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RESUMO 

O instantâneo trânsito de comunicação ocasionado pelo advento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação propõe um olhar cuidadoso sobre os processos 

comunicacionais estabelecidos. O presente artigo propõe a análise da interação 

estabelecida entre os interagentes online na fanpage da Samarco, em decorrência da 

tragédia em Mariana (MG), no dia 5 de novembro de 2015. Para tal, fez-se o uso de 

pesquisa bibliográfica e documental, utilizando como recursos a análise da interação 

apoiado em critérios estabelecidos, e a partir da ótica proposta por Alex Primo (2003). 

Com base na análise dos dados coletados, constatou-se que a interação reativa 

sobressaiu a mútua, indicando que nem sempre os processos comunicacionais são 

interativos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: TICs; Tragédia Ambiental; Análise da interatividade.  

 

INTRODUÇÃO 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) surgem como molas 

propulsoras de novas formas de relacionamentos, mediados através de dispositivos 

eletrônicos. A Internet é uma das invenções que mais propiciaram ao ser humano a 

possibilidade de interagir diante das distâncias geográficas, sendo assim, proporcionou o 

surgimento de um novo lugar, denominado ciberespaço, por Pierre Levy (2003), que 

pressupõe maior interação entre os indivíduos. 
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Como forma de apropriação desse espaço, surgem plataformas midiáticas 

capazes de propor processos de comunicação interativos. Os sites de redes sociais 

(SRS), segundo Raquel Recuero (2009) tem seu surgimento vinculado à apropriação das 

ferramentas de comunicação mediadas pelo computador pelos atores sociais, com o 

intuito de gerar interação entre eles, além de ser um mecanismo de manutenção dos 

laços já existentes, diferindo-se de outras formas de comunicação mediadas pelo 

computador. 

Levando em consideração as características do ciberespaço e dos sites de redes 

sociais (SRS), proposto por Recuero (2009), que emergiram como apropriação do 

espaço, a proposta deste trabalho consiste em visualizar a interação gerada na fanpage
5
 

da Samarco durante os dias posteriores à tragédia, de modo a entender como o processo 

de interação pode ser mútuo ou reativo. 

1. Tecnologias da Informação e Comunicação  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e os avanços tecnológicos 

obtidos nas últimas décadas causaram grande impacto nas relações de organizações de 

primeiro, segundo e terceiro setor, principalmente na maneira de se relacionar com seus 

públicos. 

Fazendo uma abordagem histórica do contexto das principais TICs, Lucilene 

Cury e Ligia Copobianco (2011) dão ênfase na invenção da impressão por Gutenberg, 

que iniciou um processo de difusão de conhecimento através de livros e jornais. 

Aparelhos telegráficos, fotografia, fonógrafo, gramofone, computador, televisão e, mais 

recente, internet, configuram-se como invenções que ocasionaram efeitos significativos 

nos modos de ver o mundo em suas diversas perspectivas, sendo elas culturais, 

sociológicas, econômicas e políticas. 

De acordo com Palhares et. all. (sem data, p. 3): 

é importante ressaltar que essas mudanças só ocorrem por causa do 

avanço das tecnologias, sobretudo no ramo das telecomunicações. Isso 

é percebido diariamente em todos os países do mundo, principalmente 

os mais evoluídos, pois os mesmos produzem tecnologia de forma 

acelerada e com uma eficiência singular. 

 

Entendido isso, neste trabalho, a internet ganha papel de protagonista, quando, a 

partir de seu surgimento tornou-se e transformou-se em um meio de comunicação que 

pressupõe o acesso a “informações antes inacessíveis, através de pesquisas online e 
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conhecer novas pessoas neste novo lugar chamado ciberespaço” (OLIVEIRA, 2007, 

p.40). 

Segundo Pierre Lévy (1999), o ciberespaço é um local de interação e 

comunicação entre os indivíduos, realizado através da interconexão entre computadores 

e utilizando-se de suas memórias. Indica que: 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 

termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo. (LÉVY, 1999, p.17).   

 

Essas mudanças refletem novas formas de interação, mediadas e apropriadas por 

novas plataformas comunicacionais. A comunicação mediada por computador (CMC), 

proposta por Recuero (2009), passa a ser deixada de lado quando surge a conexão sem 

fio (wireless), e acaba por proporcionar bem mais interatividade, não se reduzindo a um 

único espaço. De acordo com Alex Primo (2003, p. 3): 

Se antes participação rimava com discussão, hoje participar rima com 

apontar-clicar. Nesse cenário, quanto mais “clicável” é um site, mais 

interativo ele será considerado (mesmo que todas as reações dos links 

e botões já estejam determinadas na programação/previsão). 

 

Para Primo (2003), a interação mútua é caracterizada como um sistema aberto 

composto por elementos interdependentes. Já na interação reativa, o reagente tem pouca 

ou nenhuma condição de alterar o agente, é um sistema fechado. Para melhor entender 

essa interatividade, é importante a percepção de que a interatividade é o diálogo, a troca, 

que acontece entre dois ou mais interagentes. O autor critica os estudiosos que limitam a 

interatividade a meros mecanismos reativos. A interatividade pressupõe diálogo e 

conversação, no qual as partes estejam em uma relação mútua e recíproca de trocas. 

Logo, um processo que se reduz a réplicas não é um processo interativo, e sim reativo.  

É preciso atentar-se para os atores enquanto interagentes, de modo que são as 

pessoas que fazem comunicação, o computador ou qualquer outro dispositivo 

tecnológico é apenas uma ferramenta que é apropriada para gerar interação. Então, 

entende-se que a interação é parte de um processo de trocas. 

O ciberespaço, por estar inserido no contexto da era da informação, pressupõe 

processos interativos, onde as pessoas experienciam novas formas de relacionar-se no 

espaço-tempo. Diante de todas essas mudanças que impulsionaram e continuam a 

impulsionar o surgimento de tecnologias que buscam cada vez mais a interatividade, 
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fica a dúvida sobre qual o tipo de interatividade que as tecnologias da informação e 

comunicação propõem. É uma interatividade mútua ou reativa? 

2. Sites de redes sociais online e a apropriação como instrumento de interação 

Segundo Margarida Kunsch (2003, p.64): 

Em face dos grandes desafios, das transformações e das incertezas que 

estamos vivendo neste mundo globalizado, dominado pela revolução e 

convergência tecnológica da informação, as organizações estão 

sempre buscando se adaptar e reformatando constantemente suas 

estruturas funcionais e estratégias de ação. 

 

Em vista disso, torna-se imprescindível que as empresas se posicionem e 

reposicionem constantemente, buscando sempre inovações que contrastem com seus 

objetivos. Através do advento da internet surgem novas formas de comunicação. O 

ambiente em que se insere a Internet é o ciberespaço, que pressupõe a interação e 

conversação entre os interagentes. Desse modo, a comunicação ali gerada possui 

características específicas, sendo mediada por conversações que podem ser síncronas ou 

assíncronas. 

Recomenda-se o uso dos sites de redes sociais como parte da inserção no 

ambiente virtual e a busca pela adaptação frente aos avanços tecnológicos. Os sites de 

redes sociais são definidos por Recuero (2009, p.102) como “toda a ferramenta que for 

utilizada de modo a permitir que se expressem as redes sociais suportadas por ela”. Se 

observados, podem inserir-se tanto em meios que promovem interação mútua (redes 

emergentes), quanto aos meios reativos (redes de filiação). A apropriação dos sites, por 

parte dos atores, é que vai definir qual é o tipo de rede que se está lidando, e 

posteriormente, o tipo de interação (mútua ou reativa). 

De acordo com Alex Primo (2000), a interação reativa se dá a partir de escolhas 

pré-determinadas, no qual existe uma indução de reação do receptor, porém limitada. 

Por outro lado, a interação mútua, em seu sistema aberto, permite que ocorra uma 

resposta autônoma, possibilitando um diálogo real.  

 Portanto, podem diferir em objetivos, pois cada site de rede social proporciona 

um capital social diferente, e, é válido ressaltar, como já foi dito anteriormente, que nem 

toda rede social promove a real interação, que se constitui em diálogo. 

Dentro desses sites de rede social são observadas as redes, que podem ser 

emergentes ou de filiação, podendo tanto uma quanto a outra aparecer em um site, tal 

qual a complexidade das mesmas. As características dessas redes indicam o tipo de 

interação que o ciberespaço propõe, sendo importante ressaltar que essas interações são 
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feitas por pessoas – atores sociais que se apropriam dessas redes para gerar algum tipo 

de interação e conversação (RECUERO, 2009). 

As redes emergentes propõe que exista a conversação, a interação mútua entre os 

interagentes. Já as redes sociais de filiação ou associativas na Internet são aquelas 

derivadas das conexões “estáticas” entre os atores, ou seja, das interações reativas 

(Primo, 2003 apud Recuero, 2009, p. 98) que possuem um impacto na rede social. São 

redes cujas conexões são forjadas através dos mecanismos de associação ou de filiação 

dos sites de redes sociais. E não pressupõem a interação mútua, tendo como 

característica a interação reativa. 

No site de rede social analisado, o Facebook
6
, nota-se que está inserido em uma 

rede social de filiação, podendo gerar interação mútua e, também reativa. O motivo é 

que o site dispõe de mecanismos que propiciam o público a inúmeras possibilidades. 

 

3. A tragédia anunciada pela Samarco e a interação na fanpage institucional da 

Samarco 

No dia 5 de novembro de 2015 ocorreu uma das maiores tragédias 

socioambientais do Brasil, decorrente do rompimento da barragem de Fundão, que fica 

no subdistrito de Bento Rodrigues (MG), ocasionando a perda de pessoas, da fauna e 

flora do local. Os rejeitos atingiram 40 cidades na Região Leste de Minas Gerais e 

Espírito Santo. 

As barragens pertenciam à mineradora Samarco, uma empresa fundada em 1977 

que produz aço a partir do minério de ferro, e tem como acionista a Vale do Rio Doce, 

ex-estatal brasileira, hoje privatizada e a maior produtora desse minério. A mineradora 

teve a licença de exploração de minérios suspensa por tempo indeterminado. 

A repercussão da tragédia tomou os noticiários nacionais e internacionais. O 

New York Times noticiou, no dia 5 de novembro de 2015, com o título Authorities 

Assess Toll of Burst Dam in Brazil (Autoridades avaliam taxa sobre explosão de 

barragem no Brasil); o portal de notícias da Globo também noticiou o acontecimento, 

com o título Barragem se rompe, e enxurrada de lama destrói distrito de Mariana. Do 

dia 5 de novembro em diante enxurradas de notícias se espalharam mundialmente sobre 

o ocorrido. 
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Em pronunciamento feito no dia após o acontecido, a Samarco divulgou que os 

rejeitos despejados pelas barragens não eram tóxicos, já segundo a Organização das 

Nações Unidas – ONU
7
 que, valendo-se de pesquisas feitas por institutos de pesquisas 

autônomos, constatou que a lama contém metais pesados e químicos. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Baixo Guandu divulgou a 

análise
8
 da água do rio e constatou a presença elevada de vários metais como arsênio, 

bário, chumbo, cobre, mercúrio, níquel e outros, que em excesso, são nocivos à saúde 

humana.  

Em contraponto à pesquisa feita pelo SAAE, um relatório
9
 elaborado pela 

Marinha sobre os rejeitos encontrados na lama foi colocado sob sigilo por três meses, o 

que fere a Constituição de 2011, que institui sobre a Lei de Acesso à Informação. Só 

com a exigência do IBAMA que foram divulgados os resultados, mas ainda não foram 

disponibilizados para a população. 

Enquanto a Samarco desmente que não existiam riscos de rompimento das 

barragens, de acordo com o laudo técnico divulgado pelo Instituto Prístino
10

 a pedido do 

Ministério Público de Minas Gerais, em 2013, são apontados possíveis riscos que 

poderiam levar ao rompimento da barragem de Fundão: 

Notam-se áreas de contato entre a pilha e a barragem. Esta situação é 

inadequada para o contexto de ambas estruturas, devido à 

possibilidade de desestabilização do maciço da pilha e da 

potencialização de processos erosivos. [...] Dependendo do raio de 

ruptura neste processo, podem ocorrer vários colapsos em diferentes 

níveis taludes e criar fluxo de material com grande massa de estéril se 

deslocando para a jusante em direção ao corpo da barragem do Fundão 

e adjacências. 

 

Portanto, indicava-se que, caso não fossem tomadas medidas para conter os 

riscos, aconteceria o rompimento das barragens. Além dos avisos que constam no laudo, 

recomendava-se que a Samarco tivesse um plano de contingência em caso de riscos e 

acidentes, que foi engavetado pela mesma, como forma de conter gastos. 

                                                 
7
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A criação do plano de contingência foi posterior à tragédia, ocasionando 

conflitos e debates sobre a atuação da mineradora e o impacto das suas atividades. 

Conflitos esses que puderam ser acompanhados através dos meios de comunicação tanto 

massivos quanto alternativos, podendo ser percebido no mundo todo como um grande 

crime ambiental, uma tragédia anunciada. 

Embora existam muitas contradições nos dados fornecidos pelos institutos de 

pesquisa, em março de 2016 um Termo de Transação de Ajustamento de Conduta
11

 foi 

assinado com os governos federal, de Minas Gerais, do Espírito Santo e com outras 

entidades governamentais de modo que a Samarco, a Vale e a BHP manifestaram 

interesse legítimo e voluntário em celebrar o acordo com o fim de recuperar, mitigar, 

remediar, reparar, inclusive indenizar, e nos casos que não houver possibilidade de 

reparação, compensar os impactos nos âmbitos socioambiental e socioeconômicos 

decorrentes do evento, incluindo as ações já em curso. 

Como forma de averiguar a interação entre os públicos presentes na rede social 

online Facebook, foi utilizada a análise de interação para coletar o que a fanpage da 

Samarco postou nos dias posteriores à tragédia. Foram coletadas publicações durante 

um mês, de 05 de novembro (data em que ocorreu o rompimento da barragem) a 05 de 

dezembro de 2015, de modo a perceber como foi mediada a interação, levando em 

consideração o conceito de interação mútua e reativa proposto por Primo (2003).  

Os critérios estabelecidos para análise de interação foram número de 

publicações, caráter das publicações, número de interações através de curtidas, 

comentários e compartilhamentos e respostas aos comentários (pela Samarco).  Após a 

tabulação de todas as 122 publicações realizadas pela Samarco durante o período, foram 

analisadas as dez com maior interação. 

Dentre essas publicações, são nove (09) informativos e um (01) vídeo com o 

comunicado oficial do diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescosi, que foi 

publicado no dia da tragédia. Seus conteúdos variam entre famílias transferidas para 

residências temporárias, limpeza e liberação das principais ruas do município, 

abastecimento de água, volta às aulas e expansão da mancha no rio doce.  O número de 

curtidas das publicações analisadas, dentro do espaço de tempo 05 de novembro de 

2016 a 05 de dezembro de 2016, variam de 660 a 1000, com notícias e publicações que 

                                                 
11

 Disponível em 

<http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/stories/2016/DESASTRE_MARIANA/CIF/ACORDO_-

_FINAL_-_ASSINADO.PDF> 
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tentavam apaziguar a imagem da empresa frente ao ocorrido. Quando questionados a 

respeito da tragédia ocasionada, a empresa não assume, em momento algum a 

responsabilidade pelo ocorrido. Porém, faz questão de demonstrar total apoio às vítimas 

com comentários que se repetem, mostrando, assim, que mesmo existindo uma 

interação, a interação mútua é minoria. 

Diante do acontecido, o que se espera da comunicação a ser estabelecida com os 

públicos é que ela seja feita de forma transparente, em uma via de mão dupla. Notou-se 

que a interação reativa sobressaiu à mútua, predominando na conversação um grande 

número de respostas repetidas e muitos comentários (interação) sem respostas, 

demonstrando então o sistema fechado da interação reativa. De acordo com Primo 

(2003, p. 8): 

Em contrapartida, as interações reativas têm seu “funcionamento” 

baseado na relação de um certo estímulo e de uma determinada 

resposta. Supõe-se nesses sistemas que um mesmo estímulo acarretará 

a mesma resposta cada vez que se repetir a interação. 

O processo de comunicação pressupõe a participação de todos os envolvidos. 

Primo (2003) afirma que a interação mútua se caracteriza como um sistema aberto, 

enquanto a interação reativa se caracteriza como um sistema fechado. A partir dos dados 

analisados, pode-se ver que a comunicação estabelecida não foi de tipo mútuo, mas 

reativo. 

Diante de um ambiente virtual, que pressupõe diversas formas de interação, é 

imprescindível que o papel da comunicação siga seu fluxo de forma transparente, 

levando em consideração os fatores existentes que podem ou não interferir nesse 

processo.  

No momento que a comunicação estabelecida reflete em um processo mais 

reativo do que mútuo, percebe-se uma comunicação que se retrai de forma a omitir 

informações. No contexto em que a empresa tem que lidar com um dos maiores crimes 

ambientais do Brasil, pode-se perceber que a gestão da comunicação não foi feita de 

forma a gerar interação mútua, mas repetiu com exaustão modelos já existentes. 

 

CONSIDERAÇÕES 

São notáveis significativas as mudanças ocorridas com o avanço das 

tecnologias. O ato de comunicar passou por mudanças antes impensáveis, que 

proporcionam maneiras diversas de manter interação. Empresas de primeiro, segundo e 

terceiro setor buscam nas Tecnologias da Informação e Comunicação as suas 
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ferramentas necessárias para estabelecer a comunicação de forma eficiente, mas muitas 

ainda falham ao gerir esse processo. 

O papel dos estudantes de comunicação propõe reflexões em todos os âmbitos 

existentes. O conhecimento do amplo debate em torno dos problemas ambientais 

ocorridos é de suma importância para nossa área, sabendo que o tema ainda hoje não 

possui tanta pauta quanto deveria nos noticiários.  

A tragédia anunciada ocorrida em novembro de 2015, no município de Mariana 

(MG) foi extremamente devastadora para os habitantes, fauna e flora local. Um total de 

40 cidades foram atingidas e o impacto do desastre continua, ainda, afetando 

negativamente diversas formas de vida.  

Consequentemente, é preciso atentar-se que os processos comunicacionais, 

cada vez mais pressupõem noções básicas de cidadania, e temos como dever analisar 

esse processo de forma minuciosa, tanto o discurso quanto a prática devem estar 

alinhados para que a comunicação flua. 
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