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RESUMO 
 
O presente artigo é um esboço e caminho inicial para reflexão do acontecimento enquanto 

ruptura, a partir do rompimento da barragem de Fundão. Prende-se buscar um caminho que 

aponte as particularidades do contexto de Mariana e dos desdobramentos que o 

acontecimento do rompimento da barragem de Fundão gerou no território da cidade. Para 

tanto busca-se identificar o caráter hermenêutico do acontecimento, as possibilidades e 

novos horizontes no universo das narrativas que o acontecimento aciona. Trazendo a 

análise da capa da edição número 5 do jornal A Sirene como exemplificação dessas 

narrativas possíveis que o acontecimento convoca.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Acontecimento 1. Narrativas 2. Jornalismo 3. Rupturas 4 

Horizontes 5. 

 

 

THE POSSIBLE NARRATIVES OF FUNDÃO: perspectives featured in A Sirene 

 

ABSTRACT  

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT Narrativas e textualidades midiáticas  
2 Universidade Federal de Ouro Preto - PPGCOM Comunicação e Temporalidades; ana.malaco@gmail.com.  
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This article is a sketch and a starting point of reflection about the rupture of the Fundão 

dam. It is intended to be a searching path to point out the peculiarities of the disaster within 

the Mariana context and the following consequences to the township and its people. It looks 

forward to identify the hermeneutical character of the event, the possibilities and new 

horizons in the universe of narratives which surround it. This analysis has been featured on 

the cover of the Sirene Magazine's fifth edition, as an exemplification of all possible 

perspectives evoked by said occurrence.  

KEYWORDS: Event 1. Narratives 2. Journalism 3. Ruptures 4. Perspectives 5. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na fila do ônibus diversas pessoas estão conectadas em seus celulares, compartilham 

textos, fotos, áudios, comentam sobre o grupo “Política em Mariana” e a guerra virtual 

entre os principais candidatos que disputam as eleições municipais em Mariana. Essa 

descrição de uma cena normal do nosso cotidiano aponta para o momento contemporâneo 

em que vivemos, um mundo midiatizado, evidenciado pela pluralidade de informação que é 

acessada, trocada, produzida, compartilhada, como sugere Silverstone em “Por que estudar 

a mídia?”. Roger Silverstone aponta neste texto a atualidade e crítica dos processos 

comunicacionais, na medida em que desenha a centralidade das mídias nas relações sociais. 

O conceito de “midianapolis” desenvolvido por Silverstone em La retórica del mal 

evidencia como experimentamos essa cidade dos meios, como nossas relações são 

atravessadas cotidianamente pelos sentidos que partilhamos no contato que temos com 

produtos midiáticos e, principalmente, que esses sentidos são resultado de relações de poder 

com fundo ideológico.  

A questão fundamental, que parece atravessar os estudos de mídia- pensando no jornalismo 

ou cinema, ou tendo qualquer outro objeto, é essa centralidade do lugar que os meios de 



 

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

comunicação ocupam na sociedade contemporânea e, de modo mais específico, o papel que 

as narrativas desempenham no processo de produção de sentido que se verifica através da 

mídia. A partir dessa perspectiva, o presente artigo é um esboço e caminho inicial para a 

aproximação do objeto de pesquisa: as narrativas possíveis depois do rompimento da 

barragem de Fundão.  

Já se passaram um ano do maior crime sócio-ambiental ocorrido no Brasil3 - relacionado à 

atividade minerária. E basta uma volta pela cidade de Mariana e um olhar mais atento para 

perceber as falas das pessoas sobre o tema.  É comum ouvir em diálogos a preocupação se a 

Samarco vai voltar a operar, se a construção do Dique S4 vai mesmo acontecer, 

comentários da “vida boa”, que os atingidos diretamente passaram a ter, de que o que 

aconteceu foi um crime, que a Samarco precisa pagar pelo que fez… Essas falas 

evidenciam que as narrativas que se desdobraram do acontecimento do dia 5 de novembro 

de 2015, representam uma disputa. Que experimentamos posturas polarizadas, pró e contra, 

que elas funcionam e produzem forças políticas. Evidencia também que tempo e espaço são 

fundamentais para a construção das representações sociais. Como sugere Thompson (1995), 

vivemos uma disputa de linguagem, e é preciso entender como o sentido serve para 

estabelecer e sustentar relações de dominação, o sentido das formas simbólicas que estão 

inseridas nos contextos sociais e circulando no mundo social. Por “formas simbólicas”, 

entende-se um amplo espectro de ações, falas, imagens e textos, que são produzidos por 

sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construtos significativos.   

 

 

5 de novembro de 2015, o dia que já dura um ano 

 

O título que abre essa parte do presente artigo foi pensado para apontar o caráter de 

durabilidade do acontecimento. Antes mesmo de a barragem de Fundão romper, ela já 

                                                             
3 De acordo com o Relatório de inspeção em Mariana após o rompimento da barragem de rejeitos do 
Fundão, produzido pela Justiça Global.  
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acontecia naquele território, e ela continua acontecendo. O rompimento da barragem de 

Fundão está presente e é uma junção de uma série de construções cotidianas. 

Diante desse novo cenário onde as pessoas são elas próprias mediadoras da informação, 

selecionam, produzem, reproduzem, dessa nova configuração que vai de um cenário de 

“mídia de massas” para outro de “massa de mídias”, é importante ressaltar como a 

produção de sentidos e a comunicação agem na configuração da temporalidade e da 

memória, e como esse processos comunicacionais configuram as alterações no espaço 

público. Como apontado anteriormente, a mídia ocupa um lugar central, demarcando a 

vivência cotidiana pela confluência da produção midiática num processo de duplicação e 

produção dos acontecimentos e narrativas atravessando diferentes meios, e gerando um 

movimento entre mundo e realidade, em uma nova dinâmica que tem sido chamada de 

transmidiática. Como exemplo pode-se  citar a música Mariana, Quanto Vale?, a respeito 

do acontecimento do dia 5 de novembro do rompimento da barragem de Fundão.  

Um dos caminhos para observar como o acontecimento do rompimento da barragem de 

Fundão possibilitou outras narrativas é entender o caráter hermenêutico do acontecimento. 

O acontecimento ao romper com uma realidade, convoca outras narrativas, ele é capaz de 

destruir o consenso. Diversas narrativas emergiram diante desse acontecimento, justamente 

porque ele provoca, suporta, fere, causa uma fissura no tempo e no espaço do território de 

Mariana. Os sentidos produzidos e compartilhados não estão na ordem da apropriação, mas 

da disputa.  

Observar é estar vivo em cada cena, e a angústia inicial que esses diálogos do cotidiano 

proporcionaram para a pesquisa que se pretende desenvolver fez com que se pensasse o 

jornalismo com outros olhos. Primeiramente por ter sido um acontecimento histórico que 

teve proporções e cobertura internacional a narrativa jornalística se fez presente desde os 

primeiros rumores que a barragem havia se rompido. A narrativa no e do Jornalismo, com 

todos os seus aprisionamentos e potencialidades, mais que efeitos produz sentidos. A 

notícia cria o acontecimento, ao tecer os fatos, aos conteúdos dos acontecimentos narrados 

inserimos modos de dizer, inscrevendo e excluindo sujeitos, ressaltando e apagando saberes 

e poderes, concedendo e negando espaços e direitos. Assim, enquanto prática discursiva e 
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cultural, o jornalismo pode ser lido como envolto no comum que partilhamos e 

problematizado a partir dos jogos de poder que nele se instalam.  

No âmbito da imprensa, a maneira de representar um sujeito ou uma situação dependerá da 

forma como se dá o percurso que vai do acontecimento em si até a publicação da notícia 

daquele acontecimento. Esse percurso é marcado por vários filtros (BERGER, 2003) - o 

perfil do jornalista que narra, a linha editorial do jornal, os interesses políticos e 

econômicos envolvidos, a maneira (do emissor e do receptor) de perceber e lidar com 

determinado acontecimento. A notícia, na condição de produção do acontecimento pela 

linguagem, cria, assim, sentidos e se transforma em mediadora nos espaços sociais. 

O lugar histórico alcançado pelo jornalismo define quem somos: o jornalismo assumiu um 

lugar como formulador da narrativa universal do “atual” na contemporaneidade. A 

valorização da velocidade na sociedade moderna é responsável pela vigência de uma ordem 

social calcada na recusa ao ócio, ao tempo livre, que deve ser imediata e totalmente 

preenchido. Assim, a aceleração temporal torna-se a maior e mais influente característica da 

narrativa na atualidade. As redes sociais permitem uma intervenção pessoal nos discursos 

socialmente circulantes e acabam influenciando a pauta jornalística profissional. Exemplo 

disso foram as manifestações das Jornadas de Junho, 2013, as manifestações de rua 

começaram com o movimento Passe Livre, em São Paulo, e se espalharam por todo o país 

depois da reação truculenta da polícia militar contra o movimento. A ação violenta da 

polícia, antes de ter sido noticiada pela mídia hegemônica, foi compartilhada nas redes 

sociais e ganhou proporções nacionais. Nesse novo fluxo na internet, começamos a ler e a 

ouvir de modo diferente, outras versões dos fatos surgem e ganham noticiabilidade. Esse 

cenário que se desenha apresenta uma crise das narrativas, como se o discurso hegemônico 

não desse conta da representação da realidade que ele próprio criou.  

O jornalismo, por meio das notícias apresentam, muitas vezes, um senso comum sem 

contexto(CORREA, 2005), ou seja “não fornece instruções acerca de ‘como as coisas são’, 

mas acerca de como é a ordem das coisas na ordem das coisas.” E ao contar histórias acerca 

de como é a ordem das coisas, as instituições noticiosas oferecem, simultaneamente, uma 

valoração moral e uma percepção da hierarquia social que pode ser observada mesmo nos 
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modos como são operados os valores- notícias, que emergem da eleição dos assuntos, fonte 

e entrevistados dos veículos jornalísticos. “A construção social da realidade é “social” por 

não resultar de um sujeito solitário, mas de expectativas recíprocas e de significados 

partilhados.” 

Seria a natureza do fenômeno jornalístico, apreendido não apenas como prática 

profissional, mas em sua integralidade, em sua configuração social, política, econômica, 

tecnológica, como discurso, narração, imaginário, técnica e manifestação cultural, como 

constituído e constituinte da vida na sociedade. No caso do jornalismo, parece que, do 

modo como vem sendo estudado, a prática profissional engole a forma simbólica às sia 

episteme.  

Há muitas formas de definir o jornalismo, mas ele será sempre, essencialmente um 

discurso, pois a linguagem lhe é inerente, o jornalismo só existe como produto (e efeito), 

quando se materializa em algum lugar. E esse “lugar” é o texto. Texto em sua perspectiva 

de leitura de mundo. Um discurso é um processo - no jornalismo, um processo longo, 

complexo e propenso a interferências de todos os tipos. Pressupostos consideram o que é 

exterior ao discurso. A formação social, a história, a memória, o poder e a constituição das 

identidades são tão importantes, para a compreensão do funcionamento do discurso, quanto 

as vozes, as marcas discursivas e os efeitos de sentido.  

A crise do jornalismo parece ser também uma crise da forma, houve uma mudança na 

expectativa do público - atualizar as experiências estéticas, o momento de reorganização do 

jornalismo/o que as redes fizeram à narrativa jornalística. O Jornalismo sempre teve 

seus(necessários) críticos, mas nessas circunstâncias, ele parece crescentemente 

desmoralizado e sem poder, a“Era digital” trouxe consigo novas formas de construção 

social da realidade. As características dos textos jornalísticos “fazer saber” “fazer crer” → 

efeitos de verdade, construção do discurso sobre si. E “ a verdade é baseada em fatos - o 

público pode não estar comprando essa retórica.  

O jogo é de imagens, sobre si, sobre o outro, sobre a profissão e sua identidade, sobre o 

ethos jornalístico → todas essas imagens ainda parecem determinadas ideologicamente, 

circunscritas pela história por um valor de classe ou de grupo, por interesses econômicos, 
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políticos e de disputa pelo poder. Imaginário e ideologia vão se atualizando pela linguagem. 

Se tomarmos o jornalismo como o mais autorizado narrador contemporâneo “do real” - 

nova postura investigativa - deveríamos nos colocar a tarefa de olhar o jornalismo com 

espírito intenso, em busca de modelos estruturadores que se repetem.  

Mesmo que sob a premissa da objetividade, o discurso jornalístico a todo custo quer 

explicar o cotidiano e sua totalidade. No entanto, Resende (2010) com base nos escritos de 

Michel de Certeau, quando problematiza a relação entre o discurso e o real. aposta que há 

que se tornar visível o real no sistema de representação. É no próprio sistema que 

encontramos o indizível, as lacunas que atravessam a linguagem. Para Cremilda Medina 

“sempre alguma coisa que escapa à cartografia apreendida, gramaticalizada.” (MEDINA, 

2003, p.79). Assumir uma escrita que esteja pautada na objetividade ou em sua mera 

técnica, implica arrancar da palavra o que ela tem de mais especial, o sentimento. Tirar da 

palavra o afeto que dela transborda é arrancar do autor o seu olhar particular, a 

subjetividade e a sensibilidade daquele que escreve. 

 

 

A narrativa como problema de pesquisa 

 

Para Resende (2009) a forma autoritária de narrar histórias ainda se mantêm no jornalismo. 

A problemática que o autor se refere diz respeito à narrativa que se apresenta acobertada 

pela imparcialidade e objetividade. Ou seja, velada em seu próprio discurso. Pretende-se, a 

partir da análise da capa da edição de número 5 do Jornal A Sirene avaliar a coexistência de 

outras narrativas, possíveis no âmbito do Jornalismo e contribuir para uma maior 

compreensão e um maior conhecimento em relação aos modos de narrar o cotidiano, 

expandindo, do ponto de vista da sua linguagem, as formas de o jornalismo existir. Dessa 

forma pensar e questionar o papel que Jornalismo exerce na construção e ampliação da 

democracia e da cidadania e que sua responsabilidade social, lugar comum dentro dos 

valores do campo, só pode se concretizar com a incorporação da alteridade como referente. 

O que parece estar presente no texto do Jornal A Sirene.  
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O Jornal, que surgiu em razão do rompimento da barragem de Fundão, é produzido 

coletivamente por ex-moradores de territórios afetados pelo rompimento da barragem, por 

profissionais da área e por estudiosos da comunicação. E o texto parece desenhar um 

jornalista que deve ser sensível a questões éticas, o sensível aqui não é da ordem do afeto, 

mas algo que ultrapassa isso, narrar o acontecimento, o sensível está no detalhe e no outro 

que só é apreendido no detalhe. 

Dessa forma, parece necessário a superação da dicotomia presente no jornalismo. Não 

negar e sim apreender como a objetividade e a subjetividade estão entrelaçadas. Na prática 

e na teoria estão relacionadas com fronteiras. Abrem-se as possibilidades para (re)pensar as 

narrativas jornalísticas e o confronto para habitar outras maneiras de fazer, quando se ocupa 

do lugar, uma posição dentro do espaço onde são construídos os discursos e práticas que 

configuram o jornalismo. É nesse lugar, pois, de emprego - das práticas normativas, das 

narrativas oficiais, onde se encontra também a luta pela pluralidade e a criatividade do 

fazer, o reemprego.  
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Figura 1  

 

 

Na Figura 1 podemos ver a capa da edição 5 do Jornal A Sirene, começamos a análise pelo 

nome do Jornal e pelo subtítulo “Para não esquecer” que fazem referência a sirene, 

dispositivo que seria fundamental para evacuar uma área de risco, assim como era Bento 

Rodrigues e não funcionava. O subtítulo nos remete a ação que o Jornal tem de manter a 

memória daquele território e do acontecimento do rompimento da barragem de Fundão. 

 Na sequência temos a pergunta Atingidos? que faz referência ao testemunho de 

Agnaldo Silva e Simone Silva, que não são reconhecidos pela Samarco como atingidos 

ainda que tenham sido afetados diretamente com o rompimento da barragem de Fundão. O 

que demonstra que o acontecimento ainda terá muitos desdobramentos até que as pessoas 

que foram de alguma forma atingidas seus direitos respeitados.  
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(Nosso) Desenvolvimento insustentável  

 

Pretende-se com essa parte contextualizar o momento histórico em que se vive em Mariana, 

a partir de um relato do acontecimento a partir do relatório de inspeção em Mariana após o 

rompimento da Barragem de rejeitos de Fundão, o relatório foi produzido pela Justiça 

Global4. Nesse mundo globalizado que nos faz cada vez mais desiguais questionar a Era 

Digital  em que vivemos e a sociedade da informação que nos entompe de múltiplas 

informações a todo tempo, mas que nos deixa mais superficiais, nos parece fundamental. É 

preciso questionar essa forma de vivenciar o tempo e o espaço, essa aceleração do tempo e 

a falta de comunicação que essa forma de reproduzir a vida nos coloca.  

Questionar se é essa tecnologia que precisamos. Se realmente precisamos de carros 

automáticos, celulares e computadores é algo essencial as nossas vidas ou se é algo que nos 

é imposto. E refletir sobre a nossa dependência tecnológica, pensando na nossa realidade 

enquanto América Latina onde ainda a pobreza e a falta de acesso a bens fundamentais, 

como moradia, saúde, educação, saneamento básico, é um tabu a ser enfrentado, onde essas 

“tecnologias” não se propõem combater. Expor essa contradição de um mundo tão 

tecnológico muitas pessoas não terem acesso a direitos tão básicos parece fundamental para 

entendermos a realidade do contexto marianense. Pensar e questionar para quem 

produzimos tecnologia e conhecimento, parece um primeiro passo para entender o contexto 

dessa cidade histórica.  

Apesar de o rompimento da barragem de Fundão ter causado diversas violações de direitos 

humanos na trajeto que a lama, a atividade minerária já causava diversos conflitos 

ambientais e sociais, historicamente em Minas Gerais e em todos os territórios em que ela 

atua. O maior crime ocorrido no Brasil relacionado à atividade  minerária, é um exemplo de 
                                                             
4  A Justiça Global é uma organização não governamental de direitos humanos que trabalha com a 
proteção e promoção dos direitos humanos e o fortalecimento da sociedade civil e da democracia. 
Fundada em novembro de 1999, nossas ações visam denunciar violações de direitos humanos; 
incidir nos processos de formulação de políticas públicas, baseadas nos direitos fundamentais e na 
equidade de gênero e raça; impulsionar o fortalecimento das instituições democráticas; e exigir a 
garantia de direitos para as vítimas de violações e defensoras/es de direitos humanos.  
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que tecnologia produzimos e que desenvolvimento é esse que nos é feito propaganda nas 

mídias de discurso hegemônico, e para quem produzimos essa tecnologia.  

Em poucos minutos a lama tóxica atingiu o subdistrito de Bento Rodrigues, destruindo 

quase que em sua totalidade o território de Bento, atingindo ainda no território de Mariana 

outras comunidades rurais como Gesteira e Paracatu de Baixo, ainda no dia 5 de novembro.  

No dia seguinte a lama chegou no município vizinho a Mariana, Barra Longa, causando 

destruição das plantações e a na area central do município. Embora a lama tenha chegado 

14 horas depois do rompimento da barragem, a população dessa cidade tão pouco foi 

comunicada em tempo hábil de salvar objetos e bens de suas casas. O percurso da lama 

continuou com intensidade, atingindo a bacia do Rio Doce e todos os municípios cortados 

por ela, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.  

É importante destacar que 3,2 milhões de pessoas residem ao longo da bacia do Rio Doce. 

A região do complexo minerador de Mariana localiza-se no Alto Rio Doce, onde estão as 

nascentes mais importantes para a formação do Rio. A lama atingiu diversos córregos e 

cursos d’água que formam os rios Gualaxo do Norte e Rio do Carmo, alcançando e 

arrasando esses dois rios, que são importantes afluentes do Rio Doce.  

A dimensão geográfica da tragédia é fundamental para entender o alcance da lama: a 

barragem se rompeu no Alto Rio Doce, a aproximadamente 1.200m de altitude. A lama, 

favorecida pelo relevo foi descendo com mais força pelos rios e destruindo a vida aquática 

do Rio Doce, mais de 9 milhões de toneladas de peixes foram encontrados mortos na beira 

dos rios ao longo do percurso da lama, e como a contaminação afetou a nascente do rio 

doce a recuperação ambiental e social é ainda inestimável.  

No dia 22 de novembro de 2015 a lama chegou à praia de Regência, em Linhares (ES) foz 

do Rio Doce. E a lama foi avançando pelas praias do Espírito Santo, no sentido norte, 

chegando ao sul do estado da Bahia. São ainda incalculáveis os danos que poderão ser 

causados à vida marinha deste grande ecossistema, bem como a vida das pessoas que 

dependem dos rios para sua subsistência.  

A Samarco é uma das empresas brasileiras líderes na implementação de políticas de 

responsabilidade social corporativa. A empresa foi a primeira mineradora do mundo a ter 
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ISO 14.001, de gestão ambiental para todas as etapas de produção5. Além de ter assumido 

compromissos em matéria de responsabilidade social corporativa, como o Pacto Global da 

ONU.  

É importante ressaltar a utilização da água em todo o processo: desde a fase inicial de 

beneficiamento do minério de ferro a água é usada para lavar o minério e os rejeitos úmidos 

desse processo são depositados na barragem de rejeitos. No caso do complexo da Samarco, 

três minerodutos transportam a polpa do minério de ferro até as usinas de pelotização em 

Anchieta, no Espírito Santo. O maior condutor dessa polpa é a água, e os minerodutos 

funcionam 24h por dia, um consumo elevado de água. Esses minerodutos consomem um 

total de 105,6 milhões de litros diariamente. O que supera o consumo diário de uma cidade 

como Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, que possui cerca de 650 mil 

habitantes.  

A Samarco não tinha um plano de emergência para situações como a do rompimento. A 

Samarco não possuía sistemas de alarme sonoro, exigidos em lei, nem pessoal qualificado 

para dar assistência à população em caso de emergência. O Plano de Ações Emergenciais 

da Samarco(PAE) não condizia com a prática da empresa.  

Aspectos psicossociais das populações atingidas: diagnóstico realizado por uma brigada de 

solidariedade formada por médicos da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, que 

passou 15 dias na região, contestou uma série de preocupações sobre o estado das famílias 

vítimas do rompimento da barragem, além de problemas de saúde física, como vômitos, 

diarreias, dermatoses, entre outras em decorrência do contato com a lama tóxica o que se 

destaca são também demandas relacionadas à saúde mental. Estresse pós-traumático, 

quadros de depressão, insônia, ansiedade, entre outros distúrbios. Não somente as pessoas 

que perderam suas casas ou familiares, o sentimento de angústia é algo generalizado por 

todos os locais por onde a lama passou.  
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