, a tecnologia e uma jazida de um mineral cobiçado, são os fatores motrizes
para acarretar a exploração mineral.
Com

isso

vemos

a

divergência

de

interesses

com

que

o

“progresso/enriquecimento econômico” coloca grupos minoritários frente a frente com
estruturas hegemônicas de exploração mineral. Numa disputa assimétrica de poder,
populações são expulsas para darem lugar à ocupações territoriais, antes usadas como
moradias, e agora utilizadas para lavras de mineração.
A concessão de lavra é um modelo adotado pelo Ministério de Minas e Energia
para a permissão de exploração, beneficiamento e comercialização de um determinado
subsolo. Todo este procedimento é regido pelo Código de Mineração26. O direito a
exploração mineral, este abstrato, em boa parte não é regido pelas condições materiais
em que tal subsolo se encontra. Digo condições materiais pessoas residentes no solo.
O solo, a partir de então, se torna cercado pelos “interesses maiores” que o subsolo
carrega em si. Todo este processo de comercialização de um conceito abstrato - a
concessão de lavra – busca securitizar27 os possíveis investimentos que a empresa
possa ter, evitando assim o capital passivo28.
É importante ressaltar que nem todos estão ameaçados por esses dispositivos
26

O Código de Mineração, é uma lei federal brasileira, editada pelo Decreto-lei nº 227, de 28 de
fevereiro de 1967, que disciplina a administração dos recursos minerais pela União (Brasil), a indústria
de produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais no Brasil.
27

É a pratica financeira que visa transformar ativos financeiros como dívidas em títulos negociáveis no
mercado de capitais.
28

Capital passivo são investimentos feitos com recursos de terceiros que geram custos a empresa.
Neste caso, terras compradas impossibilitadas de extração mineral e sua consequente falta de lucro
gerado.
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de financerização territorial. Em sua maior parte, os territórios minerados são ocupados
por grupos minoritários específicos, sendo assim, o processo minerário brasileiro se
utiliza

de

métodos

que

acabam

por

vulnerabilizar

ainda

mais

populações

majoritariamente negras, pardas, indígenas, trazendo à tona a discussão sobre o
racismo ambiental.
“[...] O conceito de racismo ambiental se refere a qualquer política,
prática ou diretiva que afete ou prejudique, de formas diferentes,
voluntária ou involuntariamente, pessoas, grupos ou comunidades por
motivos de raça ou cor. Esta ideia se associa com políticas públicas e
práticas industriais encaminhadas a favorecer as empresas impondo
altos custos às pessoas de cor. [...] A questão de quem paga e quem se
beneficia das políticas ambientais e industriais é fundamental na análise
do racismo ambiental” (GONÇALVES; WANDERLEY; PINTO. Apud
ZONTA,; TROCATE. (Orgs.) 2016. P. 156)

Segundo informações do IBGE (2016), em sua maioria, comunidades negras
são as principais atingidas com o rompimento da Barragem de Fundão. Em Bento
Rodrigues, localizada a 6km da Barragem de Fundão, 85% da população é negra ou
parda. Paracatu de Baixo, a 40km, 80% é negra ou parda. Barra Longa, a 62km, 70,4%
é negra ou parda. Além de comunidades negras, é importante indicar os Índios Krenak
como população também atingida pelo rompimento de Fundão.
Localizados no município de Resplendor em Minas Gerais, 126 famílias, que
viviam na aldeia remanescente das nações dos Botocudos, perderam parte do Rio
Doce, elemento essencial na cultura Krenak. Além do caráter de consumo, o rio traz
em si ancestralidade.
“Acabou com os peixes e com os remédios da beira do rio que a gente
pegava. Ensinávamos as crianças a nadar no rio, dançar dentro d’água,
a chamar a chuva, mas agora não podemos nem entrar. Isso aí para
nós foi muito doloroso, muita tristeza. Nós ficamos quase desmaiados
de tanta tristeza, porque foram fazer isso? Mas ai a gente descobriu que
a represa que rompeu era parte da Vale e fomos lá e bloqueamos os
trilhos do trem [da Vale]. Dinheiro nenhum paga ele [Rio Doce]”
Testemunho de Laurita Charuk Mik, 72 anos, professora de língua
indígena na escolar da aldeia.
http://www.mabnacional.org.br/noticia/ind-genas-da-aldeia-krenaklamentam-morte-do-rio-doce. Acessado em 18 de Junho de 2018.
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O rompimento da Barragem de Fundão não foi o único processo macropolítico a
prejudicar os modos de vida Krenak. A construção da Hidrelétrica de Aimorés, em
funcionamento desde 2006, evidencia a exposição deste grupo étnico frente as
demandas neoliberais29. Segundo relatório produzido pela Comissão Especial das
Barragens, e aprovado pelo Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, em 2011,
foram 11 direitos violados só na construção da Hidrelétrica de Aimorés30.
Este processo de expulsão não é exclusivo da contemporaneidade; suas ações
cada vez são mais intensificadas numa espacialidade de tempo muito menor. Diversos
marcos históricos nos ajudam a entender esse processo como uma contínua prática de
poder sobre grupos minoritários.
Voltemos a imagem de Antônio Conselheiro e seu povoado de Canudos.
Canudos era localizado no recôncavo baiano, ou seja, nordeste, periferia da
centralidade de poder que é o sudeste - naquela época, e ainda hoje. A dizimação do
povoado de Canudos só foi possível graças a sua condição de menor importância no
29

“O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propôe que º
.bem-estar humano pode ser melhor promo vido liberando-se as liberdades e capacidades
empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a
propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma
estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e
a integridade do dinheiro. De ~ também estabelecer as estruturas e funções mi litares, de defesa, da
polícia e legais requeridas para garant ir direitos de propriedade individuais e para assegurar, se
necessário pela força, o funcionamento apropriado dos m ercados. Al ém disso, se não existirem
mercados (em áreas como a terra, a água, a in strução, o cuidado de saúde, a segurança social ou a
poluição ambiental), estes de- vem ser criados, se necessário pela ação do Estado. Mas o Estado não
deve aventurar-se para a lém dessas tarefa s. As interv enç ões do Estado nos mercados (uma vez
criados) de vem ser mantidas num nível mínimo, porque, de acordo com a teoria. 9 Estado
possivelmente não possui informações suficientes para entender devidamente os sinais do mercado
(preços) e porque poderosos grupos de interesse vão inevitave lmente distorcer e viciar as intervenções
do Estado (particularmente nas dem o - cracias) em seu próprio beneficio. “(HARVEY, 2005, pag. 11)
30

A Usina Hidrelétrica Eliezer Batista, também conhecida como Usina de Aimorés, é um
empreendimento da Companhia Vale do Rio Doce (com 51% de participação), em associação com
a Cemig (49%). Ela está localizada no rio Doce, município de Aimorés, Minas Gerais, na divisa com
o Espírito Santo. Com seus 330 MW de potência instalada, Aimorés passa a ser o maior
empreendimento
hidrelétrico
da
Vale
em
operação.
Disponível
em:
<
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Aimor%C3%A9s>Acessado em: 26 de
novembro de 2018.
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panorama macropolítico da recém-república. A opinião pública só foi favorável graças a
invisibilidade daquele povoado e o contínuo mal entendido de suas reivindicações.
Toda invisibilidade imposta a certos grupos sociais produziram e continuam produzindo
expulsões e mortes.
Se avançarmos ainda mais em raízes históricas de expulsões no Brasil, e
traçarmos linhas que colidem com a história da mineração, chegaremos a outro ponto
de relevância na condição desses grupos sociais : a escravidão.
Inseridos em um contexto econômico mercantilista, europeus avistando o Novo
Mundo, a América, iniciaram um processo que chamamos de colonização. Neste
processo, riquezas naturais foram exauridas sob o trabalho forçado de indígenas, e no
caso mineral, os negros “minas”31 na região de Vila Rica/ MG. Negros esses expulsos
de suas nações africanas originárias, e trazidos forçados às minas no então Brasil
colônia.
Atualmente, populações negras que ocupam os territórios minerados da antiga
Vila Rica, hoje Ouro Preto, Mariana e Região, são descendentes diretos dos “minas”
expulsos de seu território original. Ou seja, as comunidades residentes nos territórios
atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão carregam em toda sua
ancestralidade brasileira marcas de contínua expulsão.
Outro fator que é importante destacar do período colonial é a relação assimétrica
de benefícios e malefícios na relação Metrópole e Colônia. O lucro gerado da
exploração do sistema colonial brasileiro, primordialmente, era em benefício da
metrópole - Portugal, enquanto toda a degradação ambiental e social pesava sobre os
ombros da colônia – Brasil. Tal sistema parece obsoleto devido a substituição do
Mercantilismo pelo Capitalismo. No entanto, se analisarmos o contexto atual a relação
da mineração no âmbito da Samarco, Vale, BHP

Billiton podemos traçar alguns

31

Sudaneses trazidos para as Minas Gerais em razão de possuírem conhecimento técnico mais
avançado e estarem familiarizados com os trabalhos de mineração em suas ‘’nações’’ de origem.
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paralelos. A Samarco S.A., empresa de economia fechada, tem suas ações
igualitariamente divididas entre Vale S.A. (Brasil) e a BHP Billiton (Austrália). Mas, ao
se investigar sobre a constituição da Samarco S.A. podemos identificar uma estratégia
de “responsabilização operacional”. Esta estratégia, non operated joint venture, visa
transferir toda a responsabilidade jurídica e operacional da empresa – Samarco S.A. para apenas uma das sócias, no caso a parte brasileira, a Vale S.A. Tal
irresponsabilização de um agente externo sobre recursos nacionais demonstra uma
contínua permanência de dispositivos coloniais.
O que torna esses estudos ainda mais necessários em torno de Fundão é que
não se trata de fato isolado, os processos de expulsão constituem novos
agenciamentos da lógica sistêmica que vem se afirmando na economia política global a
partir dos anos 80. A busca por mais lucro ocupa o lugar primordial do anseio
neoliberal, e está conectada a uma rede de ações e agentes que provocam essas
expulsões e as transformam em formações predatórias e processos muitas vezes,
irreversíveis. Problematizar as relações entre os processos de desterritorialização de
populações contribui para visibilizar os mecanismos de poder utilizados pela empresa e
Estado e sua relação assimétrica com a população atingida. Trata-se de buscar
aprofundar o estudo de conflito e disputa de terras e contribuir na luta dos atingidos.
Desde 05 de novembro de 2015, os atingidos pelo rompimento de Fundão, são povos
expulsos de suas terras, em sua maioria povos adoecidos, desterritorializados de seus
modos e projetos de vida.
Em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana/MG onde localiza-se a Barragem de
Fundão, moradores perderam suas casas e foram imediatamente expulsos. Na vila
localizada em Gesteira de Baixo, distrito de Barra Longa/MG, todos os moradores
foram expulsos de suas casas. Em Paracatu de Baixo, a maior parte dos moradores
foram expulsos de suas casas. Todo esse processo é continuo ao longo de todo trajeto
por onde a lama de rejeitos passou. Expulsões e constantes desterritorializações
submetem moradores à novos territórios de forma involuntária. Nesse sentido, o
rompimento da Barragem de Fundão atualiza novos agentes nacionais e territórios
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extinguidos dentro das lógicas de expulsões em que Saskia Sassen (2016) examina os
novos empreendimentos sobre o território sob a perspectiva do jogo de forças e
poderes neoliberais.
Em decorrência das expulsões o que é perdido não é só a matéria (solo) e sim o
território.
No sentido que Guattari (1993) nos coloca:
“[...] a noção de território é entendida aqui num sentido muito amplo,
que ultrapassa o uso que fazem a etologia e a etnologia. Os seres
existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os
articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode
ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no
seio do qual um sujeito se sente em “casa”. O território é sinônimo de
apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto
dos projetos e das representações nos quais vai desembocar,
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de
investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos,
cognitivos. ( GUATTARI e ROLNIK, 1993:323 Apud Marques pag 52).

A perda do sentimento de estar em “casa” descrito por Guattari e Rolnik (1993) é
agente direto de disrupção na subjetividade dessas populações. O rompimento da
barragem não apenas destruiu a casa mas também o se sentir em “casa”. Por isso, é
importante reafirmar que o que foi perdido não foi somente a casa e sim o território
daquelas populações. Ou seja, todos foram desterritorializados.
“A desterritorialização é precisamente a quebra do controle de cada
indivíduo, comunidade ou empresa sobre o seu território: no caso
específico das populações, essa implica uma quebra de vínculos, uma
perda de território, um afastamento aos respetivos espaços de afirmação
material e/ou imaterial, funcional e/ou simbólica” (FERNANDES, 2008).

Nada poderá voltar a ser como antes, a possibilidade dos reassentamento das
famílias não irá retornar a um território já perdido, mas há de se lutar pela criação de
espaços que auxiliem essas populações em seus processos de ressignificações
futuras. A Fundação Renova e o Estado brasileiro expõem os atingidos a processos de
negociações por suas indenizações, reparações, dentre esses os reassentamentos.
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Esses processos caracterizam-se por movimentos constantes de desterritorialização e
reterritoriarização, violação de direitos e incertezas. Todo este processo de
irreversibilidade e ataque a subjetividade dessas pessoas, tende a se agravar com o
passar do tempo. Em uma alegoria, Robert Smithson, artista norte-americano
demonstra a irreversibilidade da alteração do território:

Gostaria agora de provar a irreversibilidade da eternidade usando
uma experiência simples para provar a ideia de entropia:
Imaginem uma “sand box” dividida metade com areia preta e a
outra metade com areia branca. Leve-se uma criança a brincar no
seu interior pedindo-lhe para remexer a areia no sentido dos
ponteiros de um relógio até esta se tornar cinzenta. De seguida
pede-se à criança para remexê-la no sentido inverso. Nunca se
conseguirá restaurar a divisão original, mas antes a areia
transforma-se num cinzento mais carregado numa maior entropia.
( Smithson, R. “The Monuments of Passaic”. New Jesey, 2006.
pag. 10)

Neste exemplo, Smithson se utiliza da irreversibilidade, para ilustrar processos
em que a alteração, seja ela antrópica ou não, se torna consequentemente eternas.
Desse processo surgem perdas e degradações territoriais que marcam a passagem e a
criação de territórios específicos, sendo esses, acúmulos de material periférico dos
interesses econômicos. Nesse território derivados das práticas neoliberais, titulado
como “zonas de ressaca” por Simone Cortezão em sua tese de doutorado, as
paisagens se tornam matéria prima e consequentemente depósitos.

Nessa geografia fragmentada, a natureza é transformada em
paisagens produtivas e parte como espaço urbano, os quais nos
confrontam, mega estruturas industriais e paisagens alteradas. O
não-previsto da tecnologia e do território dá lugar às
transformações nas profundezas. Ao mesmo tempo, frustra a
racionalidade, extrapola as fronteiras demarcadas ou, por melhor
dizer, reflete as zonas de ressaca. Como o lugar dos despojos, as
zonas de ressaca se constituem em todas as direções. Não estão
relacionadas às centralidades, por isso são como zonas cinzas
onde os processos entrópicos vomitam e estilhaçam as matérias
do capitalismo. Lugar onde estão os desterrados, as ruínas do
imediato as paisagens produtivas e a camada espessa e mórbida
das economias. (FREIRE, 2017, pag. 23).
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Portanto, os territórios com o processo de acúmulo de terceiro e as áreas de
franja32 não é somente uma nomenclatura para paisagem e lugar, mas uma delimitação
de território alterado. Seu produto é um resultado de produção de consumo e modos de
vida. Sua localidade é periférica. (FREIRE , 2017, pag. 23)

No caso dos territórios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, todo
o território se tornou Zona de Ressaca com o depósito de rejeito mineral. Locais de
moradia, comércio, plantio e relações sociais cederam espaço para o acúmulo e
expansão da área de influência da indústria extrativo mineral. Percorrendo as áreas
atingidas pela lama, tudo foi alterado. As marcas da passagem da lama em árvores,
casas, pontes e estradas se tornam marcas do avanço da matéria acumulada sobre
populações.

O registro de tal condição deste território se faz necessário pela marcação do
tempo e inscrição das forças atuantes no presente momento nos resultados onerosos
das entropias sob o qual o território é subjugado. O uso audiovisual busca dar imagem
a processos resguardados pelas estruturas de contenção em que a mineração se
acumula.
Somado aos conceitos de expulsão e zonas de ressaca, buscamos no conceito
de fabulação, desenvolvido pelo filósofo pós-estruturalista francês Gilles Deleuze, o
entendimento do uso da ficção como dispositivo de denúncia da condição dos povos
atingidos pelo rompimento da barragem de fundão. Como literatura adicional,
utilizamos a sistematização de conceitos de Deleuze para uma teoria da fabulação
elaborada por Ronald Bogue em Conexões: Deleuze, Vida e Fabulação. (AMORIM,
32

[…] fiquei interessado em paisagens tipo de perfil baixo, a pedreira ou área de mineração que
chamamos de uma paisagem entrópica, uma espécie de remanso ou área de franja. E assim o artigo
entropia estava cheio de sugestão de sites externos para a situação da galeria. Havia todos os tipos de
material em artigo que quebrou o aspecto habitual confinamento da arte acadêmica. (...)Eu também
estava interessado em um tipo de arquitetura suburbana : imóveis caixa simples , centros comerciais,
esse tipo de expansão.’ (SMITHSON, 1996 pag 294)
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MARQUES; DIAS. 2010).

Se no caso de Gesteira, por meio do Projeto Narrativas Atingidas, nos valemos
dos testemunhos dos atingidos para produzir a denúncia nos vídeos ” r e a s s e n t a m
e n t o s [1]” e ” r e a s s e n t a m e n t o s [2] “,agora será necessário o recurso híbrido
entre ficção e documentário. Isso se explica posto que os moradores de Gesteira não
têm nenhuma relação principalmente no campo econômico com a Samarco, Vale, BHP
ou outras mineradoras. O primeiro contato que tiveram com a atividade mineradora foi
com o rejeito da lama de minério desde o rompimento. Antes, do dia 05 de novembro
de 2015, essa região tinha na produção agrícola, produção de leite e queijo suas mais
importantes fontes de renda. É importante afirmar que os próprios atingidos de
Gesteira, que deram seus testemunhos participaram da elaboração do projeto
Narrativas Atingidas, se dispuseram a participar identificando na produção audiovisual
um dispositivo que contribuiria em suas lutas por seus ressarcimentos e reparações.
Neste trabalho, produto audiovisual a ser produzido neste TFG, a região a ser
problematizada constitui os distritos e zona rural de Mariana/MG, contexto mais
próximo e com relações econômicas, políticas e sociais imbricadas com a atividade
mineradora. Por isso, de certa maneira, os rostos dos atingidos não serão mostrados,
pois, essas comunidades estão em processos de indenizações e reparações com a
Fundação Renova. Daí a escolha pelo híbrido da ficção/documentário e mais
precisamente pelo conceito de fabulação.
Além disso, passados três anos sem terem seus direitos, suas casas e territórios
reparados,

essas

populações

encontram-se

extremamente

fragilizadas

e

vulnerabilizadas do ponto de vista social, econômico e do seu estado de saúde físico e
mental. Isso não quer dizer que essas populações não estejam lutando por seus
direitos. De todo modo, entendemos não ser o caso de apresentar aqui um produto
focado em seus testemunhos e optamos pela narrativa ficcional, no caso a fabulação.
Contudo, ainda utilizamos um testemunho na elaboração do produto, não por uma
escolha de direção, mas sim por uma urgência de fala de uma das antigas moradoras
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que solicitou para que tal material fosse gravado33. Nessa fala, contextualizamos o
território a partir do poema/depoimento da mesma, deixando em aberto a possibilidade
de intervenção e sobreposição de dispositivos ficcionais.
Para melhor entendimento da fabulação na perspectiva deleuziana e seus
instrumentos, elencamos cinco características na construção da narrativa ficcional, são
elas: sintoma/cura, literatura menor, devir-outro e a experimentação no real.
Deleuze identifica o artista como “médico da cultura” ou seja “ médico de si
próprio e do mundo” (DELEUZE, 1997, p.13 Apud Bogue, 2011, pag 18). A partir disto,
entendemos as produções artísticas como termômetros sociais em que se revelam
dinâmicas de comportamento previamente existentes. Em seu livro Apresentações de
Sacher-Masoch (1983), Deleuze afirma que Sade e Masoch não são exemplos de
perversão social, mas sim, diagnósticos, por meio de suas obras, de doenças culturais
e suas possíveis curas.
Continuemos a análise com a literatura menor. A literatura menor é definida
como a prática imediata social e política, onde há a construção de um “ agenciamento
coletivo de enunciação34” (DELEUZE E GUATTARI, 1977, p.28. Apud BOGUE, 2011,
pag 24). Portanto, definimos a literatura menor como um articulador de conexões
sociais e políticas constituidor de visibilidade para acontecimentos

e povos. Nisto,

nada é individual, toda construção se valida pela coletivização de uma situação,
mesmo sendo elas reduzidas a uma personagem ou situação. Essas personagens se
tornam médiuns de uma voz coletiva. Seu interesse é sempre a quebra de status quo,
e sua função maior é dar ao estilo uma função política. Em devir-outro, Deleuze
33

Todo produto audiovisual foi apresentado a essa moradora afim de autorizar a veiculação e direitos de
imagem.
34
[…] Deleuze e Guattari denominam “Agenciamentos coletivos de enunciação” (sistema semiótico,
regime de signos). O agenciamento é a atualização das relações de forças, de poder, de saber e de
subjetividade que incidem sobre uma realidade. Os agenciamentos coletivos de enunciação dizem
respeito igualmente à psiquê, às sociedades humanas, ao mundo dos seres vivos, às espécies
maquínicas e em última análise, ao próprio cosmos. Os agenciamentos de enunciação implicam não só
em multiplicidades humanas, mas também em devires maquínicos, incorporais, infrapessoais.
(MARQUES. 2010. pag 78-79).
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apresenta a possibilidade de desequilíbrio metamórfico que visa evidenciar conceitos e
características que não funcionam. Logo, o devir-outro é a possibilidade de superação
e evolução de sistemas de signos humanos que se desenvolvem em redes de suas
próprias relações. Por conseguinte viemos ao próximo conceito : experimentação no
real.
Com a possibilidade de um devir-outro e a metamorfose de corpos e condições
sociais, a narrativa da fabulação propõe a possibilidade de novas conexões sociais.
Nisso, o universo tem seus ambientes sociais, políticos, institucionais, naturais e
matérias modificados. A experimentação funciona como uma criação de uma máquina
que relê e transcreve os seus próprios códigos, não ditando o funcionamento de outros,
mas se retroalimentando em sua função. Por isso é importante diferenciar a fabulação
da utopia, a fabulação permite a criação de um espaço vago de autocriação. Bogue (
2011) explica que para tal experimentação, é necessário um confronto entre presente e
passado dentro do real, pois o mundo vivido se constitui da sobreposição de
acontecimentos que continuam a moldar o presente. Nisto, a fabulação constantemente
trabalha com a história, sendo artifícios de sua análise o diagnóstico crítico de forças e
acontecimentos, articulação com os não-ditos ou apagados e uma reconfiguração do
passado. Ao propósito, os personagens da fabulação assumem identidades individuais
e coletivas que são inseparáveis, sendo seu papel uma criação de uma “mitografia
projetiva”. “Toda fabulação é a criação de gigantes” (DELEUZE, GUATTARI: 1977c, p.
223 Apud BOGUE, 2011, pag 24.). Para exemplificar a condição desses personagensmito, Deleuze em Crítica e Clínica (1977), ensaia a posição de T. E. Lawrance
(Lawrence da Arábia) em se projetar como líder dos árabes, não como estratégia de
inflar seu ego, mas sim, a possibilidade de criar uma identidade árabe coletiva que vai
além da identidade pessoal.
A fim de aprofundar uma perspectiva de ficção/fabulação dentro da literatura
brasileira, Bogue (2011) analisa Grande Sertão : Veredas. O romance de Guimarães
Rosa pode ser elencado com um exemplo de fabulação principalmente pela
experimentação do real na desterritorialização da linguagem.
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Guimarães Rosa modifica a linguagem com o intuito de
intensificá-la
gerando uma comunicação descrita como
“densamente emotiva, misturando termos eruditos com dialeto,
torcendo as frases sempre de forma inesperada , fazendo
inversões, cambalhotas, preenchendo-a de interjeições,
provérbios, jogos sonoros, perguntas retóricas, consonância,
pleonasmos, exclamações, aliterações, arcaísmos, indianismos,
cunhando termos, elaborando jogos de palavras – enigmas,
trocadilhos, charadas – em respostas curtas, uma quase
hipertrofia de todos os elementos da fala popular, até rima
interna” (HARS, DOHMANN, 1967, p. 151 Apud BOGUE, 2011,
pag 30).

Em sua caminhada, Riobaldo, personagem principal da narrativa, revela códigos
de sua criação e experiências, sendo essas derivadas do Sertão. Riobaldo está em um
constante devir, esse mesmo que o faz fugir até mesmo da necessidade de fugir. Ora
jagunço, outra não-jagunço, relações somatizam Aparelhos de Capturado Estado por
meio dos líderes de milícia, a condição do personagem principal.
Guimarães Rosa descreve minuciosamente a flora, a fauna, o clima e a
topografia, mas sem rigor histórico. Seu Sertão pode ser compreendido entre os anos
de 1889 a 1930, mas não deixa de colocar em primeiro plano as relações sociais
daquele território. Sertanejos pobres e latifundiários poderosos estão em cada um de
seus lados; há uma grande estratificação social. Pessoas, chamadas por Riobaldo de
“homens provisórios”, são deslocadas e transformadas em ferramentas para os
interesses de poder.
A dimensão mítica não é perdida na trama, Deus e o Diabo são exercícios de
anseio e poder em seus pactos. Todo personagem apresenta um gigantismo, marca
dos épicos; eles são em si uma síntese do sertanejo, sua existência é a sobreposição
de várias existências, daí o tamanho.
O povo por vir daquele sertão está na ausência de forma daqueles personagens.
Sua coletividade não está resumida em um só personagem, ela é construída por várias
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mãos. Seu enredo celebra a liberdade do jagunço, sem deixar de lado a sua
perversidade destrutiva na violência de suas relações. Mas, sobretudo, há uma
integridade e solidariedade naquela ordem social estabelecida.
A proposta ficcional da fabulação adiciona ao ato narrativo uma dimensão ética.
Aproximando-se do povo e deixando o uso do vago para a construção de uma
identidade coletiva, a fabulação assume seu caráter social de presentificação do
território. Seus processos servem de códigos e configurações de poder para
transformações políticas e sociais. Com isso, a narrativa-fabulação permeia espaços do
íntimo sem o risco de exposição de um indivíduo específico.
No próximo capítulo, os conceitos apresentados buscarão subsidiar a produção
audiovisual. Entendemos que o território atingido pelo rompimento da barragem passa
pelas dinâmicas das expulsões e criações conseguintes de zonas de ressaca. Com
efeito, as estruturas e conceitos narrativos e fabuladores desenvolvidos por Deleuze
buscam presentificar processos e paisagens mineradas, possibilitando a confecção de
um produto audiovisual - ferramenta de denúncia no intuito de contribuir na luta dos
povos atingidos.
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Cap. 3 – Decupagem
Neste capítulo, serão apresentados os processos que levaram a produção
audiovisual em si, sua pré-produção, produção e pós produção. Como afirmado
anteriormente, o produto audiovisual, resultado deste Trabalho Final de Graduação, é
resultado da vivência com os atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão
nestes dois anos e meio. Essa vivência, iniciada em Gesteira, distrito de Barra
Longa/MG, se atravessa em diferentes territórios, todos estes atingidos pelo
rompimento da barragem. O processo que culminou no registro audiovisual, intitulado
Laranja-avermelhado, assim como nos vídeos Reassentamentos 1 e 2, se deram por
meio de relações interpessoais, entre atingidos e não-atingidos, que criaram laços de
confiança, respeito e cooperação. O material captado só foi possível devido as
autorizações dos próprios atingidos, evitando assim, assédios frequentemente
praticados pela mídia hegemônica junto a essas populações. Partindo de processos
pessoais de criação atravessados pelas experiências coletivas e auxiliados pelos
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conceitos já citados, foram elencadas pessoas/personagens aos quais podemos
identificar traços identitários que acreditamos que revelar contornos das subjetividades
do povo atingido da bacia do Rio Doce. A estas pessoas/personagens damos o nome
de “Gigantes da Terra”.
3.1 - Gigantes da Terra

Figura 8 - Distrito de Gesteira/ Barra Longa/ MG.Fonte: Acervo do Projeto de Extensão Narrativas
Atingidas, PROEX,DEARQ/UFOP. 2016

O corpo arqueado, as mãos sobrepostas na altura do peito, a pele negra
avermelhada que se confunde com a cor da terra onde pisa, Dona Maria Geralda
transparece o tempo que estava ali. Moradora há décadas no distrito de Gesteira35,
criara ali seus filhos, netos, hortas e peixes. Dotada pelo anseio de falar, Dona Maria
Geralda, traz uma narrativa impossível de ser contida em um português técnico de
relatórios produzidos. O coloquial presente em toda sua fala, não se colocava como
característica de falta de instrução, mas sim, como consequência de riqueza e
quantidade de vivências que atropelava e fazia as palavras comerem umas as outras.
Toda a vivência e escuta nos colocava frente a uma ancestralidade daquele povoado.
Não só pela sua idade, que já é avançada, mas também por seu conhecimento de tudo
que acontecia ali. Sua presença é como de uma entidade que cuida e vigia os seus.

35

Gesteira, distrito de Barra Longa. Atualmente, toda a área atingida diretamente pela lama continua
sem nenhum tipo de ocupação.
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Figura 9 - Maria Geralda, moradora atingida do distrito de Gesteira/ Barra Longa/ MG. Fonte: Acervo do
Projeto de Extensão “Narrativas Atingidas”, PROEX,DEARQ/UFOP. 2017.

A insistência de denúncia, e a paciência em nos explicar como tudo havia
acontecido ali, eram características de uma mulher forte que passara por um trauma.
Sempre em denúncia, Dona Maria Geralda, relata que o rompimento da Barragem de
Fundão desfez sua proximidade cotidiana com seus próprios filhos. Sem choro, este
que não é sinônimo de fragilidade, sua voz ressoava sem oscilações. Se achasse que
não tinha se feito clara, retornava aos mesmos assuntos até se fazer entendida. Seus
relatos são os mais extensos registrados por mim. Quase sem nenhuma necessidade
de intervenção, ela sabia exatamente o que queria falar, fazendo as minhas perguntas
cada vez mais escassas e desnecessárias. O discurso dela não precisava ser
investigado, somente ouvido, não carregava dualidades nem dúvidas devido a precisão
dos acontecimentos, geralmente discorridos pela liquidez da memória.
Sua existência junto ao seu território só nos faz entender que sua residência em
Gesteira não é por mero acaso, é uma opção reafirmada constantemente. Tudo isso só
agrava as consequências de sua desterritorialização ocasionada passagem pela lama.
As sobreposições de acontecimentos pós-rompimento resultaram em mais fragilidade
em seu corpo. As incertezas, espera e constante modificações nos modos de vida
geraram consequências em sua saúde. Processos de adoecimentos se assemelham as
explicações de indígenas sobre suas doenças, onde são consequências da separação
entre alma e corpo, nesse caso, corpo e seu território. A existência dessa gigante da
terra se assemelha a grandes baobás, árvores africanas de grande porte, que se
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retiradas suas raízes não deixam de exibir sua monumentalidade mas entram em
processos de adoecimentos.
Assim como Dona Maria Geralda, o tempo se torna uma entidade que
acompanha. Sua idade avançada preocupa seus familiares, a materialidade de seu
corpo é tão forte como a simbologia do reassentamento. Todos querem que ela veja
sua casa novamente, se livrando da dependência da Fundação Renova. Um jogo é
estabelecido entre sua longevidade e a demora do processo de reassentamento. Os
impactos de qualquer avanço, de qualquer um dos lados, é especulado entre familiares
e todos que convivem ou conviveram com Dona Maria Geralda. Todos esses fatores,
nos levam a uma importante condição do tempo em relação as consequências dos
territórios pós-mineração. O tempo é redundantemente contado, ora como medo, ora
como arma. O tempo fragiliza, e a espera cansa. O cansaço gera abertura e esta
abertura

pode

ocasionar

perdas.

Fendas

no

processo

da

negociação

do

reassentamento são abertas devidos aos desgastes causados pela morosidade.
Atingidos e Fundação Renova, negociam de forma assimétrica, onde o tempo pesa
contra os interesses dos atingidos.
Por isso, é necessário a denúncia do agente tempo nas dinâmicas de
ressarcimento. A espera e o marasmo dos processos de negociações entre atingidos
empresa e Estado, acabam por agravarem as condições dos atingidos. Dona Maria
Geralda, por exemplo, vive um processo contínuo de imigração, seja dela, ou de seus
filhos. As relações afetivas encontram obstáculos pela ausência física. A proximidade
de Reginaldo, um de seus filhos, é desfeita. Ambos são impedidos do convívio diário,
pelas necessidades de sustento de cada um pós-rompimento. Antes do desastre,
Reginaldo e dona Maria Geralda partilhavam do mesmo terreno, apesar de morarem
em casas separadas. Pós-rompimento e com a destruição total da vila de Gesteira,
dona Maria Geralda hoje mora em uma casa alugada pela empresa em Barra Longa e
Reginaldo Arlindo foi realocado para a zona rural, recortado do convívio da família.
Reginaldo, hoje falecido, também foi alvo do sistema tempo versus distância. A
desunião física familiar afeta a saúde de todos.
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Na primeira chegada ao subdistrito Monsenhor Horta , Paracatu de Baixo36, a
paisagem se repete. Casas cobertas pela lama seca. Desta vez, diferente de Gesteira,
a escala se expande. Em Gesteira, o número de casas é contado de forma rápida; 9
casas, uma escola, uma igreja e um comércio. Em Paracatu, adentramos na primeira
rua, onde o rastro da lama funciona como um guia visual e a quantidade de
construções já não fica tão fácil a mensuração. Para qualquer lado que se olhe, a
paisagem persiste na destruição. Continuando o caminho entre suas ruas, Paracatu
oferece bifurcações, não grandes o suficiente para proteger algum lugar do desastre.
Todos os caminhos levam a lama.

Figura 10 – Paracatu de Baixo. Fonte: Acervo do Projeto de Extensão “Narrativas Atingidas”,
PROEX,DEARQ/UFOP. 2018.

Depois de horas em viagem de carro, por diferentes territórios atingidos pelo
rompimento, o corpo pede descanso, água e alimento. Perseguindo a intuição de
encontrar algum ponto de apoio em Paracatu de Baixo, seguimos a sinalização de rota
de fuga colocada pós-rompimento pela Fundação Renova. No final de uma dessas
ruas, um bar com o rádio baixo funcionava em um quintal de uma antiga Igreja da
Assembleia de Deus. Tal convívio que parece estranhamente harmônico, já que o
banheiro do bar funcionava dentro da igreja, se assemelha à persistência de uma
pessoa insistir na moradia em meio aquele cenário de destruição.
36

Paracatu de Baixo é um subsdistrito de Monsenhor Horta localizado a 35km de Mariana/MG.
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Figura 11 – Paracatu de Baixo. Fonte: Acervo do Projeto de Extensão “Narrativas Atingidas”,
PROEX,DEARQ/UFOP. 2018.

João Banana,37 senhor que apresenta uma vaidade em seu bigode fino, à moda
dos anos 20, sobreposto ao ressecamento de sua pele graças a exposição ao sol forte.
Atento a qualquer um que se aproximava de seu bar, João Banana oferecia conversa
fácil. Depois de saciar nossa sede, ele revela o motivo de ainda estar ali pósrompimento.
Sua mulher e filhos, residiram em uma casa alugada pela Fundação Renova em
Mariana/MG, atualmente voltaram para Paracatu de Baixo devido à perda do emprego
esposa. O bar continua sendo sua principal fonte de renda, sendo necessário devido a
baixa indenização fornecida mensalmente através do cartão38 da Fundação Renova.
Paracatu de Baixo se localiza em um ponto estratégico para o comércio. A rota
de viajantes abastece o caixa de seu bar. Se questionado em relação ao
reassentamento, João Banana insiste que seu bar em Paracatu de Baixo continua
37

É resguardado o uso da imagem de João Banana devido ao excesso de assédio sofrido por ele por
parte de equipes de audiovisual.
38

A Fundação Renova como parte das políticas de ressarcimentos adotou o uso de uma cartão onde
era depositado o auxílio financeiro emergencial. Atualmente, o resaarcimento através do cartão foi
substituido pelo depósito em conta.
51

sendo seu. Mesmo com um novo bar no reassentamento do Novo Paracatu ou também
chamado de

Lucila, nome da área anfitriã para o reassentamento proposto pela

empresa, ele reafirma que “vou ficar lá e cá”39. Os motivos para tal insistência são
explicados por ele mesmo. A possibilidade de falta de água em Nova Paracatu, exige
estratégias de reserva hídrica de abastecimento, pois a quantidade de água disponível
e de fácil acesso pode não ser suficiente para o consumo dos moradores assim como
para o consumo animal.
“Até o fim de 2017, a Fundação Renova/Samarco havia
realizado estudos preliminares sobre o abastecimento de água
em apenas dois pontos (rios/riachos) de captação. Após isso, a
única proposta indicada pela fundação/empresa foi o
abastecimento por meio de poços artesianos. Contudo, a
comunidade criticou a ideia, já que são conhecidos os casos em
que os poços acabaram secando com o passar dos anos. Sendo
assim , os(as) atingidos(as) tiveram que sugerir seis alternativas
para o estudo. Reforçando assim, o que tem acontecido nesse
processo de reparação, em que a Renova/Samarco não
apresenta opções que atendam da melhor forma as necessidades
do novo terreno, delegando esse trabalho para as próprias
vítimas. “
Jornal A Sirene, Edição 25. Abril de 2018.

Nova Paracatu40 não está na rota dos viajantes, a estrada não irá passar em
frente ao seu bar, tudo se parece inseguro e isso prejudica sua atividade comercial.
Durante todo o tempo que passamos no bar, éramos os únicos clientes.
Segundo ele, antes, mesmo em dia de semana, o movimento era maior devido ao
trânsito de carros. Sua insistência em organizar o bar e deixá-lo pronto, caso apareça
algum cliente, já não é mais uma necessidade comercial, se torna uma manutenção de
39 Segundo acordo com o Ministério Público é resguardado o direito dos atingidos possuirem tanto o
terrenos pertencente ao reassentamento quanto ao antigo terreno de sua residência atingida.
40

“De acordo com a Assessoria Técnica da Cáritas, no início do processo de reassentamento, a
Renova/Samarco afrimou que Lucila – terreno de Nova Paracatu formado por duas áreas – comportaria
toda a comunidade. Entretanto, estudos da assessorial mostraram que para contemplar todos os
moradores de Paracatu, o terreno precisaria ser ampliado, o que acarretou no aumento de duas para
nove áreas. “ Jornal A Sirene. Edição 25. Abril de 2018.
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sua saúde mental. A todo tempo que estávamos ali e mesmo antes de nos
apresentarmos como possíveis clientes, João Banana trabalhava. Acreditamos que ele
poderia descansar um pouco, já que estava tudo organizado, mas nas próprias
palavras, a algo sempre a ser feito. Em um certo momento, observamos ele conferindo
a validade de seus produtos, enquanto frita algo que não conseguimos reconhecer.
Parte dos itens é colocada de lado, provavelmente por ter passado da validade. O
comércio ainda é sustento, não só financeiro. Sua atividade está diretamente associada
à sua saúde. O estar economicamente ativo se tornou mais uma motivação para a sua
permanência em Paracatu de Baixo. Mesmo com a casa alugada em Mariana, João
Banana não fixa sua estadia na cidade. A sua não adaptação à distância de sua casa
em Paracatu e seu bar o faz voltar a morar em meio as ruínas. Sua força advêm da sua
insistência em seu território.
Paracatu em dia de festa, mesmo após a passagem da lama de rejeito, no dia
da festa do Sagrado Menino Jesus, faz a paisagem mudar. Antes um vazio, ocupado
pelo sentimento de perda que a lama traz, agora era sobreposto pela existência de um
povo que resiste, em festa. Bandeirolas eram hasteadas contrastando com a cor da
lama. O som do bar de João Banana estava alto. Carros e vans traziam os pés que
costumavam passar por ali. Mas não só por antigos moradores Paracatu hoje é
ocupada.

Equipes

da

Fundação

Renova

acompanhavam

de

perto

toda

a

movimentação, uma delas, munidas de câmeras e microfones. Aproximei da equipe.
Observara que suas ações e entrevistas com moradores carregavam muitas
semelhanças com os vídeos produzidos dois anos e meio antes pelo Projeto de
Extensão Narrativas Atingidas, apesar de suas diferenças, sendo estes últimos
produzidos com o objetivo da denúncia e os vídeos em elaboração traziam o propósito
da publicidade.
Através de conversas, me é foi explicado que tal material é para uma produção
de uma websérie intitulada “Caminhos da Reparação41”, onde seria documentado todo
o trabalho da Fundação Renova ao longo da Bacia do Rio Doce. Após solicitação fui
34

Ver: https://www.youtube.com/channel/UCDqpGGpWspbsOL_QfMXw16g
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autorizado a acompanhar as gravações. Alguns moradores ainda seriam entrevistados.
Durante o caminho para o encontro com o próximo atingido a ser entrevistado, um
homem que claramente não pertencia aquele povoado se aproxima de mim.
Aparentava ter uns 40 anos, sua fala e vestimenta demonstrava um repertório urbano
de uma grande cidade. O anel com uma pedra azul denunciava uma possível formatura
em uma instituição de educação. A cor da pele não demonstrava a cor da terra como
parte dos antigos moradores.
Através de conversas com este homem que não aparentava ser dali, assim
como eu, dei e recebi informações. Tal homem é funcionário da Fundação Renova
encarregado do RC (Relações com a Comunidade). Dentre seu portfólio, citara a serra
dos Carajás e Serra Pelada, todos como contratado da Vale S.A, em seus 12 anos de
empresa. Nesta informação, identifiquei relação entre Vale S. A, Samarco S.A. e
Fundação Renova, negada se perguntada diretamente aos funcionários. Além disso,
percebemos a especialização por parte das mineradoras com o acontecimento dos
desastres. Já há uma equipe experiente para tratar desses assuntos. Os desastres
ocorridos decorrentes da mineração estão conectados.
“Funcionários que ocupavam cargos de confiança da Vale
e Samarco assumiram postos de alto escalão na organização. O
gerente de relações institucionais da Renova, William Sarayeddin,
foi gerente de assuntos externos e gerente de comunicação e
assuntos corporativos da Vale, onde trabalhava desde 2006. A
gerente de recursos humanos da entidade, Juliana Souto, era
coordenadora do RH da Samarco no Espírito Santo. O gerente de
comunicação, Cristiano Diniz Cunha, também trabalhou no setor
de comunicação da Vale. “Pessoas que usavam uniforme da
Samarco em um dia no outro estavam com o da Renova”,
destaca Cristiano José Sales, da Comissão de Atingidos de Bento
Rodrigues, a comunidade destruída pela lama. “Só mudou o
nome de Samarco pra Renova, mas são os mesmos
funcionários”, faz coro Odete Cassiano, que integra a Comissão
dos Atingidos de Barra Longa. “ ( MACIEL, 2018)

Chegando em um dos pontos de apoio para a realização da festa, a equipe se
organiza para a próxima entrevistada, Marlenny, moradora atingida de Paracatu de
Baixo. Marlenny neste momento estava na preparação da comida que alimentaria
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todos que vieram para a festa. Coloco-me ao lado, próximo o suficiente para ouvir as
perguntas e respostas da entrevista mas longe o suficiente para não atrapalhar o
trabalho do câmera. Neste depoimento, Marlenny, em sua entrevista narra memórias
indissociáveis da casa em Paracatu de Baixo. Hoje, mesmo sendo casada e com filhos
pequenos, as memórias da infância parecem próximas.
Em certo momento da entrevista, Marlenny pede para ler um poema que
escrevera com sua mãe sobre Paracatu e o rompimento da Barragem.
“Meus versos, minha história
Através desse verso, conto história
Coisas verídicas que não saem da memória
Havia uma cidadezinha, pequena população
Distrito de Mariana, cidade do coração
Fui nascida e criada naquele lugar
Onde vi junto com a lama meu sonho se enterrar
Pra entender melhor a história
O lugar vou descrever
Lá se chamava Paracatu
Vi tudo ali crescer
Nasci naquele lugar
Vivi toda a minha infância
Lá hoje carrego só as minhas lembranças
Do fim de tarde, onde eu era apenas criança
Em meio a simplicidade, nada me faltava
Onde a humildade, eu sei que reinava
Então aqui começa toda a nossa ansiedade
Largamos Paracatu e fomos para a cidade
Era uma tarde de quinta-feira que foram nos avisar
Que tínhamos que sair às pressas e a nossa casa abandonar
Em minutos ali chegavam toda aquela lama
Era apenas o começo de todo nosso drama
Logo vi ali tudo se acabando
Casas, escolas e animais se afogando
Vi também o que mais me doeu
Pessoas inocentes pagando o que não cometeu
Se é uma tragédia ou um crime, não dá pra afirmar
Já se passaram alguns anos que estou a esperar
Tenho esperança de um dia voltar
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Alegres e felizes para o nosso lugar
Enquanto isso, precisamos esperar
Só tem reunião pra todos participar
Reunimos tentando decidir
Gostaria de saber “como será nosso fim?”
Enquanto isso, vivemos a sofrer
Muitos de Paracatu já vieram a falecer
Vivemos de aluguel e pouca indenização
Junto com a espera, já se vai a união
Queria que a Samarco nos convencesse
Quero voltar antes que muitos falecessem
Convivo hoje com as minhas saudade
Moramos de aluguel, sem a nossa liberdade
Tudo é tão triste, mas ainda há esperança
Tudo aqui acabou por causa de ganância.
Hoje eu confirmo, mas não me exalto
Que aqui na Terra, o dinheiro fala mais alto
E pra terminar uma mensagem queria deixar
Existe felicidade que só a simplicidade pode te dar.

Ao fim do poema, o semblante da equipe da Fundação Renova mudara. Neste
momento percebi a movimentação do RC junto a equipe de gravações. Em uma
conversa onde não estava perto, a equipe me informou que eu não poderia continuar
acompanhando as gravações, sob a justificativa que o equipamento iria ocupar muito
espaço no carro e não sobraria lugar para mim. Mas vale a pena ressaltar que
Paracatu de Baixo, devido ao seu tamanho, não precisaria de carro para deslocamento.
Entendi o recado e esperei a equipe se retirar para conversar com Marlenny.
Curioso pelo poema, conversei com ela durante algum tempo. Percebendo a sua
desconfiança em relação a Fundação Renova, perguntei a ela se acreditaria que um
poema criticando a empresa apareceria em um vídeo institucional. Ela partilhava da
mesma opinião sobre o vídeo e propus de gravarmos o poema para que pudesse
compartilhar entre seus amigos e quem mais achasse necessário. Assim foi feito.
Neste momento, Marlenny me convida para almoçar, antes mesmo que a comida
estivesse servida. Questionada sobre como voltaria pra Mariana, sendo que a festa
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duraria até tarde e só havia um ônibus por dia, Marlenny me oferece carona. Ela se
configurou como o ponto de apoio em Paracatu de Baixo para mim, oferecendo
transporte, comida e segurança.
Nesses moradores, o estado de ser gigante é a soma e sobreposição de
condições e laços com o território. Dona Maria Geralda, matriarca do vilarejo de
Gesteira, hoje é o laço de coesão social para o reassentamento. A força e o peso
dessa função recaem e agravam suas condições de saúde, mas também podem servir
de potência para ressignificar a luta. João Banana, símbolo de existência e não
adaptação as condições impostas a ele também se agiganta. Hoje, seu bar é local de
apoio para as equipes que trabalham na assessoria técnica dos atingidos de Mariana/
Cáritas/MG. O funcionamento de seu bar, e sua consequente moradia naquele
território, se faz como elemento de demarcação de existência, e persistência de vida
naquele local. Já Marlenny é barricada. Sua postura frente a empresa em denúncia e
sua expressão de resistência escoava em diferentes canais, seja pelo poema, no apoio
das festividades ou por sua presença na comunidade.
Gigantes da terra, dona Maria Geralda, João Banana, Marlenny e tantos outros
são modos de existência, modos de insistência, modos de resistência.

3.2 – Bicho-Homem, Homem-Bicho.
Nas caminhadas realizadas em Paracatu de Baixo, elementos visuais se
repetem em sua extensão territorial. Casas/destruições, lama seca que nos coloca à
altura de pés-direitos das edificações e cercas. Cercas essas sempre munidas de
identificações; proibida a entrada, acesso restrito, rota de fuga, ponto de encontro. O
que é hoje naquele território, nunca foi. Em uma busca por reconhecer o que já estava
alí, e ainda permanece, encontro os animais. Grupos de cavalos e éguas, bois, vacas e
cachorros. Esses, conduzidos pelo extinto, cruzam as cercas, invadem o que sobraram
das casas em busca de pasto; eles não respeitam as placas. Tal sinalização humana
não doutrina o extinto. Tal cenário de desastre não impede a sobrevivência. Em
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bandos, os animais bebem água laranja-avermelhada e comem pasto nascidos na sala
de estar. Antes, as cercas que determinavam seu delimitado espaço de vida, hoje
possibilita a expansão de seus territórios. Durante todo meu trajeto entre as ruínas, os
caminhos que segui foram aqueles pisoteados constantemente pelos animais. As
cercas que adentrei foram aquelas que os chifres alargaram. O território já não era
definido pelas ruas e quintais; fui pastoreado por quem antes cumpria essa função.

Figura 12 Gado de Paracatu de Baixo.
nunca acaba:”. 2018

Fonte: Curta-metragem “Laranja- Avermelhado : Novembro

Figura 13 – Gado de Paracatu de Baixo. Fonte: Acervo do Projeto de Extensão Narrativas Atingidas,
PROEX,DEARQ/UFOP. 2018.

Fui avisado anteriormente da possibilidade de encontro com cascavéis. A
existência de tais animais, não datada antes do rompimento, agora, definem
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ocupações. Grandes moitas são evitadas e mais uma vez confio no pastoreamento do
gado. O pisoteamento dos animais faz o solo ficar visível, possibilitando avistar
qualquer animal rasteiro que se aproxime. Nem sempre isso é confiável, pois mesmo
estando próximo aos bois, ouço uma pequena moita se mexer ao som de um chocalho.
No fundo é ouvido o som de tambores misturados com cânticos de liberdade. O
congado anuncia um povo liberto abençoado por Nossa Senhora do Rosário. Quem
lidera a guarda veste máscara de macaco e possui um cavalo na mão. Assim como eu,
o povo de Paracatu de Baixo confiava em seus animais para abrirem o caminho. O
homem-bicho conduzia o cortejo para igreja. Esta, vestida com lama, se enfeitava em
bandeirolas no alto.

Figura 14 - Congado de Paracatu de Baixo. Fonte: Curta-metragem “Laranja- Avermelhado : Novembro
nunca acaba:”. 2018.
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Figura 15 – Estandarte do congado de Paracatu de Baixo.
Avermelhado : Novembro nunca acaba”. 2018.

Fonte: Curta-metragem “Laranja-

Figura 16 - Capitão do congado de Paracatu de Baixo.Fonte: Curta-metragem “Laranja- Avermelhado :
Novembro nunca acaba:”. 2018.
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Figura 17 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário em Paracatu de Baixo. Fonte: Curta-metragem “LaranjaAvermelhado : Novembro nunca acaba:”2018.

4 - Novembro nunca acaba
Neste capítulo serão apresentados os signos presentes no produto final deste
trabalho final de graduação, o curta-metragem “Laranja-avermelhado : Novembro
nunca acaba:”42.? Para a produção deste curta, foi utilizada a experiência adquirida no
projeto de extensão Narrativas Atingidas, a discussão acerca dos conceitos elencados
neste estudo. Para um melhor entendimento, as temáticas abordadas serão divididas
em tópicos: criaturas, sanctus terra e testemunho.

42

Ver : https://vimeo.com/299474828 Senha: novembro.
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4.1 – Criaturas
Logo no início do curta-metragem, observamos os movimentos da alimentação
de uma vaca enquanto repousa. Hoje, o território antes ocupado antropicamente,
agregando as presenças dos animais como criação, é substituído pela presença
dominante dos animais. Esta caractéristica é fundamental para o entendimento do
território de Paracatu de Baixo. Os animais sempre andaram livremente entre os
terrenos. Os animais que sobreviveram continuam no território, mas com uma vida
extremamente precarizada. Cercamentos produzidos pela Fundação Renova sob
pretexto de proteção do patrimônio são colocados à margem pelo gado que rompe os
arames. O gado não deixou de lado seu comportamento naquela comunidade. Como já
era rotineiro, o pasto para alimentação das criações daquela comunidade era
compartilhado. O cercamento e enclausuramento das criações não seguiam a lógica do
agronegócio. Com isso, o gado não aceitara as “novas regras” impostas pela Fundação
Renova de uso e ocupação do solo.

Figura 18 - Vaca em descanso em Paracatu de Baixo. Fonte: Curta-metragem “Laranja- Avermelhado :
Novembro nunca acaba:” 2018.
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Figura 19 –Vaca pastando em Paracatu de Baixo. Fonte: Curta-metragem “Laranja- Avermelhado :
Novembro nunca acaba. ”2018.

Figura 20 – Gado de Paracatu de Baixo. Fonte: Curta-metragem “Laranja- Avermelhado : Novembro
nunca acaba.”2018.

Somado ao comportamento de ocupação do território pelos animais, proponho a
inserção de testemunhos de moradores coletados anteriormente através da extensão
Narrativas Atingidas e testemunhos registrados no jornal “A sirene”43. Assim,
sobreponho duas narrativas documentais para a criação de uma terceira narrativa. As
falas são de um narrador e não usadas como o áudio original. Esta opção se faz
necessária por motivos já explicados anteriormente, ou seja pela proximidade da
população de Mariana com o setor minerário e por essas pessoas estarem em
43

Ver : https://issuu.com/jornalasirene
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processos indenizações e reparações com as empresas. Daí a escolha pelo narrador,
mas sua fala são frases literais dos gigantes da terra que conhecemos e ouvimos
nesses três anos junto as populações atingidas.

4.2 - Sanctus terra
Como a

primeira imagem do curta, a cruz anuncia não só a fé importante

naquela comunidade mas também a proposta fabulatória desta narrativa. A igreja
católica presente e a única edificação afetada diretamente pela lama que continua de
pé e entrelaça as relações simbólicas daquela comunidade. A continuidade da
comemoração das festas religiosas é pretexto para antigos moradores reocuparem e
resinificarem Paracatu de Baixo. O território agora não só moradia, suporte para os
modos de vida, mas também campo de luta.

Figura 21 - Cruz do cortejo da Festa do Menino Jesus. Fonte: Curta-metragem “Laranja- Avermelhado :
Novembro nunca acaba.” 2018.

O arcebispo de Mariana, Dom Airton José dos Santos, em seu sermão na última
crisma da comunidade, explicita sobre forças malignas presentes na vida dos fiéis. A
lógica descrita pelo arcebispo relativa a vida espiritual pode ser associada a lógica
extrativa-minerária a qual o território é imposto, resguardado o axioma moral cristão. A
existência de formações predatórias não se manifesta somente na expressão espiritual,
mas também nas conformações políticas que o capital mineral tangencia.
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Figura 22 - Arcebispo de Mariana Dom Airton José dos Santos Fonte: Curta-metragem “LaranjaAvermelhado : Novembro nunca acaba. ” 2018.

Na expressão espiritual daquela comunidade, o catolicismo não é um agente
solo. A presença de uma Assembléia de Deus e a presença de um grupo de congado,
resguarda a ancestralidade africana persistente em sua existência. Durante a festa, se
faz presente um cortejo que tem como seu ponto de chegada a Igreja de Nossa
Senhora do Rosário. Assim, vemos os laços indentitários daquela comunidade envoltos
em relações simbólicas com seu território.

4.3 – Testemunho
Marlenny e seu poema se configura como espinha dorsal de todo curtametragem. Em seu poema, são narrados os processos decorrentes pós-rompimento da
barragem de fundão. Diferente das outras imagens, que sobrepõem as noções
documentais com ferramentas ficcionais de edição, Marlenny insere essas noções de
forma independente. O ato de criar um poema a partir de uma experiência do real, já é
por si só um híbrido de ficção e documentário. A partir disso a inserção do poema não
necessita de uma edição em seu conteúdo, mas funciona como um dispositivo na
transmissão do real.
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Figura 23 - Marlenny . Fonte: Curta-metragem “Laranja- Avermelhado : Novembro nunca acaba.” 2018.

Finalizando
Este Trabalho Final de Graduação se configura como um fechamento de uma
composição curricular para obtenção do grau de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo.
Com isso, sua importância se configura na possibilidade da expansão da atuação do
arquiteto e urbanismo em suas metodologias de pesquisa, especificamente o uso do
audiovisual como ferramenta de análise territorial. Contudo, o processo de pesquisa se
deu com diversas dificuldades metodológicas e éticas em que o campo da arquitetura e
urbanismo não subsidiava respostas.

Tendo um início em um processo que antes não era conhecido por mim,
exploração extrativo-mineral dos territórios, a vivência das dinâmicas pós-rompimento
da barragem de Fundão ofereceram caminhos que muitas vezes precisaram ser
revistos. Inicialmente, a busca por informações se deu no campo institucional, através
de comissões e assessorias técnicas. Sem sucesso, toda a metodologia foi revista
devido ao excesso de burocracias impostas, seja para a proteção dos atingidos, posto
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que trata-se de uma população vulnerabilizada ou cerceamentos de controle da
Fundação Renova . Porém o convívio direto interpessoal com os antigos moradores
das áreas atingidas abriu fendas onde a política do afeto foi possível.

Todo material produzido foi compartilhado e discutido com cada atingido(a),
construindo uma relação de confiança mútua e um real propósito do que estava sendo
realizado. É importante ressaltar que o uso da ferramenta audiovisual como exposição
dos acontecimentos foram produzidas de diversas maneiras e não só por mim. Em
conversa com um dos moradores de Paracatu de Baixo, durante um almoço que o
mesmo me convidara, ele relatou o trabalho de uma equipe de jornalismo que passara
lá antes. Queixando do resultado, ele exclama a exposição que os jornalistas fizeram
de sua vida. Segundo ele o ato de conceder uma entrevista era algo que ele podia
poderia fazer de bom para a equipe, mas narra as consequências : “Não ganho nada
com isso, só quis ajudar e ainda saí prejudicado.”. A reportagem feita sobre sua vida
dava a entender que ele estaria em uma condição muito frágil e não conseguindo
continuar seus afazeres, diagnosticando-o como depressivo, fato que o chateou muito.

Pode-se valer da potência audiovisual como ferramenta de denúncia na luta dos
atingidos por seus direitos, contribuindo para visibilizar os processos de expulsões e
violações de direitos nesses três anos sem reparações. Porém, materiais produzidos
relativos ao rompimento da barragem de fundão devem ser revistos com crivos éticos
que estabeleçam respeito e não proporcionem mais fragilidade e desgaste a essas
populações, inclusive este apresentado neste Trabalho Final de Graduação.
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