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Resumo 

O artigo parte de uma análise da cobertura televisiva do crime socioambiental em 

Mariana, decorrente do rompimento da barragem da mineradora Samarco, em 2015; 

para pensar algumas tensões provocadas pelo silenciamento do sofrimento causado pela 

diáspora africana no Brasil. Como chave de leitura, recorreremos ao conceito de 

diáspora nos Estudos Culturais pós-coloniais (Hall, 2000; Gilroy, 2001) em diálogo com 

teóricos que pensam a memória num nível individual (a partir dos estudos de Freud) e 

social (Pollak, 1989; Todorov, 2000; Zelizer, 2008, Buck-Morss, 2011). Levantaremos 

questões a respeito da violência produzida a partir de relações sociais e políticas 

racistas, escondidas na negação da branquitude na mestiçagem (Sovik, 2009). Um 

processo que envolve a ação ativa dos discursos produzidos pelo telejornalismo de 

massa, que espetaculariza o risco como global no comércio de sensações, e despolitiza a 

luta por igualdade racial diante de crimes socioambientais. 
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I. Introdução 

Um dos maiores desafios em se pensar o telejornalismo de hoje e de ontem é observar, 

em meio à profusão de estímulos, o que se afirma por meio do não-dito. Perceber as 

tensões da cultura refletidas nas brechas do discurso do espetáculo é esvaziar-se dos 

excessos e se abrir ao sensível. Em meus estudos sobre telejornalismo e aquilo que se 

chama de tragédia ambiental, passei a me interessar pelo silenciamento provocado pelo 

excesso de certezas e previsões sobre passado, presente e futuro em coberturas 

jornalísticas televisivas que se estendiam por dias, construindo, inflando e exaurindo 

determinado acontecimento. O que se afirma quando se nega?  

Ouvir o silêncio não é uma novidade nas ciências humanas e sociais – a começar 

com a psicanálise e a interpretação do silêncio como ato de resistência na clínica e as 
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posteriores discussões que vislumbram não apenas o processo de construção da 

subjetividade humana por meio da memória e da narrativa; mas também como essa 

dinâmica pode ser interpretada em nível social – os esforços para se ouvir vozes 

dissonantes, as histórias dos oprimidos, memórias subterrâneas
3
; e quais as 

consequências dos silenciamentos sociais para a dinâmica da cultura.   

A ideia deste trabalho nasceu dentro desta compreensão de que é possível 

perceber tensões das relações sociais de um grupo por meio do que não se diz, 

realizando uma interpretação de memórias e de histórias silenciadas; daquilo que esse 

grupo – na maioria das vezes motivado por valores culturais dominantes – força a 

esquecer. Adiante, veremos como não existe esquecimento efetivo de um acontecimento 

traumático vivido e que o esquecimento é uma forma de memória que pode produzir 

sofrimento, ressentimento, ódio e violência na duração. Como explicaremos, a 

“contraviolência” advinda do ressentimento coletivo é compartilhada por sociedades 

diaspóricas
4
, que talvez não tenham elaborado socialmente (verbalmente e 

publicamente) traumas causados pelos desenraizamentos, castigos físicos, 

aprisionamento, castração de prazeres e afetos. Algo que nos leva à necessidade de 

compreender o contemporâneo fora de uma perspectiva eurocêntrica do mundo. 

Para tanto, partiremos de uma análise do que se diz nas entrelinhas da profusão 

narrativa da “tragédia de Mariana”, ainda que essa análise seja breve e se constitua mais 

como um conjunto de impressões iniciais do que de hipóteses, propriamente ditas. O 

que ocorreu em 2015 em Mariana parece ter sido uma violência prevista pelo cálculo do 

risco da construção e manutenção da barragem do Fundão, ignorada por possíveis 

decisões de intensificação na extração de minério de ferro, mesmo quando se reduziu o 

investimento em segurança do trabalho. O que endossa a perspectiva de que o Brasil, 

bem como outros países do Atlântico negro (em alusão ao conceito de Paul Gilroy, 

2001), não é atravessado por uma necropolítica (Mbembe, 2011) – onde a soberania do 

Estado (e suas extensões) se exerce no duo fazer morrer/deixar viver. No Brasil, bem 

como em outras sociedades que viveram a diáspora africana, a violência permeia as 

                                                 
3
 O termo “memórias subterrâneas” é utilizado por Michel Pollak em seus estudos sobre mulheres 

sobreviventes de campos de concentração na Alemanha, onde se dedicou a entender especialmente os 

silenciamentos da memória das vítimas em entrevistas de história oral. Falaremos sobre essa articulação 

mais para frente. 
4
 Conceito elaborado por Stuart Hall e discutido no âmbito dos Estudos Culturais. Pressupõe que as 

sociedades que viveram a diáspora africana mantinham uma relação dialética de trânsito cultural em 

relação ao centro-periferia, colônia-metrópole, o que as caracteriza como “sociedades de deslocamento ou 

disjunção, separadas temporal e espacialmente de qualquer coisa que pudesse se colocar ou ser 

construída, de forma decisiva, como seus lugares de origem” (HALL, 2000. p.2).  
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relações sociais e produz vítimas fatais que são desproporcionalmente negras. A cor da 

violência da necropolítica é invisível no discurso público, principalmente dos meios de 

comunicação – o que a torna, portanto, indizível
5
.  

No nosso caso de estudo, a impressão é de que a imagem do negro no espetáculo 

da notícia se constrói num duplo de vítima/culpado de tragédias vistas como naturais ou 

ambientais – deslizamentos de terra e enchentes, vazamentos e despejos de produtos 

químicos na natureza pela indústria pesada. Na trama narrativa, esses sujeitos ocupam 

um lugar de fala pré-determinado em histórias que mobilizam afetos ao banalizar o 

sofrimento do outro e prometer esperanças de um desfecho feliz.  

Na dita tragédia de Mariana, o maior desastre socioambiental do Brasil, não foi 

diferente. Cerca de 80% da população diretamente afetada pela lama tóxica da 

mineradora Samarco era negra, de acordo com dados apresentados no livro Reflexões 

sobre o desastre da Samarco / Vale/ BHP Bilinton (2016).  

Os estudos também relacionam o rompimento da barragem da mineradora a um 

efeito sistêmico de crise no modelo de mineração adotado no Brasil decorrente do 

declínio do ciclo das commodities minerais, a partir de 2012, com a queda da 

importação por parte da China: para manter o lucro dos investidores, o setor de 

mineração intensificou a produção nas minas (no caso da Samarco, o aumento foi de 

37%), diminuindo o investimento em segurança do trabalho, engenharia e driblando a 

fiscalização, com conivência do poder político (que, como fica claro na pesquisa, 

recebeu em nome dos principais partidos doações para campanhas eleitorais).  

Além disso, os estudos relacionam os crimes de mineração, especialmente o da 

Samarco, com situação de racismo ambiental
6
: já que há uma intensificação do risco em 

comunidades predominantemente negras que vivem e trabalham próximas a áreas de 

exploração mineral. Para Wanderley (2015), os indícios de racismo ambiental são 

silenciados desde os estudos de impacto ambiental anterior à construção de indústrias de 

                                                 
5
 Esse artigo segue o caminho aberto pela metodologia de análise do não-dito que levou  Liv Sovik (2009) 

a elaborar o conceito de branquitude: um valor atrelado à condição histórica e cultural do lugar do branco 

na sociedade, camuflada pela afirmação da mestiçagem como característica do povo brasileiro. Em um 

país onde todos são mestiços, ninguém é branco e não se fala de quem é negro em ambientes de mistura. 

Os valores da branquitude – o cabelo liso, nariz fino, as boas maneiras – são reforçados nos produtos 

culturais brasileiros –a música, o entretenimento, a notícia –, mesmo (e especialmente) quando não se fala 

de cor. Por isso, o valor de branquitude não se liga apenas ao tom de pele e se mantém ao longo dos anos. 
6
 Conceito que surgiu nos Estados Unidos no movimento de justiça ambiental e foi incorporado pelo 

governo federal para que políticas públicas de proteção a populações de etnias desproporcionalmente 

vulneráveis a crimes ou desastres ambientais fossem implementadas. (Moutinho-da-Costa, 2006) 
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exploração natural, sob forma de despolitizar o debate da vulnerabilidade de 

determinados grupos étnicos na avaliação de risco nas sociedades capitalistas. 

Daí a necessidade de interromper a exegese criada pelo fluxo do acontecimento 

midiático, que absorve o espectador em um tempo narrativo próprio, que se vende como 

tempo cotidiano; e se questionar a respeito da banalidade do sofrimento do outro no 

“espetáculo de sensações” (Cabral, 2006)
7
. Quem é esse outro que sofre? Por que 

sentimos que o risco dos problemas advindos com a exploração intensiva dos recursos 

naturais é global, quando na prática, afeta os mais pobres, que no caso do Brasil são na 

maioria pardos e negros? O que é dito no hiato simbólico da narrativa audiovisual? E 

como os meios de comunicação contribuem para a reiteração de estereótipos sociais na 

construção da memória coletiva que silencia vozes dissonantes? 

Minhas pesquisas ainda não dão conta de responder a todas as perguntas e nem sei 

se é essa a intenção. Mas falemos de algumas dessas categorias que podemos pensar a 

partir de uma discussão do conceito de diáspora nos Estudos Culturais pós-coloniais. 

II. Cultura, disputa e diáspora 

Para começar, pensar a diáspora é entender a cultura como um território de 

disputas, uma produção, ou uma questão de tornar-se, nas categorias de Stuart Hall 

(2000). Para Hall, as disputas que definem a globalização não devem ser interpretadas 

dentro de uma oposição binária que guiou a ciência desde o século XIX: tradição x 

modernidade, resistência x imperialismo. Mas sim dentro de uma perspectiva de 

tradução, hibridização, que permite enxergar a sobreposição de tradições e 

temporalidades em um mesmo território. Hall define o projeto colonizador que criou a 

sociedade capitalista como um processo de “tomar conta, tomar para si, controlar” 

sujeitos e seus tempos. Nas sociedades diaspóricas pós-coloniais, onde se inclui o 

Brasil, essa característica de controle e expansão de poder a partir de diversos centros 

pode ser percebida principalmente no âmbito da cultura da mídia. Uma das formas mais 

efetivas de dominação no contemporâneo.  

Nas sociedades periféricas outrora denominadas de subdesenvolvidas, o controle 

dos corpos se dá por meio do que o autor chama de um “sistema móvel de diferenças”, a 

construção do eu dentro do Outro, que se aplica às categorias de raça e gênero. É a 

                                                 
7
 Muniz Sodré mostra que no contemporâneo, a mídia cria estratégias de manipulação do sensível, 

transformando a vida em espetáculo, fazendo com que as sensações sejam a forma primeira de condução 

das ações no mundo, antes mesmo da moral. A espetacularização é “a vida transformada em sensação”  

(Cabral, 2006, p.102). 
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lógica da assimilação, tradução, hibridização que esconde as lutas diárias de 

subordinação e docilização dos sujeitos. Stuart Hall define: 

Desde o século XVI, estas temporalidades históricas e culturais diferenciais 

continuam a existir e a ser violentamente vinculadas ao tempo que se recusam a 

se tornar iguais. Suas trajetórias altamente desiguais e variáveis formaram o 

terreno do antagonismo político e de resistência cultural. (Hall, 2000. p.9) 

 

Raça, dessa maneira, não seria uma categoria científica, mas uma construção 

histórica e cultural. É categoria discursiva, em torno da qual se organizam sistemas 

políticos e sociais. A partir daí, quando Liv Sovik (2009) afirma que o conceito de 

branquitude é uma construção social, conservada pela possibilidade de inclusão de 

pessoas de cor negra, mas que possuem tal valor de branco, compreendemos melhor 

como valores hegemônicos se expandem na duração. Porque ao mesmo tempo em que 

parecem englobantes, tais valores, subjugam e menosprezam aquilo que não se deseja 

ser. No caso da dominância da branquitude, o ser negro.  

Hall tinha uma percepção interessante das identidades culturais no mundo pós-

moderno que penso que sirva de ligação para o que estamos discutindo. Para ele, essas 

identidades se constroem, respeitando as particularidades dos territórios e contextos 

específicos, a partir da impossibilidade do “voltar para casa”. Para ele, esse retorno à 

tradição e à origem é impedido de alguma forma por barreiras constantes: só se pode 

voltar ao passado por meio da linguagem e da memória e não ao território em si onde se 

construíram os mitos originais, pois esse território foi esvaziado na diáspora.  

Essa naturalização do trânsito forçado parece uma chave interessante de se pensar 

nossas questões. Vemos no discurso político e midiático – voltando a falar de 

jornalismo e televisão – a naturalização de deslocamentos de populações vulneráveis, 

majoritariamente negras. Fala-se muito em remoções por decisão política ou econômica, 

tanto no meio urbano – remoção de comunidades para a realização de empreendimentos 

público/privados, ou por impactos advindos de desastres “naturais” –, quanto no rural –

populações quilombolas e aldeias indígenas, por exemplo, sendo expulsas pela pecuária 

ou indústria madeireira. No caso de Mariana, o aterramento dos povoados de Bento 

Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira e a promessa da construção de uma 

comunidade similar em outra localidade parece a reprise de um filme que já assistimos.  

Darei dois exemplos similares. O primeiro é o caso da Vila Socó, em Cubatão, 

que pegou fogo em 1984, após um vazamento de gasolina em um duto da refinaria da 

Petrobras. Cubatão, na época, era considerada a cidade mais poluída do mundo; e Vila 
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Socó, um dos bairros mais afetado pelos dejetos liberados na natureza. Desde 1981
8
, 

encontramos menções aos problemas de saúde da população da região devido ao 

excesso de poluição, principalmente matérias que alardeiam o alto índice de mortalidade 

pré-natal. Na região mais poluída moravam 500 famílias (a maioria de trabalhadores do 

pólo industrial, que concentrava indústrias químicas e farmacêuticas), que viviam à 

espera de uma solução governamental para a situação de risco a que estavam 

submetidas.  

Realizei uma pesquisa em jornais de época, que registram o discurso do governo 

de São Paulo e da prefeitura de Cubatão de que uma nova vila seria construída em 

breve. Nunca ocorreu: o vilarejo pegou fogo no segundo maior crime ambiental do 

Brasil. Números oficiais falam sobre 80 mortes, mas cerca de 200 barracos foram 

queimados, enquanto as pessoas dormiam. O outro exemplo se trata do Morro do 

Bumba, em Niterói – que desabou após fortes chuvas que caíram sobre a região 

metropolitana do Rio de Janeiro, em 2010. A comunidade fora construída sobre um 

aterro sanitário, em terreno instável, e seu desabamento era iminente: 48 pessoas 

morreram. Cinco anos depois
9
, as mil pessoas atingidas pelo deslizamento ainda não 

possuem moradia própria, vivem sob a mesma promessa dos afetados imediatos pela 

lama da Samarco.  

Esse tipo de tradição política pode ser explicada, em alguma medida, pelo 

conceito de necropolítica defendido por Mbembe, a respeito do apartheid na África do 

Sul. O Estado escolhe quem morre e quem deixa viver. E essa decisão não discutida, 

questionada e cobrada pelos meios de comunicação de massa acaba banalizando o 

sofrimento do outro e naturalizando o não-lugar do pobre – e do negro – em suas 

narrativas que se vendem como de espelho do real. Tanto no discurso político quanto no 

jornalístico, constrói-se um lugar comum de que populações em condição de 

vulnerabilidade, principalmente minorias étnicas, podem ser realocadas, expulsas, 

retiradas de seus lugares de pertencimento – já que os lugares ocupados por elas ou 1) 

são ilegais e não as pertence a priori; ou 2) há uma razão de força maior (um desastre, 

                                                 
8
 Em outro momento, fiz um levantamento da cobertura da grande imprensa brasileira a respeito dos 

crimes ambientais em Cubatão. Analisei o Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo , O Globo e Estadão, que 

cobriram em maior ou menor escala o aumento da mortalidade infantil na região. A cada 1.000 bebês, 

segundo dados oficiais da época, 40 nasceram mortos ou deformados. E, além dessa proporção, outros 40 

acabam morrendo na primeira semana de vida. Na época, no Brasil, o maior índice de morte perinatal era 

de 28 para cada 1000. Além disso, o números de bebês deformados que nasciam na cidade era alto, porém 

não há registros oficiais sobre o assunto, apenas relatos da população local e apuração da imprensa. 
9
 Informações apuradas pelo G1, em matéria disponível online. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/tragedia-do-bumba-completa-5-anos-e-ainda-ha-familias-em-risco-no-rj.html
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um projeto político ou empresarial) que deve mover barreiras, tradições, sentidos de 

pertencimento, sem que esse movimento de expulsão seja questionado publicamente. As 

lutas de resistência não são bem-vindas: são silenciadas.   

Segundo o pensamento de Hall, as tradições dos povos que viveram a diáspora só 

podem ser encontrados por meio de narrativas de memória, já que as noções de 

território e raízes estão sempre em suspenso, assim como a temporalidade original da 

tradição, que resiste à globalização. Falemos sobre o tempo da memória.  

 

III. Sobre o não-dito: memória, esquecimento e recalque 

Não podemos pensar a memória social sem lembrar brevemente como ela 

funciona no inconsciente humano. Para isso, recorro ao breve Recordar, Repetir e 

Elaborar, um ensaio de Freud escrito inicialmente para auxiliar na modernização da 

clínica da psicanálise, que define a memória como ato do presente, construída em uma 

tensão entre lembrar e esquecer, ressaltando que os silêncios do sujeito na clínica da 

psicanálise são matéria da memória. Devem ser ouvidos e trabalhados durante a análise.  

Para Freud, “memória não é apenas o ato suposto de lembrar, também é o 

recalcamento”: o silêncio, a desarticulação e a ausência de consciência. Freud indica 

dois caminhos para o esquecimento: o das coisas que não são lembradas porque foram 

desimportantes na vida do sujeito no momento que ocorreram, ou seja, não se tornaram 

memória no momento passado evento; ou porque foram recalcados. A que se deve o 

recalque? Ele explica que qualquer fato marcante na vida de um sujeito é registrado em 

um nível mais ou menos profundo no inconsciente. Se não aparecem quando ativada a 

corrente de pensamento que naturalmente o levaria a lembrá-los, é porque estão 

encobertos por uma teia de outras lembranças que impedem o sujeito de voltar a ter 

contato a uma situação de desprazer.  

Estes acontecimentos marcantes, em vez de se manifestarem como lembrança, 

aparecem inconscientemente no comportamento presente do sujeito como ações de 

repetição; e podem ser percebidos durante a transferência, no caso da clínica. Mas a 

situação de repetição acontece também em outras instâncias da vida de um indivíduo, na 

forma de se relacionar com os outros e com as tarefas cotidianas. A lembrança recalcada 

ou traumática permanece latente (encoberta). A forma de se acessar essa lembrança e 

lidar com ela de forma amena é por meio da elaboração que se constrói na narrativa. Já 

que é por meio da linguagem que o indivíduo elabora sua experiência do tempo, 
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tornando o passado presente, tendo o futuro como expectativa. Na construção de si, ou 

de um discurso unificado sobre si mesmo, o locutor se posiciona no mundo: em relação 

a ele e em relação aos outros. Freud observa que, conforme o sujeito toma consciência 

do caminho a ser seguido para acessar o acontecimento traumático por meio da 

linguagem, seleciona ou não o que pode vir à tona. 

Se entendemos a memória humana como uma forma seletiva de acesso ao 

passado, é possível utilizar lógica semelhante para se entender as formas de acessar o 

tempo ido no âmbito social. As sociedades também lembram e esquecem, e esse 

processo é mediado por suas instituições e determinado pelas políticas de memória nos 

contextos específicos. Michel Pollak (1989), em uma breve revisão do clássico A 

Memória Coletiva, de Maurice Halbwachs, dá um passo à frente nos estudos da 

memória transposta ao nível social. Para o autor, cujos principais trabalhos discutem a 

memória de mulheres sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau 

(reforçando as suas dimensões do esquecimento e silêncio), o surgimento da História 

Oral ressaltou o caráter opressor e silenciador da história nacional ou oficial, ao 

servirem de escuta às “memórias subterrâneas” de grupos ou indivíduos oprimidos. 

Pollak mostra que desde os anos 1970 é possível não encarar fatos sociais como 

acontecimentos fixos no passado, mas como eventos que são construídos no tempo e se 

solidificam em um processo de enquadramento, realizado por instituições sociais.  

Seria necessário pensar a ligação íntima entre memória e poder. As memórias 

subterrâneas, muitas vezes, são marcadas por eventos traumáticos e, como vimos, estão 

presentes na ausência – o silêncio também é memória. Pollak observa que os silêncios 

que permeavam as narrativas de algozes ou sobreviventes de campos de concentração 

advinham da possibilidade de culpa ligada a uma lembrança comprometedora. O autor 

ressalta que o silêncio e a não elaboração do fato traumático podem levar ao 

ressentimento coletivo, uma vez que a memória tende a evocar sentimentos de 

pertencimento, estando atrelada à formação de identidade – e, por isso, se forma no 

presente, ativada por aquilo que se quer ser. 

 
A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa, 

em nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil 

dominada ou de grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que 

resume a imagem que uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e 

impor. (POLLACK, 1989, p.8). 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

Quando o silêncio dos sujeitos oprimidos é rompido e atinge o nível social, pode 

ser reivindicado e contestado, sendo portanto, no vocabulário caro à psicanálise, 

elaborado; em forma de políticas públicas de correção à possíveis injustiças e a 

posterior incorporação da reparação no discurso oficial, a ser passado às próximas 

gerações por meio da educação. Transformada em conhecimento, a experiência 

traumática vivida é narrada, ouvida, discutida e, então, pode ser superada coletivamente.  

Opta-se por não apagar ou encobrir um evento doloroso vivido e percebe-se, a 

partir de um processo coletivo e demorado que a passagem do tempo não traz 

necessariamente o apaziguamento de traumas passados. Se não elaborada, a lembrança 

traumática pode ser recalcada e voltar à tona em forma de “amargura, ressentimento e 

ódio dos dominados, que se exprimem então com os gritos da contraviolência” (Pollack, 

p.9). A aparente resignação que se atrela à imagem do oprimido esconde a força do não-

dito, as cores da violência. Esta pode ser uma chave para pensarmos o contemporâneo 

de sociedades que viveram a diáspora africana, especialmente o Brasil.  

Suzan Buck-Morss (2011) já nos deu algumas pistas do silenciamento da 

revolução do Haiti na historiografia Ocidenal, que nasceu a partir dos escritos de Hegel, 

no século XIX. Uma análise que pode ser transposta para outros casos, como a forma 

particular com que o Brasil tratou (na verdade, não tratou) a escravidão após a abolição. 

O paradoxo entre liberdade e a prática da escravidão no florescimento da modernidade 

no século XVIII e as consequências da omissão desse paradoxo na historiografia e 

filosofia ocidental para os dias de hoje é central em Buck-Morss. Para ela, a expansão 

do capitalismo ligava-se à exploração do trabalho escravo, mesmo que este modelo de 

sociedade tenha sido embasado pela filosofia iluminista. Em sua tese, ela indica que a 

especialização do conhecimento científico nas Ciências Humanas contribuíram para 

ocultar de verdades históricas frequentemente ligadas aos oprimidos. Haveria uma 

consequente naturalização da escravidão por meio de uma escrita racista do passado. 

Essa inquietação mostra que a omissão da escravidão por filósofos iluministas na 

reflexão sobre liberdade perdura. É uma herança do não-dito. Estava ali nos estudos de 

Rousseau, quando “referia-se aos seres humanos de todas as partes, mas omitia os 

africanos”: sua tristeza, sofrimento e agouro; estava também em Hegel, quando omitiu a 

influência da Revolução do Haiti na elaboração da dialética do senhorio e da escravidão, 

em A fenomenologia do espírito. Omissão perpetuada pelos estudiosos de sua obra que, 

por 200 anos, ignoraram a relação entre Hegel e o Haiti. A autora cita principalmente os 
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pensadores que realizaram uma leitura marxista de sua obra, como Lukács e Marcuse, 

que estavam pouco propensos a considerar “a escravidão real como significante”, já que 

a consideravam uma instituição pré-moderna, superada.  

Não podemos tratar a escravidão como algo superado, resolvido ou elaborado. Há 

muito foi suplantado nas Ciências Sociais o mito da democracia racial brasileira, 

fundado na ideia de que a escravidão produziu sem mágoas ou violência uma população 

mestiça e cordial, amparado nas teses de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Hollanda, 

escritas na primeira metade do século XX. Uma explicação que até hoje embasa o senso 

comum e endossa o racismo e os problemas sociais generalizados que existem em 

decorrência dele.  

No Brasil, a escravidão foi extinta no apagar das luzes do século XIX por uma lei 

que, em poucas palavras, deixou sem rumo centenas de milhares de sujeitos que não 

tinham direito à terra, ao voto, à educação e à saúde. Da noite para o dia, o Brasil 

parecia pronto para a prosperidade, para correr atrás de um futuro animador advindo do 

progresso.  

Essa pressa por afastar a imagem das nações capitalistas de uma instituição 

arcaica, violenta e desumana parece ter produzido uma espécie de esquecimento de 

reserva a respeito daquele passado tão recente. Viva na memória dos libertos e seus 

descendentes, como vêm mostrando estudos sobre memórias de cativeiro no Brasil nos 

últimos 30 anos
10

, a escravidão se reconfigurou em vozes dissonantes da cultura 

hegemônica, ecoando um passado-presente que não se desejava ser lembrado. É verdade 

que o século XX foi um período de muitas conquistas para os negros no Brasil – a 

oficialização da política de cotas nas universidades públicas, por exemplo, é uma delas. 

Mas o valor de ser negro ainda é, como vimos em Sovik (2009), menosprezado pelo 

não-dito, quando se afirma, sem se afirmar discursivamente, a branquitude. 

 

IV. Existe silêncio no looping de informação ao vivo? 

Na tarde do dia 5 de novembro de 2015, poucos minutos após o rompimento da 

barragem que despejou 40 bilhões de litros de rejeitos químicos no Rio Doce, era 

possível acompanhar ao vivo a cobertura jornalística daquilo que os media chamariam 

                                                 
10

 Destaque para os projetos desenvolvidos pelo Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade 

Federal Fluminense, coordenado pela professora Hebe Mattos, desde 1994. O LABHOI possui um acervo 

aberto com coleções de entrevistas de história oral realizadas com descendentes de escravos em diversos 

estados do Brasil. 
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de tragédia de Mariana. Na internet e nos principais canais de notícia do país, dezenas 

de informações apareciam em ritmo contínuo.  

No canal a cabo GloboNews, a apresentadora Leila Sterenberg interrompeu o 

fluxo do telejornal Edição das 18h para abrir o sinal às imagens aéreas gravadas que 

chegaram da afiliada da Globo em Minas, mostrando o distrito de Bento Rodrigues 

devastado pela lama tóxica. A lama alterou em cinco metros o nível do rio – arrastou 

tudo por onde passou. Nas imagens aéreas, era possível ver destroços e a ruína do 

vilarejo. A apresentadora repassava informações apuradas tanto pelo portal G1
11

, quanto 

pela redação e chamava, por telefone, especialistas em gestão de risco para especular 

sobre as causas e consequências da tragédia. Essas entrevistas eram também pautadas 

pela informação visual: o que a jornalista conseguia enxergar nas imagens aéreas que 

pudessem servir de munição para a entrevista ao vivo. O que parece segurar esse tipo de 

transmissão é justamente o discurso ininterrupto de repórteres, apresentadores e 

convidados, que usam todo tipo de recurso (discursivo, tecnológico, audiovisual) para 

manter no ar o tempo do acontecimento; mobilizando afetos.  

A interrupção da programação nos canais de 24h de notícia (ou mesmo em canais 

de televisão que contenham conteúdo jornalístico em sua grade) para que se inicie uma 

transmissão em looping de determinado acontecimento considerado relevante e de 

grande magnitude é uma prática que se popularizou no ocidente a partir dos atentados 

terroristas de 11 de setembro, nos Estados Unidos, como vem estudando pesquisadora 

norte-americana Barbie Zelizer. Essa quebra do fluxo televisivo ordinário não ocorre 

devido a um acontecimento qualquer, previsível na pauta jornalística, mas em 

consequência de eventos que irrompem a vida cotidiana de forma abrupta e inesperada: 

as nomeadas “grandes tragédias” (eleições e casamento da família real inglesa, por 

exemplo, são mais exceções do que regra, nesse sentido). O novo jornalismo que parece 

se instaurar nessa nova era acompanha a ampliação do mercado da informação que 

vende a hiper-realidade vivida por meio de novas tecnologias de comunicação e 

sociabilidade. Zelizer percebe que se constrói uma ilusão de que o sujeito está mais 

próximo do fato, criando uma noção muito particular de testemunho e sentimento de 

realidade. O que altera também a forma da construção da memória coletiva, já que o 

jornalismo atua diretamente na construção e cristalização de impressões de passado e 

previsões de futuro nas sociedades contemporâneas. 

                                                 
11

 Portal de notícias da Globo g1.globo.com. 
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Não é exclusivo do telejornalismo cristalizar marcos memoráveis do passado, 

eleger heróis e vilões e se esforçar para dizer o que é histórico. Ana Paula Goulart 

Ribeiro (1995) já mostrou que nos anos 1990 houve uma tendência do telejornalismo 

(exemplificando com casos do Jornal Nacional) de noticiar eventos cotidianos tendo em 

vista o que no futuro seria considerado histórico – bem como utilizar a palavra histórico 

ligado a determinada notícia que se considerava grandiosa. Tampouco é uma 

característica única do jornalismo em si – esta instituição que se baseia no ideal 

moderno de busca pela verdade, forjado nos princípios de objetividade, isenção, 

imparcialidade; pretensão que camufla no não-dito posições políticas e ideológicas. 

Barbie Zelizer, inclusive, observa que o jornalismo é uma das menos óbvias instituições 

sociais de memória, porém uma das mais efetivas (a História é outra, mas só se torna 

conhecida, debatida e assimilada, a partir do ensino ou da divulgação científica, 

portanto, quando se torna produto cultural).  

Além disso, quando escreve o presente com vistas para o futuro, o jornalismo 

também agencia o passado. Recorre, no caso da televisão, a imagens de arquivo e a 

outros acontecimentos similares durante uma cobertura. No caso de Mariana, por 

exemplo, antes de se saber detalhes do rompimento da barragem, jornalistas e 

especialistas recorreram ao último grande vazamento de resíduos  decorrente de 

problemas em indústria: despejo de substâncias tóxicas no Rio Pomba, que começou em 

uma fábrica de papel em Cataguazes, Minas, em 2003. O caso foi trazido à tona junto às 

primeiras notícias de Bento Rodrigues, na cobertura ao vivo da GloboNews. O que 

demonstra a tendência do jornalismo em determinar apreensões de presente e passado 

na memória coletiva.  

No que diz respeito à GloboNews, cujo slogan Nunca desliga reforça essa missão 

de construção do acontecimento em directo, pode-se dizer que uma das primeiras 

experiências dessa prática jornalística foi um pouco antes, em 12 de junho de 2000, com 

a cobertura do sequestro do ônibus 174
12

. Esse caso serve de exemplo para pensarmos 

este modelo de jornalismo baseado no ao vivo – que retorna em looping com 

atualizações de fatos, opiniões, impressões no mesmo dia ou nos dias que se seguem, 

cristalizando determinadas visões sobre o acontecimento, que posteriormente são 

                                                 
12

 Outras informações sobre a forma como a GloboNews se posiciona a respeito do próprio trabalho 

diante da cobertura ao vivo de acontecimentos que considera marcantes podem ser acessadas na página 

especial de 20 anos do canal: http://memoriaglobo.globo.com/mostras/globonews-20-anos/globonews-20-

anos.htm. 
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lembradas socialmente por aqueles que o co-testemunharam pela televisão a tragédia. 

Sovik (2009) observa que, ao mesmo tempo em que a mídia permite o susto criado no 

encontro da cultura dominante com o Outro, desconhecido, assustador (o estranho 

familiar, fazendo alusão a um texto famoso de Freud), também são o veículo capaz de 

apaziguá-lo. Esse apaziguamento é realizado por meio de uma narrativa de 

aproximação, humanização e banalização do sofrimento alheio, para que agencie afetos 

e amenize a dor e o medo causado pelo contato de susto anterior. Tudo construído em 

uma narrativa própria: início, clímax, fim. Heróis, vilões, gente comum.  

Uma reportagem interativa do Jornal Nacional, publicada na página do telejornal 

da internet (em diálogo com o que foi exibido na televisão), no dia que o crime de 

Mariana completou um ano, ilustra um pouco desse paradoxo do não-dito dentro de uma 

narrativa que pretende dizer, ver e ouvir tudo. A tragédia em 360º  foi feita com uma 

câmera que possibilita a visão em 360º percurso do repórter. Na página, o repórter 

justifica que seria a melhor maneira de fazer com que o espectador tenha a real 

dimensão da tragédia: vídeos interativos permitem que o internauta caminhe com o 

repórter pela rua principal de Bento Rodrigues, veja os destroços, pause, olhe mais de 

perto uma geladeira quebrada em meio à lama, no canto direito da rua, ou vire a câmera 

para o céu e veja o dia nublado. A música inquietante, a narração pausada em tom 

fúnebre: parece um cenário de guerra, ele observa. Mas o que não vemos quando a 

hiper-realidade nos assegura que vemos tudo? As vozes dissonantes, as perdas 

imateriais, a falta de esperança e de perspectiva para populações que, novamente, são 

forçadas à diáspora.  

 

V. Considerações finais 

Esse trabalho ainda não tem uma conclusão, porque permanecem ainda muitas 

perguntas. Mas, como considerações finais, considero importante levantar o caso da 

semântica do acontecimento: por que falamos sobre tragédia
13

? Tragédia no jornalismo 

é um termo muito utilizado para descrever todo tipo de problema capaz de causar 

sofrimento, comoção e assombro, no agenciamento de sensações. Tragédia geralmente 

                                                 
13

 No caso da “tragédia de Mariana”, um ano depois, em novembro 2016, o termo foi utilizado na maioria 

dos veículos de comunicação para fazer alusão ao tema: A revista Veja, no especial online “Tragédia em 

Mariana” se propôs a mostrar técnicas de tratamento de resíduo que poderiam ter impedido o desasstre; o 

Jornal Hoje da Globo, falou em “Tragédia em Mariana completa 1 ano e centenas de moradores 

protestam”; Jornal Nacional: “Protestos marcam a passagem de um ano da tragédia de Mariana, MG”, 

entre outros. 
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envolve morte não-natural – crimes bárbaros de assassinato, ou crimes ligados a 

tormentos da natureza ou provocados pela indústria. A escolha de tragédia, em 

detrimento de outros substantivos que poderiam se aplicar à situação, como por 

exemplo ‘crime’, produz significados distintos e silencia algumas tensões sociais e 

raciais.  

Porque apesar de alguns crimes socioambientais serem consequência de um 

modelo histórico de desenvolvimento predatório e de escolhas políticas e econômicas 

que fazem cálculos dentro da lógica do risco, colocando, de um lado, o lucro e de outro, 

possíveis perdas ecológicas e humanas; frequentemente eles aparecem (tanto no 

discurso científico do risco a mando de empresas, quanto no político e no midiático) 

como fenômenos naturais e, com isso, banaliza-se ainda mais as relações de 

desigualdade, racismo e poder. A insistência do jornalismo televisivo (e dos cientistas 

que dominam o cálculo da probabilidade do risco) em chamá-los de tragédia, acidente 

ou desastre, parece que desistoriciza (ainda que se tente contextualizar, explicar, 

recorrer ao passado) esses crimes, fazem talvez com que não aparentem ser fruto de 

escolhas, projetos, planejamentos. Se Susan Buck-Morss indicou a possibilidade de uma 

escrita racista do passado pela História, por meio do silenciamento da violência da 

escravidão, também é possível pensar essa dinâmica no discurso dos meios de 

comunicação, uma vez que são instituições importantes para fixar valores e marcos na 

memória coletiva.  

Parece que um dos principais pontos de silenciamento construídos a partir da 

profusão de discursos jornalísticos e do excesso de informação, no caso de crimes 

socioambientais, está relacionado à percepção do risco, à ideia de que esse tipo de 

“tragédia” pode alcançar a todos, e não de forma maior e quase exclusiva a populações 

negras e pobres. O jornalismo de massa, no espetáculo de sensações, alardeia o terror de 

modo que os sujeitos que compartilham o valor da branquitude consigam sentir, em 

alguma medida, a dor do Outro, passar pelo susto inicial causado pelo confronto com a 

violência vivida pelo Outro.  Mas o jornalismo logo apazigua esse desconforto por 

estímulos provenientes do seu próprio espetáculo.  

O problema é que a realidade das populações carentes, negras, submetidas à 

violência diária, não encontra apaziguamento nos mesmos termos. Essas populações 

podem desfrutar do prazer proporcionado por essa dinâmica do espetáculo, claro, mas a 

dor real da violência que sofrem na pele é novamente silenciada, recalcada e pode 
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retornar futuramente em uma outra configuração. Ódio? Ressentimento? A 

contraviolência produz um eterno retorno à situação de não-pertencimento, sofrimento, 

diáspora.  O ciclo se completa. 
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