
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

841 

Confronto discursivo da imagem positiva do  

Instituto Cultural da Vale e dos crimes socioambientais do século1 

Ingrid Gomes Bassi2 

Marta Cardoso de Andrade3 

 
RESUMO: Este trabalho estuda o discurso cultural, objetivando o confronto entre a 
construção de uma imagem positiva para a Vale, por meio do Instituto Cultural da empresa, e 
a factualidade dos crimes socioambientais contemporâneos no Brasil. A hipótese é: a cultura 
espelha traços de coletividades que são transferidos para a imagem efetiva da Vale, 
movimento corporativo o qual não condiz com os papéis socioambientais da empresa. O 
aporte teórico é o da: Cultura, Comunicação Institucional (CI) e Análise do Discurso (AD). 
Usa-se a metodologia da AD e levanta-se as potencialidades das narrativas acerca da cultura 
em sua relação com a produção de sentido, que possibilita a construção identitária e da 
imagem corporativa. Contudo, como resultados, nota-se a contradição entre a cultura 
legitimada pela imagem corporativa e a prática de cultura e ações socioambientais da empresa 
que desumanizam o bem-estar e viver coletivo pelas sociedades envolvidas nos territórios da 
Vale. 

 

INTRODUÇÃO  

As organizações4 enfrentam, nos últimos anos, uma complexidade de fatores que as 

confrontam cotidianamente. Num mundo cada vez mais conectado e com stakeholders mais 

conscientes e impositores dos seus interesses, formar e manter imagens empresariais (IE) 

positivas tornou-se um desafio constante. Para construir esse consenso imagético acerca das 

organizações, exposto discursivamente, urge agregar a estas percepções que as unem a 

conceitos como responsabilidades social e ambiental, valorização da cultura local e do diálogo 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4: Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional 
de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Pós-doutora em Processos Comunicacionais pela Umesp, Doutora e Mestra em Processos Comunicacionais 
pela Umesp. Professora da Faculdade de Comunicação Social, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará. E-mail: ingrid.bassi@unifesspa.edu.br 
3 Pós-Doutora em Ciências da Comunicação pelo CICS-NOVA de Lisboa, Doutora e Mestra em Letras pela 
UFBA. Professora dos Cursos de Comunicação da Universidade Salvador. E-mail: dramartaandrade@gmail.com  
4 Embora haja diferenças teóricas apontadas pela literatura acerca da Administração entre o uso dos termos 
‘empresa’, ‘organização’, ‘instituição’, ‘companhia’ e ‘corporação’. Contudo, para efeitos de fluidez textual, 
esses são usados como sinônimos. 
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com seus públicos, bem como, não se envolver em crises ou, quando isso for algo inevitável, 

rapidamente salientar traços positivos da sua atuação. 

Assim, sabe-se que as empresas usam o discurso acerca da cultura para associar – através 

desses símbolos, valores e ideias – para si uma IE positiva. Dessa forma, este trabalho 

objetiva estudar o discurso da cultura verbalizado no site do Instituto Cultural Vale (ICV) 

(http://institutoculturalvale.org/PT/Paginas/index.aspx), visando a construção de uma imagem 

positiva para essa corporação.  

A Vale foi escolhida por ser hoje uma empresa privada, considerada como sendo uma das 

maiores mineradoras com atuação global, estando presente em cerca de trinta países, cuja 

missão é “(...) transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável” 

(VALE, 2021). Opera igualmente no setor de: Logística, Energia e Siderurgia. 

A hipótese levantada para esta pesquisa é que a cultura espelha traços de coletividades que 

são transferidos para a edificação de uma IE efetiva da Vale junto aos stakeholders desta.  

A relevância deste estudo está na compreensão de como as empresas usam estratégias 

discursivas para construir sua imagem, entre essas está a de associar-se ao discurso da cultura. 

Na contextualização desse problema de pesquisa, verificam-se atuações de negligencia e 

irresponsabilidade empresarial na gestão da Vale e suas sócias no Brasil, ao longo dos últimos 

anos, em especial na ausência administrativa de ações criminosas evidenciadas em novembro 

de 2015, em Mariana – Minas Gerais, e janeiro de 2019 em Brumadinho, também em Minas 

Gerais. (PASSARINHO, 2019; SENRA, 2019). Vale ressaltar que, no caso do crime em 

Mariana, a empresa responsável da administração foi a Samarco, controlada pela Vale, e tinha 

como sócia dessa mineradora a empresa anglo-australiana BHP Biliton. (PASSARINHO, 

2019; SENRA, 2019). 

Em Mariana, foram computados 19 mortos em decorrência do crime ambiental de vazamento 

na barragem do Fundão. Esse vazamento, entendido em termos técnicos como de alta 

gravidade, por gerar aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos, percorreu a 

distância de aproximadamente 600 km. O número de mortes em Brumadinho foi considerado 

de 270, dois anos depois da tragédia. Contudo, o rompimento da barragem da Mina Córrego 

do Feijão, em Brumadinho, a aproximadamente 150 Km de distância de Mariana, espalhou 12 
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milhões de metros cúbicos de rejeitos, também de minério, por aproximadamente 46 km. 

(PASSARINHO, 2019; SENRA, 2019). 

O Vazamento de rejeitos de minério em Brumadinho pode parecer menos grave em volume 

de lama tóxica e de distância percorrida, quando comparado ao crime de Mariana, mas para os 

estudos das Nações Unidas sobre a segurança em armazenar resíduos de mineração para evitar 

acidentes e crimes ambientais, reunidos no último relatório publicado de 2017, de título Mine 

Tailing Storage: Safety is no Accident (ROCHE; THYGESEN; BAKER, 2017, p.17) pode ser 

entendido como "desastre de alta gravidade" o rompimento de barragem que já provoque 

vazamento de 1 milhão de metros cúbicos de resíduos e se deslocar por uma área de pelo 20 

km de distância. (ROCHE; THYGESEN; BAKER, 2017). 

Segundo esse mesmo Relatório, o crime ambiental de Mariana está no ranking de maior 

tragédia ambiente envolvendo vazamento de lama tóxica, de rejeitos de minérios, por 

distanciamento em quilômetros e gravidade ambiental no ecossistema da região envolvida, em 

especial à vida marinha do Rio Doce e as comunidades locais. “The destruction of riparian, 

freshwater and marine ecosystems eliminated irreplaceable natural resources and ecological 

processes that support traditional livelihoods, disrupting fisheries, agriculture, tourism”5, 

como explica o trecho do Relatório (ROCHE; THYGESEN; BAKER, 2017, p.19). Além, então, 

de ser o país campeão de tragédia ambiental por rompimento de barragem no aspecto de 

destruição de ecossistema local, sedia também o primeiro do ranking em perda de vidas 

humanas, como aconteceu em Brumadinho.   

É neste cenário de tragédia humana e socioambiental que se destacam os dois crimes 

ambientais (Mariana e Brumadinho) como marcos culturais de contraposição e antagonismo 

factual, a possível qualificação positiva da imagem empresarial da Vale por meio das ações 

culturais do seu Instituto. Nesse sentido é importante resgatar a ideia de cultura e o valor 

simbólico dessa imagem empresarial, como referências teóricas e discursivas, para posteriores 

análises e resultados. 

 

                                                 
5 Tradução livre das pesquisadoras: A destruição dos ecossistemas de água potável, vida marinha e mata ciliar 
eliminou recursos naturais insubstituíveis para a vida ribeirinha, para pesca, a agricultura e o turismo. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O termo cultura evoca díspares enfoques e tem caráter transversal, perpassando diferentes 

campos do conhecimento com distintas abordagens.  

Sabe-se que a ideia de cultura abarca os modos de vida que caracterizam uma coletividade, 

podendo ser definida como um sistema de signos e significados criados por grupos sociais. Na 

visão de Hall (1997, p. 16), “(...) toda ação social é cultural, que todas as práticas sociais 

expressam ou comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de significação”, ou 

seja, toda prática social tem uma dimensão cultural, da mesma forma que as práticas política e 

econômica, também possuem uma dimensão cultural. Destaca-se, dessa maneira, o patrimônio 

cultural imaterial, que são: modos de fazer, tradição oral, organização social de cada 

comunidade, os costumes, as crenças e as manifestações da cultura popular.  

Para efeitos deste trabalho, entende-se por cultura o mesmo que Godoy e Santos (2014, p. 15), 

isto é,  

(...) é formada por um conjunto de sistemas de significados que dão sentido 
às ações humanas, sejam elas as nossas ou as demais, possibilitando o 
entendimento de que qualquer ação social é cultural e que, por isso, as 
práticas sociais que expressam, comunicam e produzem significados são 
práticas de significação, discursivas.  

Há ainda outros conceitos importantes para feitura deste estudo, assim, cabe elucidá-los, a 

saber: imagem, identidade e reputação corporativas, bem como o capital reputacional. 

Segundo Machado Filho e Zylbersztajn (2004), esse capital pode ser entendido como sendo 

aquela porção do valor de mercado da empresa que pode ser atribuída à percepção que se tem 

dessa como uma organização de boa conduta neste mercado. Segundo Machado Filho (2002, 

p. 63), “(...) é formado por várias dimensões que moldam a imagem de uma determinada 

corporação”. Sobre a imagem, pode-se afirmar que essa é a percepção que se tem da empresa 

e é oriunda das informações recebidas acerca desta. Enquanto a identidade “(...) é definida 

como o conjunto de princípios e valores dos gestores e funcionários da empresa (...) aparece 

na forma das práticas administrativas empregadas nas relações internas e externas da 

empresa” (MACHADO FILHO, 2002, p. 66), ou seja, é o que a organização é, 

analogicamente ao “DNA” da empresa, sendo a partir dessa que se realizam, elaboram e 

concretizam as imagens e a reputação corporativa. A figura 1 termina por apresentar a relação 

entre esses três termos. 
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Figura 1: Interrelação entre Identidade, Imagem e Reputação Corporativa 

 

Fonte: Adaptado de Fombrun (1996) por Machado Filho (2002). 

 

Em Análise de Discurso - AD, cabe esclarecer o que vem a ser discurso e os elementos 

retóricos, bem como a importância desses para efeitos deste estudo. 

Discurso, para Orlandi (2002, p. 21-22), é entendido como sendo “(...) efeitos de sentido entre 

locutores (...) tem sua regularidade, tem seu funcionamento que é possível apreender se não 

opomos o social e o histórico, o sistema e a realização, o subjetivo ao objetivo, o processo ao 

produto”. Dessa maneira, pode-se asseverar que todo discurso tem condições de produção 

específicas e estas são denominadas de enunciações e determinam a elocução de um discurso 

e não de outros, pois se referem a “(...) determinadas circunstâncias, a saber, o contexto 

histórico-ideológico e as representações que o sujeito, a partir da posição que ocupa ao 

enunciar, faz de seu interlocutor, de si mesmo, do próprio discurso etc.” (MUSSALIM, 2001, 

p. 116). Sujeito esse que, neste trabalho, é a Vale e a imagem da empresa na plataforma do 

seu Instituto Cultual.   

Uma das maiores contribuições de Aristóteles ([V a.C.] 1998) está em sistematizar e integrar 

os três elementos retóricos do discurso, a saber: o ethos (quem fala6), o logos (argumento 

apresentado) e o páthos (a quem se dirige). “Cada um desses desempenha um papel 

                                                 
6 Para efeito deste trabalho, onde se lê “quem fala” deve-se entender como também “quem escreve”, mas, por se 
tratar de uma teoria que remete a uma civilização na qual a fala era mais privilegiada, mante-se a linha de 
raciocínio para não se criar um distanciamento época vs. teoria apresentada.  
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fundamental, que se complementa com o dos outros numa articulação complexa” 

(ANDRADE, 2020, p. 35).  

Aristóteles ([V a.C.] 1998) também afirma que as provas de persuasão fornecidas pelo 

discurso podem ser de três espécies, foca-se aqui na que residem no caráter moral do orador e 

são expressas na forma de expressão discursiva deste (ethos).  

Ainda para esta análise, pondera-se que ethos equivale a imagem construída porque expressa 

o discurso e, no caso aqui, é o da própria organização. Dessa forma, este elemento retórico 

funciona, não tanto aos aspectos morais daquele, mas sim àquilo que é resultado do próprio 

discurso, o que é vital, neste tocante, é que a confiança imputada no orador seja um “efeito” 

do discurso deste. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente, foi empreendida a pesquisa bibliográfica para fundamentar teoricamente o 

estudo e, posteriormente, o levantamento documental site/portal do Instituto Cultural Vale, 

visando notar a construção da imagem empresarial associada à cultura, e na mídia, 

objetivando levantar as questões acerca das ações socioambientais da empresa, muitas das 

quais são geradoras de crises imagéticas. Em especial foram utilizadas reportagens especiais 

do Jornal da BBC NEWS e o relatório da ONU, de 2017, sobre desastres e crimes ambientais.  

Para a análise discursiva, a metodologia adotada é a da AD. Pêcheux (1997) defende que, 

nesta, há um batimento entre preconizado pela teoria e o que pode ser interpretado. Diante 

disso, nota-se que, neste método, o objeto de análise também demanda a teoria, fazendo com 

que o analista discursivo recorra a conceitos, como ethos/páthos e argumentos, ou busque 

esclarecimentos teóricos para sua compreensão e análise. 

 

RESULTADOS 

Como resultados, obteve-se as potencialidades das narrativas discursivas acerca da cultura em 

sua relação com a produção de sentido, a qual possibilita a construção discursiva positiva 

identitária e da IE da Vale via discurso explicitado no site/portal do Instituto Cultural Vale.  
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Nota-se que o ethos organizacional construído pela Vale para neutralizar as crises de IE por 

ela causadas está atrelado ao de promotora da cultura dos locais em que ela atua. Para tanto, 

lançou o seu ICV, o qual tenta apagar a sua também imagem de destruidora de culturas, uma 

vez que os desastres promovidos pela quebra de suas represas levam consigo muito da cultura 

empreendida na região.  

Contudo, o ethos da cultura destacado pela Vale para imputar e atrelar traços positivos à sua 

IE é o vinculado apenas ao acervo que compõem os espaços culturais (museus, casa de cultura 

e centro culturais), entendendo aquele elemento retórico exclusivamente ligado ao que foi 

legitimado por poucos (entre esses a própria Vale) como digno de ser considerado cultura. 

Com isso, a organização esquece-se do preconizado por Hall (1997, p. 16), “(...) toda ação 

social é cultural (...)”, mesmo a ação de destruir. Assim, até o ethos construído para favorecer 

a IE foi falho e preconceituoso, provando-se ineficaz para amenizar os ethos cultural 

destruidor também construído pela corporação. 

Salienta-se, da mesma forma, que o ethos de fomentadora de cultura igualmente é reduzido ao 

se comparar a grandeza corporativa da Vale (2021), expressa por essa mesma, que é a uma 

das maiores mineradoras do mundo. Não havendo clareza de quantos projetos (que se 

inscrevem em sua plataforma) podem ser patrocinados e uma chamada apenas em formato de 

edital. Mais uma vez reforçando a IE de gigante nos negócios, mas sem compromisso real 

com a responsabilidade social. Assim, pode-se afirmar que seu intento de criar IE a partir do 

ethos da cultura mostrou-se ineficiente no seu intento comunicativo e imagético. 

Ainda diante da análise feita, foi confrontado os resultados com os principais fatos da cultura 

e ações socioambientais sobre a Vale nos últimos anos, em especiais de reportagem da BBC 

News e do Relatório da ONU sobre a segurança em armazenar resíduos de mineração para 

evitar acidentes e crimes ambientais. (ROCHE; THYGESEN; BAKER, 2017). Em especial 

em relação aos dois últimos crimes ambientais em Brumadinho e Mariana, ambos em Minas 

Gerais.  

Desta emblemática discursiva entre a imagem cultural da corporação e a factualidade da 

história cultural, problematizou-se acerca dos valores simbólicos contraditórios e excludentes.  
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Apresenta-se ainda a efemeridade do tempo cultural dos crimes e cultura empresarial omissa a 

estes, e a estratégia corporativa no discurso do site/portal institucional em permanente 

agendamento positivo junto aos stakeholders da Vale. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A imagem empresarial da Vale, na leitura discursiva do site/portal do Instituto Cultural da 

Vale afirma constantemente nas ações pontuais com comunidade e localidades do entrono da 

empresa, pelo Brasil, papel e função social afirmativos, no sentido de aproximar atuação 

empresarial com projetos de cunho cultural e imagem de empresa sustentável. Diante dos 

crimes ambientais de 2015 e 2019, a Vale funda o Instituto Cultural da empesa, em 2020, 

apresentando-a como resposta positiva de suas ações em cidades estratégicas, como Canaã 

dos Carajás, no Pará, e soma ao Instituto projetos de Museus e outras campanhas culturais já 

em curso desde 2010. Para o fortalecimento de empresa com geração de empregos e recursos 

financeiros para as cidades onde a Vale atua, a imagem positiva junto aos stakeholders foram 

afetadas pontualmente com os desdobramentos dos crimes ambientais destacados, mais 

especificamente na época em que ocorreram. Para Mariana e Brumadinho, a imagem 

empresarial não foi suavizada, menos ainda entendida como positiva, pela lembrança viva do 

crime cometido pela Vale. Não há institutos culturais que apaguem ou revertam a realidade 

dos danos aos ecossistemas das duas cidades em questão e seus entornos. 
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