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Resumo 

 

Com a maior tragédia socioambiental brasileira, o rompimento da barragem de minérios do 

Fundão, de responsabilidade da mineradora Samarco(Vale/BHP), em Mariana – MG, em 

novembro de 2015, diversas controvérsias vieram à tona. Uma possível solução dialógica a uma 

dessas controvérsias é o projeto “Conservação e Valores: Uma Declaração de Significância para 

Bento Rodrigues”, da Escola de Arquitetura da UFMG, solicitado pelo Ministério Público Estadual 

para embasamento ao patrimônio tombado a nível municipal com a área de Bento Rodrigues, um 

dos distritos atingidos pela tragédia. O projeto almeja construir, com base nos valores da 

população da área devastada, uma Declaração de Significância para o patrimônio de Bento. Meu 

trabalho pretende, a partir do acompanhamento do grupo da EA/UFMG, apresentar uma etnografia 

deste projeto de patrimonialização, buscando tecer e explicitar a rede de agentes e controvérsias 

sociotécnicas aí envolvidos, para assim, por meio dessa descrição etnográfica, refletir sobre a 

patrimonialização no atual contexto do estado de Minas Gerais a partir do projeto como mais uma 

consequência da tragédia de 2015.  

Palavras-chave: Bento Rodrigues; Samarco; patrimônio histórico-cultural; Actor-Network 

Theory; Barragem do Fundão. 

 

Abstract 

With the biggest socio-environmental tragedy in Brazil, the disruption of the Fundão Dam, under 

the responsibility of the mining company Samarco (Vale / BHP), in Mariana - MG, in November 

2015, several controversies surfaced. One possible dialogical solution to one of these controversies 

is the project "Conservation and Values: A Declaration of Significance for Bento Rodrigues", from 

the School of Architecture of UFMG, requested by the State Public Prosecutor's Office to base the 

patrimony on the municipal level with the area of Bento Rodrigues, one of the districts hit by the 

tragedy. The project aims to build, based on the values of the population of the devastated area, a 

Declaration of Significance for Bento's patrimony. From the follow-up of the EA / UFMG group, 

my work intends to present an ethnography of this patrimonialisation project, seeking to weave 

and make explicit the actor-network and sociotechnical controversies involved, so that through this 

ethnographic description, reflect on the patrimonialisation in the current context of the state of 

Minas Gerais and the project as a further consequence of the tragedy of 2015. 

Key-words: Bento Rodrigues; Samarco; cultural-historic patrimony; ANT; Fundão Dam. 
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Introdução 

 

Na tarde do dia cinco de Novembro de 2015, a cidade de Mariana em Minas Gerais – 

distante há apenas uma centena de quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte – vivenciou 

a maior tragédia socioambiental da história do Brasil, o rompimento da Barragem do Fundão. 

Após um vazamento inicial, esta barragem se rompeu, dando vazão a uma onda de lama de 

rejeitos de minério que iniciou sua descida rumo ao mar, seguindo e destruindo o leito do Rio 

Doce ao longo de 645 quilômetros. No caminho, a destruição inicial assolou os povoados de 

Bento Rodrigues, Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira. 

A Barragem do Fundão, assim como a de Santarém e a Mina de Germano, são 

controladas e de responsabilidade da empresa mineradora Samarco Mineração S.A., um 

negócio conjunto entre as empresas Vale S.A. e BHP Billiton. 

Entre as consequências imensuráveis da tragédia, contabilizam-se 19 pessoas mortas, e 

mais de 600 desabrigados, os quais não poderão regressar ao local onde construíram suas 

vidas (levando em consideração que o território de Bento Rodrigues passou a estar controlado 

pela empresa após sua quase total devastação pela lama de rejeitos, como, por exemplo, com 

o alagamento trazido com a construção do Dique S4 [vide capítulo 1]). 

Quase um ano após o evento da tragédia, no dia 24 de Agosto de 2016, estamos 

reunidos às 14h da tarde de uma segunda-feira, em uma sala da Escola de Arquitetura da 

UFMG, no bairro Savassi em Belo Horizonte. Ali se iniciou a disciplina “Conservação e 

Valores: Uma Declaração de Significância para Bento Rodrigues”, direcionada aos cursos de 

mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 

Sustentável das escolas de Arquitetura e de Belas Artes da UFMG. Eu estou ali, em meio a 

arquitetos e estudiosos do patrimônio, como graduando em Antropologia na mesma 

universidade e bolsista do programa Participa UFMG – Mariana/Rio Doce, coordenado pelo 

mesmo professor da disciplina Conservação e Valores, e subcoordenador do programa de pós-

graduação mencionado, Prof. Leonardo Barci Castriota. 

O objetivo da disciplina e do programa de extensão e pesquisa desenvolvido junto a ela 

é: a reflexão acerca da construção de uma declaração de significância para o patrimônio de 

Bento Rodrigues; parte da área tombada pelo COMPAT de Mariana a nível municipal em 

2016. Já no segundo encontro na Escola de Arquitetura, no dia 30 de Agosto de 2017, com a 
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presença do promotor Marcos Paulo Souza Miranda, quem, naquele momento, coordenava a 

promotoria de Defesa do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, deu-se o tom das 

expectativas para com aquele projeto, assessorar o MP com estudos sobre o patrimônio de 

Bento, e, assim, tentar auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas para sua proteção. 

O projeto da Escola de Arquitetura da UFMG apresenta uma solução prática à 

construção dialógica de processos que se baseiam no contexto local para criar relações, as 

quais possam vir a legitimar ações em favor de demandas da comunidade local à academia. 

Ele tem por objetivo se constituir apoiando-se em práticas que visam integrar os trabalhos da 

universidade e das instituições responsáveis pelo patrimônio histórico cultural às perspectivas, 

aos valores e interesses da comunidade local, buscando, assim, o empoderamento desta na 

forma da territorialização em valores e direitos, construindo um patrimônio que fala das 

relações locais com o território. 

Meu trabalho pretende de certa forma abrir a caixa-preta (LATOUR; 2000; 2001) do 

processo de patrimonialização, o qual institui o que vem a ter valor como patrimônio a ser 

reconhecido institucionalmente e conservado. Nesse processo de institucionalização do 

patrimônio, há controvérsias não apenas entre valores participantes nos projetos, como é 

abordado pelos estudos contemporâneos do patrimônio cultural. Mas, ainda: o contexto que 

envolve o cenário da tragédia de Mariana é capaz de revelar também as controvérsias 

sociotécnicas existentes em meio ao processo de patrimonialização, as quais tecem um 

coletivo que emaranha vidas, discursos políticos, perspectivas acerca da conservação e 

monumentalização, toneladas de minério, os moradores da antiga localidade da vila de Bento, 

o mercado econômico global, o Rio Doce, a UFMG, a mim, etc. 

Para tanto, iniciarei meu trabalho expondo o contexto da tragédia de Bento Rodrigues. 

Em seguida, tratarei brevemente do status da atividade da mineração no estado de Minas 

Gerais relacionando-o à tragédia. No segundo capítulo apresentarei o projeto “Conservação e 

Valores” da Escola de Arquitetura da UFMG, buscando fazer uma rápida análise de seus 

participantes e suas trajetórias de envolvimento com o tema, abordando a questão da 

declaração de significância e os estudos contemporâneos do patrimônio ali envolvidos. No 

terceiro capítulo, trabalho especificamente o tema das controvérsias sociotécnicas, 

introduzindo a Actor-Network Theory (ANT) e nela apoiando-me para minhas observações. 

Neste sentido, a proposta é explicitar a rede de agentes e controvérsias sociotécnicas 

envolvidos no projeto, observando a maneiras pela qual a ciência transforma o mundo em um 
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laboratório – no caso do patrimônio baseando-se no estudo da conservação e valores1 – e, 

dessa forma, surgem mecanismos e instituições com discursos legitimados para a 

institucionalização daquilo a ser oficialmente conservado, e de que modo e onde deve ocorrer 

conservação e monumentalização, e ainda, principalmente, qual o discurso materializado 

nessas obras representativas no patrimônio instituído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A abordagem que estuda e institui o patrimônio baseando-se em valores é recente como parte integrante dos 

estudos de patrimonialização, contudo, definir o que é, e qual é o patrimônio cultural a ser instituído e 

conservado sempre foi inegavelmente uma ação baseada em valores, independente de quais (sejam eles impostos 

ou construídos de forma dialógica). 
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Capítulo I - O Bento, a tragédia e uma breve análise do contexto das políticas minerárias 

em Minas Gerais 

 

I.I - O Bento2 

Neste trabalho, não anexo nenhuma imagem que mostre como era Bento Rodrigues 

antes da tragédia de 2015. Na primeira imagem (1.1), por sua vez, trago uma fotografia 

realizada por mim em visita em 2016, na semana em que completava um ano da tragédia, 

quando eu e o grupo do projeto de patrimonialização da UFMG visitamos e tivemos o 

primeiro contato visual com a área foco do projeto, a vila de Bento já destruída pelo mar de 

lama de rejeitos, responsabilidade da mineradora Samarco(Vale/BHP). Mas qual é o Bento 

patrimônio? Ou melhor, qual é o Bento que se quer patrimonializar com o projeto estudado? 

O Bento o qual quase nenhum dos membros do grupo da UFMG teve a oportunidade de 

conhecer, o de antes da tragédia, vivo na memória de seus antigos moradores? Ou, o Bento 

que se quer patrimonializar é esse híbrido de ruínas, barragem, indignação e trauma?   

Na resposta a esta pergunta está uma observação importante para este trabalho, uma 

controvérsia sociotécnica que envolve o projeto de patrimonialização, e que será tratada 

melhor no segundo capítulo: por mais que o louvável para os antigos moradores da área 

tombada de Bento Rodrigues seja o patrimônio existente em sua memória, este serve apenas 

de base ao que se quer realmente instituir como patrimônio histórico cultural da área tombada, 

um híbrido das memórias de Bento que se mescla à lama, à tragédia, àquelas ruínas, e à 

vontade de que a devastação do patrimônio que antes possuíam, seja materializada em um 

símbolo do descaso para com os atingidos por barragens em um contexto de políticas de 

incentivo à mineração, como era o caso do Bento mesmo antes de Novembro de 2015, e antes 

da lama que materializou essa mescla entre esse tipo de contexto (“político” e “econômico”) 

com as vidas de lugares como Bento, reféns de barragens, de políticos de carne e osso, da 

oscilação da bolsa de valores, da atenção com a engenharia preventiva, etc. 

                                                           
2 Trato em meu trabalho com mais pormenores apenas do contexto da tragédia em Bento, não por desconsiderar 

as demais comunidades afetadas pelo rompimento da Barragem do Fundão, mas sim pelo fato deste trabalho ter 

o recorte em um estudo etnográfico do projeto de construção de uma declaração de significância para a 

patrimonialização de Bento Rodrigues especificamente. 
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Imagem 1.1 – Bento 1 (em visita em out/2016) 

 

Trouxe estas questões importantes ao desenvolvimento do trabalho, mas, por ora, para 

esta primeira parte (I.I) a intenção é trazer uma imagem de Bento Rodrigues. Parti dessa 

forma para justificar a ausência em meu trabalho de uma fotografia da vila antes da tragédia, e 

apresentar apenas imagens de como eu e o grupo o conhecemos, já destruído pela lama, 

assim, busco seguir a lógica de como isso se mostrou para nós do grupo ao longo do 

desenvolvimento do projeto de patrimonialização, foco deste trabalho. Tentarei então 

descrever um pouco do que era3 Bento Rodrigues da forma como nos foi apresentado pelos 

seus antigos moradores em reuniões em Mariana; pelos documentos nos oferecidos pelo 

Ministério Público estadual de Minas Gerais; e nas fontes relacionadas em uma pasta de um 

drive de compartilhamento online utilizada pelo grupo para referências ao longo do trabalho 

                                                           
3 Após reflexão optei por utilizar o tempo verbal no passado em casos como este, pois, por mais que se quer 

pensar em um patrimônio tombado para salvaguarda em relação a seu futuro, na lógica do discurso dos 

moradores, esse patrimônio existe em sua memória do passado fortemente como base para os instrumentos 

pensados para a salvaguarda de sua memória pós-trauma (Ex: tombamento, declaração de significância, dossiê 

do patrimônio de Bento, museu de território), mas o qual eles têm convicção de que em grande medida já deixou 

de existir com a invasão da lama. 
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de construção de uma Declaração de Significância para o patrimônio de Bento Rodrigues. 

Nos moldes de como nos foi apresentado o Bento4 ao grupo do projeto. 

 Uma escolha que acabo tomando como óbvia neste trabalho, possível apenas por um 

simples exercício de empatia talvez, mas que também acabou ficando claro nas reuniões com 

as vítimas, é que o que aparece como patrimônio mais significativo às pessoas vítimas da 

tragédia em Bento é: o fato de as suas vidas já não poderem seguir ali como seguiam até a 

invasão da lama, muito mais significativo a elas do que qualquer muro colonial de pedra já 

inventariado pelo IPHAN antes do evento da tragédia, por exemplo. 

A lama soterrou vidas, histórias e esterilizou a diversidade ecológica. Em especial, 

as populações de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, viram dizimadas toda sua 

memória histórica: documentos, fotografias, casas, objetos de estimação, animais. 

Perderam, sobretudo, a organização de um cotidiano constituído por amizades, 

famílias, templos, escolas e trabalho que determinavam as estratégias de vida de 

centenas de famílias. (Disponível em: http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br 

Acessado em: 19 de Abr. 2017. Grifo meu.) 

No entanto, meu trabalho não pretende chegar a esse nível de discussão acerca do 

patrimônio para essas pessoas, na parte seguinte deste capítulo falarei melhor do projeto que é 

o foco de meu estudo, e das perspectivas adotadas no seu trato para com o tema do patrimônio 

histórico cultural, o que eu almejo poder fazer, como já dito, é uma descrição etnográfica do 

grupo de estudos da UFMG, capaz de olhar aí para os variados atores e controvérsias 

sociotécnicas envolvidos nesse projeto de patrimonialização de Bento Rodrigues, nesse 

coletivo. Por ora, tentarei expor o que foi Bento Rodrigues antes das fotos em anexo, ou seja, 

a representação do Bento feita ao nosso grupo por seus antigos moradores e pelos documentos 

referenciados na pasta do drive de compartilhamento online do grupo do projeto de 

patrimonialização. 

Segundo nota técnica geral da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e 

Turístico de Minas Gerais para o patrimônio de Bento Rodrigues (NT 41/2016 MPMG), no 

início do século XVIII com a bandeira do Pe. João de Faria Fialho, o bandeirante Tomás 

Lopes de Camargo deu origem ao povoado de Camargos, situado à margem direita do rio 

Gualaxo, rio que foi diretamente afetado com a tragédia de 2015. O vilarejo de Bento 

                                                           
4 Tratar assim o Bento, como os antigos moradores o tratam, e a Barragem do Fundão, assim como os laudos e 

as notícias a tratam, expõem um pouco da qualidade destes atores, com letra maiúscula, mais “alguém” nesse 

social, ou melhor, mais atores nessa rede sociotécnica.  
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Rodrigues teria surgido posteriormente a Camargos, por volta de 1718, em uma busca pela 

exploração aurífera da região, tendo sido já à época de sua fundação um centro de mineração.  

De acordo com a mesma nota técnica 

As riquezas presentes em seu solo induziram a ocupação e o desenvolvimento da 

localidade de Bento Rodrigues, principalmente no século XVIII. Portanto, o valor 

histórico do local está intimamente ligado ao valor das riquezas minerais que 

possibilitaram a formação da localidade e sua conseqüente evolução. 

A água foi um elemento indispensável para exploração aurífera colonial. O 

surgimento das vilas, geralmente, estava associado à presença de um curso d’água, 

onde o metal precioso era abundante e podia ser facilmente explorado. Em Ouro 

Preto, o rio Tripuí; em São João Del Rey, o rio das Mortes; em Mariana, o ribeirão 

do Carmo e, mais especificamente, em Bento Rodrigues, os córregos Ouro Fino e 

Santarém podem ser destacados como viabilizadores do processo do povoamento. 

(NT 41/2016 MPMG) 

 

Bento Rodrigues está localizado a aproximadamente 35 km ao sul da cidade de 

Mariana, entre esta e o distrito de Carmargos. Bento Rodrigues é hoje um subdistrito de Santa 

Rita Durão, também distrito de Mariana, Minas Gerais – Brasil. Está situado em uma planície 

entre os córregos Santarém e Ouro Fino, em uma região cercada por montanhas, assim, relevo 

e hidrografia direcionaram o seu assentamento urbano. Seu tecido urbano é típico do período 

colonial, organizado por um eixo principal com as capelas de São Bento e de Nossa Senhora 

das Mercês em suas extremidades, de onde se desenvolveram outros caminhos em traçado 

espontâneo a partir desta via estruturante. A posição, os vestígios de um passado colonial e a 

moldura cênica da paisagem natural aparecem referidos ao tratar da descrição de Bento 

Rodrigues desde os relatos de viajantes que por ali passaram em seu período colonial, como, 

por exemplo, Auguste de Saint-Hilaire (NT 41/2016 MPMG), sendo desta forma também 

enfatizada a descrição da localidade na nota técnica 41/2016 do MPMG, como uma qualidade 

de sua paisagem cultural integrada, o que reverberará inclusive na construção da declaração 

de significância, como veremos (vide capítulo 2). 

Segundo a mesma nota do Ministério Público estadual, em 2015, Bento Rodrigues 

contava com cerca de 200 imóveis, e uma população estimada em 600 habitantes. 

Conversando com os antigos moradores da vila fica evidente a valiosa vida cotidiana 

que se perdeu com o rompimento de suas relações com aquele território ocasionado pela 

tragédia da barragem em 2015 e o mar de lama dela decorrente. Ali o calendário religioso 
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católico dava o ritmo de grande parte das festividades do Bento, como a festa do padroeiro 

São Bento, celebrada em 21 de Março, e as festas de Nossa Senhora das Mercês, de São 

Sebastião, São José, de Nossa Senhora das Dores, de São Benedito, e do Sagrado Coração de 

Jesus.  

 

Imagem 1.2 – Escola Municipal (out/2016) 

 

Ainda consta na nota do MPMG, e é ainda mais presente na fala dos antigos 

moradores, a importância central à vida do povoado de Bento de um imóvel do século XVIII, 

edificado ao lado da igreja de São Bento, onde lá funcionava o antigo “Bar da Sandra5”. Em 

frente ao bar, existia uma pequena rua através da qual em sua extremidade se chegava à 

capela de São Bento, e um amplo gramado em frente ao antigo imóvel, que pensando em seus 

usos especificados nas falas dos antigos moradores, podemos simplificar com a ideia de ali ter 

                                                           
5 Em 2016, quando visitamos Bento Rodrigues um ano após a tragédia, eu e um funcionário da prefeitura de 

Mariana, que nos acompanhava em visita supervisionada pela Defesa Civil, encontramos próximo de onde era 

localizado o “Bar da Sandra”, e onde já não havia nada além de lama assentada, parte de uma balança de 

pesagem típica de armazéns do interior mineiro (anexo 2, imagem A.1), a desenterramos junto à equipe de 

arqueologia presente no local. Além desse vestígio já arqueológico em meio à camada de lama assentada, não 

havia mais nada que pudesse sugerir a antiga existência do bar e seu edifício naquele local. 
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sido uma espécie de praça central à vida da vila. Não quero nesta primeira parte de meu 

trabalho relacionar o patrimônio à vida cotidiana e à memória de Bento, este, de certa forma, é 

o conteúdo das notas técnicas e da própria declaração de significância produzida pelo grupo 

junto aos antigos moradores a qual apresentarei ainda neste trabalho, nesta seção, como já 

dito, quero descrever um pouco o Bento como me foi apresentado em laudos técnicos, nas 

falas dos moradores, pelas notícias e na visita realizada. 

Parece-me, então, necessário enfatizar a centralidade das igrejas e de suas festas, e do 

“Bar da Sandra” e seu “largo” gramado junto à capela de São Bento. As capelas estavam nas 

extremidades da rua principal da vila, como mencionei, onde a uns duzentos metros mais 

adiante dali, entre a capela de São Bento e a das Mercês, seguindo a rua principal em direção 

a esta extremidade, estão agora as ruínas da antiga escola municipal (imagem 1.2) e do antigo 

posto de saúde (imagem 1.3). (Nestas duas fotografias, vemos as ruínas desses prédios hoje 

mescladas à lama e a mensagens de saudades e indignação escritas pós-tragédia por seus 

moradores em suas paredes. As vítimas seguem visitando a área mesmo com as difziculdades 

hoje impostas pelo controle desta pela Samarco e pela Defesa Civil, uma mostra da ligação 

destas pessoas com esse território e com as vidas que ali desenvolveram, mesmo hoje 

impossibilitados de reproduzi-las). 

Imagem 1.3 – Posto de saúde (out/2016) 
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No caso do subdistrito de Bento Rodrigues, se o espaço em que se conformava (sua 

delimitação e pontos de referência) deixar de existir – por completo, sem nenhuma 

evidência do que foi – não se poderá compreender ou vislumbrar os tipos de 

vivências ali estabelecidas. Os lugares são espaços com um agregado valor 

simbólico. Trata-se de um território cujas experiências vivenciadas fazem parte de 

uma memória que é individual, mas também coletiva em razão de o espaço 

experienciado ser o mesmo. Neste sentido, os lugares e seus marcos referenciais são 

carregados de sentimentos de pertencimento. (NT 41/2016 MPMG) 

Expondo um pouco da estrutura física desse lugar de pouco mais de duzentas 

vivendas, com moradores que contam de suas festas religiosas, de suas cachoeiras, do rio e do 

bar, quero que tentemos imaginar um pouco da vida que se desenrolava nesse contexto de um 

subdistrito onde todos se conheciam entre si, alguns trabalhavam para a mineradora, alguns 

comerciantes, muitos pequenos produtores rurais, e poucos funcionários públicos, uma vida 

numa pequena vila histórica entre as montanhas, com poucos habitantes, mas com um fluxo 

intenso de viajantes e visitantes em um chamado ecoturismo estimulado pelo povoado estar 

na rota da Estrada Real6. Esse lugar aparece, assim, como um contexto de histórias de vida 

como a do conhecido das reportagens e emblemático morador de Bento Rodrigues, Sr. 

Filomeno (imagem 1.4), antigo zelador da capela de São Bento, com quem tive a 

oportunidade de conversar na visita de outubro de 2016, nos escombros empilhados na 

esquina de uma antiga rua, para onde ele me apontava, a uns quinze metros dali, as ruínas em 

meio à lama da casa onde ele nasceu, cresceu e criou seus filhos e netos. Seus netos, segundo 

ele me disse nessa ocasião, seguiam voltando a Bento para expedições de acampamento nesse 

lugar onde ficava o imóvel em que viviam (o qual ele me apontava as suas ruínas). Ele me 

narrou tudo com uma expressão que eu jamais havia enfrentado em alguém, claramente 

trazida por tamanha e repentina perda. 

 

                                                           
6 Segundo o site do Instituto Estrada Real, este foi criado em 1999 ligado ao sistema FIEMG, com uma equipe 

multidisciplinar, com o objetivo de organizar, fomentar e gerenciar o produto turístico Estrada Real. Segundo o 

instituto, esta é a maior rota turística do país com mais 1.630 quilômetros de extensão, passando por Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Com temática ligada aos caminhos oficializados pela Coroa Portuguesa no 

século XVII para o escoamento de diamantes das minas aos portos. (Disponível em: 

http://www.institutoestradareal.com.br/estradareal Acessado em: 30 de Maio de 2017) 
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Imagem 1.4 – Sr. Filomeno (out/16) 

 

 

Imagem 1.5 – Grupo de pesquisa em visita a Bento (out/16) 
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Na foto do grupo de estudo da UFMG em visita a Bento Rodrigues em 2016 (imagem 

1.5), vemos ao fundo a presença de máquinas trabalhando para a mineradora 

Samarco(Vale/BHP) para a construção do dique S47, a imagem expõe bastante da 

proximidade da vida do povoado à mineração da região e seus riscos e consequências. Bento 

Rodrigues era um subdistrito bucólico e “pacato”, como nos trazem as fontes, no entanto, bem 

próximo à ameaça trazida pela presença desse grande empreendimento minerário em seu 
                                                           
7 Com a construção do Dique S4 em 2016, um terço das terras de Bento Rodrigues foram alagadas, mais uma 

vez demonstrando a ocupação do território de Bento pelo empreendimento após a tragédia. Pelo uso destas terras 

haveria uma indenização temporária, até 31de Julho de 2019, não comprando definitivamente os lotes. No 

entanto, a ocupação dessas terras é ainda um caso cheio de controvérsias, podendo vir a ser uma ocupação por 

prazo indeterminado pela empresa. O que seria uma vantagem à Samarco(Vale/BHP), uma vez que pagaria R$ 

0,35 por uso do m² alagado, sendo que, em um período anterior à tragédia, houve uma tentativa de acordo 

frustrada por parte da mineradora, a qual propunha a compra de parte da área hoje alegada por um valor cem 

vezes maior que esse, R$ 35,83 pelo m², e mesmo assim essa proposta não foi aceita pelos proprietários das 

terras naquele momento, segundo matéria do Jornal A Sirene (Disponível em 

https://jornalasirene.wordpress.com/author/jornalasirene/ Acessado em: 19 de Abril de 2017). 

“Após o rompimento da Barragem de Fundão, a Samarco iniciou uma disputa com proprietários de terras em 

Bento Rodrigues pela construção do Dique S4. Apesar de nenhum acordo ter sido firmado, em setembro do ano 

passado (2016) o Governo do Estado de Minas determinou o uso das terras pela mineradora até julho de 2019. 

Atualmente, com as obras do dique já finalizadas, a empresa convoca os proprietários atingidos para reuniões 

individuais, a portas fechadas, sem a presença do Poder Público, nas quais apresenta novas condições ao 

processo de indenização. 

[...] 

Em reuniões individuais, realizadas sem acompanhamento jurídico, no Hotel Müller, o coordenador técnico da 

unidade industrial de Germano, Geraldo Batistelli, explicou aos proprietários o que muitos talvez não 

soubessem: por força do Decreto n°. 500 – oficializado em setembro pelo governo do Estado –, as obras do 

dique estavam prontas desde janeiro e que, a eles, competia a decisão de aceitar ou não as propostas 

indenizatórias.”  (Fonte: Jornal A Sirene; matéria online: Terras alagadas, direitos violados de 19 de Abril de 

2017. Disponível em https://jornalasirene.wordpress.com/author/jornalasirene/ Acessado em: 19 de Abril de 

2017). 

A matéria completa ainda que o próprio MP, na figura do Promotor de Justiça da Comarca de Mariana, 

Guilherme Meneghin, orienta aos proprietários de terras com direito à indenização a não assinarem nenhum 

documento sem o conhecimento do MP, pois este está ainda estudando o caso. 

Mesmo sendo muito controverso, no entanto, o Dique S4 está construído, sob o pretexto acatado pelo IBAMA de 

proteção ambiental e contenção dos rejeitos escoados do rompimento da Barragem do Fundão, mesmo tendo a 

comunidade sempre se manifestado contrária à obra em documento de repúdio ignorado pelo Poder Público, 

segundo a matéria do Jornal A Sirene. 

Na foto (imagem 1.5), vemos ao fundo as obras para a construção do dique um ano após a tragédia, enquanto o 

território de Bento e o patrimônio dos atingidos seguiam “sujos” de lama, como notam as vítimas. 
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entorno. Se antes tudo se tratava apenas de uma ameaça vivenciada por seus cerca de 

seiscentos habitantes, oculta aos olhos externos à comunidade de Bento, hoje, pelo que se vê 

nas imagens e pelas consequências da tragédia (e da construção do dique S4), o 

empreendimento ocupou a área do antigo Bento, contudo, ao mesmo tempo, a tragédia trouxe 

mais observadores para ameaças como esta, vivenciadas em Minas Gerais por tantos lugares 

como Bento Rodrigues. 

Em meu contato e conversas somente após a tragédia com os antigos moradores de 

Bento Rodrigues, estes, ao mesmo tempo em que nos falavam das igrejas, do “Bar da Sandra” 

e das cachoeiras que ali havia, nos contando com encanto e nostalgia de seu patrimônio, 

expõem também o medo e tensão que estar à jusante de um depósito de toneladas de lama de 

rejeitos exercia sobre suas vidas – por exemplo, nos narrando de eventos nos quais tentavam 

advertir à empresa de diversas maneiras sobre seus medos e aflições, inclusive expondo a seus 

funcionários. Como aponta Andréa Zhouri, o desastre provocado pela empresa 

Samarco(Vale/BHP) já era temido pelos moradores antes do rompimento, tendo 68% deles, 

quando entrevistados, relatado medo em relação ao rompimento das barragens, 94% 

reclamaram quanto à poluição das águas causadas pelas operações da Samarco, e 64% temiam 

que suas propriedades pudessem ser desapropriadas pela empresa (Zhouri et al, 2016. p. 49). 

Patrimônio histórico cultural, cachoeiras, promotorias, paisagem, memória, política de 

prevenção de riscos da mineradora, conversas com funcionários, políticas públicas, toneladas 

de minério, diques, Sra. Sandra, Sr. Filomeno, capelas, festas. É justamente por notar esse 

emaranhado de humanos e não-humanos, portanto, que me orientam as leituras de Latour para 

este trabalho, justificadas por me deparar com um contexto de atores e controvérsias em torno 

ao estudo do projeto de patrimonialização de Bento, que por ser assim híbrido, cri ser essa a 

melhor maneira de me apoiar para a observação desse coletivo daquilo que alguns separariam 

em diferentes esferas: social, tecnológico, político, físico, natural, etc. Coletivo controverso 

complexamente mesclado na rede que compõe um projeto de patrimonialização para o 

território de Bento Rodrigues.  

Um fruto admirável dos acordos proporcionados pelo MPMG às vítimas do 

rompimento da Barragem do Fundão é o Jornal A Sirene, já citado aqui em nota, sendo este 

também outro ator importante no âmbito do patrimônio de Bento. Em sua edição online o 

jornal traz um subtítulo “Produzido pelos atingidos da Barragem do Fundão (Samarco)”. Em 

sua quinta edição, o primeiro parágrafo do Editorial do jornal traz uma síntese de seu papel, e 
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deixa claro o Bento como esse emaranhado sociotécnico que me foi apresentado com o 

projeto de patrimonialização, onde a lama de rejeito é um forte ator, mesclado às vítimas 

(pessoas de carne e osso), à memória do lugar, que já não existe, às ruínas, às políticas 

públicas para o futuro, ao MP, à UFMG, a mim, etc. 

Quinta edição do Jornal A SIRENE. Oito meses de rompimento da Barragem de 

Fundão. Desde o primeiro número, A SIRENE vem cumprindo um importante papel 

social: ser um espaço de comunicação e de valorização da memória dos atingidos de 

Mariana e Barra Longa. Um veículo onde divulgamos nossas experiências e 

relembramos que o rejeito nos levou muitas coisas, mas não a vontade de 

reconstituir nossas vidas. Sim, somos todos atingidos, estamos aqui, e A SIRENE é 

um dos nossos sinais. (Jornal A Sirene; 5ª edição- Jul/16) 

 

 Tentei, assim, expor como o Bento se mostrou para mim como um emaranhado 

sociotécnico em meio ao projeto de patrimonialização estudado neste trabalho. A seguir, na 

segunda parte deste capítulo, contarei um pouco do evento da tragédia de Novembro de 2015 

e suas consequências, tentando explicitar outros atores(-rede)  também envolvidos em torno à 

construção de uma declaração de significância para o patrimônio histórico cultural de Bento 

Rodrigues. 

 

 

I.II – Mar de Lama 

 

 Aproximadamente às 15h30’ da tarde do dia cinco de novembro de 2015, no mesmo 

momento em que Eliene dos Santos, diretora da escola de Bento Rodrigues, acabara de fechar 

a porta de vidro do prédio, após despachar alguns documentos, e enquanto há quilômetros 

dali, seguindo a franja do Rio Doce em direção ao mar, na prainha do rio da aldeia dos índios 

Krenak, Djanira Krenak pitava seu cachimbo8, ocorreu a maior tragédia socioambiental da 

história do Brasil: o rompimento da barragem de rejeitos de minério do Fundão, parte esta da 

mina de Germano, situada no subdistrito de Santa Rita Durão, cidade de Mariana, estado de 

Minas Gerais. Conforme já mencionado, a mina de Germano, assim como as barragens do 

Fundão e de Santarém (esta segunda também afetada pelo rompimento da primeira), são 

controladas e de responsabilidade da empresa mineradora Samarco, um negócio conjunto 

entre a Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton.  

                                                           
8 Disponível em: http://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-onda-de-mariana/ Acessado em: 06 de Fev de 2017. 
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Após um vazamento inicial, a barragem se rompeu, e uma onda de lama de rejeitos de 

minério iniciou sua descida rumo ao mar seguindo e destruindo o leito do Rio Doce ao longo 

de 645 quilômetros. Entre as consequências imensuráveis da tragédia estão 19 pessoas mortas 

e mais de 600 desabrigados, os quais não poderão regressar ao local onde construíram suas 

vidas, pois, com o Dique S4, e o alagamento por ele provocado, o território de Bento 

Rodrigues passou a estar controlado pela empresa, após sua quase total devastação pela lama 

de rejeitos em 2015. Além disso, como aponta o Observatório de Conflitos Ambientais MG, 

integrado ao Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG (GESTA/UFMG), houve 

o assoreamento do Rio Doce, a destruição das matas ciliares e a morte de diversas espécies de 

fauna e flora, contaminando a bacia e inviabilizando a vida de pessoas que dele dependiam ao 

largo dos 645 quilômetros que levaram a lama ao mar, atingindo o litoral do estado do 

Espírito Santo em 22 de Novembro de 2015, e se espalhando por aproximadamente 168 km² 

pela costa9.  

Nas imagens de minha visita à localidade em 2016, um ano passado da tragédia, vê-se 

que há grande parte da área de Bento coberta por vegetação, um tipo de gramínea (imagem 

1.6) plantada pela empresa, a qual, mesmo em meio a essa densa lama de rejeitos compactada 

e poeira, consegue se desenvolver rapidamente, o que dá a impressão de disfarçar a imagem 

trágica do povoado coberto por lama (imagem 1.1). Essa lama, quando ainda estava represada 

a montante10 de Bento, em depósitos de toneladas de rejeito de minério, já era um ator fulcral 

na realidade da localidade, mesmo antes de invadir a vida dessas pessoas pela porta da frente 

(imagem 1.7). Portanto, creio que devo dizer mais de sua composição e origem.  

A lama, que no dia 05 de Novembro de 2015 desceu morro abaixo, como golpe 

violento de espada deferido contra as vítimas (em referência à etimologia da palavra 

montante), estava depositada a montante de Bento na Barragem do Fundão, parte do 

complexo da Mina de Germano, responsabilidade da Samarco(Vale/BHP), como dito. A 

                                                           
9 Disponível em: http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=579 Acessado em: 06 de Fev de 2017. 

10 Soa trágico notar que buscando o significado etimológico para montante no buscador Google (Acessado em: 

20 de Ago de 2017), encontramos “S. m. 1. subida da maré; enchente, cheia. 2. espada grande que se manejava 

com ambas as mãos para golpear o adversário pelo alto. [...]”. O mesmo se encontra no Dicionário Aurélio 

Básico da Língua Portuguesa, em sua 1ª edição de 1988, onde a primeira definição trazida para montante é “S. m. 

1. Grande espada antiga, que se branda com ambas as mãos.”, e apenas posteriormente “[...] 4. direção de onde 

correm as águas de uma corrente fluvial. 5. Enchente da maré; maré alta. [(Antôn.: vazante.] [...] 8. Que se 

eleva. A montante. Para o lado da nascente (de um rio). [Antôn.: jusante]” (P. 441). 
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Barragem do Fundão foi inaugurada em 2008, e até 2015 era a mais nova desse complexo, 

recebendo rejeitos resultantes da extração e beneficiamento de minério de ferro na unidade de 

Germano. O mesmo complexo ainda conta com as barragens de Germano, também de 

rejeitos, e de Santarém, esta se tratando de um depósito de água e sedimentos (segundo site da 

empresa), e, ainda, há ali o empilhamento da Cava de Germano.  

 

Imagem 1.6 – Gramínea (out/2016) 

 

Imagem 1.7 – Casa com lama 1 (out/2016) 
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Em um primeiro momento pensava-se que a Barragem de Santarém também houvesse se 

rompido, no entanto, posteriormente verificou-se que apenas a Barragem do Fundão se 

rompeu na tragédia, aquela transbordou sendo afetada pelo rompimento desta. Ainda segundo 

o site da própria empresa Samarco(Vale/BHP), em seção dedicada a esclarecimento da 

tragédia, 32,6 milhões de m³ de rejeitos desceram de Fundão (a barragem teria estocagem de 

55 milhões de m³), passando, portanto, por cima da Barragem de Santarém, e atingindo 

diretamente Bento Rodrigues, apenas a oito quilômetros de distância da barragem rompida. 

Os rejeitos destruíram o vilarejo de Bento antes de chegarem às localidades de Barra Longa, 

Paracatu de Baixo e Gesteira, atingindo os rios Gualaxo do Norte e do Carmo, e, por fim, o 

Rio Doce, rumo ao litoral do estado do Espírito Santo.  

Segundo a Samarco, 

No processo de beneficiamento do minério de ferro, o material extraído durante a 

atividade mineradora é separado: o minério segue para a produção das pelotas e a 

mistura de água, partículas de óxidos de ferro e sílica ou quartzo – chamada de 

rejeito – é descartada. À medida que o rejeito é depositado, a parte sólida se 

acomoda no fundo da barragem e a água decanta. A água então é drenada e tratada, 

com parte sendo reutilizada no processo de mineração e o restante devolvido ao 

ambiente. A composição do rejeito não contamina a água e não representa risco para 

a saúde humana. (Disponível em: http://www.samarco.com/barragens/ Acessado em: 

30 de Abril de 2017) 

Contudo, mesmo a empresa tentando enfatizar aspectos não poluentes da lama em sua 

página online, o Observatório de Conflitos Ambientais MG alerta que: 

Com o rompimento da barragem, o Rio Doce foi completamente assoreado, tendo as 

matas ciliares destruídas, além da morte de diversas espécies de fauna e flora. O rio 

foi contaminado por silte e componentes químicos como alumínio, ferro, cobre, 

manganês, cádmio, chumbo e mercúrio, inviabilizando as atividades pesqueiras e 

agropecuárias de toda a área ao entorno da bacia. Além disso, em Governador 

Valadares e outras cidades próximas, mais de 300 mil habitantes tiveram problemas 

com a água para consumo, devido ao contato da lama com os cursos hídricos que 

abastecem os municípios. (Disponível em: 

http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=579 Acessado em: 30 de Abril 

de 2017 Acessado em: 19 de Abril de 2017 [Grifo meu]) 
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Como ainda reforça a matéria do jornal Folha de São Paulo, publicada no mesmo mês 

da tragédia: 

‘Esse resíduo de mineração é infértil porque não tem matéria orgânica. Nada nasce 

ali. É como plantar na areia da praia de Copacabana’, diz Maurício Ehrlich, 

professor de geotecnia da Coppe-UFRJ (centro de pesquisa em engenharia da 

Federal do Rio). ‘Nada se constrói ali também porque é um material mole, que não 

oferece resistência. Vai virar um deserto de lama, que demorará dezenas de anos 

para secar’, diz. Segundo ele, a reconstituição do solo pode levar ‘até centenas de 

anos, que é a escala geológica para a formação de um novo solo’. (Disponível em: 

http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1706510-tragedia-em-minas-gerais-

deve-secar-rios-e-criar-deserto-de-lama.shtml?mobile Acessado em: 30 de Abril de 

2017) 

  Segundo aponta o Observatório de Conflitos Ambientais MG, deve-se notar também 

que, de acordo com a Secretária de Estado do Meio Ambiente de Minas Gerais (Semad), as 

Licenças de Operação (LO) da Barragem de Santarém e da Mina de Germano estavam 

vencidas desde meados de 2013. Constando ainda o fato de que durante a fase de 

licenciamento da Barragem do Fundão em 2007, a empresa teria pressionado a concessão da 

licença, mesmo antes do término de suas obras, causando-lhe assim danos estruturais. Tais 

indícios levaram o Ministério Público Federal a abrir um inquérito em Dezembro de 2015 

para investigar servidores públicos envolvidos na concessão11, este inquérito veio a servir de 

base a uma Denúncia criminal de 2016, da qual falarei mais adiante. 

 Em cinco de Maio de 2016, exatos seis meses da tragédia, foi homologado o Termo de 

Transação de Ajustamento de Conduta, firmado entre a União, os governos dos estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo, instituições associadas e a Samarco(Vale/BHP). O acordo 

prevê a administração de R$ 20 bilhões através de fundação privada (Fundação Renova12) 

                                                           
11 Disponível em: http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=579 Acessado em: 30 de Abril de 2017. 

12 “A Fundação Renova nasceu após a assinatura do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) 

entre Samarco, com o apoio de suas acionistas, Vale e BHP Billiton, e o Governo Federal, os Estados de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Agência Nacional de Águas 

(ANA), o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a Fundação Nacional do Índio (Funai), o 

Instituto Estadual de Florestas (IEF), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), a Fundação Estadual de 

Meio Ambiente (FEAM), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), o Instituto de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) e a Agência Estadual de Recursos Hídricos 

(AGERH).” (Disponível em: http://www.fundacaorenova.org/a-fundacao/ Acessado em 30 de Abril de 2017.)  
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criada pelas próprias empresas. A União e os estados, portanto, se retirando do processo ao 

invés de assumirem o controle dele, como aponta Zhouri (et al; 2016) 

Não obstante a justificativa de eficiência e celeridade, esse processo de 

contratualização (ACSELRAD, 2014) se realiza, de fato, em detrimento dos 

espaços e possibilidades de participação dos grupos afetados, entidades e 

movimentos sociais apoiadores, segmentos que, no caso em tela, não foram ouvidos 

ou consultados quando da elaboração do referido Termo de Acordo. Tal tratamento 

evidencia os limites das instituições de defesa dos direitos que, a partir de 

receituários promovidos por instituições financeiras internacionais para o uso de 

tecnologias resolutivas, circunscrevem o debate político ao ajuste de interesse entre 

as partes. Desse modo, sob a égide de uma harmonia coerciva (NADER, 1996), 

escamoteia-se a discussão acerca do modelo de desenvolvimento adotado, dos riscos 

envolvidos nas atividades econômicas priorizadas, e das responsabilidades dos 

agentes corporativos na profusão de incertezas, inseguranças e danos efetivos 

gerados. (Zhouri et al, 2016. p. 47) 

Sobre esse tipo de aliança hegemônica entre empresas e Estado, como exposta na 

citação acima, dedicarei a terceira parte deste mesmo capítulo. Trouxe essa característica do 

processo de licenciamento agora, apenas por esta dizer bastante do status da lama e das 

barragens no momento da tragédia, como apontam as denúncias do ministério público. Antes, 

nesta parte do trabalho, é necessário expor, com auxílio das fontes de notícias e dos relatos 

ouvidos, um pouco do acontecimento daquela tarde de quinta-feira, cinco de Novembro de 

2015.  

A Sirene, o jornal já tantas vezes aqui citado, tem inspiração de seu nome em um ator 

tão importante para a prevenção de tragédias como a de Bento, necessário, imagina-se, a um 

empreendimento das características de uma mega barragem a montante de comunidades com 

vida cotidiana (como a que desenrolava em Bento naquela trágica quinta-feira): a sirene. 

Sirenes sonoras – ou qualquer outro dispositivo de alerta para situações de emergência – 

seriam necessárias para evacuação dessas localidades à eminência de um acidente como o 

ocorrido. No entanto, a população conta que não foi assim, e apenas auxiliado pelo fato de 

tudo ter acontecido durante o dia, a tragédia não teve proporção ainda maior à população de 

                                                                                                                                                                                     
O quadro na imagem (anexo 1, imagem A.2), rabiscado pelas vítimas, “corrigindo-o”, como nos foi dito pelo 

pessoal da Cáritas (em reunião do dia dezessete de Agosto de 2017, às 16h45’, em Mariana), havia sido assim 

corrigido, pois foi entregue pela Renova com informações e processos os quais eles desconheciam por completo, 

e trazia informações de soluções que só existiam naquele quadro e não na realidade de suas vidas. 
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Bento, com mais mortes. Cabe ressaltar que das dezenove mortes – 18 corpos identificados e 

ainda hoje um desaparecido13 – 13 são de funcionários de empresas contratadas pela 

Samarco(Vale/BHP) que estavam em seu expediente de trabalho no momento do rompimento. 

Minha sirene foi a gritaiada da praça, a afobação do povo. Não deu tempo de correr. 

Quando vi, a lama já estava em minha garagem. Eu, meu filho e meu sobrinho 

nadamos na lama grudenta em zig-zag, fugindo da correnteza, até chegar em um 

ponto firme. – Sonia 

Acordei às 16 horas e ouvi o Gladismar gritando na praça. Ele foi a minha sirene. 

Depois disso salvei seis pessoas da lama. – Arnaldo 

Eu estava na praça e ouvi o barulho da lama quebrando tudo, Corri em casa e tirei 

minha família. Subi na moto, tentei buscar o Mauricélio, mas o portão da casa estava 

fechado e nos perdemos. Quando fugi da lama, seu Marcolino caiu da caminhonete. 

Pensei: ou salvo ele ou me salvo. Nós dois estamos vivos. – Gladismar  

Quando chegou perto da igreja, a caminhonete não podia subir mais. Carreguei 

minha avó e levei até perto do barranco, mas não consegui subir. Uns caras 

ajudaram. Ajudei a salvar outra idosa. Pedi o Wilson pra ajudar. Ele cansou. 

Carreguei até o meio do mato, e aí o Jonas me ajudou. – Pablo  

(Jornal A Sirene Ed. Zero; 2016) 

Trago estas falas das vítimas sobre o momento da tragédia, citadas na primeira edição 

de seu periódico A Sirene, não apenas para enfatizar os relatos da ausência de sirenes no local, 

das consequências desse fato ao acontecido e o quanto isso é algo consciente e presente na 

fala dessas pessoas, mas também para expor um pouco desse dia, que penso como 

apocalíptico para Bento, quando, graças ao inacreditável, ocorrendo tudo estando ainda dia, as 

pessoas tiverem possibilidade de salvarem grande parte da população local por meio da ação 

conjunta em uma cooperação mútua de salvamento, alerta e resgate feita pela própria 

comunidade. 

                                                           
13 São eles: Sileno Narkievicius de Lima, Waldemir Aparecido Leandro, Emanuely Vitória, Thiago Damasceno 

Santos, Marcos Xavier, Marcos Aurélio Pereira Moura, Samuel Vieira Albino, Mateus Márcio Fernandes, 

Edinaldo Oliveira de Assis, Daniel Altamiro de Carvalho, Maria Elisa Lucas, Maria das Graças Celestino, 

Claudemir Santos, Pedro Paulino Lopes, Antônio Prisco de Souza, Vando Maurílio dos Santos, Ailton Martins 

dos Santos e Edmirson José Pessoa, este último não encontrado. (Disponível em http://g1.globo.com/minas-

gerais/noticia/2015/11/veja-lista-de-desaparecidos-no-rompimento-de-barragens.html Acessado em: 20 de 

Agosto de 2017.) 
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 Naquela tarde, estima-se que cerca de trezentas pessoas estavam em Bento. Na escola 

(em ruínas na imagem 1.2) ocorriam aulas de turmas de sexto a nono ano do ciclo 

fundamental. Um caminhão estava na vila para serviços de limpeza, este foi crucial para o 

trabalho de salvamento das pessoas com dificuldade de mobilidade, conforme dizem. Naquele 

horário, uma parte considerável das pessoas que estavam na vila tratava-se de idosos, como 

evidenciam os relatos daqueles que os ajudaram até o fim de seus esforços para alcançarem 

lugares em altitude segura à avalanche de lama que arrasara Bento em alguns minutos. A 

igreja de Nossa Senhora das Mercês pôde servir a esse fim de refúgio, uma vez que é 

localizada em uma elevação e não foi atingida pela lama de rejeitos. Quando lá estive em 

2016, foi bastante forte olhar desde ali para Bento já ocupado pela lama, pensando ser 

inimaginável o que viveram aqueles que dali viam suas vidas serem arrastadas em uma 

enxurrada de rejeitos de minério da qual fugiam. 

Porém, somente às vésperas de completar um ano da tragédia, em 20 de outubro de 

2016, com base nos inquéritos das Polícias Civil MG e Federal, vinte e duas pessoas, e as 

empresas Samarco, Vale, BHP Billiton Brasil e VogBr, foram indiciadas pelo Ministério 

Público Federal, vinte uma pessoas sob a acusação de homicídio com dolo eventual14, ou seja, 

quando se assume o risco de matar. Segundo a Denúncia da Procuradoria, as empresas e 

acionistas tinham conhecimento de problemas com o empreendimento, mas priorizaram os 

lucros em favor da segurança. Além disso, a Denúncia se baseou também em casos como o 

trazido anteriormente sobre a pressão feita antes do término das obras por parte da empresa 

para concessão das licenças ao empreendimento. Contudo, de acordo com a Agência Brasil15, 

em reportagem do dia 07 de agosto de 2017, quase dois anos passados desde a tragédia, o juiz 

Federal da Comarca de Ponte Nova – MG, Jacques de Queiroz Ferreira, suspendeu esse 

processo criminal, acolhendo o pedido da defesa de anulação do processo sob a alegação de 

“obtenção de provas ilícitas pelo MPF nas interceptações telefônicas”. 

Se na primeira parte deste capítulo expus o cenário de Bento Rodrigues como 

apresentado ao projeto estudado, logo, nessa segunda parte busquei emaranhá-lo à lama de 

                                                           
14 Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/11/juiz-aceita-

denuncia-contra-22-e-quatro-empresas-por-desastre-em-mariana.html Acessado em: 30 de Abril de 2017. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/10/1824611-procuradoria-denuncia-21-pessoas-

por-homicidio-em-tragedia-de-mariana.shtml Acessado em: 30 de Abril de 2017. 

15 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-08/juiz-suspende-acao-criminal-contra-

mineradoras-por-acidente-em-mariana Acessado em: 30 de Abril de 2017. 
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rejeitos – assim como o faz a mineração, as barragens e a tragédia –, tentando narrar o 

acontecido em 05 de novembro de 2015 com a maior tragédia socioambiental brasileira. 

Agora, para finalizar este capítulo, na terceira parte, mesclarei algo a mais nesse emaranhado, 

um breve relato do contexto da atividade da mineração em Minas Gerais, sobretudo no que 

tange à tragédia, ao Bento, às alianças hegemônicas, à origem (cosmopolítica) da lama, e ao 

nosso projeto de patrimonialização da UFMG, foco de meu estudo. 

 

I.III – Minas 

I 

O Rio? É doce. 

A Vale? Amarga. 

Ai, antes fosse 

Mais leve a carga.          

II 

Entre estatais 

E multinacionais, 

Quantos ais! 

III 

A dívida interna. 

A dívida externa 

A dívida eterna. 

IV 

Quantas toneladas exportamos 

De ferro? 

Quantas lágrimas disfarçamos 

Sem berro? 

- Lira Itabirana; Carlos Drummond de Andrade. 1984. 
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Partindo de uma análise dos discursos da empresa mineradora 

Samarco(Vale/BHP) e do Estado, e observando as medidas por estes tomadas após o 

evento do rompimento da barragem, buscarei analisar aqui certos elementos e 

estratégias empresariais que tentaram naturalizar a tragédia de 2015, porque creio que 

explicitam um pouco a naturalização feita da ideia de que certos territórios se 

“destinam” à exploração de empresas transnacionais. Pois a grande exploração 

minerária no Brasil, no seu modus operandi, não seria possível sem as estratégias de 

atuação que envolvem alianças hegemônicas das empresas com o Estado, as quais 

legitimam as atividades de exploração através da flexibilização das normas ambientais e 

do discurso de que a mineração possui caráter de “interesse público”. 

É uma pena, mas as imagens de satélite e os estudos geológicos, que interessam 

às empresas mineradoras ao se instalarem em determinado lugar, não trazem consigo 

toda a carga da relação construída com esses territórios por suas populações que têm 

suas vidas imbricadas àquele solo, àquela paisagem, e ancoradas nas relações que ali 

construíram e usaram para dar sentido à sua existência, nas suas relações de vizinhos, na 

sua relação com o rio e com o bar, como tentei mostrar anteriormente, e o que busca 

explorar o projeto de patrimonialização estudado através de uma declaração de 

significância. 

A bolsa de valores de Hong Kong, por exemplo, pode vir a trazer motivos à 

exploração de determinada reserva mineral na América do Sul, e aquele senhor simples 

que nunca pensou na bolsa; e com o solo se preocupa apenas com a vida (na forma de 

minhoca, na forma de gado, na forma de comida), e não com a morte (em toneladas de 

minérios, na ida de uma montanha inteira para a construção de impérios mineiros), de 

repente, ele se vê tendo que defender, quase sem forças, o direito de continuar ali 

seguindo a vida que sempre soube e quer seguir. Isso por que agora uma mineradora 

vem ali explorar minério, e ainda com o apoio do Estado para regulamentar o seu mega 

negócio. 

Como Bento Rodrigues, inúmeras comunidades ribeirinhas da bacia do Rio 

Doce constituíram historicamente os seus lugares e modos de vida em torno 

da dinâmica fluvial, e somente com a posterior inserção do 

megraempreendedor minerário no território é que seus respectivos lugares 

foram transformados em ‘áreas de risco’, sujeitas a catástrofes. (Zhouri et al, 

2016. p. 51) 



32 

 

Portanto, a partir daquilo que se apresenta como concreto (a tragédia e as fontes) 

tentarei mostrar nesta seção um pouco das ligações que não se fazem tão explícitas, 

como os discursos de naturalização (da exploração mineral e do desastre) e as relações 

entre panoramas econômicos internacionais e a exploração extrativista mineral de um 

determinado local. O que já é trazido, inclusive, no poema profético citado 

anteriormente, de Carlos Drummond de Andrade, que vai do Rio Doce à exportação de 

ferro, das lágrimas à dívida externa (e eterna!). 

Não almejo aqui, e sei da impossibilidade para este trabalho, de se fazer uma 

análise das consequências socioambientais ou das controvérsias sociotécnicas que 

surgiram com o evento da tragédia. Quero nesta parte, dedicada ao contexto da 

mineração no estado de Minas Gerais, tão somente usar certos elementos empregados 

no discurso do Estado e da empresa pós-rompimento da Barragem do Fundão de modo 

a explicitar estratégias para a naturalização da tragédia, da mesma forma como se busca, 

através de estratégias discursivas, naturalizar o destino à mineração de certas regiões, o 

que expõe uma aliança hegemônica entre empresas e Estado a essas iniciativas 

extrativistas transnacionais. 

Passada pouco mais de uma semana do rompimento da barragem, no dia 13 de 

novembro daquele ano, a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, assinou o decreto 

8572/15, o qual seu texto: 

[...] DECRETA:  

Art. 1º  O Decreto nº 5.113, de 22 de junho de 2004, passa a vigorar 

com as seguintes alterações:  

“Art. 2º  .................................... 

Parágrafo único.  Para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 

da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, considera-se também como natural o 

desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione 

movimento de massa, com danos a unidades residenciais.” (NR) [...]  

(Publicado no D.O.U. em 13 de Nov de 15 – Edição extra)16 

                                                           
16  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/D8572.htm 

Acessado em: 06 de Fev de 2017. 
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O decreto 5113 de 2004, do qual dispõe o trazido acima, trata do acesso ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo trabalhador em casos decorrentes de 

desastres naturais. 

[...] Art. 1o  O titular de conta vinculada do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS que resida em área do Distrito Federal ou de 

Município, em situação de emergência ou estado de calamidade pública 

objeto de decreto do respectivo Governo, poderá movimentar a referida conta 

por motivo de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de 

desastre natural. (Decreto 5113 de 22 de Junho de 2004) 

Enunciar uma tragédia ou um desastre é coisa bastante distinta, a qual deve ser 

problematizada, contudo, perante um evento já tão negligenciado (como foi apontado 

por laudos e denúncias ao Ministério Público17, ou pelo simples fato de nessa constante 

ameaça de risco, que é a presença de uma barragem, não ter havido na ocasião sirenes 

de alerta em uma emergência como a ocorrida, como dito) tratá-lo na categoria de um 

desastre natural é ainda mais controverso. 

Como aponta Norma Valencio: 

Na coletânea intitulada Los desastres no son naturales, produzida pela Red 

de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina - La Red, 

enfatiza-se que, quando os planejadores de Estado dizem que os desastres são 

naturais, buscam evitar um questionamento mais amplo sobre o processo 

sócio histórico no bojo do qual se desenrola a dinâmica socioespacial. 

(Norma Valencio; 2014. p. 3633) 

Colocar os atingidos sob a categoria de vítimas de um desastre natural serviria 

para legitimar e justificar o discurso do acesso ao FGTS pelo trabalhador devido à 

tragédia, em uma tentativa de “solução” trazida pelo governo federal. Contudo, como 

enfatiza Norma Valencio, mesmo em termos de desastres “causados” por forças naturais 

há de se pensar em um questionamento mais amplo sobre o seu processo sócio histórico 

cultural. O rompimento de uma barragem de rejeitos sob o controle e responsabilidade 

                                                           
17 Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/houve-negligencia-diz-mp-sobre-

rompimento-de barragens-em-mg.html Acessado em: 06 de Fev de 2017. 
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de uma empresa transnacional (que ainda operou de forma negligente18 levando à 

tragédia, como aponta a Denúncia do MPF) é algo bastante diferente. A natureza, neste 

caso, só entrou com a força da gravidade que movimenta o fluxo dos rios, o restante foi 

por ação do mega negócio minerador e deveria ser de sua responsabilidade. 

Na tentativa de naturalizar a tragédia há ainda de ser questionado o porquê, diante 

da destruição que assolou essas pessoas de forma involuntária, as vítimas ainda tenham 

de serem elas próprias as responsáveis pela reparação dos danos em suas vidas fazendo 

uso de um fundo criado para beneficiar o trabalhador (FGTS). Estratégia de tentativa de 

legitimar a ação do Estado na mediação do conflito, entretanto, às vítimas é a quem 

menos deveria recair as medidas reparadoras nesse momento, e usar de seu fundo de 

garantia é arcar com o prejuízo usando daquilo que lhe é seu por direito, o FGTS. 

Passado um ano do ocorrido, a ONU divulgou no dia 04 de novembro de 2016 um 

comunicado afirmando que as medidas tomadas pelas autoridades e as mineradoras 

envolvidas na tragédia não correspondem à dimensão do desastre e às consequências 

socioambientais, econômicas e de saúde19. 

Devo ainda ressaltar outro aspecto importante nesse cenário, em um estado da 

federação que tem sua história imbricada à mineração, com centenas de barragens 

espalhadas ao longo de seu território, iniciativas legislativas vêm agravar ainda mais as 

garantias de proteção aos atingidos por esse tipo de empreendimento, como aponta 

Andréa Zhouri 

Nos últimos anos, a intensificação de investimentos extrativos primários 

voltados para a exportação em Minas Gerais tem resultado em novas 

fronteiras caracterizadas pela multiplicação dos conflitos sociais e 

ambientais. A tendência é que este cenário se amplie, principalmente devido 

à flexibilização dos processos ambientais (SANTOS, 2014), haja vista a PEC 

65/2012, aprovada em 27 de abril de 2016 pelo Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania do Senado, a discussão do Novo Código da Mineração 

proposto pelo Ministério de  Minas e Energia, o Projeto de Lei 654/2015, em 

                                                           
18 Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/21/politica/1477001822_413406.html Acessado 

em: 06 de Fev de 2017. 

19 Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/04/politica/1478293515_402075.html Acessado 

em: 06 de Fev de 2017. 
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tramitação no Senado Federal; e a Lei 21.972 de 21 de Janeiro de 2016, 

aprovada pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais em dezembro de 

2015. (Zhouri et al, 2016. p. 45) 

 Todas as iniciativas legislativas trazidas pela citação acima, estaduais e federais, 

trazem como consequência um relaxamento da fiscalização no planejamento, construção 

e operação dessas obras desenvolvimentistas (ZHOURI et al; 2016), como o 

megaempreendimento de Mariana responsável pela tragédia de novembro de 2015. O 

mais emblemático para o caso de Bento no contexto de Minas Gerais, relacionado às 

alianças hegemônicas mencionadas, me parece o fato de a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais ter aprovado, e o governador do estado Fernando Pimental sancionou, a 

Lei 21.927/16, passado pouco mais de dois meses da tragédia, uma lei acusada por 

muitos de trazer ainda mais flexibilidade aos processos de obtenção de licenças a 

empreendimentos minerários no estado de Minas Gerais, como aponta Zhouri et al 

(2016). 

Concluindo este capítulo, a expansão minerária afeta as formas de produzir o 

espaço, os lugares e os territórios. Afeta, sobretudo, as territorialidades. Seus efeitos se 

derramam20, assim como a lama que se derramou pelo Rio Doce e seus afluentes até às 

águas capixabas. A exploração minerária extrativista, no seu modo de operar particular, 

não seria possível, portanto, sem as suas estratégias de atuação: as alianças hegemônicas 

das empresas com o Estado que legitimam as atividades de exploração, através de 

aparatos legais e burocráticos, flexibilização das normas ambientais e, sobretudo, nos 

dizeres de que a mineração possui seu caráter de “interesse público” através de 

dispositivos discursivos e publicitários utilizados a esse fim. A produção das narrativas, 

símbolos, da espetacularização do discurso, mostrando aquilo que se quer ocultar, 

trabalha com as emoções, sensibilidades, desejos e paixões do ser humano, e, assim, 

essas estratégias criam aquilo que é de suma importância para a implantação de um 

empreendimento desse tipo, a sua licença social. Assim como para a implantação do 

projeto minerário, a aliança hegemônica entre Samarco(Vale/BHP) e Estado, buscou 

usar uma estratégia sensível, para moldar o imaginário social tentando reverter a culpa e 

tornar a tragédia um mero acidente, naturalizando, dessa forma, todo o conflito, as 

controvérsias, a destruição dos modos de vida – o desmantelamento das relações 

                                                           
20 Ver Gudynas, Extractivismos en America del Sur e sus Efectos Derrame (2015). 
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sociais, o fim de onde se tinha a vida, o apocalipse de Bento – através da mesma aliança 

que naturaliza à população a “necessidade” da exploração de determinada região, 

legitimando-a e oferecendo, assim, a licença social necessária a esses meganegócios e 

seus efeitos (GUDYNAS; 2015). 
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Capítulo II - O projeto “Conservação e Valores: uma declaração de significância 

para Bento Rodrigues” 

 

 

Imagem 2.1 – Espacialização e categorização (ago/2017) 

 

II.I – O projeto da Escola de Arquitetura da UFMG 

No dia 24 de agosto de 2016, aproximadamente às 14h30’, também quase às 

vésperas de completar um ano da tragédia de Mariana, estamos reunidos na Escola de 

Arquitetura da UFMG, no bairro Savassi, na capital mineira Belo Horizonte, para início 

da disciplina “Conservação e Valores: Uma declaração de significância para Bento 

Rodrigues”. A apresentação da disciplina foi feita pelo Prof. Dr. Leonardo Barci 

Castriota, subcoordenador do programa de pós-graduação em Ambiente Construído e 

Patrimônio Sustentável oferecido pelas Escolas de Arquitetura e de Belas Artes da 

UFMG. A disciplina que se iniciava naquela tarde se desenvolveu junto a um programa 

de extensão de mesmo nome, no âmbito do Programa Participa UFMG – Mariana/Rio 

Doce, o qual eu integrei como graduando em Antropologia e bolsista de extensão, 

também sob a coordenação do Prof. Leonardo Castriota. 
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Trago um trecho da definição presente na página online do programa de pós-

graduação do qual o projeto é parte, capaz de resumir um pouco de como este se define 

Escopo: 

O campo de competência do Programa de Pós-graduação é definido pela 

pesquisa compartilhada ou específica nas áreas do Ambiente Construído e do 

Patrimônio Sustentável, estruturadas pela disciplina das Ciências Sociais 

Aplicadas e transversalmente apoiadas pela área Interdisciplinar. 

 

Objetivos: 

Tem por objetivo formar pessoal de alto nível para o exercício profissional e 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo interdisciplinar, com 

enfoque do ambiente construído enquanto patrimônio humano e suas 

condições de sustentabilidade. Nesse processo de aprofundamento das 

interfaces, pretende-se consolidar uma estrutura de trabalho em rede que 

permita agrupamentos flexíveis, possibilitando introduzir referências 

cruzadas em todas as áreas de conhecimento envolvidas e nas linhas de 

pesquisa propostas. (Disponível em: 

https://www.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/ Acessado em 320 de Ago de 

2017. [Grifo meu, vide Cap. III deste trabalho]) 

 

Servindo ao mesmo fim, de explicitar uma autodefinição desses programas, trago 

o enunciado em matéria publicada na página online da Proex/UFMG pela pró-reitoria de 

extensão sobre a iniciativa do Programa Participa UFMG – Mariana/Rio Doce 

A Pró-reitoria de Extensão (Proex)  lançou a chamada interna - iniciativa 

inédita, de fomento a programas e projetos de extensão para pleito de bolsas 

destinadas à participação de discentes em ações integrantes do Programa 

Participa UFMG Mariana - Rio Doce. [...] iniciativa quer articular grupos de 

extensão e pesquisa da Universidade envolvidos com mapeamento, 

diagnóstico e soluções para os danos à população e possível reconstrução das 

áreas atingidas pelo desastre em Mariana. (Disponível em: 

https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/Participa-UFMG-Mariana-

Rio-Doce Acessado em: 20 de Ago de 2017.) 

O meu envolvimento com o projeto de extensão começou na tarde daquela quinta-

feira, 24 de agosto de 2016. Interessante me pareceu o fato de que, nesse primeiro 

encontro, não nos foi apresentado um panorama de Bento e o contexto da tragédia, mas 

sim o resgate de um texto de Alois Riegl sobre a via crítica do patrimônio e os desafios 
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dos valores. Discussão apresentada pelo Prof. Leonardo, um ator importante na rede que 

se tece em torno à patrimonialização de Bento, sendo ele uma referência no cenário 

acadêmico em estudos acerca do patrimônio. A crítica do patrimônio trazida pelo texto 

de Riegl, um dos responsáveis por orientar os rumos da perspectiva em torno do estudo 

do patrimônio adotada pelo grupo, será a matéria da segunda parte deste capítulo, antes 

exporei outros atores ali envolvidos. 

Os programas de extensão e pesquisa da UFMG para envolvimento com a 

tragédia de Mariana e a disciplina do PPG-ACPS/EA, são atores centrais à rede que 

pretendo estudar neste trabalho. Nessa trama, um ponto de conexão também central é o 

professor que nos apresenta o programa naquela tarde de quinta-feira, em agosto de 

2016. Leonardo Barci Castriota, professor titular da UFMG desde 2012, resume da 

seguinte maneira sua formação acadêmica na primeira linha da descrição de seu 

currículo na plataforma Lattes/CNPQ: “arquiteto-urbanista (1986), com doutorado em 

Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2000) e pós-doutorado junto ao 

Getty Conservation Institute (GCI) em Los Angeles (2001) e a Universidad Politécnica 

de Madrid (2009/2010).”21. O professor Leonardo, como dito, é um ator essencial à 

conexão de outros atores em torno ao projeto de construção de uma declaração de 

significância para o patrimônio de Bento. Há de se mencionar também a participação de 

outros atores importantes, ali presentes por meio das escolhas metodológicas do 

professor para o programa do projeto, envolvidos dessa forma estão: o ICOMOS 

(International Council on Monuments and Sites) e o Getty Conservetion Institute, estes 

também fazendo parte da matéria da segunda parte deste capítulo, pois trazem a 

perspectiva adotada pelo grupo acerca do patrimônio histórico cultural e a conservação. 

Outro ator chave para o desenvolvimento do projeto veio a se somar na segunda 

reunião do grupo, no dia 30 de agosto daquele ano, também na EA/UFMG por volta de 

14h30’. Naquela tarde, nos seria enfim apresentado o contexto da tragédia de Mariana, e 

de que forma aquele projeto acadêmico se relacionava com políticas públicas propostas 

àquela situação. Os responsáveis pela apresentação eram membros do Ministério 

Público de Minas Gerais. 

                                                           
21 Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782378Y6 Acessado em: 

20 de Ago de 2017. 
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Na deliberação nº 002/2016 do Conselho Municipal do Patrimônio de Mariana 

(COMPAT) de 28 de Abril de 2016, responsável pelo tombamento provisório a nível 

municipal da área de Bento Rodrigues, Paracatu de Cima e de Baixo (considerando o 

valor cultural e paisagístico dos bens da área como reconhecido ao patrimônio histórico 

de Mariana), se propõe os seguintes objetivos à ação de tombamento: 

I - Valorização, resgate e difusão do patrimônio cultural material e imaterial 

das comunidades atingidas pelo desastre de 05 de novembro de 2015, com 

absoluto respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana; 

II - O desenvolvimento cultural e socioeconômico e a participação das 

comunidades residentes ou atingidas; 

III - A identificação, a pesquisa, a proteção, promoção e resgate de todos os 

bens culturais existentes no território, de forma articulada; 

IV - Instituição de espaços museais e culturais, incluindo a implantação de 

um memorial dedicado às vítimas do desastre; 

V - A recuperação de áreas degradadas, a restauração e execução de ações de 

salvaguarda e resgate dos bens culturais atingidos pelo desastre; 

VI - Promoção da educação patrimonial junto às comunidades; 

VII - Promoção do turismo histórico e patrimonial; 

VIII - Incentivo à produção artesanal e cultural local, incluindo os saberes e 

modos de fazer tradicionais;  

IX - O intercâmbio com instituições públicas e privadas voltadas para a 

pesquisa, proteção, preservação e valorização do patrimônio natural e 

cultural; 

X - A difusão dos riscos causados pelas atividades minerárias nas imediações 

de áreas habitadas e o alerta para que fatos como os ocorridos no dia 05 de 

novembro de 2015 não se repitam.  

 

(Deliberação COMPAT nº 002/2016, apud NT 41/2016 MPMG) 

 

 Essa segunda reunião do grupo, no dia 30 de agosto, nos ligava ao item número 

IX dos objetivos propostos pelo COMPAT/Mariana por meio do instrumento do 

tombamento. Naquela reunião, a apresentação do contexto de Bento Rodrigues pós-

tragédia, coube ao então responsável pela Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio 
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Cultural e Turístico de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda22. O promotor 

expôs o caráter emergencial do tombamento realizado pelo COMPAT/Mariana, e o fato 

de este não especificar o “valor” dos bens tombados. 

 

A área de Bento Rodrigues tombada provisoriamente foi espacializada pelos 

técnicos do Instituto Prístino, utilizando imagem do satélite World View 2 de 

21/07/2015. O perímetro foi traçado considerando a descrição constante das 

atas e deliberações do Conselho que decidiram pelo tombamento, 

delimitando uma poligonal que abrangia as construções, aplicando um buffer 

de 100 metros no mesmo. (NT 41/2016 MPMG) 

 

 De acordo com a fala do promotor naquela reunião, o instrumento do 

tombamento foi utilizado de modo a conter um pouco da aflição em torno do destino da 

área das localidades vitimadas, no entanto, era sabido da fragilidade desse instrumento. 

Assim, outras formas de descrição e estudos sobre o patrimônio da área deveriam ser 

desenvolvidas de modo a angariar informações e dar base ao reconhecimento deste. 

Mais um ponto de conexão em nossa rede, agora entre os atores MPMG e UFMG, por 

meio de atores (estes pessoas de carne e osso): o professor Leonardo, o promotor 

Marcos Paulo, e as analistas do MP – também presentes na reunião – Paula Carolina 

Miranda Novais (MAMP 4937), historiadora, e Andrea Lanna Mendes Novais (MAMP 

3951), arquiteta urbanista.  

A equipe do MP é um exemplo da multidisciplinaridade por detrás da proposta 

do projeto da EA/UFMG, a qual se pauta na ideia de conservação e valores, como 

“Ciências Sociais Aplicadas e transversalmente apoiadas pela área Interdisciplinar” 

(como se define o PPG-ACPS/EA/UFMG em sua página online). A 

interdisciplinaridade é marcante, portanto, na composição do grupo que se uniu para a 

construção da Declaração de Significância para Bento. A analista do MP Andrea Lanna 

seguiu participando de todas as reuniões do grupo ao longo do semestre que durou o 

                                                           
22 Com a nomeação de um novo procurador-geral de justiça de MG por Michel Temer, Antônio Sérgio 

Tonet, os promotores até então responsáveis pelas investigações sobre a tragédia em Mariana foram 

substituídos em Dezembro de 2016 (Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-

12/promotores-do-mp-de-minas-que-investigavam-tragedia-em-mariana-sao Acessado em: 30 de Abril de 

2017). O posto do Promotor Marcos Paulo na Defesa do Patrimônio passou a ser ocupado pela Promotora 

Giselle Ribeiro de Oliveira, o que distanciou o envolvimento até então existente com o programa 

estudado. 
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projeto. Além da presença do MPMG no grupo, na pessoa da analista Andrea, por 

exemplo, o grupo de pesquisa era coordenado pelo professor mencionado, integrado por 

mim como bolsita Proex/UFMG, graduando em Antropologia, e ainda contava com a 

presença de mais pessoas de carne e osso matriculadas na disciplina, na sua maioria, 

estudiosos do patrimônio, integrantes dos programas de mestrado e doutorado em 

Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável/EA/UFMG; mestrandos arquitetos 

urbanistas; dois doutorandos com formação em psicologia; uma pessoa com mestrado 

em Antropologia que acompanhou o projeto; dois doutorandos arquitetos urbanistas, 

membros representantes do Poder Público no Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural de Belo Horizonte – Luciana Rocha Féres e Guilherme Maciel Araújo; e ainda 

uma pessoa que acompanhou o grupo, quem havia sido membro do IPHAN e naquele 

momento atuava junto à associação Cáritas em Mariana. Essas eram as diferentes 

formas de envolvimento dos membros do grupo com a temática da tragédia de Bento e 

com os estudos do patrimônio e de políticas públicas para sua instituição e conservação. 

Pesquisadores, estudantes, professores, membros do MPMG, de instituições ligadas ao 

patrimônio cultural, antropólogos e psicólogos. 

As reuniões se seguiram ao longo do segundo semestre de 2016 às tardes de 

quarta-feira, na Escola de Arquitetura da UFMG. No decorrer do semestre foram 

trabalhados textos acerca dos estudos contemporâneos do patrimônio histórico cultural e 

do tema da conservação e valores. O programa também incluiu uma visita do grupo à 

área de Bento Rodrigues, como já mencionei ao longo deste texto, e duas reuniões em 

Mariana com as vítimas de Bento, em uma das quais pude fazer o registro audiovisual 

(imagem 2.2). 

Na segunda parte deste capítulo farei uma breve análise dos estudos 

contemporâneos do patrimônio, na forma como foram absorvidos pelo grupo estudado 

para a realização da proposta de construção de uma Declaração de Significância para o 

patrimônio de Bento Rodrigues. Perspectivas que buscam integrar outro ator 

indispensável a esse projeto de patrimonialização: a população vitimada, inserida em 

um esforço dialógico à produção acadêmica acerca de seu patrimônio, conservação e 

valores, através da declaração de significância. 
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Imagem 2.2 – Reunião com as vítimas em Mariana (ago/2017) 

 

II.II – A perspectiva sobre patrimônio adotada pelo projeto 

 

A questão dos valores aparece fortemente presente na Deliberação 002/2016 do 

COMPAT/Mariana no que tange ao envolvimento e respeito à dignidade da pessoa 

humana com relação aos atingidos com o objetivo de desenvolvimento de políticas em 

defesa de seu patrimônio histórico cultural, bem como está relacionada às perspectivas 

adotadas em torno do patrimônio cultural pelo PPG/UGMG onde o projeto de 

patrimonialização estudado se desenvolve. A questão dos valores é a base em torno dos 

estudos de diagnóstico, pesquisa e conservação do patrimônio histórico cultural para o 

projeto, como o título deste enuncia: “Conservação e Valores: Uma declaração de 

significância para o patrimônio de Bento Rodrigues”. 

 Na apresentação do texto de Riegl em nossa primeira reunião em 2016, antes 

mesmo de nos ser apresentado o contexto da tragédia de Bento Rodrigues, enfatizou-se 

o fato de este autor já haver pensado na virada do século XIX ao XX, a questão da 

conservação do patrimônio cultural relacionada aos valores nele implicados, no(s) 

olhar(ers) a ele lançado. O que para os colegas da antropologia soa como indispensável 

à pesquisa contemporânea em torno ao patrimônio cultural, fruto do desenvolvimento 

da etnografia como metodologia, não está tão presente nas discussões sobre conservação 

que solem acontecer no âmbito da Escola de Arquitetura, porém o projeto estudado se 

pautaria na pesquisa do patrimônio, e de instrumentos para sua instituição e 
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conservação, que se apoiam nessa diretriz de pesquisa e diagnóstico, baseada na 

conservação e valores, como é o caso da Declaração de Significância proposta, e das 

pesquisas realizadas e promovidas pelo Getty Conservation Institute e pelo ICOMOS, 

por exemplo. O Prof. Leonardo Castriota, coordenador do projeto de construção da 

Declaração de Significância é membro e presidente do ICOMOS-Brasil na diretoria e 

conselho deliberativo de 2014 a 2018. O ICOMOS, de acordo com a definição dada em 

sua página online, é uma instituição que surgiu junto à emergência do conceito moderno 

de patrimônio 

 

Until the end of the 19th century, architectural heritage had been a matter of 

solely national concern, and most of the laws regarding the protection of 

historic buildings in Europe date back to that period. Countless associations 

existed in each country, but their scope never went beyond national borders. 

Cultural internationalism, as we know it today, was an outcome of the First 

World War, with the creation of the League of Nations, and most of all of the 

Second World War, with the creation of the United Nations and the 

establishment of UNESCO. 

[...] 

The Venice Charter was born from the need to create an association of 

conservation and restoration specialists, independent from the already 

existing association of museologists called ICOM.  

[...] 

The Second Congress of Architects and Specialists of Historic Buildings, in 

Venice in 1964, adopted 13 resolutions, the first one being the International 

Restoration Charter, better known as the Venice Charter, and the second 

one, put forward by UNESCO, provided for the creation of the International 

Council on Monuments and Sites (ICOMOS). 

(Disponível em: http://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-

vision/history?showall=1&limitstart= Acessado em: 30 de Maio de 2017 

[Grifo do original]) 

 

 Como enuncia a autodefinição do ICOMOS – ator fundamental à Declaração de 

Significância, objetivo do projeto estudado –, este conselho internacional nasce junto à 

necessidade de um conceito de patrimônio mundial (“From the emergence of the 

concept of World Heritage to the creation of ICOMOS23”), à medida que a pesquisa e o 

                                                           
23 Disponível em: http://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-

vision/history?showall=1&limitstart= Acessado em: 30 de Maio de 2017) 

http://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/history/116-english-categories/resources/publications/308-sj-the-venice-charter
http://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/history/157-articles-en-francais/ressources/publications/411-the-monument-for-the-man-records-of-the-ii-international-congress-of-restoration
http://www.icomos.org/publications/hommedecin.pdf
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diagnóstico do patrimônio puderam surgir em detrimento da imposição de valores 

nacionais por meio da monumentalização de determinados bens a título de patrimônio 

histórico cultural relevantes à nação e à sua formação. Diagnóstico e conservação de 

patrimônios históricos culturais podendo, então, acontecer em outra direção, não 

imposta de cima, eleito pelos estados nacionais como os bens relevantes à 

monumentalização e conservação para a imagem que se quis construir ou legitimar da 

história, mas sim, agora com base na pesquisa etnográfica e em outros métodos de 

pesquisa de campo e de participação capazes de desenvolver formas dialógicas de 

pesquisa, diagnóstico, patrimonialiação de bens culturais e sua conservação, a exemplo 

da aprovação da Carta de Burra pelo ICOMOS/Austália em 1979 (esta tendo passado 

por várias revisões, sendo a mais recente de 1999). Guinadas responsáveis por 

possibilitar pesquisas do patrimônio histórico cultural capazes de se desprenderem de 

projetos nacionalistas como os desenvolvidos na Europa até então, com iniciativas de se 

pensar no valor integrado a determinado bem pela comunidade que o elege a título de 

patrimônio cultural, revelando a questão da significância cultural implicada: 

 
The Burra Charter provides guidance for the conservation and management 

of places of cultural significance (cultural heritage places), and is based on 

the knowledge and experience of Australia ICOMOS members. 

[...] 

The Charter can be applied to all types of places of cultural significance 

including natural, indigenous and historic places with cultural values. (Burra 

Charter; 1999) 

 

 Do mesmo modo como o ICOMOS assume surgir da emergência de um conceito 

de patrimônio mundial, a particularidade dos estudos do patrimônio e do interesse da 

sociedade australiana por seus bens culturais na segunda metade do século XX, auxiliou 

no desenvolvimento da perspectiva trazida na Carta de Burra (WALKER; 2014) e a 

questão da significância. Em seguida, esta Carta veio a servir de base às pesquisas 

internacionais em torno ao patrimônio histórico cultural, haja vista a influência deste 

ator nascido na Austrália (Carta de Burra), na produção de um discurso para o 

patrimônio de Bento, em Mariana – Brasil.  

Como dito, a Carta de Burra assume como uma de suas linhas mestras de 

desenvolvimento a questão da significância cultural (BURRA CHARTER; 1999). Não 

cabe neste trabalho uma análise dos pormenores da Carta de Burra e seus artigos, a 

trago aqui como ator importante em nossa rede, pois a questão da significância e 

valores enfatizada por ela será de suma influência à ideia de um diagnóstico do 
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patrimônio de Bento por meio de uma declaração de significância, a qual, segundo o 

projeto, está ancorada na questão dos valores, seguindo o proposto no artigo 5º da parte 

dedicada aos “Conservation Principles” da Carta de Burra: 

 

Article 5.  

Values 5.1 Conservation of a place should identify and take into 

consideration all aspects of cultural and natural significance without 

unwarranted emphasis on any one value at the expense of others. (BURRA 

CHARTER; 1999) 

 

 Mais uma controvérsia surge em meio aos atores mesclados em torno ao projeto 

de patrimonialização de Bento: o uso de uma diretriz para conservação do patrimônio 

baseada em valores locais (em um processo de construção dialógico), mas, neste caso, 

para um patrimônio que em Bento existe agora apenas na memória de seus antigos 

moradores. Assim, a ideia da patrimonialização e conservação de Bento não pode ser 

dissociada agora da lama que o destruiu em 2015, que arrasou aquele Bento que hoje 

existe apenas na memória das vítimas; memória que fala de seu maior patrimônio 

baseando-se em seus valores com o seu território, em suas relações que se estabelecia 

com os bens naturais e culturais, que, de acordo com a NT 41/16 do MPMG “formam a 

paisagem cultural integrada de Bento”. Como vemos nas diretrizes de diagnóstico de 

patrimônio assumidas pelo projeto (como a Carta de Burra e os seminários que nos 

apresentados ao longo do semestre de textos do Getty Conservation Institute) – assim 

como também se vê entrelaçado ao longo deste texto – as coisas se mesclam nessas 

relações e é difícil dissociar aí entre: material e imaterial, natural e cultural; o bar, a 

pedra grande, a cachoeira, e a memória que se tem deles; pois estes se entrelaçam nos 

valores responsáveis por legitimar o status de patrimônio de certos bens significantes às 

vítimas para a história e memória de Bento Rodrigues, mesmo essas relações agora 

destituídas de suas bases materiais. 

 Na reunião de agosto de 2017, quando foi apresentada a Declaração de 

Significância já pronta às vítimas de Bento, muitas falas foram marcantes no tocante à 

consciência dessas pessoas para com o patrimônio que querem poder instituir como 

significativo à Bento. Na maioria delas já era bastante clara a certeza de não poderem 

retornar a dar continuidade a suas vidas naquela área, a exemplo da já realidade do 

Dique S4 e o alagamento por ele trazido. Também relacionado a essa consciência de 

para lá não poderem retornar, está o fato de as vítimas terem perguntado nessa reunião 
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(agosto de 2017), se o Bento, assim como está agora – o híbrido de memória, ruínas, 

tristeza e lama com o qual o nosso grupo de patrimonialização se deparou – não poder 

ser este o monumento para preservação de seu patrimônio e de sua memória, uma vez 

que a lama e a tragédia de 2015 são agora atores fundamentais na construção desta pelas 

vítimas, desoladas pelo descaso para com o seu maior patrimônio, como dito, a 

capacidade de reprodução da sua vida nas bases que se dava no território de Bento 

Rodrigues antes da avalanche de lama da Samarco(Vale/BHP). 

 Estando, portanto, a perspectiva do grupo explicitamente relacionada em seu 

programa com as diretrizes do ICOMOS, e, sobretudo, pela Carta de Burra; e sendo 

orientada pelas leituras do Getty, seguiu-se assim o projeto no sentido de construção de 

uma declaração de significância do patrimônio de Bento, a qual, por ser baseada na 

perspectiva da conservação e valores, implica a participação na produção deste 

instrumento acadêmico (a Declaração de Significância) do ator mais relevante nesse 

processo: as vítimas, detentoras do patrimônio que se quer descrever de modo a 

institucionalizá-lo com intuito de patrimonializar o Bento por meio de instrumentos 

oferecidos por estudos e instituições do patrimônio cultural. Um desses instrumentos é a 

declaração de significância, objetivo de nosso projeto. 

 

 Após o término da produção do texto da Declaração de Significância, a qual 

trago a seguir, e da apresentação desta às vítimas – antigos moradores de Bento 

Rodrigues – em reunião em Mariana em agosto de 2017, o grupo da EA/UFMG, com 

algumas modificações, segue atuando no contexto de Bento, desenvolvendo, em seguida 

a este, outros dois projetos relacionados a um dossiê do patrimônio de Bento e a um 

museu de território, justamente pelos rumos tomados a partir da Declaração de 

Significância e das discussões junto às vítimas acerca da conservação e dos valores 

imbricados naquele território devastado e mesclado à lama, novo lugar de seu antigo 

maior patrimônio. 

 

 

II.III – A Declaração de Significância para o patrimônio de Bento Rodrigues 

 

Trago abaixo o texto na íntegra da Declaração de Significância para Bento 

Rodrigues. No capítulo seguinte exporei minha perspectiva e escolhas metodológicas 

para este trabalho, para, desse modo, tentar explicitar a rede de atores e controvérsias 

sociotécnicas em torno ao projeto de patrimonialização de Bento Rodrigues, o qual 
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explorei até aqui tentando trazer à tona os diferentes elementos que configuram o status 

do patrimônio histórico cultural de Bento em um cenário pós-tragédia. 

De acordo com o programa do projeto a Declaração de Significância é admitida 

como “método de categorização para espacialização de atributos materiais e imateriais”. 

Um documento sintético, construído com base em uma metodologia dialógica entre os 

interessados, de modo a ser um instrumento capaz de fazer a categorização dos valores 

do patrimônio.  

No capítulo seguinte, com o exercício de observação de atores e controvérsias 

sociotécnicas em torno ao projeto, eu tentarei explicitar um pouco da maneira como essa 

categorização é buscada por dispositivos como a Declaração de Significância numa 

tentativa de dar conta de um mapeamento dos valores, necessário a empreitadas 

acadêmicas contemporâneas e de políticas públicas em torno ao patrimônio histórico 

cultural e sua conservação (vale lembrar que o PPG se coloca como um projeto de 

ciências sociais aplicadas à área do patrimônio.). Almejo, assim, ver um pouco da 

forma como a ciência dos estudos do patrimônio e conservação transforma a realidade 

do mundo e dos valores em pontos espacializados, bens, e inventários de coisas e 

formas de saber-fazer a serem mapeados e categorizados, de modo a serem legitimados 

como patrimônio histórico cultural instituído, ou a legitimar políticas públicas para 

patrimonialização e conservação24.  

 

DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA: BENTO RODRIGUES 

Descrição do sítio histórico 

O sub-distrito de Bento Rodrigues inclui as ruínas do antigo povoado originado no final 

do séc. XVII em função da extração aurífera, em uma área de aproximadamente 50 

hectares, cercada por montanhas, ao norte do município de Mariana, Minas Gerais, 

Brasil. Essa área foi devastada, em 05 de novembro de 2015, na maior catástrofe 

socioambiental da história do Brasil, pelo rompimento da barragem de rejeitos 

minerários de Fundão, da empresa Samarco Mineração S.A., localizada à jusante do 

povoado. 

                                                           
24 Interessante trazer o que disse Eduardo Viveiros de Castro em palestra proferida no dia 09 de Outubro 

de 2017, no auditório do CAD 2 da UFMG, que refletindo para este trabalho é algo central às 

controvérsias que se desenvolvem a partir do projeto de patrimonialização: “a ciência fala, mas a política 

é quem faz.”. 
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Valores do patrimônio 

O valor patrimonial de Bento Rodrigues reside em sua paisagem cultural resultante da 

interação entre o homem o sítio natural, onde o potencial minerário, o relevo, a 

hidrografia e a vontade humana condicionaram a ocupação. Nessa paisagem, 

transformada pelos diferentes ciclos da mineração, podem ser encontrados vestígios 

relacionados à história da mineração no estado de Minas Gerais, que vão desde 

resquícios de catas de talho a céu aberto do período colonial até a mineração a céu 

aberto em bancadas, com barragens de alteamento a montante. Ali, na planície entre os 

córregos Santarém e Ouro Fino, foi fundado o povoado de Bento Rodrigues, com sua 

morfologia característica dos arraiais setecentistas mineiros e edificações tipicamente 

coloniais construídas ao longo de ruas, vielas e becos. Destacavam-se do casario as 

Capelas de São Bento e das Mercês, localizadas nas extremidades do caminho tronco, 

principal rua do povoado. Esse caminho, que era antigamente utilizado por tropeiros, 

constituiu-se na conhecida Estrada Real, importante rota do período colonial que ligava 

essa região de exploração mineral ao litoral fluminense. 

Em 5 de novembro de 2015, Bento Rodrigues tornou-se o primeiro povoado devastado 

por uma onda de rejeitos de minério de ferro, oriunda da barragem rompida da 

mineradora Samarco, que seguiu um longo caminho até seu destino final, o Oceano 

Atlântico. A lama de rejeitos atingiu diretamente 39 municípios e destruiu parte do 

ecossistema da bacia hidrográfica do Rio Doce, a sexta maior do Brasil, composta por 

230 municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. O arruinamento 

prematuro do arraial resultou numa área remanescente que combina valores históricos, 

culturais, estéticos, arqueológicos, sociais e espirituais. 

Os remanescentes do local constituem testemunhos do passado e fornecem expressivo 

potencial de investigação arqueológica sobre o assentamento de Bento Rodrigues. As 

ruínas das edificações, com especial atenção para as ruínas da base da Igreja de São 

Bento, as Campas Mortuárias e os vestígios de técnicas minerárias são atributos desse 

patrimônio. 

Bento Rodrigues provoca uma experiência impactante pelo contraste entre a natureza 

pujante e as ruínas do povoado, com seu cenário de destruição, com imóveis destruídos 

e objetos pessoais espalhados e revoltos na lama, evocando a imagem de uma terra 

arrasada.  
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A comunidade de Bento Rodrigues possui fortes laços sociais e valores, elevado grau de 

coesão e continua se conectando ao seu lugar de origem para mantê-los, atribuindo 

inclusive a esses valores, sua sobrevivência ao desastre. Para a comunidade, a 

manutenção desse lugar e de suas práticas é condição fundamental para a continuidade 

dos valores sociais e espirituais que conformam sua identidade e preservam sua 

memória. 

Os remanescentes de Bento Rodrigues são as evidências de uma estrutura outrora 

existente, testemunho da tragédia ocorrida, elo de ligação entre o que foi e o que ainda é 

significativo para seus antigos moradores. Além de sua importância para os bento-

rodriguenses, o local se tornou uma referência nacional e internacional à ação e aos 

impactos da atividade minerária. 

Elementos Característicos  

● paisagem cultural resultante do processo que marca a sua fundação até a sua 

destruição, composta em seu centro por área atingida pela lama de rejeito de 

minério de ferro, acumulada junto às ruínas das edificações, em um terreno 

inserido num vale plano circundado por morros e delimitado pelos córregos 

Ouro-Fino e Santarém; 

● traçado irregular do povoado, com ruas estreitas, organizado através de um eixo 

principal, e lotes com pomares, em cujas extremidades encontram-se as Capelas 

de São Bento e das Mercês; 

● Praça da Igreja de São Bento, que era coberta por grama e local significativo de 

encontro comunitário, da qual remanescem duas árvores que se destacam no 

meio das ruínas; 

● ruínas das edificações em geral, com especial atenção às ruínas expostas da base 

da Igreja de São Bento e seu entorno; 

● ruínas dos muros de pedra; 

● vestígios do “rio de lama” que deixou sua marca nas edificações, nos objetos 

pessoais e na vegetação; 

● vestígios de mina e catas de talha a céu aberto; 
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● Igreja das Mercês, edificação autêntica do período colonial, preservada do 

desastre devido à sua localização na parte alta do terreno, juntamente com o 

Cruzeiro e o Cemitério existente em seu entorno; 

● celebrações religiosas, tais quais casamentos, batizados, sepultamentos e Festas 

de São Bento, Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida; 

● festas populares, como o torneio de truco, campeonato de futebol; 

● produção de alimentos típicos, como geléias, galinhada, coxinha, vinhos, queijos 

● cachoeira; 

● Estrada Real, antigo caminho de tropeiros e destino de turismo ecológico com a 

visita de trilheiros e outros desportistas.  
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Capítulo III – Ator-rede e as controvérsias sociotécnicas 

As operações de translação transformam as questões políticas em questões de 

técnica e vice-versa; numa controvérsia, as operações de convencimento 

mobilizam uma mistura de agentes humanos e não-humanos. (LATOUR; 

2001. p 117) 

 Usando de um artifício recorrente nos textos antropológicos irei propor uma 

viagem a um contexto imaginativo, a uma distopia. Proponho que nos imaginemos em 

um cenário como o apresentado no episódio “The Entire History of You” da série 

britânica Black Mirror. Neste episódio, os chamados “Z-Eyes” trazem uma nova relação 

com a memória (bem próxima do que vimos tentando fazer na atualidade com a 

enxurrada de registros nas redes sociais). Nessa distopia, as pessoas têm implantados 

dispositivos de câmera junto aos olhos, como órgãos, com disco rígido e acesso ao 

conteúdo audiovisual registrado. (Gosto de pensar que dispositivos eletrônicos não 

possuem memória, a menos que exista uma programação responsável por sua edição, 

pois a mera acumulação e arquivo de dados brutos é armazenamento de dados e não 

memória como tenta simplificar a terminologia de dispositivos eletrônicos que em sua 

estrutura discerne espaços de “memória interna”, “cartão de memória”, etc.). 

 Como enuncia a citação do poeta Waly Salomão que trago no início deste 

trabalho: “memória é uma ilha de edição”. O fluxo contemporâneo de armazenamento 

de dados em dispositivos eletrônicos sem dúvida atua na relação humana com a 

memória, com a capacidade de editar imagens e sensações através da memória, uma 

ação de montagem toda vez que se tenta acessar o conteúdo da memória. Contudo, no 

episódio mencionado da série de ficção nada mais está na memória, ou cabe à memória 

humana, estando tudo armazenado em sons e imagens por meio dos “Z-Eyes” com a 

possibilidade de se poder acessar o conteúdo literal integralmente transportado nesses 

dispositivos de armazenamento de dados. Dessa forma, muita coisa ficaria ausente do 

trabalho feito pela memória humana na tarefa de acesso a imagens e sensações do 

passado, pois a ação responsável pela memória, que está por detrás de um aparente 

dispositivo do corpo, é na verdade mais semelhante à atitude de beber determinado 

líquido do que à garrafa (o continente) que armazena o líquido a ser bebido. 

 No entanto, trago essa viagem a uma teoria para um contexto inexistente, a uma 

ficção, apenas para mostrar que caso o nosso grupo, foco do estudo deste trabalho de 
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monografia, estivesse em um projeto de patrimonialização envolvido no contexto da 

distopia do episódio tratado de Black Mirror certamente já haveria instrumentos 

eletrônicos, inclusive com espacialização GPS, programas de softwares para inventariar 

as memórias afetivas trazidas por determinados lugares às pessoas em certo território.  

No entanto, como vimos ao longo deste trabalho, o que existiu para as pessoas vítimas 

da Samarco(Vale/BHP) em relação a determinados pontos do território do antigo Bento, 

e a memória que elas têm hoje dessa relação, é um híbrido de vivências, coisas (não-

humanos como a pedra, o bar, a lama), eventos, sensações, projeções para o futuro, etc. 

Interpretando o patrimônio histórico cultural, assim como a paisagem e a relação das 

pessoas para com ela, em uma perspectiva ampla, como a proposta pela Carta de Burra 

e trazida à abordagem teórico-metodológica do projeto, a questão da significância está 

atrelada ao território por meio da memória e da percepção daquele em sua relação com 

as pessoas. 

Pois, conquanto estejamos habituados a situar a natureza e a percepção 

humana em dois campos distintos, na verdade elas são inseparáveis. Antes de 

poder ser um repouso para os sentidos, a paisagem é obra da mente. Compõe-

se tanto de camadas de lembranças quanto de estratos de rochas. (SCHAMA; 

1996. pp. 16-17) 

A rede tecida em torno ao patrimônio de Bento não é tão fácil de ser analisada 

como o seria por meio do acúmulo de informações dos “Z-Eyes” e de softwares que 

analisassem a ligação das pessoas com determinados pontos geográficos, como no caso 

da ficção mencionada. Na rede real com a qual lidamos no projeto de patrimonialização 

de Bento, eventos passados e projeções futuras se mesclam em meio à lama e aos bens 

da população vitimada de Bento Rodrigues. Memória e patrimônio são assim tão 

híbridos quanto esse cenário estudado.  

Contudo, nossos amigos cientistas aplicados à área do patrimônio necessitam 

continuar em sua empreitada científica e criar instrumentos capazes de – em um 

contexto de memória onde não existem os “Z-Eyes”, a vida real – espacializar e 

transportar as relações em torno ao patrimônio de Bento por meio de instrumentos 

científicos para seus trabalhos técnicos. Numa tarefa do papel logístico da ciência, como 

o demonstrado por Latour (2001) como um significado para científico: o de lidar com 

uma massa de coisas (humanos e não-humanos) e seu transporte e categorização para 
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sua integração à cosmopolítica (LATOUR; 2004. STENGERS; 2010.) da ciência, esta 

responsável ali pela socialização daqueles (dos não-humanos). 

 Ainda não temos os fictícios “Z-Eyes” da ficção-científica mencionada, portanto 

não parece interessante criar um software capaz de resgatar os arquivos audiovisuais dos 

dispositivos de armazenamento de dados das pessoas para logo tentar relacioná-los a 

pontos geo-referenciados. Somada a essa distância instransponível da ficção, na 

realidade a memória não deve ser apenas relacionada ao passado, mas também a 

projeções futuras para ações no presente, como o demonstrado no caso de Bento e a 

proposta surgida de um museu de território na área devastada. Por esse motivo, 

instrumentos como a Declaração de Significância para o patrimônio de Bento 

Rodrigues surgem na tarefa de categorização e espacialização da memória no 

patrimônio, como é assim explicitada a sua função no próprio programa do projeto da 

EA/UFMG, figurando aí a Declaração de Significância como um instrumento à prática 

científica do patrimônio, interpretado como o proposto por Latour 

Chamarei de instrumento (ou de dispositivo de inscrição) qualquer estrutura 

(sejam quais forem seu tamanho, sua natureza e seu custo) que possibilite 

uma exposição visual de qualquer tipo num texto científico. Essa definição é 

suficientemente simples para permitir acompanhar o movimento dos 

cientistas. [...] Essa definição não é dada pelo custo nem pela sofisticação, 

mas apenas pela seguinte característica: a estrutura possibilita uma inscrição 

que é usada como camada final num texto científico. (LATOUR, 2011. p. 

102) 

 O instrumento da Declaração de Significância surge com o objetivo de transladar 

o patrimônio histórico cultural real da vida e memória dos antigos moradores de Bento a 

um texto científico, o qual busca mobilizar diversos atores (humanos e não-humanos) de 

modo a socializá-los na rede a qual se tece com estes em conexões em torno às 

controvérsias que se buscam manter vivas em nosso laboratório na Escola de 

Arquitetura. Justamente por não se poder transportar o objeto (o patrimônio) em sua 

integridade, este acaba existindo à medida que a rede se sustenta nas controvérsias vivas 

que “fazem” esse patrimônio existir, mesmo “já não existindo mais” (se tomamos a 

destruição da área do Bento como o fim da materialidade que antes sustentava essas 

relações, entre as pessoas e o Bar da Sandra, entre as pessoas e o Bento). Agora novas 

conexões dão base à sua materialidade, ou melhor, à existência desse patrimônio. 
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Outra vez mais me baseando nas leituras de Bruno Latour para a interpretação do 

cosmo que envolve os laboratórios da ciência, enfatizei, ao mesmo tempo em que 

relativizei usando aspas, a expressão “fazer”, para tratar as controvérsias vivas como 

“fazendo” o patrimônio existir, pois interpreto aqui esse objeto científico, o patrimônio, 

como um fatiche. Fatiche é uma solução encontrada por Bruno Latour (2001, 2004) na 

natureza etimológica das palavras fetiche e fato, e na demonstração de sua proximidade, 

em alguma medida, com relação à “feitura”. 

Como temos visto repetidamente, as ligações não diminuem a autonomia, 

antes a promovem. Enquanto não entendermos que os termos ‘construção’ e 

‘realidade autônoma’ são sinônimos, iremos considerar erroneamenteo 

fatiche como mais outra forma de construtivismo social em vez de vê-lo 

como a modificação de toda a teoria daquilo que ele pretende construir. 

(LATOUR, 2001. p. 315) 

 De que forma serão socializados os não-humanos de Bento (incluindo a 

memória) nesse fatiche (o patrimônio) produto da prática científica estudada? Ou 

melhor, de que forma o próprio patrimônio como categoria fatiche emerge das relações 

que tecem o projeto de patrimonialização de Bento Rodrigues?  

Para essa resposta, necessitamos olhar para essa prática científica considerando 

os seus envolvidos e explicitando a rede de atores e controvérsias sociotécnicas que 

conformam o projeto de patrimonialização, a rede responsável pela socialização do 

coletivo de humanos e não-humanos em torno ao patrimônio histórico cultural de Bento 

Rodrigues. Pensando, desse modo, o projeto da Escola de Arquitetura como uma prática 

de ciência – de acordo à possibilidade trazida por Latour em a “Esperança de Pandora” 

à prática científica – capaz de, através do fatiche, assumi-lo como produtor, facilitador 

de um mundo onde as ligações aumentam a sua autonomia, nesse caso, a autonomia do 

patrimônio e da disciplina por ele responsável. 

 Assim sendo, para falar do patrimônio de Bento não foi suficiente mostrar o 

envolvimento de diferentes atores por meio de instituições e pessoas diretamente 

ligados à proteção do patrimônio cultural e sua institucionalização, mas também, 

integrar ao coletivo socializado na rede os atores não-humanos (“sociotecnicalizados”) 

responsáveis por cunhar o fatiche (patrimônio) que se quer transportar e categorizar 

através do instrumento (técnico) da Declaração de Significância, buscando olhar para 

todos os atores, humanos e não-humanos, conectados em rede em meio às controvérsias 
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que envolvem um projeto de patrimonialização histórico cultural de uma área devastada, 

de onde as vidas que dão valor a essas relações patrimoniais foram retiradas, e  onde a 

necessidade da patrimonialização surge para a inscrição da memória dessas vítimas à 

lama que se mescla a tudo e irrompe o processo.  

 Portanto, espero que tenha ficado claro até aqui que o patrimônio (fatiche) de 

Bento, que se quer patrimonializar por meio de instrumentos como a Declaração de 

Significância e o tombamento, não é feito apenas de construções, ruínas, lugares e 

memórias, mas também de acordos “cosmo”políticos, exploração extrativista, 

Samarco(Vale/BHP), UFMG, ICOMOS/Unesco, e muita dor e lama, toneladas de lama 

e uma quantidade inimaginável de lágrimas. No nosso laboratório, que é a Escola de 

Arquitetura, observamos um processo de socialização dessas entidades em um novo 

coletivo integrado por esses tantos atores que ali agora se encontram em torno ao 

projeto de patrimonialização de Bento Rodrigues. 

Entendendo por controvérsia sociotécnica toda situação de incerteza que tem 

por objeto práticas que não estejam ainda asseguradas e que não contam, 

consequentemente, com nenhum manual ou protocolo de ação estabilizado, 

práticas estas que são objeto, simultaneamente, de conhecimento técnico e 

científico profundo e de inflexões jurídicas, econômicas, sociais, morais e 

políticas (Latour apud Vargas et al; 2014) 

The word “controversy” refers here to every bit of science and technology 

which is not yet stabilized, closed or “black boxed” ... we use it as a general 

term to describe shared uncertainty. (Macospol, 2007: 6, apud: 

VENTURINI; 2010(1). p. 260 [Grifo meul]) 

 

 Em torno à situação de incerteza quanto ao patrimônio histórico cultural de 

Bento Rodrigues (O que é? Onde está? Como conservar? Qual é o objetivo da 

patrimonialização?), e de como se pensar na representação deste hoje, em um cenário de 

destruição de suas antigas bases materiais, a controvérsia se mantém quente em meio às 

discussões que se desenvolvem nos estudos do grupo da EA/UFMG, foco do meu 

trabalho. O grupo figura nessa rede como porta-voz, a Declaração de Significância 

como instrumento para inscrição do patrimônio, isto tudo como prova-de-força de sua 

argumentação, ou seja, da fala desse objeto (patrimônio: não-humano híbrido de 

lugares, memórias, etc.), caso este pudesse falar, em uma estrutura de transformação em 

referência circulante com a realidade (utilizando dos conceitos de LATOUR; 2001, 
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2011). Melhor entendido, o grupo não é capaz de falar pelo patrimônio, mas, 

indiscutivelmente sendo responsável por socializá-lo nesse coletivo, rede de conexões 

de atores em torno à controvérsia do patrimônio de Bento. Quem abriu essas 

controvérsias? A empresa? A lama? O MP? As políticas públicas de incentivo à 

mineração? Não é fácil essa resposta, e não cabe a este trabalho. O que ensejo nessa 

seção é fazer um estudo científico do patrimônio, a partir do contexto de Bento e da 

rede que se teceu em tornou a ele, observando suas conexões e controvérsias 

sociotécnicas (VENTURINI; 2009). 

 É pelo fato de ter me deparado no contato e acompanhamento do projeto com o 

cenário de interações cosmopolíticas apresentado, que busco construir de certa forma 

uma descrição etnográfica do projeto, com cara de estudo científico do tema do 

patrimônio, à medida que tento observar e seguir os atores envolvidos na rede baseando-

me na chamada teoria do ator-rede (Actor-Network Theory, ANT, como utilizado em 

inglês). Tento por meio desta, dar conta de uma interpretação para um contexto repleto 

de interações entre humanos e não-humanos, todos atores na rede em torno à 

patrimonialização de Bento Rodrigues, como busquei demonstrar. Assim, a ANT 

pareceu-me a mais adequada ao cenário e à minha proposta nesse momento, junto ainda 

aos conceitos de fatiche e instrumento, como trazidos por Latour (2001; 2011), como 

expus acima, pude assim tratar o projeto de patrimonialização como um laboratório, 

com instrumentos, porta-vozes e afirmações na feitura de uma ciência aplicada (como o 

próprio PPG/EA/UFMG onde o projeto se desenvolveu se define).  

 Quando fui integrado ao grupo, no âmbito de um programa de extensão como já 

dito, fui orientado de que minha função ali seria a de trazer a prática etnográfica da 

antropologia para os trabalhos desenvolvidos no grupo de pesquisa, e nesse sentido eu 

creio que cumpri com meu papel realizando registros audiovisuais, visitas de campo e 

apresentações de seminários. Contudo, surpreendi o projeto “Conservação e Valores: 

Um Declaração de Significância para Bento Rodrigues” abordando-os como foco de um 

estudo etnográfico, no intuito de uma descrição antropológica capaz de olhar para a 

prática desses cientistas do patrimônio e para as controvérsias que os envolvem em um 

cenário sociotécnico de incertezas em torno à sua disciplina de estudo. Julgo que a 

surpresa está perdoada, uma vez que lhes expliquei da minha intenção de produção 

desta monografia, e, sobretudo, porque meu estudo quer englobar a realidade 

sociotécnica e controversa desse contexto observando as conexões dos atores 

envolvidos, e somando assim a esta rede mais um ponto de vista, em um cenário onde: 
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Objectivity can be pursued only by multiplying the points of observation. The 

more numerous and partial are the perspectives from which a phenomenon is 

considered, the more objective and impartial will be its observation. That’s 

why the cartography of controversies refuses to engage with any single 

philosophy or protocol and encourages instead theoretical and 

methodological promiscuity. (VENTURINI; 2010(1). p. 260) 

 

 A promiscuidade metodológica encorajada a uma perspectiva de trabalhos que 

se baseiem na ANT, também é característica do projeto de patrimonialização por mim 

aqui observado. Em torno à construção de uma Declaração de Significância para o 

patrimônio de Bento Rodrigues estão reunidos profissionais com contato e perspectivas 

distintas em meio às controvérsias surgidas com a necessidade de: estudo, 

representação e conservação do patrimônio. No entanto, esses mesmos atores mantêm a 

controvérsia quente em sua prática de socialização inserindo novos atores ao contexto 

de patrimonialização de Bento. A Declaração de Significância é um ator e um 

instrumento para a criação do fatiche (patrimônio), instrumento inserido para 

representação e categorização de um argumento nesse cenário controverso coletivo de 

humanos e não-humanos. 

 Existe, portanto, uma proximidade da abordagem metodológica por mim 

escolhida para a descrição do projeto (a ANT) com a perspectiva adotada pelo grupo de 

patrimonialização estudado, onde se explora a soma de pontos de vistas parciais, a 

interdisciplinaridade, com a presença de pessoas ligadas ao MP, ao Estado, à academia 

(com perspectivas distintas, desde especialistas em conservação e arquitetos a 

psicólogos), e, ainda, com a busca de integrar as perspectivas das vítimas na construção 

da Declaração de Significância, a esse trabalho “técnico25”, “científico”. Olhando para 

esse cenário vi a ANT como melhor base à observação da rede tecida em torno ao 

patrimônio de Bento e à prática de patrimonialização, uma prática de socialização de 

humanos e não-humanos como busquei aqui demonstrar. 

 

Far from being a clear substance distilled from collective chaos, scientific 

knowledge is the result of as many contaminations as possible. 

(VENTURINI; 2009. p. 260) 

 

                                                           
25 Como explicita a deliberação do COMPAT/Mariana para o tombamento e a Nota Técnica do MPMG, a 

aliança com instituições acadêmicas viria a dar suporte técnico às políticas públicas de patrimonialização. 
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 Outro ponto importante sobre controvérsias, trazido pelo mesmo texto de 

Venturini (2009), é o fato de os atores envolvidos em uma controvérsia não discordarem 

apenas em suas respostas, mas também em suas questões (p. 262). Isso é algo central no 

projeto de patrimonialização de Bento, e fica evidente no processo de construção da 

Declaração de Significância – a qual ainda não se tornou uma caixa-preta (LATOUR; 

2001) para esses processos – uma vez que: o que se privilegiar no texto e na abordagem; 

para onde olhar em Bento; ou seja, como se pensar ali o patrimônio histórico e cultural, 

são questões diversamente postas por diferentes atores, como sobre o que pode ser 

representativo do patrimônio para o ICOMOS, para o IPHAN, para arquitetos, 

antropólogos, ou para as vítimas, por exemplo. Em reunião (17 de agosto de 2017, em 

Mariana), quando perguntados sobre o que gostariam de conservar de Bento, 

obviamente os antigos moradores respondem primeiro que seriam as suas casas. Mas 

estas casas, a princípio, são pensadas diferentemente como patrimônio por esses 

diferentes atores. Ah! Aí está a incerteza – a suspensão (uncertainty [VENTURINI; 

2009]) – que constitui uma controvérsia quente de um coletivo híbrido, não estabilizado 

e com falas discordantes, nesse caso sobre o patrimônio histórico cultural de Bento. 

 

Controversies are discussions (even if not always verbal ones) where more 

and more objects are discussed by more and more actors. Who, before global 

warming, ever thought that Inuit communities or polar bears may have 

opinions on industrial strategies? Today we know that they have and that 

they should be listened to. (VENTURINI; 2009]. p. 262) 

 

 Na rede em torno ao projeto de patrimonialização de Bento sempre vi a lama 

como um ator poderoso, de certa forma responsável por moldar e revelar o cenário 

explorado. Um ator cruel e trágico, sobre o qual eu tentei trazer um pouco de sua fala 

(ou de seus porta-vozes, seus sociabilizadores) na primeira parte deste trabalho; de onde 

ela veio (literalmente: as bases que tornam possível esse tipo de exploração, 

meganegócios e efeitos [GUDYNAS; 2015]), e o que esse ator representa hoje no 

cenário ocupado por ele: a lama. Ainda na primeira parte, trouxe também um pouco das 

vítimas e o lugar do Bento, como estes nos foram apresentados ao projeto da 

EA/UFMG. Para logo, na segunda parte do trabalho, expor os demais atores envolvidos, 

entre eles o instrumento de “categorização”, translação, utilizado pelo projeto para o 

patrimônio de Bento, a Declaração de Significância. Instrumento este que também é um 
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ator “da” rede formada em torno à patrimonialização de Bento Rodrigues, o que faz jus 

e expõe a necessidade do hífen em Actor-Network Theory (ANT). O ator-rede. Todos aí: 

atores-redes. O trabalho (work) – a ação – desses atores (actors) é responsável por suas 

conexões em rede (net). 
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Considerações finais 

 

 A Declaração de Significância figura no título desta monografia, junto a atores e 

controvérsias sociotécnicas, por ser um ator-rede que conecta os demais olhares e 

valores que nele se reúnem em um argumento central à patrimonialização de Bento, a 

significância. Ali as diretrizes contemporâneas para institucionalização e conservação 

do patrimônio histórico cultural, trazidas por instituições como o ICOMOS/Unesco e o 

Getty, se conectam à união entre a academia – com suporte técnico ao Ministério 

Público – e as vítimas; questões políticas se transladando em questões técnicas e vice-

versa (LATOUR; 2001). Ao mesmo tempo, o instrumento (Declaração de Significância) 

é também ator-rede no processo de patrimonialização, sendo possível, assim, através 

dele explicitar as conexões e atores ali envolvidos. Olhares, valores, atores, 

controvérsias sociotécnicas e uma Declaração de Significância para o patrimônio de 

Bento Rodrigues. 

Nesse sentido, a Declaração de significância funciona tal qual o diagrama 

explorado no capítulo 2, sobre a referência circulante, do livro já mencionado de Latour 

(2001). 

O diagrama, porém, não apenas redistribui o fluxo temporal e inverte a ordem 

hierárquica do espaço como nos revela aspectos invisíveis, posto que 

estivessem literalmente debaixo dos pés de nossos pedólogos. [...] René 

[pedólogo, cientista] aponta com seu dedo feito de carne e atrai olhar dos 

vivos para um perfil cujo observador jamais poderia existir. (LATOUR; 

2001. p. 83 [grifo meu]) 

Se em algum momento se fechar a caixa-preta sobre o patrimônio histórico 

cultural de Bento Rodrigues (mesmo que provisoriamente) – como seria o caso da 

instituição ali de um museu, como vem sendo tomado o rumo das discussões dos outros 

projetos desenvolvidos pelo grupo como mencionei – a declaração de significância será 

um artifício através do qual se poderá fazer o movimento de retorno do objeto 

(patrimônio) às suas referências, pois 

Todas essas qualidades contraditórias – contraditórias para nós, filósofos – 

lastreiam o diagrama com realidade. Ele não é realista; não se parece com 

coisa alguma. Todavia, faz mais que parecer: ele assume o lugar da situação 

original, que podemos rastrear graças ao livro-protocolo, às etiquetas, ao 

pedocomparador, às fichas, às estacas e, finalmente, à delicada teia de aranha 
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tecida pelo pedofil. Não podemos, contudo, divorciar o diagrama dessa série 

de transformações. Isolado, ele não teria nenhum significado posterior. Ele 

substitui sem nada substituir, ele resume sem conseguir substituir 

completamente aquele que reuniu. Trata-se de um estranho objeto 

transversal, um operador de alinhamento confiável apenas enquanto 

permite a passagem daquilo que antecede para aquilo que sucede. 

(LATOUR; 2001. p. 84 [Grifo do original. Grifo meu.] 

 

 Portanto, na prática científica – para concluir ainda seguindo os passos de Latour 

– “conhecer não é apenas explorar, mas conseguir refazer os próprios passos seguindo a 

trilha demarcada” (2001. p. 91). Daí o mérito da empreitada do grupo de pesquisa 

observado: uma prática científica de uma disciplina que vem buscando se basear na 

conservação e valores (para o estudo do patrimônio) na tentativa de inscrever no projeto 

de patrimonialização referências que ligam o seu objeto ao argumento dos cientistas 

construído sobre o tema junto às vítimas da tragédia, primeiramente conectados por 

meio da construção da Declaração de Significância para o patrimônio de Bento 

Rodrigues. 

 Dessa forma, mesmo sem jamais poderem voltar a se reunir no Bar da Sandra e 

sem poderem realizar suas festas no Bento nos mesmos moldes de antes da tragédia, a 

relação com esses lugares está inscrita, socializada, argumentada de forma técnica na 

Declaração de Siginificância para patrimonialização de Bento Rodrigues. Devido aos 

rumos observados das discussões geradas a partir da apresentação da declaração às 

vítimas, surgiu a ideia de um museu de território, motivada pelas próprias vítimas, para 

conservação do Bento com as marcas da tragédia e dos efeitos desse cenário extrativista 

minerário e de impunidade (que, como dito, nesse momento essa ideia está sendo 

trabalhada pelo grupo de pesquisa em seus novos projetos).  

Justamente por ser tão controverso com suas questões cosmopolíticas, que é 

ainda incerto o futuro do patrimônio histórico cultural de Bento Rodrigues. As casas, 

que antes figuravam como maior patrimônio à relação que se tinha das vítimas com o 

território, por exemplo, já são hoje pensadas por estas na sua conservação como ruína da 

tragédia que não se quer deixar esquecer, e ainda assim seu futuro continua incerto. O 

dedo apontado a estas referências na Declaração de Significância, e o seu maior 

referente, o Bento (mesmo com as marcas da tragédia), lamentavelmente correm o risco 

de serem invisibilizados no cenário atual, e não expostos como o seria por um museu de 

território, por exemplo, e, com toda certeza, o híbrido da imagem 1.1 é mais impactante 
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do que a sua total invisibilidade baixo à lama. Assim sendo, o que busca o projeto de 

patrimonialização histórico cultural da área de Bento, portanto, é a visibilidade das 

vítimas, de suas vidas, da tragédia e de seus efeitos, o que pôde ser explicitado através 

de uma observação do projeto capaz de levar em consideração o coletivo e todos os 

atores-redes que conformam o patrimônio histórico cultural de Bento, entre eles (e o 

mais impactante nesse cenário): a lama. 

A partir dessa observação, creio que agora fica mais fácil ver o porquê ao se 

refletir sobre o patrimônio de Bento não se pode apenas pensar em muros de pedra e 

capelas inventariados pelo IPHAN, ou em cachoeiras e edifícios com os quais a 

população tinha forte ligação cotidiana antes da tragédia, mas sim, deve-se pensar no 

seu patrimônio como um híbrido entre estes lugares e toneladas de lama, indignação, 

trauma pós-tragédia, e inscrição de um discurso construído dialogicamente junto às 

vítimas nesse cenário ainda bastante controverso e incerto em torno à instituição e 

conservação do patrimônio histórico cultural de Bento Rodrigues. E, dessa forma, este 

se explicita em uma rede tecida por um processo de patrimonialização de uma equipe de 

pesquisa científica (grupo da EA/UFMG), auxiliando no assessoramento técnico a ações 

de políticas públicas iniciadas pelo Ministério Público, com a Promotoria de Defesa do 

Patrimônio Histórico Turístico e Cultural de Minas Gerais, para soluções a parte das 

controvérsias surgidas com o evento da tragédia de 2015. 
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Anexos 

Anexo 1 – Imagem A.1 – Balança encontrado em visita (out/2016) 

 

Anexo 2 – Imagem A.2 – Quadro (Fund. Renova) corrigido pelas vítimas (ago/2017) 

 


