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Resumo 

O presente artigo é um esboço da pesquisa em andamento da autora. Pretende-se expor              

aqui os caminhos da referida pesquisa e processos de desenvolvimento. A pesquisa            

aponta para o que o evento do rompimento da barragem de Fundão pode fazer entrever               

das particularidades do contexto de Mariana, entendendo-o enquanto acontecimento e o           

que esse pode dizer do território da cidade. Para tanto, busca-se identificar o caráter              

hermenêutico do acontecimento, as possibilidade e novos horizontes, presentes tanto no           

universo das narrativas que o acontecimento aciona, quanto na experiência dos sujeitos            

que vivenciam o evento.  
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1 Introdução 

Antes de qualquer início, preciso dizer os caminhos que me levaram a querer refletir              

sobre a mineração e o que essa atividade significa para a cidade de Mariana. Devo              

advertir que o que pretendo tecer aqui são mais observações do que constatações.             

Observações essas que atravessam o meu cotidiano nessa cidade que parece ser uma             

síntese das coisas todas, assim como toda cidade o é, cada qual com suas              

particularidades e que podem me aproximar do meu objeto.  

Preciso dizer também do meu amor pela fala e, assim, pela palavra. Do meu afeto por                

esse universo sensível que é a palavra. E, apontar que um dos caminhos para essa               

inquietação foi observar diálogos no cotidiano, nas conversas das pessoas nas esquinas            

das ruas, na preocupação se a Samarco vai voltar a operar, nos comentários da “vida               

boa”, que os atingidos diretamente pela tragédia, passaram a ter… 

No caminho para casa subo a Dom Silvério, primeira rua a dar acesso à Mariana. Antes                

da expansão da atividade minerária na região, na década de 1970, era por ali que as                

pessoas chegavam e saiam da cidade. É preciso descansar na metade do morro na Praça               

Minas Gerais, lugar que atravesso em meu percurso pelo menos quatro vezes e vejo,              

diariamente, a mesma cena: turistas que encenam estar amarrados em um pelourinho            

que fica no centro da Praça. E toda vez que vejo essa cena eu olho, reclino o corpo,                  

inclino a cabeça e torno a postura anterior de recuo. Essa cena diária do meu cotidiano                

me revela o que Michel de Certeau nos faz refletir em A Invenção do Cotidiano.  

Tomar o mundo como linguagem, a partir desse cotidiano é perceber também a             

dimensão estética e ética desse cotidiano, lugar de prática e intervenção. Entender essa             

relação do ser social com o mundo e de como inventamos, todos os dias, nosso               

cotidiano é entender a relação do Texto e Leitor, essa relação que se dá pela linguagem,                

linguagem aqui tomada como ação e não apenas como sistema. E são essas ações diárias               

que apontam essa dimensão estética e ética desse cotidiano. 

Foi a partir da observação desse cotidiano que essa pesquisa emergiu. E,            

particularmente, como o acontecimento do dia cinco de novembro de 2015 gerou nesse             
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território instabilidade. A barragem de Fundão que já existia desde a década de 1970,              

quando a Samarco começou suas operações em Mariana, continua existindo até hoje.            

Ela, de certa forma, já acontecia nessa localidade e continua acontecendo nesse            

território. O acontecimento do rompimento da barragem acionou uma série de narrativas            

que tentavam transpor esse acontecimento através da linguagem. Sendo massivamente          

noticiado pela mídia, de local à internacional, a primeira semana pós-rompimento teve            

diversas ressonâncias, como aponta Filipe Lago (2016). No entanto, a questão que se             

desenha nessa pesquisa é como o acontecimento pode, através do seu caráter            

hermenêutico, refletir a relação que a cidade de Mariana tem com a atividade             

mineradora. Como pode o acontecimento contribuir com a compreensão das relações           

territoriais e identitárias, e dos desdobramentos que essa ruptura gera no território dessa             

complexa cidade. E como os processos de produção de sentidos se dão a partir de               

processos comunicacionais cotidianos que se configuram a partir de temporalidades e           

constroem a memória nesse território.  

“A Samarco sabia disso! A Samarco sabia que isso ia acontecer aqui e aconteceu!” 

O título que abre essa parte do presente texto foi retirado da fala de um vídeo que                 

circulou na internet na ocasião do rompimento da barragem de Fundão. No vídeo em              

questão, um morador de localidades atingidas pela lama, denuncia a Samarco em sua             

fala, e em seguida tem sua entrevista cortada pela repórter e pelo cinegrafista de uma               

equipe de telejornalismo da Globo Minas. Esse vídeo só circulou e teve visibilidade             

porque alguém que presenciava a cena se indignou, começou uma gravação e a             

disponibilizou no espaço online. 

Para além de possibilitar novos horizontes e narrativas, a intenção de colocar essa fala              

que nomeia esse subtítulo é apontar o caráter de durabilidade do acontecimento. Antes             

mesmo de a barragem de Fundão romper, ela já acontecia nesse território, e ela continua               

acontecendo. O rompimento da barragem de Fundão está presente e é uma junção de              

uma série de construções cotidianas. 

E a fala do morador no vídeo que diz que a “Samarco sabia que isso ia acontecer”                 
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evidencia as narrativas que o acontecimento aciona. Que o acontecimento é o tornar-se,             

como explicita Louis Quéré, em Entre o facto e o sentido: a dualidade do              

acontecimento. O acontecimento aqui, que só existe porque é narrado. E esclarece seu             

próprio passado, na medida em que visibiliza que o território de Mariana experimenta             

historicamente a atividade minerária. Que essa compõe a construção do seu imaginário            

coletivo, da sua historicidade e de seu contexto sociopolítico.  

O acontecimento, assim, sugere uma interpretação, rompe com a normalidade, a partir            

do momento em que o acontecimento acontece resgata o passado desse. E as narrativas              

que tentam explicar esse acontecimento, organizam também a experiência desses          

sujeitos. A experiência, aqui, não é um fenômeno de conteúdo, mas de tempo. O              

acontecimento nos coloca de frente a nosso mundo e assim da experiência. E a realidade               

segue seu curso enquanto é narrada. Discurso como lugar onde o acontecimento se             

configura em sentido.  

Acontecimento: entre rupturas, territorialidades e identidades 

Os conceitos que conduzem este presente texto tem a pretensão de introduzir a pesquisa              

de dissertação da autora e remetem a interação da comunicação com diversos campos             

do saber. Como aponta Muniz Sodré, em a A ciência do comum, que ao posicionar a                

comunicação no centro das relações e interações humanas, nos indica o momento em             

que vivemos. A forma que experimentamos o tempo, cada vez mais acelerado, como             

descreve Sodré, subscreve que a velocidade não é um mero fenômeno físico, mas uma              

transformadora dependência entre as relações contemporâneas, a aceleração se tornou,          

assim, o valor maior do socius dos nossos tempos.  

Na centralidade das nossas relações, situa-se a comunicação instantânea, simultânea e           

global que refaz virtualmente a geografia do nosso mundo, deslocando os sujeitos e os              

objetos de seus lugares tradicionais, desestabilizando as interações humanas e          

demandando novas formas de inteligibilidade. Relacionando esse contexto ao objeto          

que essa pesquisa investiga: o acontecimento do rompimento enquanto revelador das           

relações desse território, fez-se necessário nos aproximar do conceito de acontecimento.           
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Entendendo as particularidades da pesquisa que se tece, que propõe apreender o            

percurso histórico do rompimento da barragem.  

Pretende-se aqui entender o acontecimento e as narrativas que ele aciona e o que elas               

dizem do contexto de Mariana, de sua formação sócio histórica, da violência estrutural e              

histórica presente nesse território e também de resistência. Como essas narrativas que            

acionam um passado sempre presente e o discurso da relação que a cidade tem com a                

atividade minerária, dizem de uma voz social que ultrapassa a da mídia, ainda que              

atravessada por ela? 

Para tanto é preciso primeiro percorrer um caminho que aponte para problemas do             

tempo e da historicidade. Uma vez que a discussão conceitual terá significativa            

relevância para a escrita do trabalho final, propõem-se articular os conceitos e autores             

de forma consistente para, dessa maneira, construir uma abordagem sólida que seja base             

para a estruturação da práxis metodológica e análise das informações colhidas a partir             

das entrevistas e grupos focais que serão propostos na tessitura da pesquisa. Com o              

propósito de contribuir para os estudos da comunicação e as questões pragmáticas do             

tempo no nosso campo de pesquisa. Abaixo detalha-se o marco teórico, o modo como              

os conceitos serão vinculados e os principais autores que pretende-se utilizar na redação             

final de dissertação.  

O acontecimento 

Tempo e espaço são fundamentais para compreender o acontecimento, e ele o é,             

implícita ou explicitamente, palavra-chave em qualquer pesquisa e narrativa         

historiográfica, sendo tomando em diversas pesquisas como objeto e/ou como categoria           

conceitual. No campo da história, o acontecimento é um marco para orientar e descrever              

o tempo e épocas. A partir do acontecimento, narrativas são construídas e um passado é               

retomado e ressignificado. Para um aporte teórico da análise aqui proposta, utiliza-se a             

definição conceitual desenvolvida por Foucault, que denomina acontecimento como         

disputa de outra estabilidade, de sentidos e significados. Isso, porque, como aponta            

Zizek em Acontecimento (2017), o acontecimento pressupõe ruptura. É o acontecimento           
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algo que nos afeta, que promove instabilidade e aciona disputa. Ainda, na perspectiva             

de se aproximar do conceito de acontecimento, entendendo que ele precisa ser narrado             

para o ser, conforme demonstra Koselleck ele pode “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 central e incorporado pelas práticas jornalísticas. Ainda que            

o objeto de pesquisa deste presente texto não seja a cobertura jornalística do             

rompimento da barragem de Fundão, mas sim como as narrativas que esse            

acontecimento aciona nesse território dizem desse contexto, traçar a perspectiva do           

acontecimento para o Jornalismo parece pertinente, já que ao longo da pesquisa a             

cobertura será fonte. Entendendo que os processos comunicacionais e sociais          

atravessados nesse território são influenciados pela mídia, ainda que ultrapassem ela.  

Para a prática jornalística os acontecimentos são centrais no processo de construção da             

notícia. Ao narrar os acontecimentos, selecionando e dando forma a partir do texto (em              

qualquer plataforma), o jornalismo confere aos acontecimentos sentidos. Diversos         

estudos apontam para a relação do acontecimento e jornalismo e defendem a mídia             

como instituição central na vida humana. Dessa forma, o acontecimento só existiria            

quando narrado e descrito pela mídia.  

No entanto, como apontado, a mídia tem sim um papel relevante na produção e              

reprodução de sentidos, mas não se pode ignorar a dimensão existencial do            

acontecimento e o compreender como um produto construído, apenas. Eduardo          

Meditsch (2010) critica a má utilização do conceito de construção social da realidade,             

proposto por Peter Berger e Thomas Luckmann (2010). Para Meditsch, o jornalismo é             

sim um ator significante para a construção social da realidade, no entanto não é o único                

nem o principal ator dessa construção. 

Acontecimento, espaço público e a emergência de sujeitos políticos 

Pretende-se perceber aqui o espaço público a partir do acontecimento, entendendo como            

o acontecimento, ao causar uma ruptura no tempo e espaço, propõe uma reorganização             
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dos sujeitos nesse espaço. E como o rompimento da barragem de Fundão, proporcionou             

através de uma cartografia de experiências dos sujeitos que constroem diariamente essa            

cidade, uma busca por outra estabilidade. Busca-se, assim, identificar a noção de que o              

acontecimento forma o sujeito, a partir do acontecimento perceber as leituras e            

possibilidades de leitura que emergiram a partir do rompimento da barragem de rejeitos             

de Fundão.  

Compreender o acontecimento enquanto uma categoria conceitual e de análise e           

articular as questões de experiência do tempo também se fazem necessárias na pesquisa             

que se tece. No sentido de entender como se articulam o acontecimento, a experiência e               

a comunicação. Para Koselleck (2006), a modernidade é um espaço específico           

determinado pelo que o autor chama de aceleração (radical) do tempo. E essa aceleração              

causa uma instabilidade. Experimentamos, para Koselleck uma sobreposição das         

experiências do tempo, presente, passado e futuro. E a temporalidade é justamente a             

forma como subjetivamos nossa experiência com o tempo. A temporalidade hoje tem            

uma dupla relação das categorias históricas de “espaços de experiências” e “horizontes            

de expectativas”. 

O diálogo que se tenta traçar aqui entre essas duas categorias históricas têm como fio               

condutor a preocupação em discutir como se dá às relações que as pessoas mantêm com               

o seu tempo, buscando examinar os vínculos entre tempo, indivíduo e vida social,             

acentuando, principalmente, as diferenças existentes entre uma vivência orientada pela          

perspectiva do futuro, característica da modernidade, e outra que, centrada no momento            

contemporâneo, na perspectiva de Hartog (2014) e Gumbrecht (2010), que indicaria o            

nascimento de uma nova ordem do tempo. Na perspectiva de refletir o que esses autores               

propõem da emergência de um novo tempo social dominante de novas formas de             

manifestação da individualidade, elementos esses que caracterizam o surgimento dessa          

nova ordem.  

Para esses autores o tempo presente tem uma sobreposição da nossa experiência com o              

tempo onde passado e futuro se tornam pouco presentes na nossa experiência. De             

maneira sucinta o que os autores propõem diz respeito de que haveria uma crise              
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epistemológica, no sentido de representações do real, onde a experiência é reduzida            

apenas à narrativa e o sentido da presença, inerente à experiência humana não é mais               

convocado. Dessa forma, pretende-se reivindicar, para além da narrativa que esses           

atores estabeleceram do e pelo acontecimento do rompimento da barragem de Fundão,            

as dimensões da experiência e das produções de presença e sentido, a partir do que               

Gumbrecht propõe em Nosso amplo presente (2015). 

Experiências do tempo 

A proposta da pesquisa que se tece é uma tentativa de promover a reflexão acerca dos                

momentos de ruptura histórica, atendendo à diversidade e pluralidade das inquietações e            

tradições teóricas, da pesquisadora e de sua orientação. A preocupação com uma            

temporalidade histórica quebrada, a qual é uma expressão do mal-estar causado pela            

narrativa histórica do progresso, enfatiza as ideias de descontinuidade e de           

singularidade como sintomas das rupturas históricas.  

Neste contexto, insere-se a discussão sobre a natureza destes episódios, sobre suas            

potencialidades e sobre os imaginários sociais construídos em torno deles. A partir desta             

preocupação teórica nos interessa abordar, mais especificamente, as seguintes linhas de           

exploração teórica: de uma parte, interessa a reflexão acerca do ponto de quebra da              

continuidade histórica, concebido por alguns autores como acontecimento,        

especialmente no que concerne a sua definição, sua inteligibilidade e o método para             

pensar. Para a reflexão acerca desta aresta, propõe-se a perspectiva de Acontecimiento            

de Slavoj Zyzek (publicado inicialmente em 2014), no qual o autor explora a construção              

da categoria acontecimento como manifestação imprevisível e “sem-causa”, assim como          

as chaves para compreendê-la. Paralelamente e em diálogo com esta discussão, busca-se            

Daniel Bensaïd, no texto Tiempo histórico y ritmos políticos (publicado em 2007, no             

colóquio Pensar com Marx, repensar Marx), no qual o acontecimento é entendido à luz              

de determinações histórico-concretas e a partir da consideração do tempo histórico           

como tempo político-estratégico. 

Parece imprescindível a relação do tempo histórico com a discussão latino-americana.           
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Tratado com um forte viés de universalidade, a temporalidade foi hegemonicamente           

conceituada a partir do território europeu, demonstrando que as aplicações          

teórico-conceituais beiram a um mecanicismo superficial. Nesse sentido, é importante          

dar voz a Enrique Dussel e suas considerações acerca da transmodernidade. Sua            

tentativa de desconstrução do eurocentrismo como ideologia universal traz um          

importante acúmulo para se pensar a ruptura e o acontecimento por meio de um olhar               

próprio latino-americano. 

Temporalidades 

A Temporalidade, conceito caro ao Programa de Pós- Graduação que se inclui a             

pesquisa que se tece, supõe a subjetivação do tempo e do espaço, uma descrição do que                

é o tempo social, de como a história se constitui. Esse caminho é essencial para               

compreender como tempo e espaço são fundamentais para a construção das           

representações sociais. O tempo histórico, como indica Koselleck, em Futuro Passado,é           

marcado por momentos nos quais se tem maior determinação no que são os sentidos. É               

a história essa relação sempre tensa entre ser e devir. 

A partir desse texto foi possível entender o diálogo entre "espaço de experiência" e              

"horizonte de expectativa". Que entre o vivido e as experiências de leitura existe uma              

disputa de narrativas. Essa análise será fundamental para compreender que a partir da             

experiência vivida se lê e age no mundo e que esses processos são contínuos e               

imbricados das experiências de leitura. E é na experiência narrada onde a disputa             

acontece, é a narrativa essa potência na tessitura da intriga e, onde, se evidencia as               

disjunções de tempos e espaços, desigual presente nos sujeitos e na narrativa. É a              

tessitura o gatilho que ativa a construção de sentidos. Tempo cronológico coexiste com             

o tempo da alma, tempo humano acontece através do narrado, da narrativa.  

Nesse sentido, tempo, acontecimento, narrativa, memória e história são fundamentais          

para a pesquisa que se tece, para se entender que os sujeitos/atores se movimentam são,               

assim, depositório de memórias. O tempo é narrado através do espaço e o espaço é               

narrado através do tempo. Paul Ricoeur, quando trabalha com a narrativa ele diz que ela               
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só existe, porque existe o que a gente chama de uma pré-figuração, que é uma               

compreensão do real, aquilo que de fato acontece, que está relacionado à experiência e o               

que vem depois. E é com esse mote se inicia a reflexão para a construção e aproximação                 

da pesquisa que se tece, quais são as relações do rompimento da barragem de Fundão               

com o que veio antes e com o que está por vir? Como o acontecimento provoca uma                 

ruptura da realidade, especificamente no território de Mariana, e aciona assim outras            

narrativas?  

Como os diversos grupos universitários, GTs, congressos, seminários, A Sirene, Um           

minuto de Sirene, Acolher, Justiça sim, Desemprego não e tantos outros projetos,            

grupos, produções comunicacionais surgiram a partir desse acontecimento, indicam um          

espaço de disputa, resistência e construção de solidariedade? O desejo aqui é de situar a               

pesquisa na discussão acerca desses lugares transformados em espaços. Entender como           

o passado persiste no presente e também como a experiência vivida faz o agir e a leitura                 

de mundo. Que é a experiência narrada, o espaço da intriga, onde essa tessitura              

acontece, no tempo e no espaço, instalando esse espaço de disputa e partilha do              

sensível, organizando assim esses sujeitos políticos que intervém e transformam o           

espaço público. 
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