
 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

 
UM ACONTECIMENTO, DIFERENTES RESSONÂNCIAS1 

Uma reflexão sobre o desastre socioambiental de Mariana 
 

Filipe Monteiro Lago2 
 
RESUMO 
 
Neste trabalho, propomo-nos a refletir acerca do trágico episódio que arrasou cidades 
mineiras e capixabas em consequência do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão 
controlada pela Samarco Mineradora na cidade de Mariana. Alicerçado no conceito de 
acontecimento, nosso olhar incide sobre a primeira semana de cobertura midiática feita por 
dois telejornais: o Jornal Nacional, exibido em escala nacional pela Rede Globo de 
Televisão, e o Top Notícias, telejornal local exibido pelo canal Top Cultura. Interessa-nos 
acessar, por meio do processo de individuação do acontecimento, diferentes quadros de 
sentido e campos problemáticos dentro dos quais esse desastre socioambiental foi 
posicionado. Por meio dessa investigação, buscamos compreender como as ressonâncias 
desse acontecimento convoca públicos e evoca diferentes sentidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acontecimento. Pragmatismo. Públicos. Telejornalismo. 
 
Preâmbulo 

 

 Slavoj Zizek (2015) diz que tratar de um acontecimento ainda no olho do furacão, 

sem que ele seja normalizado, revela um ensejo de ter coragem e refletir. É nesse momento, 

que, segundo o autor, escolhemos acessar a verdade nua e crua e não uma verdade 

equilibrada. Diante dessa prerrogativa e acometidos pelo impulso em falar sobre um 

acontecimento em sua potência, retornamos nossa atenção a eventos que ocorreram há um 

ano. Nossa proposta nesse trabalho é desenvolver uma reflexão acerca das ressonâncias do 

acontecimento que é hoje considerado o maior desastre socioambiental do Brasil. 

As notícias começaram a aparecer ainda no fim da tarde do dia cinco de novembro 

de 2015. Por volta das 15h30 daquele dia, a barragem de Fundão rompeu e inundou de lama 

composta por rejeitos de minério o distrito de Bento Rodrigues localizado a 35 quilômetros 

de Mariana. O rompimento da barragem de Fundão carregou também rejeitos da barragem 

de Santarém, despejando aproximadamente 35 milhões de metros cúbicos de lama no 
                                                             
1 Trabalho apresentado no GT Processos Sociais e Práticas Comunicativas. 
2 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, 
graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, integrante do Grupo de Pesquisa em 
Imagem e Sociabilidade (GRIS/UFMG), e-mail: filipemonteiro@outlook.com. 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

distrito. As barragens eram administradas pela mineradora Samarco, controlada pela 

multinacional brasileira Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton. 

 A lama foi suficiente para destruir 82% das áreas construídas do distrito de Bento 

Rodrigues e atingir mais seis localidades de Mariana, além de chegar ao Rio Doce e seguir 

seu fluxo, comprometendo o abastecimento de água, a atividade pesqueira e o ecossistema 

em cidades mineiras e capixabas. Após o desastre, mais de 600 pessoas ficaram 

desabrigadas, 17 pessoas morreram e ainda há dois corpos desaparecidos. 

 Diante desse acontecimento, interessa-nos nesse trabalho desenvolver uma reflexão 

a partir de duas coberturas jornalísticas distintas. Amparados no conceito de acontecimento 

proposto por Louis Quéré e por meio do processo ao qual o sociólogo chama de 

individuação do acontecimento, propomos fazer um cotejamento entre a cobertura de um 

telejornal nacional e um local. Tomaremos como corpus de análise, dessa forma, o total de 

matérias exibido na primeira semana do acontecimento pelos telejornais Jornal Nacional3 e 

Top Notícias4. A partir dessas duas diferentes coberturas, nosso objetivo com essa análise é 

observar como o mesmo acontecimento pode convocar diferentes públicos e fazer emergir 

sentidos que dizem sobre a atual conjuntura social em que vivemos. 

  

Sobre acontecimento, mídia e públicos 

 

Compreendemos que, ao conceito de acontecimento, uma série de cargas 

semânticas pode ser atribuída. Geralmente damos essa denominação às coisas que 

acontecem em nossa experiência diária e ganham mais destaque e atenção que outras. 

Ainda que essa ampla noção de acontecimento seja utilizada em larga escala pelo senso 

comum, o conceito carece de problematização e, dessa forma, se mostra caro a diversas 

áreas do conhecimento. 

                                                             
3 Líder nacional de audiência, o Jornal Nacional é exibido de segunda a sábado na faixa das 20h pela Rede 
Globo de Televisão há 46 anos. Atualmente, o Jornal Nacional é apresentado pelos jornalistas Willian Bonner 
e Renata Vasconcellos. 

4 O telejornal faz parte da rede local de televisão Top Cultura, cuja abrangência corresponde às cidades de 
Ouro Preto e Mariana, além do distrito de Cachoeira do Campo. O Top Notícias vai ao ar de segunda a sexta e 
é comandado por Maristella Paiva. Durante a semana do rompimento da barragem, entretanto, o telejornal foi 
apresentado pela jornalista Fádia Calandrini. 
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No campo da história, o acontecimento serve para orientar o tempo e demarcar 

épocas. A partir dele, narrações são construídas e um passado é remontado. Eles podem, 

conforme indica Reinhart Koselleck, “ser experimentados pelos próprios contemporâneos 

como um conjunto de fatos, como uma unidade de sentido que pode ser narrada” 

(KOSELLECK, 2006, p.135). 

O acontecimento é também incorporado, no terreno da comunicação, pelas práticas 

jornalísticas. Para o jornalismo, acontecimentos são centrais no processo de construção da 

notícia. Cabe aos jornalistas a função de ir ao encalço de tais acontecimentos, selecioná-los 

e lapidá-los para viabilizar, dessa forma, o agrupamento e a hierarquização de acordo com a 

sua relevância pública. Ao narrar acontecimentos, o jornalismo confere a eles outros 

sentidos, o que destaca a força que tem sobre os acontecimentos. De acordo com Pierre 

Nora (1988), à imprensa, volta-se um tipo específico de acontecimento:  
 
aquele onde os fatos se escondem e demandam a crítica da informação, a 
confrontação de testemunhos, a dissipação do segredo mantido pelos desmentidos 
oficiais, o colocar em questão princípios que apelam à inteligência e à reflexão, o 
apelo obrigado a um saber prévio que somente a imprensa escrita pode recordar 
(NORA, 1988, p. 182). 
 

Alguns estudos acerca da relação entre acontecimento e jornalismo defendem a 

mídia como instituição central na vida humana. Nesse sentido, o acontecimento só existiria 

quando narrado e descrito pela mídia. Essa perspectiva midiacêntrica ignora a dimensão 

existencial do acontecimento e passa a compreendê-lo apenas como um produto construído. 

Eduardo Meditsch (2010) põe essa visão em questão ao criticar a má utilização do conceito 

de construção social da realidade proposto por Peter Berger e Thomas Luckmann (2010). 

Segundo Meditsch (2010), ao tratar da construção social da realidade, deve-se compreender 

o jornalismo como um ator que contribui significativamente para essa construção, mas não 

como único e principal.  

Para refletir sobre o acontecimento instaurado a partir do rompimento da barragem 

de Fundão em Mariana, adotamos a concepção pragmatista do conceito sustentada pelo 

sociólogo francês Louis Quéré. Preocupado com a dimensão de afetação dos 

acontecimentos, por sua vez, marcados pela experiência, Quéré propõe que 

compreendamos o acontecimento levando em conta seu poder hermenêutico, revelador de 

um passado e um futuro. 
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De acordo com essa perspectiva, compreendemos que acontecimentos nos fazem 

pensar e, em função disso, convocam-nos à ação. O autor ainda salienta que os 

acontecimentos, quando emergem na realidade cotidiana, provocam rupturas e 

descontinuidades. Segundo Quéré (2005), como nossa resposta imediata a essa ruptura é a 

tentativa de resgatar a normalidade dos eventos rotineiros, buscamos compreender, 

classificar e dar sentido aos acontecimentos, para que, assim, seja possível reduzir nosso 

estranhamento diante deles. 

O autor, além disso, propõe pensar o acontecimento sob duas óticas, às quais 

chama de primeira e segunda vida. Segundo Quéré (2012), as duas formas do 

acontecimento existem mutuamente em nosso campo de experiência. A primeira vida diz 

respeito à dimensão existencial do acontecimento, enquanto a segunda vida revela os 

processos de significação nos quais ele é inserido. 

Nesse sentido, enquanto na primeira vida do acontecimento, “enfrentamos suas 

qualidades imediatas e sua força brutal – elas são abordadas pela experiência direta” 

(QUÉRÉ, 2012, p. 24), na segunda vida, acessamos um acontecimento recortado da 

situação de onde emerge. É neste momento, então, que buscamos compreender o 

acontecimento e identificá-lo. Na segunda vida, os acontecimentos são compreendidos 

como objetos simbólicos marcados por sentidos a eles associados. 

Por situar o conceito de acontecimento no campo da experiência, Quéré considera 

que ao acontecimento é reservado um poder de afetação. Desse modo, quando 

acontecimentos afetam a nós, somos convocados a agir, a buscar maneiras de compreendê-

los, a falar sobre ele. Acontecimentos, portanto, têm a capacidade de convocar públicos 

que, conforme indicam Vera França e Roberto Almeida, apresentam um caráter duplo em 

que se constituem pacientes e agentes (FRANÇA; ALMEIDA, 2008). É possível 

compreender, nesse sentido, que públicos convocados por acontecimentos somente o são na 

medida em que afetados. A partir dessa afetação, os públicos agem, assumem uma posição 

e se mostram engajados a uma causa. 

À luz desse amparo teórico, neste exercício de análise, propomos investigar o 

acontecimento a partir de sua segunda vida, em sua dimensão representacional, de modo a 

buscar uma aproximação com o contexto estabelecido durante a sua existência na primeira 

vida. Com isso, pretendemos compreender o acontecimento não como um fato restrito. O 
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entendimento que devemos ter ante este fenômeno se estende às narrativas, aos sentidos, 

discursos e representações construídos em seu entorno, bem como à sua relação com a 

mídia e com a realidade social sobre a qual e com a qual dialoga. 

Para que seja possível sondar a vida que o acontecimento em voga ganha na 

cobertura dos dois telejornais selecionados é preciso compreender a relação estabelecida 

entre acontecimento e mídia. Entendemos que a superfície midiática representa mais que 

um espaço de veiculação de acontecimentos. Na mídia, os acontecimentos ganham outras 

camadas de sentido, são relacionados e comparados a outros acontecimentos e orientam o 

debate social, revelando assim temas, problemas e impasses de interesse público. A relação 

entre acontecimento e mídia está longe de ser externa, conforme indica François Dosse 

(2013). Segundo o autor, a mídia participa da natureza constituidora dos acontecimentos de 

que dizem. O autor percebe a recorrência de acontecimentos que existem por meio da mídia 

e atribui a ela papel de destaque na projeção de acontecimentos que emergem em nossa 

realidade cotidiana. 

A reflexão de Vera França, também localizada no viés pragmatista proposto por 

Quéré para tratar do acontecimento, caminha nesse mesmo sentido ao compreender a mídia 

enquanto lugar em que acontecimentos reverberam e adquirem uma segunda vida, 

alcançando uma forma simbólica. Ao tratar das atualizações do acontecimento no tecido 

midiático, França destaca que “tanto a mídia produz seus acontecimentos como repercute e 

se torna o nicho próprio para a criação da segunda vida dos acontecimentos surgidos em 

outras esferas do mundo da vida” (FRANÇA, 2012, p.17). 

 

A individuação do acontecimento: uma proposta metodológica 

 

Quando tratamos de um acontecimento, é necessário destacar seu caráter 

emergencial. A menos que se trate de um acontecimento planejado, como grandes eventos, 

a exemplo de uma premiação do Oscar, ou a Copa do Mundo, acontecimentos surgem 

inesperadamente. Devido a essa peculiaridade, a identificação e a categorização imediata 

do que se passa é muito difícil. A compreensão do acontecimento ocorre gradualmente, à 

medida que as consequências das ocorrências desencadeadas possibilitam uma 

identificação. 
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Quéré (2011) diz que essa identificação é feita quando o acontecimento, a partir de 

um processo de descrição, passa a ser inscrito em um quadro de sentidos. Assim, o 

acontecimento, ao ser interpretado e capturado pela experiência pública, ganha um passado, 

um futuro e constitui uma situação comunicativa (QUÉRÉ apud NASCIMENTO, 2010). A 

essa dinâmica, o autor dá o nome de individuação do acontecimento5. 

De acordo com o que afirma Quéré, o processo de individuação do acontecimento 

se dá justamente no enlace entre o que é dito sobre esse acontecimento na mídia e as 

manifestações da esfera pública. Por meio desse diálogo entre mídia e sociedade, o 

acontecimento ganha sentido, identidade e significação.  

França (2011), ao propor uma organização dos aspectos da individuação 

destacados por Quéré, destaca que o acontecimento se individualiza quando nele emerge 

uma especificidade e, a partir dela, a ele são atribuídos significados particulares. Dessa 

forma, os processos de individuação do acontecimento propostos por Quéré são 

sistematizados pela autora, que propõe operacionalizar a análise do acontecimento por meio 

de cinco eixos: a descrição, a narrativização, o pano de fundo pragmático, a caracterização 

como problema público e a normalização. 

Segundo indica França, a descrição é a etapa correspondente à categorização do 

acontecimento. Aqui, é possível localizar as definições do acontecimento e sua filiação a 

um gênero e sua inserção em quadros de sentido. Ao processo que trata da temporalidade 

do acontecimento, a autora dá o nome de narrativização. Ao ser organizado em uma linha 

temporal, o acontecimento revela um passado, ou o seu campo da experiência, e projeta um 

futuro enquanto horizonte de expectativas. França salienta que é comum que a 

narrativização se desenvolva no decorrer do acontecimento e não o espere findar, uma vez 

que a mídia e a cultura dispõem de estratégias narrativas estabelecidas, a partir das quais o 

acontecimento é narrado.  

O operador seguinte é chamado pela autora de pano de fundo pragmático e 

compreende as mobilizações, respostas e ações que o acontecimento convoca. Por meio do 

pano de fundo pragmático é possível compreender a incidência do acontecimento em 
                                                             
5 Na tradução do artigo escrito por Quéré, Isabel Babo-Lança utiliza o termo “individualização do 
acontecimento”. Neste trabalho, adotamos o termo “individuação do acontecimento” de acordo com a 
tradução de Vera França a fim de evitar ambiguidades na leitura e por julgarmos a tradução mais adequada ao 
processo descrito por Quéré. 
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nossas práticas cotidianas. A caracterização do acontecimento enquanto problema público 

ocorre quando um acontecimento revela uma situação problemática que transborda aquela 

ocorrência específica. O acontecimento, portanto, é dotado de um alcance maior e se 

apresenta como objeto de relevância e interesse público. O último processo destacado por 

França é chamado de normalização. Conforme indica a autora, o acontecimento normaliza 

no momento em que a estranheza gerada pelo seu emergir é incorporada ao cotidiano. 

Neste momento, o acontecimento, que antes era inesperado, passa a ser compreendido 

como algo provável de acontecer e serve de eixo de comparação para outros 

acontecimentos do gênero. 

 

Análise do acontecimento 

 

A partir dos operadores analíticos aqui descritos, investigaremos o acontecimento 

a partir do conteúdo da cobertura midiática feita entre os dias 05 e 12 de novembro, 

intervalo correspondente à primeira semana do desastre. Olharemos para dois telejornais 

distintos, o Jornal Nacional e o Top Notícias, a fim compreender os diferentes sentidos 

acionados em cada um. Tomaremos como corpus a totalidade de matérias que tematizaram 

o rompimento das barragens durante 11 emissões6 dos telejornais selecionados. Nossa 

investigação será feita com base nos cinco eixos propostos por França. 

 

1. Descrição 

  

O rompimento da barragem que aconteceu na tarde do dia cinco de novembro foi 

tematizado nas duas edições dos telejornais daquele dia. Os momentos iniciais do 

rompimento foram marcados por incertezas e pouca informação. Dessa forma, não havia 

uma definição clara do que de fato acontecera. O acontecimento foi inicialmente descrito 

como “grave acidente” na primeira matéria exibida pelo Top Notícias, enquanto no Jornal 

Nacional, o acontecimento não é denominado de acidente no primeiro momento, mas sim 

de “rompimento da barragem”. 

                                                             
6 Ao todo serão analisadas seis emissões do Jornal Nacional exibidas nos dias 05, 06, 07, 09, 10 e 11 de 
novembro e cinco emissões do Top Notícias exibidas nos dias 05, 06, 09, 10 e 11 de novembro. 
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 Em ambas as coberturas os repórteres responsáveis afirmam não dispor, até naquele 

momento, de mais informações que pudessem esclarecer o que de fato havia acontecido. Os 

dois telejornais revelam a busca pelo número exato de vítimas, mortos e desaparecidos, 

assim como a causa do rompimento. 

 No dia seguinte, ao acontecimento foi dado o espaço de quase quatro minutos no 

Jornal Nacional, enquanto o Top Notícias dedicou toda a duração do telejornal na cobertura 

da catástrofe. No Jornal Nacional, o rompimento passa a ganhar novas definições, como 

“avalanche de lama”, “tragédia” e “acidente”. Na cobertura do Top Notícias, o 

acontecimento deixa de ser descrito como acidente e passa a ser tratado como “catástrofe” 

ou “rompimento”. 

 A preocupação em descrever detalhadamente o acontecimento pode ser observada 

nos dois telejornais. Entretanto, os recursos utilizados para tal se apresentam de maneira 

diferente. Enquanto a descrição do Jornal Nacional faz uso de imagens aéreas e infografia 

para explicar o acontecimento, o Top Notícias explora as reportagens in loco, a partir das 

quais busca traçar e exibir o caminho da destruição pela lama.  

Percebemos também que há uma grande diferença na angulação das matérias. 

Enquanto o Jornal Nacional, com um corpo de fontes pouco heterogêneo, destaca falas 

oficiais e tenta sondar a causa do rompimento, o Top Notícias privilegia o testemunho dos 

atingidos e equilibra suas falas com declarações do governador mineiro Fernando Pimentel, 

dos representantes da Samarco, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. 

 Ambas as coberturas passam a descrever o acontecimento durante o seu desenrolar. 

O Jornal Nacional segue o curso da lama e, dessa forma, Bento Rodrigues passa a dividir o 

destaque com outras cidades do estado até que o caso vai perdendo espaço para outros 

temas. No Top Notícias o acontecimento ainda é central e diferentes definições são 

atribuídas a ele. Em algumas matérias o rompimento chega a ser descrito como “tragédia 

anunciada” e as acusações do Ministério Público que levantam o caráter de crime 

socioambiental ganham lugar. 

 

2. Narrativização 
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 Quando observamos a cobertura midiática dos dois telejornais percebemos a 

presença forte de elementos constituidores de uma narrativa. Em ambos, o acontecimento é 

narrado a partir da sua dimensão trágica. O conteúdo midiático, portanto, enfatiza a dor da 

perda, a incapacidade de recuperação das regiões e comunidades afetadas e a procura de 

vítimas. Os traços destoantes das narrativas expostas pelo Jornal Nacional e o Top Notícias 

estão presentes no enredo e na escolha de agentes da narrativa, no posicionamento dos 

repórteres e telejornais diante do acontecimento e na temporalidade estabelecida. 

 No momento em que os enredos construídos por cada telejornal são comparados, é 

possível perceber o estabelecimento de diferentes situações. De modo a deixar clara a 

dimensão territorial e os impactos que vão além da região dos inconfidentes, a cobertura do 

Jornal Nacional se desenvolve ao longo das regiões atingidas pela lama tóxica e é marcada 

por traços da tragédia, da investigação e da apreensão frente à constante ameaça de 

rompimento de outras barragens. Os agentes da narrativa do Jornal Nacional, portanto, são 

representantes da Samarco, algumas autoridades e vítimas atingidas de alguma forma pela 

lama. 

Em sentido distinto, ainda que trate da dimensão da tragédia e dos impactos e 

desdobramentos, o eixo que conduz a narrativa do Top Notícias diz respeito à situação local 

após o desastre. O telejornal se desenvolve, assim, em torno das atualizações do 

acontecimento na vida das vítimas atingidas pela lama, sobretudo nas de Bento Rodrigues. 

Observamos que a intriga estabelecida no Top Notícias conserva um caráter de 

aconselhamento às vítimas e de busca pela normalização da realidade local. O telejornal 

busca trazer as vítimas atingidas como personagens centrais na narrativa. Há também 

depoimentos de autoridades e pessoas públicas locais como os prefeitos de Mariana e Barra 

Longa, o arcebispo de Mariana e o promotor público encarregado das negociações com a 

Samarco. 

 Tais aspectos também refletem na posição dos repórteres e dos telejornais diante do 

acontecimento. No Jornal Nacional, os repórteres assumem o compromisso de exibir 

possíveis causas para o rompimento e atualizar informações sobre o processo investigativo, 

mas mantém certo distanciamento em relação à situação das comunidades atingidas. Os 

repórteres do Top Notícias se mostram preocupados com a recuperação do bem estar das 

vítimas e passam a exibir, dessa forma, informações sobre donativos a serem coletados, 
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processos judiciários relativos à indenização dos atingidos e outros atos de solidariedade. 

Nas matérias analisadas, observamos que os repórteres do telejornal local apresentam certo 

engajamento, que traduz um sentido de pertencimento às regiões afetadas. Isso fica mais 

evidente quando a própria sede do canal Top Cultura passa a ser um dos pontos de coleta de 

mantimentos e doações na região. 

 As diferentes temporalidades instauradas nas duas coberturas são também marcas 

reveladoras do processo de narrativização em cada uma delas. O passado convocado pelo 

Jornal Nacional corresponde ao resgate de outros trágicos desastres anteriores causados por 

rompimento de barragens de mineração no estado de Minas Gerais. Quanto à projeção de 

futuro exibida nas matérias, é possível enxergar a busca pela resolução das investigações e 

a determinação de uma causa para o rompimento. As matérias do Top Notícias convocam 

como passado gravações sobre Bento Rodrigues, datadas de um tempo anterior ao desastre. 

O passado resgatado revela uma comunidade pacata, marcada por traços típicos da 

tranquilidade de quem vive no campo. Observamos que o futuro projetado ao longo da 

narrativa do telejornal local está inserido no anseio de reestabelecimento da comunidade e 

de suas relações sociais. 

 

3. Pano de fundo pragmático 

  

 Entendemos o pano de fundo pragmático como o momento em que o acontecimento 

deixa de ser somente representado pela mídia e passa a ganhar espaço nas nossas relações 

práticas, nas interações públicas. Nesse momento, nossa reflexão deve atentar às 

implicações pragmáticas que vão além da cobertura midiática, mas que com ela e sobre ela 

dialogam. Destacaremos aqui as principais ações desencadeadas após a incidência desse 

acontecimento no debate público. 

 A primeira delas foi a intensa mobilização para angariar fundos e donativos para as 

necessidades básicas e emergenciais das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem. 

Esse foi um movimento de intensa solidariedade que contou com colaboração vinda de 

diversas regiões do país. A segunda delas foi a onda de insatisfação com os 

enquadramentos dados pela mídia ao tratar o caso. Pessoas se mobilizaram em redes sociais 

em torno do argumento “não foi acidente” para questionar e criticar a cobertura midiática, 
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que não atribuía a responsabilidade da catástrofe à Samarco e que demorou a informar que 

a mineradora faz parte dos associados da Vale e da BHP Billiton. 

 Destacamos, por fim, o contexto de relações e demandas complexas instaurado em 

Mariana diante da possível ameaça do fechamento da mineradora Samarco da região. Um 

grande número de pessoas foi às ruas em adesão ao movimento intitulado “somos todos 

Samarco”, em que pediam a permanência da mineradora na cidade. Essa mobilização 

ganhou destaque principalmente na mídia local e nos revelou uma situação social delicada. 

Ainda que a mineração assombre a cidade com um perigo letal, há uma relação de 

dependência, sobretudo financeira, estabelecida entre o ofício e a comunidade. 

 

4. Caracterização enquanto problema público 

 

 A última categoria de análise diz respeito à caracterização do acontecimento 

enquanto problema público. Entendemos que, geralmente, acontecimentos demoram a ser 

elevados a problemas públicos. Nesse caso tratado, todavia, a constatação de que o desastre 

teria impactos socioambientais imensuráveis não tardou a chegar. O caráter de problema 

público da catástrofe aparece com mais força a partir do momento em que a lama tóxica 

atinge o Rio Doce e compromete o abastecimento de água em diversas cidades e violenta 

um rico ecossistema. 

Tanto a cobertura midiática do Jornal Nacional quanto a do Top Notícias deram 

destaque à dimensão do problema público ao exibir o envolvimento dos governos 

municipais, estaduais e nacional, bem como informar sobre o decorrer dos processos 

investigativos e de negociação com a mineradora. Outro problema que habitou o debate 

público, mas que não foi observado em nenhuma das emissões analisadas, foi o 

questionamento da atividade mineradora em Minas Gerais. 

 

5. Normalização 

 

Um ano se passou desde o rompimento da barragem de Fundão e a narrativa 

construída em torno desse acontecimento que mobilizou o debate midiático de 2015 foi, aos 

poucos, se modificando e se aproximando de um desfecho. O acontecimento ainda é visível 
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e latente aos atingidos pela lama e àqueles que seguem próximos e em luta. Ainda é comum 

que a mídia local dê destaque aos desdobramentos das investigações, das ações da Samarco 

em relação às vítimas e das novas atividades extrativistas da mineradora. No entanto, com 

exceção de mobilizações em mídias sociais e aparições pontuais na grande mídia, o 

acontecimento ganhou pouca notoriedade na cobertura nacional durante esse intervalo de 

tempo. 

O fantasma do desastre voltou a alimentar o debate midiático por ter completado um 

ano. Dentre os temas mais recorrentes na cobertura midiática, falou-se da inundação do 

distrito de Bento Rodrigues para que um dique seja construído de modo a conter os rejeitos 

remanecentes. Falou-se também sobre o andamento dos processos dirigidos à Samarco. 

Hoje, a Samarco e seus dirigentes continunam impunes e ainda há incerteza do que há por 

vir. A cobertura midiática apresenta sinais de arrefecimento, mas a situação dos atingidos 

pela lama está muito longe de ser normalizada.  

 

Considerações Finais 

 

 Ao desenvolver esse trabalho, objetivamos refletir sobre a catástrofe que incidiu 

sobre cidades mineiras e capixabas após o rompimento de duas barragens de rejeitos de 

minério da empresa Samarco administrada pela Vale e pela BHP Billiton. Para desenvolver 

essa investigação, recorremos ao conceito de acontecimento e ao seu processo de 

individuação que se mostrou bastante pertinente para que pudéssemos tecer uma 

comparação entre duas coberturas midiáticas distintas. 

 O fechamento desse trabalho possibilitou o levantamento de algumas questões 

referentes ao acontecimento que analisamos. Observamos como a imprevisibilidade de um 

acontecimento nos posiciona em um lugar incerto e de poucas informações, o que dificulta 

sua inserção em um quadro de identificação. Dessa forma, nas primeiras matérias 

veiculadas, ao acontecimento foram atribuídas diferentes definições, tais como “acidente”, 

“tragédia”, “avalanche de lama” e “catástrofe”. 

 Atentos aos diferentes movimentos narrativos que o acontecimento ganha de acordo 

com a proposta de cada um dos espaços midiáticos, foi possível acessar à sua segunda vida. 

Na cobertura em escala nacional feita pelo Jornal Nacional, a principal preocupação 
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revelada foi a de acompanhar as investigações e apontar uma possível causa para o 

rompimento das barragens. O caráter emergencial e a proximidade com o acontecimento 

situaram a preocupação da cobertura local, desenvolvida pelo Top Notícias, na prestação de 

assistência e orientação às vítimas, estímulo a doações e ações voluntárias por meio da 

participação da sociedade civil organizada e em dar espaço para que as vítimas pudessem 

falar sobre o acontecimento que a elas afetou. 

 O cotejamento entre as duas coberturas televisivas nos levou a acessar diferentes 

dimensões pragmáticas desse acontecimento. Se por um lado a cobertura do Jornal 

Nacional mobilizou uma onda de críticas devido à insistência em caracterizá-lo como 

acidente, por outro a cobertura do Top Notícias mobilizou pessoas a fazerem doações e 

trabalho voluntário. Podemos também dizer que, por privilegiar como fontes vítimas 

afetadas e autoridades comprometidas em responsabilizar a Samarco pelo desastre, a 

cobertura local colaborou de certa forma para o estabelecimento de uma situação agonística 

em Mariana. Em meio ao complexo embate estão, de um lado, as pessoas que são 

favoráveis à permanência da Samarco na cidade e, de outro, aquelas que pedem alternativas 

para que a mineração seja feita de maneira responsável e não agressiva. 

 Diante disso, é possível observar como um mesmo acontecimento, a partir de seu 

poder de afetação, tem a capacidade de convocar diferentes públicos, provocar a ação e 

suscitar sentidos. A análise do processo de individuação do desastre que aconteceu em 

Mariana nos permitiu compreender de que maneira o acontecimento se destacou e ganhou 

um caráter único. Por meio desse destaque, o impacto socioambiental desse acontecimento 

foi potente o bastante para projetá-lo à condição de problema público. 

 

Referências Bibliográficas 

 

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de 

sociologia do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 2008. 

DOSSE, François. Renascimento do acontecimento: um desafio para o historiado: entre 

Esfinge e Fênix: Ed. Unesp, 2013. 

FRANÇA, Vera. O acontecimento e a mídia. Revista Galáxia. São Paulo: n. 24, p. 10-21, 

dez. 2012. 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

FRANÇA, Vera; ALMEIDA, Roberto. O acontecimento e seus públicos: um estudo de 

caso. Contemporânea. Salvador: v. 6, p. 1-24, 2008. 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. 

Rio de Janeiro: Contraponto-Ed. Puc-Rio, 2006. 

MEDITSCH, Eduardo. Jornalismo e construção social do acontecimento. In: BENETTI, 

Marcia; FONSECA, V. P. S. (Orgs.) Jornalismo e Acontecimento: mapeamentos críticos. 

Florianópolis: Insular, 2010. P. 19-42. 

NORA, Pierre. O retorno do fato. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. História: novos 

problemas. 3. Ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988. p. 179-193. 

QUÉRÉ, Louis. Entre o facto e o sentido: a dualidade do acontecimento. Trajectos, Revista 

de Comunicação, Cultura e Educação, Lisboa, n.6, p. 59-75, 2005. 

QUÉRÉ, Louis. A dupla vida do acontecimento: por um realismo pragmatista. In: 

FRANÇA, Vera Regina Veiga; OLIVEIRA, Luciana de (Orgs.). Acontecimento: 

Reverberações. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. p. 21-38. 

ZIZEK, Slavoj. O Islão é Charlie?. 1. Ed. Lisboa: Grupo Editorial Unipessoal, 2015. 
 


