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“FOI UM RIO QUE PASSOU EM MINHA VIDA”: 1 

A cobertura do jornal O Tempo sobre a tragédia de Bento Rodrigues 
 

"IT WAS A RIVER THAT PASSED IN MY LIFE": 
The coverage of the newspaper O Tempo on the tragedy of Bento Rodrigues 

 
Marco Túlio Pena Câmara2 

 
RESUMO 
O rompimento da barragem da empresa Samarco (Vale/BHP), em 05/11/2015 causou a 
destruição do Rio Doce, que atravessa os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e do 
subdistrito de Bento Rodrigues, pertencente à Mariana. Considerada a maior tragédia 
socioambiental do país, o desastre teve grande repercussão nacional e atenção de toda a 
imprensa, principalmente do estado. O artigo analisa o caderno especial do jornal O Tempo. 
Com base nos estudos sobre o acontecimento (DOSSE, 2013), enquadramento (PORTO, 
2004; EMEDIATO, 2013), gestão de pontos de vista (RABATEL, 2013; KOCH & 
CORTEZ, 2015) e discurso midiático (CHARAUDEAU, 2015), observa-se a atenção 
principal ao meio ambiente como foco na cobertura do referido jornal.   
 
PALAVRAS-CHAVE:  Discurso midiático. Acontecimento. Enquadramento. Gestão de 
pontos de vista. 
 
ABSTRACT 
The rupture of the Samarco dam (Vale / BHP) on 11/11/2015 caused the destruction of the 
Rio Doce, which crosses the states of Minas Gerais and Espírito Santo, and the sub-district 
of Bento Rodrigues, belonging to Mariana. Considered to be the greatest socio-
environmental tragedy in the country, the disaster had a great national repercussion and 
attention from the entire press, especially from the state. The article analyzes the special 
notebook of the newspaper O Tempo. Based on the studies on the event (DOSSE, 2013), 
framework (PORTO, 2004; EMEDIATO, 2013), management of views (RABATEL, 2013, 
KOCH & CORTEZ, 2015) and media discourse (CHARAUDEAU, 2015) attention to the 
environment as a focus on coverage of the newspaper. 
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1 INTRODUÇÃO 

A lama decorrente do rompimento da barragem de Fundão da empresa Samarco 

(Vale/BHP), em 05/11/2015, causou a destruição do rio Doce, que corta os estados de 

Minas Gerais e do Espírito Santo. O maior desastre socioambiental do país matou peixes, 

vegetação, além de destruir o subdistrito de Bento Rodrigues, pertencente à cidade de 

Mariana. Os 62 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos de minério deixaram 19 

pessoas mortas, 39 cidades afetadas, 11 toneladas de peixes mortos e 1265 pessoas 

desabrigadas.  

O presente artigo é parte da pesquisa de Mestrado, ainda em andamento, que analisa 

a cobertura midiática impressa mineira sobre a tragédia, com a análise de quatro veículos: 

Estado de Minas, O Tempo, Lampião e Curinga (estes dois últimos são produtos 

laboratoriais do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto). Para este 

trabalho, escolheu-se o caderno “Um adeus ao rio Doce”, do jornal O Tempo.  

Para a análise, trabalharemos com a noção de acontecimento (DOSSE, 2013), o 

enquadramento de notícias (CHARAUDEAU, 2015; EMEDIATO, 2003; PORTO, 2004) e 

a gestão de pontos de vista a partir da seleção das fontes e espaço cedido a elas (KOCH e 

CORTEZ, 2015; RABATEL, 2013). 

Dosse (2013) trabalha a definição e classificação do acontecimento sob diversas 

perspectivas, principalmente a histórica e sua relação com a midiatização. De acordo com o 

autor, o acontecimento não é o “fato”, mas sim o que sabemos dele e o que se tornará para 

os interlocutores, o que justifica a classificação do rompimento da barragem como 

acontecimento, uma vez que promove reverberações e cobertura midiática. 

No campo da Comunicação, os enquadramentos determinam a produção de notícias, 

que definem e constroem a realidade a partir de determinada visão. Assim, Charaudeau 

(2015) pondera que “a instância midiática institui-se num ‘meganarrador’ compósito” (p. 

157), levando em consideração a fonte, o repórter e o veículo, determinando a encenação a 

ser retratada. Nesse contexto, o enquadramento é um modo de organizar o discurso através 

de práticas específicas, construindo uma determinada interpretação dos fatos.  

Tal característica também pode ser observada na gestão de vozes, que está inscrita 

em uma cena de enunciação, considerando a presença do enunciador/locutor no discurso 
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que representa. Assim, “a referenciação dos objetos do discurso está articulada com a 

maneira como o locutor/enunciador se posiciona em seu discurso” (RABATEL, 2013, p. 

25). Dessa maneira, o autor defende que o ponto de vista pode ser expresso de forma direta, 

ou indireta, por meio de itens lexicais selecionados, atribuindo maior responsabilidade ao 

enunciador e como o locutor incorpora os referidos enunciadores no texto.  

Dessa forma, a análise sobre o caderno especial do jornal O Tempo, busca 

identificar e classificar os enquadramentos utilizados nas reportagens e como é feita a 

gestão de pontos de vista, a partir do gerenciamento de fontes, termos axiológicos 

utilizados e até as vozes que foram ocultadas, uma vez que “o silenciamento é o sinal da 

tentativa de institucionalização de um sentido, do literal” (MOREIRA, 2007, p. 326). 

Assim, de modo geral, observa-se que o caderno foca na questão ambiental. Esse 

enquadramento, com fontes especializadas e carência de depoimentos pessoais, com termos 

axiológicos que remetem a causas naturais, demonstra o ponto de vista escolhido e 

defendido pelo veículo, que considera sua magnitude nacional, principalmente em relação 

ao ecossistema e bacia hidrográfica, com suas consequências.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O pano de fundo teórico deste trabalho se baseia em quatro questões principais: o 

conceito de acontecimento; a gestão de pontos de vista; a noção de enquadramento de 

notícias; e os estudos de discurso midiático de Charaudeau. 

Para realizarmos o estudo acerca da cobertura jornalística sobre o rompimento da 

barragem é preciso, primeiramente, classificá-lo como um acontecimento, dimensionando 

sua importância tanto midiaticamente quanto pessoalmente na vida dos envolvidos. Para 

tanto, recorramo-nos ao conceito de acontecimento e a aplicabilidade no nosso estudo, 

considerando-o como valor-notícia e, mais que isso, como fato de alto impacto na 

sociedade como um todo. 

Na obra “Renascimento do acontecimento”, Dosse (2013) trabalha a definição e 

classificação do acontecimento em diversas perspectivas, principalmente a histórica e a sua 

relação com a midiatização. Citando Ricoeur (1991), o autor classifica o acontecimento em 

três níveis de abordagem: o acontecimento infrassignificativo; ordem e reinado do sentido, 
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no limite não acontecimental; e a emergência de acontecimentos suprassignificativos, 

supersignificantes.  

O primeiro evoca a descrição do fato, aqui representado pela cobertura jornalística 

informativa, que responde às perguntas básicas do lead3 jornalístico; o segundo é o 

momento da narrativa do acontecimento, como construção dele, explicando as possíveis 

causas, envolvidos e consequências esperadas. Essa característica também está presente nos 

nossos objetos de análise, entendendo a cobertura da tragédia como, a primeiro momento, 

de forma descritiva e, com o decorrer do tempo e de novas evidências e narrativas 

construídas, a explicação acerca do acontecimento; já a terceira abordagem se inscreve no 

campo interpretativo, retomando o acontecimento como emergência, atribuindo a ele um 

“supersignificado”.  

Dessa maneira, a cobertura jornalística em análise abarca as três abordagens do 

acontecimento, na medida em que descreve, explica e o interpreta. É importante ressaltar, 

também, a classificação de acontecimento como histórico “a partir do momento em que ele 

produz efeitos e é dimensionado conforme a importância daquilo que ele provoca” 

(DOSSE, 2013, p. 185). Nessa perspectiva, a tragédia pode ser classificada como 

acontecimento histórico na medida em que produziu diversos efeitos que foram retratados 

pela imprensa, dimensionando suas consequências e efeitos ambientais, antropológicos e 

evenemenciais. 

Dosse (2013) estabelece, ainda, a relação entre linguagem e acontecimento. De 

acordo com o autor, o acontecimento só existe quando é nomeado, sendo detectável a partir 

de seus vestígios discursivos, já que “é a mediação que garante a materialização do sentido 

da experiência humana do tempo” (DOSSE, 2013, p. 186). Nessa linha de classificação, 

Bretas (2012) acredita que 

a linguagem é parte essencial da construção da realidade, permitindo expressões 
sobre o acontecimento de modo a compreendê-lo e conduzir as ações que buscam 
as regularidades. Por sua dimensão constitutiva, permite-nos a compreensão de 
nossa identidade, construindo-a na sua objetivação. As narrativas dos 
acontecimentos dizem sobre os sujeitos em interação, expondo suas identidades e 
construindo suas subjetividades, ao objetivá-las (BRETAS, 2012, p.77-78). 

 

                                                           
3 O lead é, normalmente, o primeiro parágrafo de uma notícia, em que se busca responder a seis perguntas 
básicas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. 
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Para compreender como se dá essa relação da linguagem com o acontecimento, é 

importante considerar a questão da identidade e do lugar do sujeito, já que a construção do 

acontecimento se dá pelos discursos que o propagam. Assim, “nós os alcançamos por 

intermédio de sua dimensão simbólica, que se manifesta pela linguagem” (BRETAS, 2012, 

p. 68). É nesse contexto que se insere a narrativa jornalística, responsável pela construção e 

divulgação do acontecimento.  

Motta (2012) considera a narrativa jornalística como um jogo de coconstrução da 

realidade. Assim, para fazer análise do enunciado narrativo, deve-se voltar a atenção para a 

performance dos sujeitos inscritos na narrativa, no enunciado, não na enunciação, já que 

esta não pode ser reproduzida. A narrativa, então, situa o acontecimento dentro de um 

contexto histórico e temporal, atribuindo-o um significado, portando-se “como mediação 

que leva em conta o acontecimento, mas também a relação ativa de quem a escreve” 

(DOSSE, 2013, p. 186).  

É importante ressaltar a intrínseca relação entra o acontecimento e as mídias, pois, 

de acordo com o autor,  

as mass media participam plenamente da própria natureza dos acontecimentos 
que elas transmitem. Cada vez mais, é através delas que o acontecimento existe. 
Para ser, o acontecimento deve ser conhecido, e as mídias são de maneira os 
vetores dessa tomada de consciência. (DOSSE, 2013, p. 260) 

 

Situar o acontecimento nas mídias é de fundamental importância para nosso estudo, 

pois, assim, podemos estabelecer a relação que os produtos midiáticos fazem com o 

acontecimento relatado. Essa aproximação também é trabalhada pelo autor, ao afirmar que 

“informação contemporânea aproxima consideravelmente o acontecimento das massas que 

tomam conhecimento do mesmo e tem a impressão de participar dele” (DOSSE, op. cit). 

 Dessa forma, ao citar os estudos de Pierre Nora (2006), Dosse retoma a crítica entre 

a midiatização e a realidade, ao lembrar que “o acontecimento midiatizado não é mais 

garantia do real, pois é a midiatização que o constitui” (NORA, 2006, apud DOSSE, 2013, 

p. 263). 

 

2.1 Enquadramento e a gestão de pontos de vista 
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Para trabalharmos a noção do enquadramento e a forma com que os veículos 

midiáticos podem gerenciar os pontos de vista a partir daquele, é interessante também 

compreender como as mídias agenciam as deliberações e realizam o tratamento e 

apresentação das fontes por meio de palavras, espaços e interesses. Para tanto, tomamos 

como base dois autores para teorizar a gestão dos pontos de vista a partir das fontes 

utilizadas: Maia (2008), que trabalha diretamente a relação entre a mídia e a deliberação; e 

Rabatel (2013), com o conceito relacionado ao enunciador e sua relação com o locutor, 

conforme trataremos a seguir. 

Em seus estudos, Maia (2008) apresenta cinco indicadores da deliberação mediada4. 

No entanto, dois deles parecem-nos mais adequados para nosso trabalho, a saber: i) 

acessibilidade, para saber quem ganha acesso aos canais de mídia, sendo objeto das 

narrativas jornalísticas, que aponta o grau de inclusividade dos diferentes atores no debate 

midiático; ii) identificação e caracterização dos interlocutores, para saber como se dá a 

identificação destes atores, com papeis institucionalmente definidos. 

Maia (2008) exemplifica a narrativa jornalística, com discursos relatados diretos e 

indiretos, indicando apoio (ou aversão) ao que está sendo retratado. A autora sinaliza que 

“enquanto algumas vozes ganham proeminência, outras são marginalizadas nas narrativas 

midiáticas” (MAIA, 2008, p. 107). Tal gestão de vozes é ponto crucial em nosso estudo, 

visto que o veículo estudado, a partir dessas reflexões teóricas, reafirma seu 

posicionamento a partir do protagonismo de determinadas fontes em detrimento de outras.  

O posicionamento do veículo pode ser observado, também, pela escolha das 

palavras utilizadas na narrativa construída. Mais que recursos coesivos, os léxicos 

referenciais denotam pontos de vista. Assim, a escolha lexical não pode ser entendida como 

um mero “sorteio” em uma lista de itens, mas como determinante na tomada de posição a 

partir do enquadramento escolhido. Dessa forma, palavras com papeis anafóricos denotam 

ponto de vista e a subjetividade do sujeito produtor do discurso. O léxico, então, ocupa uma 

posição variável, flexível, abandonando o aspecto unidirecional e estável, firmando-se 

como posições enunciativas. 
                                                           
4Os outros indicadores são: iii) utilização de argumentos, que utiliza a razão, em um aspecto mais crítico-
racional; iv) reciprocidade e responsividade, com possibilidade de diálogo/debate, a partir da interação; v) 
reflexividade e revisibilidade de opiniões, com a possibilidade de mudança de opinião a partir dos argumentos 
apresentados, em um processo de aprendizagem. 
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as formas nominais referenciais, como estratégias de referenciação, 
desempenham papel importante para a construção do ponto de vista, porque sua 
seleção lexical aponta para uma instância discursiva ou centro de perspectiva – o 
narrador/personagem – a partir do qual o fato é apreendido e os objetos de 
discurso apresentados (KOCH e CORTEZ, 2015, p. 34) 
 

Em um trabalho anterior, Koch (2005) já defendia a roteirização dessa construção 

do ponto de vista do leitor a partir da escolha lexical e caminhos indicados pelo jornalista 

na reportagem. Mesmo levando em consideração a mudança do papel do receptor e de 

como ele absorve a mensagem, essa premissa nos é importante para compreender o papel 

ideológico da reportagem e das seleções que são feitas e utilizadas no decorrer do texto.  

Essa gestão de vozes e o discurso midiático estão inscritos em uma cena de 

enunciação, considerando a presença do enunciador/locutor no discurso que representa. 

Dessa forma, baseado em Benveniste (1970), Rabatel (2013) considera que a referência 

pela exterioridade carrega duas características complementares que marcam a construção 

do sujeito enunciante: (i) o sujeito integrado à referência, que reflete o ponto de vista a 

partir do modo de apresentação dos referentes dos objetos do discurso; e (ii) os pronomes 

refletem seu próprio emprego, refletindo o ponto de vista  a partir da inscrição do sujeito 

em seu discurso. Assim, “a referenciação dos objetos do discurso está articulada com a 

maneira como o locutor/enunciador se posiciona em seu discurso” (RABATEL, 2013, p. 

25), como acrescenta: 

O locutor, responsável pelo enunciado, faz existir, através deste, enunciadores 
cujos pontos de vista e atitudes ele organiza. E sua própria posição pode se 
manifestar seja porque ele assimila a um ou outro desses enunciadores, tomando-
o como representante, seja simplesmente porque ele escolheu fazê-los aparecer e 
sua aparição é significativa, mesmo se ele não se assimilia a eles (DUCROT, 
1984, p. 205 apud RABATEL, 2013, p. 32) 

 

Dessa maneira, o autor defende que o ponto de vista pode ser expresso de forma 

direta, ou indireta, por meio de itens lexicais selecionados, atribuindo maior 

responsabilidade ao enunciador e como o locutor incorpora os referidos enunciadores no 

texto. Koch e Cortez (2015) concordam com o autor ao afirmarem que “a análise das 

formas nominais possibilita investigar as relações entre locutor e enunciador no discurso, o 

que caracteriza fundamentalmente a expressão do ponto de vista” (KOCH e CORTEZ, 

2015, p. 37). 
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Tais definições e abordagens também encontram espaço, e fazem reverberações, na 

noção de enquadramento. É por meio de seu estudo que buscamos compreender como a 

mídia aborda os temas propostos com base na análise do conteúdo político dela, 

aprofundando as esferas da produção e da recepção, inseridas no contrato de comunicação5. 

O primeiro paradigma a ser quebrado nessa situação é a imparcialidade midiática. 

Considerar a mídia apenas como “fonte de informação”, passada de forma objetiva, é 

ignorar o papel do sujeito na instância da produção, que carrega valores e opiniões que 

perpassam na produção daquele conteúdo, agregando pontos de vista e subjetividade na 

informação. Assim, Charaudeau (2015) pondera que “a instância midiática institui-se num 

‘meganarrador’ compósito” (p. 157), levando em consideração a fonte, o repórter e o 

veículo, determinando a encenação a ser retratada.  

No campo da Comunicação, os enquadramentos determinam a produção de notícias, 

que definem e constroem a realidade a partir de determinada visão. Assim, as notícias “são 

um recurso social cuja construção limita um entendimento analítico da vida 

contemporânea” (TUCHMAN, 1978, p. 215 apud PORTO, 2004, p. 79). Nesse contexto, o 

enquadramento, entendido como uma “ideia central organizadora”, é um modo de organizar 

o discurso através de práticas específicas, construindo uma determinada interpretação dos 

fatos.  

É nesse sentido que Charaudaeau (2015) afirma que a notícia opera com um real 

construído, a partir do filtro de um ponto de vista. Ou seja, não é o retrato puro e bruto do 

acontecido, mas sim um recorte a partir da visão e interpretação do fato. Dessa maneira, o 

ponto de vista pode ser expresso de diversas formas, desde a escolha de uma foto 

representativa até o posicionamento mais declarado. Assim também trabalha Cortez (2013), 

com os postulados da análise enunciativa dos textos midiáticos, a partir do conceito de 

gestão de pontos de vista de Rabatel.  A autora defende que “o ponto de vista resulta do 

agenciamento de perspectivas que se manifestam no texto por procedimentos variados” 

(CORTEZ, 2013, p. 298).  

O ponto de vista do outro é identificado não apenas pelo dizer assumido, mas 
também através do dizer e de percepções atribuídas pelo produtor do texto a 

                                                           
5 Charaudeau (2015) explica como ocorre o contrato de comunicação social sob a ótica discursiva a partir das 
duas instâncias presentes nele, o produtor e o receptor, partindo do pressuposto de que “todo discurso depende 
das condições específicas da situação de troca na qual ele surge” (p. 67). 
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outros enunciadores. Através de um mecanismo textual-discursivo, o locutor 
apreende e apresenta os objetos de discurso para fazer valer seu ponto de vista em 
meio ao ponto de vista de outros enunciadores (CORTEZ, 2013, p. 294) 
 

Dessa forma, a autora conclui que a representação desses pontos de vista tem 

finalidade argumentativa, já que o diálogo entre tais vozes “se estabelece a partir de 

saberes, percepções, comportamentos e atitudes, que identificam um ou mais enunciadores” 

(p. 309). Portanto, é fundamental sabermos quem está sendo representado e quais as fontes 

usadas para a realização dessa representação. Para tanto, retomamos as ideias de 

Charaudeau (2015), no que tange à escolha das fontes utilizadas. O autor acredita que tais 

preferências são partes da orientação do ponto de vista e determinantes no enquadramento 

dado.  

É nesse sentido de enquadramento e orientação ao que se busca assimilar o que 

Emediato (2013) trabalha. Para ele, o sentido de um enunciado, então, passa a ser os 

encadeamentos discursivos que ele evoca, não a informação que ele traz. Ou seja, a 

produção de sentido é provocada a partir dos efeitos esperados a partir dessas escolhas e 

dos enquadramentos utilizados, incitando o leitor a seguir o ponto de vista defendido pelo 

veículo, de forma implícita no corpo da matéria, se identificando com o público.  

Partindo do conceito de acontecimento, a gestão dos pontos de vista, e o 

enquadramento de notícias, que se dá a partir desses itens já trabalhados, chegamos ao 

estudo do discurso midático em si, principalmente no que tange à produção e redação de 

notícias, principal corpo de análise deste trabalho. Aqui, consideraremos sua definição a 

partir dos conceitos de Charaudeau (2015). De forma resumida, para o autor, a notícia é o 

conjunto de informações que se relaciona a um mesmo espaço temático, com caráter de 

novidade, proveniente de uma determinada fonte, podendo ser diversamente tratado. A 

localidade depende, também, da forma de tratamento da notícia.  

As mídias estão presas a esses dois imaginários que determinam dois tipos de 
público: aqueles que se apegam à aldeia (a imprensa regional, com a caça, a 
pesca, a política local, os fait divers que envolvem as pessoas do local) e aqueles 
que sonham com o planeta (a imprensa nacional, com a política interna e externa, 
os esportes, os acontecimentos sociais) (CHARAUDEAU, 2015, p. 137) 

 

Considerando essas definições de Charaudeau, neste trabalho, pensamos que o 

jornal O Tempo se enquadra na categoria de “identidade planeta”, ainda que veicule 
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matérias sobre o local (o que permite o enquadramento também em “identidade aldeia”), 

mas sob uma perspectiva mais generalista, não de maior identificação.  Ainda de acordo 

com as classificações de Charaudeau, a seleção do que a mídia escolhe retratar se baseia na 

configuração de acontecimento seguindo critérios internos (de acordo com princípios de 

saliência do próprio veículo) e externos. No caso analisado, então, o rompimento das 

barragens surge como acontecimento externo, sendo classificado como “acontecimento-

acidente” (CHARAUDEAU, 2015, p. 138), já que tem o caráter inesperado de factualidade. 

 

3 DESCRIÇÃO DO CORPUS E ANÁLISE 

O caderno especial do jornal O Tempo tem o título “Um adeus ao rio Doce”, 

acompanhado da foto de um rapaz que segura um peixe morto, sendo a cor marrom, 

referente à lama, a predominante na foto e plano de fundo. Já à primeira vista, então, 

percebe-se que o tema central do caderno é a destruição ambiental, abordando, pois, a 

morte do rio Doce, atingido pela lama despejada pelo rompimento da barragem. O foco da 

foto, apesar de apresentar o rosto do menino, é no peixe morto, que está em primeiro plano. 

Tais características podem ser observadas, também, na primeira página do caderno especial, 

que funciona como um editorial6, pois apresenta o jornal que se segue. No texto, o veículo 

se apresenta distante fisicamente dos locais com o uso dos advérbios de localização como 

“ali”, em destaque na fala da repórter, e dos verbos de movimento como “acompanhou” e 

“foram”, indicando o percurso que a reportagem do jornal fez para produzir o material. É 

enfatizado o tamanho da tragédia, dimensionando a extensão dela, que cruzou o estado de 

Minas Gerais até chegar ao mar, no Espírito Santo. Dessa forma, delimita que, apesar de 

apresentar, também, histórias de pessoas atingidas. 

Para esta análise, escolheu-se duas reportagens representativas da edição, 

entendendo que ela se divide em dois grandes temas, onde a primeira parte versa sobre a 

tragédia e seus impactos diretos e a segunda sobre as consequências a longo prazo e 

possíveis soluções e saídas para recuperação do meio ambiente. 

                                                           
6 Ver CÂMARA, 2016. 
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Figura 1 "O amargo do rio doce" é a reportagem que abre o caderno especial 

A primeira reportagem leva o título de “O amargo do rio Doce” e aborda a 

destruição do rio sob a perspectiva pessoal de um pescador, apesar de focar no meio 

ambiente. Em tom emotivo, a fala em destaque do personagem da matéria lamenta a morte 

do rio, dizendo que acabou, eliminando, também, a esperança de voltar a pescar ali, 

descrevendo a emoção ao relatar o depoimento. A única fonte dessa reportagem é o 

pescador Antônio José Fernandes, da população ribeirinha de Resplendor/MG. O texto 

aborda a relação do morador com o rio, mostrando a profunda dependência da região pela 

pesca e agropecuária, ligadas às águas do rio Doce. O tom emotivo dos relatos do 
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personagem remete às lembranças e da vida que levava no local, em uma relação pessoal e 

de família, admiração e respeito ao que se construiu_ e que agora era destruído. No entanto, 

ao se referir ao rompimento da barragem, já no segundo parágrafo do texto, a repórter 

utiliza a palavra “acidente”, ao retomar o termo. Como vimos, termos axiológicos de papeis 

anafóricos exercem forte influência na gestão de pontos de vista que se deseja expressar e 

defender (KOCH e CORTEZ, 2015). Ainda tomando como base teórica a ideia de 

“encapsulamento” das autoras, é relatada uma comparação com uma enchente ocorrida em 

1979, como forma de naturalização da tragédia, ainda que aborde a “ganância humana” 

como principal causa, não citando, em nenhum momento, os nomes das empresas e suas 

respectivas responsabilidades socioambientais em empreendimentos e casos como esse. O 

sentimento descrito em todo texto sobre a morte do rio é de dor e sofrimento, mesmo 

quando se refere ao trajeto que a lama percorreu, em uma personalização do meio ambiente, 

mas principalmente quando se trata das pessoas que dependiam dele para sobreviver. Como 

ilustração, são utilizadas duas fotos, como “antes e depois” de a lama passar pelo local e 

destruir o rio. Na primeira é possível ver a alegria do personagem pela esperança de 

continuar pescando, ao exibir alguns pescados, com o rio azul ao fundo. Na outra, o 

pescador posiciona-se em sinal de luto e respeito, sem o fruto do seu trabalho, com o rio 

marrom ao fundo. 

 

Figura 2 Foto do pescador velando o rio fecha a matéria 
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A segunda metade do caderno especial se dedica a outras histórias ligadas ao rio 

Doce, resgate histórico sobre tragédias semelhantes, cobrança por punição e o que pode se 

esperar do futuro aos moradores e aos rios. A relação do rio com a literatura é o principal 

foco da reportagem “Histórias de águas doces”.  

 

Figura 3 "Histórias de águas doces" mostra a relação do rio com a literatura 
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Nela, importantes obras literárias, cujo tema é o rio Doce, são elencadas, 

demonstrando a relação pessoal que se estabelece entre moradores de cidades banhadas por 

ele com o curso d’água, que se eternizam em poemas, músicas e histórias. Como exemplo, 

a reportagem cita a obra de Ziraldo, Carlos Drummond de Andrade, Geny Vilas-Novas e 

Rubem Braga. Ao fazer tal recorte, também aborda a dor pela morte do rio e estabelece a 

relação dele com a empresa Vale, também responsável pela barragem rompida, 

exemplificando que o “amargor vindo da mineração” já é antigo e previsto. A foto 

ilustrativa é de um trecho do rio com águas azuis, pedras, montanhas e o céu limpo, 

esboçando a inspiração que provoca.  

Logo abaixo do texto, aparecem três fotos dos responsáveis pela cobertura do 

próprio jornal, em um texto assinado por toda essa equipe. Assim, os repórteres relatam 

como foi a cobertura, o que sentiram ao realizar o trajeto do rio, em uma aproximação com 

a situação. No entanto, demarcam-se distantemente do rio Doce, ao afirmarem que não 

imaginaram que teriam “esse contato tão próximo” com ele. Apesar desse distanciamento, 

mostram-se solidários e testemunhas das tristezas que presenciaram e que afetaram as 

populações às quais visitaram e conheceram. Ao enfatizar no tamanho e profundidade da 

tragédia e da dor sentida pelas vítimas, os repórteres creditam o valor da memória dada à 

cobertura afirmando que nunca esquecerão tais momentos e sensações.  

 

Figura 4 Repórteres contam sobre a produção do caderno 
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Dessa forma, observamos, de modo geral, que o caderno do jornal O Tempo foca na 

questão ambiental, mesmo que retrate algumas das vítimas da tragédia. A maioria das 

fontes utilizadas são relacionadas ao meio ambiente, além de outras oficiais, como de 

órgãos públicos e de prefeitura. Apesar de firmar posicionamento crítico em diversos 

momentos e considerar a tragédia como maior desastre ambiental do mundo, o jornal ainda 

utiliza a palavra “acidente” ao retomar o acontecimento e relacioná-lo a outros casos de 

rompimento de barragens. As imagens ilustram mais a paisagem e os ambientes naturais 

dos locais atingidos, com raras exceções de destaque para pessoas_ ainda que não sejam as 

vítimas diretas. Esse enquadramento ambiental, com fontes especializadas e carência de 

depoimentos pessoais, com termos axiológicos que remetem a causas naturais, demonstram 

o ponto de vista escolhido e defendido pelo veículo, ainda que indiretamente. No quadro 

abaixo, apresentamos um breve resumo analítico da cobertura do jornal O Tempo. 

 

Quadro 1: Resumo analítico da cobertura do jornal O Tempo. 

REPORTAGEM TEMA 
GESTÃO DE 

VOZES 

ÍNDICE DE 
SUBJETIVIDADE 

- TERMOS 
AXIOLÓGICOS 

TRATAMENTO 
DE IMAGENS 

LEITURA 
CONOTATIVA 

O amargo do 
rio Doce 

Destruição do 
rio (sob a 
visão de um 
pescador) e a 
relação do 
personagem 
com ele 

Antônio José 
Fernandes, 
pescador 

"Acidente" como 
termo anafórico 

"Antes e depois" 
do rio, "alegria x 
tristeza" no 
semblante do 
personagem 

Apesar de utilizar uma 
vítima indireta da 
tragédia, dando um 
tom pessoal e 
sentimental à 
abordagem da 
destruição do rio, o 
texto ainda utiliza o 
termo "acidente" para 
caracterizar o 
rompimento da 
barragem e o compara 
a uma enchente, de 
ordem natural, mesmo 
que responsabilize a 
"ganância humana" 
pelas tragédias 
descritas. 
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REPORTAGEM TEMA 
GESTÃO DE 

VOZES 

ÍNDICE DE 
SUBJETIVIDADE 

- TERMOS 
AXIOLÓGICOS 

TRATAMENTO 
DE IMAGENS 

LEITURA 
CONOTATIVA 

A tragédia de 
todos os 
tempos 

Destruição do 
meio 
ambiente 

Coordenador 
do Projeto 
Manuelzão; 
Coordenador 
do Laboratório 
de Gestão 
Ambiental de 
Reservatórios 
da UFMG; 
Coordenadora 
da Fundação 
SOS Mata 
Atlântica. 
Fontes 
secundárias: 
ambientalista; 
presidente de 
colônia de 
pescadores; 
pescador. 

rio "maltratado" e 
"resiliente". 

Paisagem do rio 
afetado pela 
lama, peixes 
mortos. 

Dimensiona a tragédia 
em relação ao impacto 
no meio ambiente, 
com influência na 
cadeia alimentar e 
perdas irreversíveis no 
ecossistema. As fontes 
reiteram o prejuízo 
ambiental da tragédia. 

Um rio que 
passou em 
minha vida 

Destruição do 
rio Doce (sob 
a ótica da 
população 
diretamente 
afetada) 

Comerciante; 
três pescadores; 
um agricultor 

Dicotomia entre 
vida e morte, 
passado e futuro, 
relacionando o 
antes e o depois da 
tragédia, causada 
pela "lama de 
rejeitos" 

Dois pescadores 
olhando o rio 
marrom, tomado 
pela lama de 
rejeitos. 

Evidencia o trabalho 
realizado pela equipe 
no acompanhamento 
do trajeto do rio e 
mostra o impacto na 
vida de pescadores e 
de agricultores que 
vivem pelas atividades 
relacionadas ao rio 
Doce. 

Silêncio de um 
canto sagrado 

Visão dos 
índios Krenak 
sobre a 
tragédia 

Índio Krenak "morre rio, 
morremos todos". 
Empresa Vale é 
citada, mas palavra 
"acidente" é 
utilizada.  Rio 
como relação 
pessoal, a qual os 
índios "velaram" 

Indígenas com a 
lama ao fundo 

Mostra a relação 
pessoal e sentimental 
entre os índios Krenak 
e o rio Doce, que 
recebe outro nome e 
hino de reverência, 
tamanha identidade e 
identificação. 
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REPORTAGEM TEMA 
GESTÃO DE 

VOZES 

ÍNDICE DE 
SUBJETIVIDADE 

- TERMOS 
AXIOLÓGICOS 

TRATAMENTO 
DE IMAGENS 

LEITURA 
CONOTATIVA 

O caminho da 
lama 

Mapa 
indicando o 
caminho 
percorrido 
pela lama 

Prefeitos de 
Governador 
Valadares, 
Aimorés, Baixo 
Gandu; 
Ministro da 
Interação 
Nacional. 

Termos mais 
utilizados: 
devastada, 
impacto, afetada, 
prejudicados, 
atingidos, tragédia. 

Infográfico com 
fotos que 
ilustram os 
municípios 
indicados no 
mapa, mostrando 
o rio e o cenário 
de destruição. 

Indica os locais por 
onde a lama passou e 
os consecutivos 
impactos causados. 

Depois do 
choque, a luta 

Trabalho do 
Instituto 
Terra, que 
pratica o 
reflorestamen
to nas regiões 
do rio Doce. 

Sebastião 
Salgado, 
fotógrafo e 
idealizador da 
ONG 

Termos mais 
utilizados: 
desastre, 
destruição, dor, 
agonia, devastação. 
Samarco figura 
como a 
responsável pela 
barragem rompida. 

Foto do 
personagem, com 
plantas ao fundo, 
em primeiro 
plano 

Aborda a relação 
pessoal com o rio e a 
importância do 
trabalho de 
reflorestamento que 
contribui para a 
recuperação e o 
desenvolvimento do 
rio. 

Histórias de 
águas doces 

Relação do 
rio com a 
literatura 

Apresenta as 
obras de Carlos 
Drummond de 
Andrade, Geny 
Vilas-Novas, 
Rubem Braga e 
Ziraldo. Na 
segunda parte, 
depoimento dos 
repórteres 
Bárbara 
Ferreira, 
Lincon 
Zarbietti e 
Robson Santos. 

"Amargor vindo da 
mineração", 
indicando a 
responsabilidade 
das empresas e o 
temor antigo e 
previsto. 

Foto do rio 
limpo, 
representando a 
inspiração 
artística, e, 
abaixo, fotos dos 
rostos dos 
repórteres do 
jornal. 

Relaciona o rio à 
memória e objeto de 
inspiração para 
escritores. O 
depoimento dos 
repórteres demarca 
certo distanciamento 
da realidade do rio 
Doce, mas demonstra 
o envolvimento 
sentimental pela 
cobertura e a tragédia 
visitada. 
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REPORTAGEM TEMA 
GESTÃO DE 

VOZES 

ÍNDICE DE 
SUBJETIVIDADE 

- TERMOS 
AXIOLÓGICOS 

TRATAMENTO 
DE IMAGENS 

LEITURA 
CONOTATIVA 

Por que não há 
aprendizado 

Resgate 
histórico de 
outros 
rompimentos 
de barragem 

 

Doutor em 
Engenharia 
Minera e 
professor da 
Escola de 
Minas da 
UFOP; 
Pesquisador do 
Grupo de 
Estudos em 
Temáticas 
Ambientais da 
UFMG; 
Professor e 
coordenador do 
Centro de 
Pesquisas 
Hidráulicas e 
Recursos 
Hídricos da 
UFMG. 

 

Classificação das 
outras tragédias 
como "acidentes". 
Rompimento da 
barragem 
considerado 
"inevitável", 
naturanlizando-o, 
em comparação à 
morte. Tragédia 
considerada como 
"erro" 

Foto da igreja da 
comunidade de 
Gesteira, com 
metade atingida 
pela lama. 

Aborda aspectos 
técnicos da atividade 
mineradora e a 
necessidade de 
fiscalização e 
licenciamento 
ambiental para a 
prática. Relaciona, 
também, interesses 
econômicos das 
empresas e do 
governo, o que 
responsabiliza-los. 

Segurança veio 
após punições 

Rompimentos 
de barragens 
no mundo 

Pesquisador da 
UFRJ e 
coordenador do 
Instituto 
Virtual 
Internacional 
de Mudanças 
Globais; 
professor de 
geografia da 
UFMG; 
coordenadora 
da rede das 
águas da 
Fundação SOS 
Mata Atlântica. 

Palavra "acidente" 
usada duas vezes 
como termo 
anafórico. 
Classificação da 
tragédia como "o 
maior acidente do 
mundo" 

Foto da tragédia 
no México, 
retrato de um 
pescador e 
infográfico. 

Relaciona os 
interesses político-
econômicos e a grande 
dependência do setor 
da mineração no 
Brasil. Sugere maior 
fiscalização e 
engajamento da 
opinião pública, 
passando a 
responsabilidade e o 
papel de cobrança à 
população, isentando 
as responsabilidades e 
erros das empresas. 

Quem vai pagar 
a conta? 

Cobranças 
das 
indenizações 

Professor em 
Direito 
Ambiental; 
Pesquisador da 
UFMG; 
Secretário de 

Foco no desastre 
ambiental, 
posicionamento 
crítico mais 
incisivo 

Foto de Bento 
Rodrigues 
destruído. 

Apesar de se 
posicionar mais 
incisiva e criticamente 
em relação à tragédia, 
não questiona a 
responsabilidade das 
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REPORTAGEM TEMA 
GESTÃO DE 

VOZES 

ÍNDICE DE 
SUBJETIVIDADE 

- TERMOS 
AXIOLÓGICOS 

TRATAMENTO 
DE IMAGENS 

LEITURA 
CONOTATIVA 

Estado de Meio 
Ambiente do 
Espírito Santo 
e de Minas 
Gerais; 
pronunciament
o oficial da 
Presidenta 
Dilma; Ibama; 
Ministério do 
Meio 
Ambiente; 
Prefeito de 
Mariana; 
Promotor de 
Justiça. 

empresas acionistas, 
citadas na matéria, 
além de trazer 
depoimentos com 
abordagem ambiental, 
esquecendo-se do lado 
humano envolvido na 
tragédia. 

Recuperação 
será lenta, 
longa e cara 

Recuperação 
do rio Doce e 
arredores 

Coordenador 
do Projeto 
Manuelzão; 
coordenadora 
da Fundação 
SOS Mata 
Atlântica; 
Instituto Terra; 
Coordenador 
do 
Gesta/UFMG 
(todas as fontes 
utilizadas em 
reportagens 
anteriores) 

 

"Dano ambiental", 
"efeitos 
catastróficos", 
"tragédia 
ambiental". Utiliza 
a palavra 
"acidente" como 
termo anafórico. 
Responsabiliza 
poder público e 
cobra 
monitoramento da 
população. 

Fotos do rio 
antes e depois da 
tragédia e de 
personagens 
retratados na 
matéria 

Indica possíveis 
soluções e a esperança 
da recuperação do rio. 
Mas quase isenta a 
responsabilidade da 
empresa ao apontar a 
falha da fiscalização 
como principal causa 
da tragédia. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, pudemos observar como se dá a gestão de pontos de vista a partir das 

escolhas lexicais, as fontes utilizadas e o enquadramento dado a determinado 

acontecimento, considerado como tal a partir da midiatização dele. Dessa forma, vimos 

que, ainda que de maneira naturalizada, os termos axiológicos podem demonstrar o 

posicionamento ideológico-político do jornal, partindo do pressuposto de que as palavras 

não são escolhidas nem utilizadas ao mero acaso. 
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Assim, percebemos que a cobertura do jornal O Tempo, seja pela condição de 

produção, seja pela abrangência do veículo, além de outros possíveis fatores que podem 

influenciar nessa questão, foca nas consequências e alcances ambientais às quais a tragédia 

tomou. A partir das escolhas lexicais, podemos perceber a naturalização da tragédia com 

termos anafóricos retomando a palavra “acidente” e com a relação a outras tragédias 

ambientais, mas que foram causadas por fatores naturais. Além disso, observamos, também, 

a inserção da equipe na cobertura e a respectiva representação dela, em detrimento ao maior 

destaque às vítimas diretamente atingidas, principalmente locais do subdistrito de Bento 

Rodrigues, que foi destruído com o rompimento da barragem da Samarco. 

Como parte de uma pesquisa maior, o artigo buscou fazer um recorte da cobertura 

midiática impressa em relação ao referido acontecimento. Acreditamos na importância e 

relevância de se realizar pesquisas nessas áreas que buscam refletir a prática jornalística, 

sobretudo em relação a grandes acontecimentos como esse, não deixando que a principal 

tragédia socioambiental do país passe despercebida pela sociedade e pela Academia, dando 

luz a questões humanitárias e sociais, valorizando o poder e a importância da pesquisa 

acadêmica inserida em uma sociedade plural. 
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