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Resumo 

O estudo tem como objeto o poder da estética do acontecimento jornalístico sobre a 

comoção pública no caso do derramamento de lama da Samarco Mineração em Mariana 

(MG). O objetivo geral é verificar a relevância da diversidade da imagem para o interesse 

jornalístico, analisando a inserção do acontecimento no Jornal Nacional e avaliando o 

quanto a estética favorece a repercussão do acontecimento, sob uma perspectiva da 

história do presente e da memória. Os procedimentos metodológicos são estudo de caso 

exploratório em uma análise qualiquantitativa do tempo de cobertura do acontecimento 

no telejornal, entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016. Inferimos que a cobertura foi 

sustentada devido à própria gravidade do acontecimento e aos desdobramentos do fato, 

mesmo sem novidade estética, contrariando as características do telejornalismo. 

Palavras-chave: estética; jornalismo; acontecimento; Jornal Nacional; rompimento 

barragens Mariana (MG). 

 

Introdução 

 O desenvolvimento da radiodifusão brasileira contribuiu para a integração 

nacional e para as plataformas que possibilitam o trabalho jornalístico. A televisão, 

principalmente, carrega essa potencialidade, mas ainda concentra os números de 

audiência de forma isolada e desigual ao longo de 70 anos no sistema de 

telecomunicações da Rede Globo, em geral, e no Jornal Nacional, em particular. 

 Posta essa situação, é importante ressaltar que a plataforma telejornalística pouco 

se modificou nesse mesmo período, visto que, mesmo as pequenas mudanças, sejam no 

cenário, na logo marca ou no âncora da bancada, mexem com os ânimos não apenas dos 

telespectadores, mas da própria mídia que acaba classificando esse tipo de situação como 

notícia. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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 A técnica televisiva resiste até hoje porque funciona em uma linguagem que 

atende a uma demanda estética complexa uma vez que, “a notícia tem sido a articulação 

simbólica que transporta a consciência do fato a quem não o presenciou” (LAGE, 1979, 

p. 33). A matéria de telejornal assume o desafio de compor um texto, um áudio e uma 

imagem em sintonia, operando recursos cognitivos e simbólicos de maior absorção e que 

o jornal impresso dispensa. 

 Esse tratamento dos fatos seria a condição potencial da plataforma telejornalística, 

no entanto, as experiências concretas recentes e mesmo as mais pioneiras mostram que o 

jornalismo da televisão adota muitas vezes o chamado jornalismo declaratório que coloca 

no âncora os discursos das fontes, não as exibindo, justamente num espaço em que a 

imagem e o som, no caso as vozes, são importantes para caracterizar o veículo noticioso. 

Mas o desafio continua sendo o que Leal (2009) retira dos próprios manuais de 

telejornalismo: levar o telespectador para dentro do acontecimento implica em mostrar os 

fatos do mundo. Neste caso, a sua marca distintiva é a de expor imagens, particularmente 

aquelas capturadas pelas câmeras. “A tevê certamente complexifica a visibilidade para 

além de um ato mecânico do olhar ou da “força das imagens” (LEAL, 2009, p. 129).  

Quando se fala em formato ou plataforma televisiva, é importante perceber o 

potencial envolvimento mais amplo dos níveis de sensações provocadas. Isso não quer 

dizer que a tevê emociona mais do que ler um texto no jornal ou na revista ou ouvir o 

rádio, até porque podemos ter o entendimento de que o texto da tevê, auxiliado por som 

e imagem, condiciona o olhar e a imaginação para um conjunto de visualidade delimitado 

e o texto do papel daria a oportunidade de ampliar as sensações sobre o acontecimento. 

 Importa para esse estudo o poder da estética do acontecimento jornalístico para 

afetar a comoção pública no caso do derramamento de lama da Samarco Mineração em 

Mariana (MG). Amplamente abordado pelo Jornal Nacional, o rompimento das barragens 

gerou uma provocação estética de origem nacional inédita. Partimos da perspectiva que 

o jornalismo constrói, do ponto de vista cognitivo, o tempo presente e a história utiliza os 

registros jornalísticos para decifrar e classificar os eventos históricos. Por isso, o objetivo 

geral é verificar a relevância da diversidade da imagem para o interesse jornalístico e para 

a continuidade da cobertura ao longo de três meses, analisando a inserção do 

acontecimento no Jornal Nacional e avaliando o quanto a estética favorece a repercussão 

do acontecimento de forma qualiquantitativa. 
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 Os procedimentos metodológicos utilizam o estudo de caso exploratório, tendo 

como corpus as 86 matérias veiculadas no período de 06 novembro de 2015 a 08 fevereiro 

de 2016, monitorando o tempo de cobertura do acontecimento no telejornal e o tempo de 

uso das imagens dos estragos causados pela lama nas mesmas matérias analisadas. 

 

Instabilidades no acontecimento jornalístico de Mariana (MG) 

Um dos casos mais recentes que envolveu o apelo estético e o trabalho em 

conjunto entre comunicação organizacional e equipes jornalísticas foi o rompimento da 

barragem de resíduos de minério de ferro da Samarco Mineração, em 5 de novembro de 

2015, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O acontecimento chamou a atenção não 

apenas pela magnitude, mas também sobre como a assessoria daquela empresa atuou nos 

acontecimentos4.  

O episódio despejou um volume excessivo de rejeitos tóxicos inviabilizando a 

vida ao redor do Rio Doce, comprometendo o abastecimento hídrico da região, afetando 

os afluentes até a foz do rio no Oceano Atlântico. Impressiona também a desvinculação 

do acidente com o nome da empresa e a imediata relação com a localidade, destruindo 

não apenas o ambiente físico, mas deixando uma mancha simbólica no nome da cidade, 

que deveria estar também na marca Samarco. 

Com essas inquietações, o presente artigo elenca aspectos a partir de uma 

abordagem ética, estética e conceitual sobre acontecimento jornalístico. Não há como 

abordar o desastre ambiental de Mariana sem tratá-lo como um acontecimento. Um 

acontecimento que possui, segundo Antunes et al (2011), uma anterioridade lógica e 

cronológica em relação à cobertura. Para isso, os estudos sobre acontecimento acessados 

nas contribuições de Antunes et al (2011) permitem perceber que “o jornalismo 

desenvolve mecanismos e formas tracionais para responder às demandas de sentido dos 

acontecimentos que narra, gerando, com isso, a notícia como acontecimento e lugar de 

experiência para os seus públicos (p. 27)”. 

Ainda sobre isto, Antunes et al (2011) afirmam que a partir do acontecimento 

ocorre o acontecimento jornalístico que também se difere do acontecer cotidiano, pois 

dentro do acontecimento existe um processo dinâmico de textualização, com a 

instabilidade do significado dissociando conteúdo, texto e contexto.  

                                                 
4 Ressaltamos que a pesquisa em andamento no mestrado preocupa-se em encontrar os conflitos entre 

comunicação organizacional e jornalismo no domínio do discurso do acontecimento jornalístico e este 

artigo aponta resultados parciais do caminhar dos estudos indissociável da memória e da estética. 
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A textualização envolve o que o autor confere de trama ilocucionária que afeta a 

exterioridade da cobertura, de forma que os emissores influenciem uns aos outros 

emissores concorrentes na construção do discurso. 

Ao falar do jornalismo na televisão, Pierre Bourdieu (1997) sugere a preposição 

de que as escolhas que se produzem na televisão são escolhas sem sujeitos, da qual aludi 

a circulação circular da informação. Dessa forma, segundo o autor:  

“A parte mais determinante da informação, isto é, a informação sobre a 

informação5 que permite decidir o que é importante, o que merece ser 

transmitido, vem em grande parte dos outros informantes. E isso leva a uma 

espécie de nivelamento, de homogeneização das hierarquias de importância 

(BOURDIEU, 1997, pp 35-36). 

 

Esse caráter homogêneo das informações dada pelos veículos é classificado por 

Bourdieu como uma evidência total àquilo que tem prioridade e está atrelado ao ciclo de 

fenômenos notáveis para serem produzidos jornalisticamente imprensa. 

 A observação feita por Genro Filho (2012) colabora para o entendimento que a 

pesquisa em profundidade quer alcançar quando distingue jornalismo de imprensa: 

“A imprensa é o corpo material do jornalismo, o processo técnico do jornal – que 

tem sua contrapartida na tecnologia do rádio, da TV, etc. – e que resulta num 

produto final, que podem ser manchas de tinta no papel ou as ondas de rádio 

difusão. O jornalismo é a modalidade de informação que surge sistematicamente 

destes meios para suprir certas necessidades histórico-sociais que expressam uma 

ambivalência entre a particularidade dos interesses burgueses e a universalidade 

do social em seu desenvolvimento histórico”. (GENRO FILHO, 2012, p. 182). 

 

Essa distinção compreende que o entendimento sobre a imprensa pode ser 

caracterizado pela grande mídia dominante, pelas empresas de comunicação, a serviço do 

capital como diz Genro Filho, e sobre o jornalismo como a própria atividade intelectual 

diária técnico-metodologicamente sistematizada. 

 

Sentir a história do presente 

Durante a cobertura do acontecimento do porte do rompimento das barragens de 

Mariana, o jornalista estava diante de algo imensurável, as apalavras eram incapazes de 

descrever o que nem se conseguia ver. A dimensão do estrago foi muito maior do que se 

pôde calcular e essa repentina tragédia causa não só o desconforto, como também perturba 

o sistema de expectativas ao não se ter previsibilidade sobre as condições ambientais. 

                                                 
5 Grifo original. 
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Pontes e Silva (2010) destacam que o historiador deve imaginar o momento 

passado revivendo a subjetividade dos atores participantes daquele evento com o objetivo 

de transformar em texto presente a singularidade do acontecimento do passado. Esse 

desafio do historiador é o exercício diário do jornalista, um profissional que reconta as 

histórias do presente, unido os fatos, conferindo os materiais de que dispõe para remontar 

o acontecimento. É a materialização estética do sentir e presenciar sem estar lá, é a 

partilha de vivências reproduzidas por terceiros e não de experiências concretas. 

Os mesmos autores consideram, por isso, que o limite entre o acontecimento e a 

sua explicação se dá na construção do discurso que almeja uma ética e uma estética de 

aproximação com o ideal para se tornar verdadeiro, ao passo que permanece prezo à 

realidade, repleto de abordagens distantes da verdade e de reprodução de vivências 

terceirizadas usadas para construir o acontecimento jornalístico. 

No mesmo caminho, as autoras Benetti e Freitas (2015) apontam que o 

discurso jornalístico assume um lugar diferenciado, entre todos os discursos, 

devido ao seu estatuto de compromisso com a verdade. O desafio e a responsabilidade do 

jornalismo com a memória também são apontados: 

Em meio ao desafio de compreender a realidade e a dinâmica dos 

acontecimentos, a narrativa jornalística é um lugar de memória. Grandes 

acontecimentos narrados pelo jornalismo causam impacto, geram 

consequências, marcam os sujeitos emocionalmente e registram, em suas 

memórias, onde eles estavam, com quem partilharam a experiência 

daquele momento e o que sentiram (BENETTI; FREITAS, 2015, pp. 172-

173). 

 

Nesse entendimento, concordamos que a construção da memória é formada por 

uma rede difusa que é enredada pela história e pelo jornalismo e pode ser constituída por 

documentos e lembranças, nesse caso compondo uma memória do jornalismo e da mídia. 

Voltamos ao potencial do telejornal em provocar os sentidos, explorado na 

introdução, pois trata-se de entender as diferenças e congruências entre memória e 

imaginação. Dada por Ricouer (2007) apud Benetti e Freitas (2015), a imaginação está 

direcionada ao campo do fantástico, da ficção e do irreal, a memória é posicionada como 

a realidade anterior, anterioridade que constitui a marca temporal. No campo da história, 

surge marginalizada as estórias que trazem causos misturando ficção, contra a corrente 

da história que traria a realidade tangível. Posto que isso é reconhecido por autores como 

Benjamin quando desafia a olhar para a história a contrapelo e rever os discursos oficias 

que fundam a história destinada ao canto dos vencedores. Ou seja, muito do que é fantasia 
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ou ficção alimentado provocado na estória também pode ocorrer na história. E esse 

paralelo com o jornalismo é justamente para questionar se ao provocar a imaginação e 

produzir fantasias, especialmente nos telejornais, não seja a possibilidade mesma de estar 

mais perto da verdade. Não se quer reter aqui nenhum juízo de valor por duvidar se a 

história ou o jornalismo utilizam técnicas para compor a realidade a partir de um discurso 

de imaginação e ficção, mas ao contrário: que isso pode indicar a aproximação com o 

estatuto da verdade. 

Por isso, concordamos que o jornalismo também é uma atividade que opera como 

um potencial “lugar de memória”. A expressão destacada por Ricouer (2007) apud Benetti 

e Freitas (2015) possui três sentidos: 

“Material, simbólica e funcional. O primeiro fixa os lugares de memória 

em realidades que consideraríamos inteiramente dadas e manejáveis; o 

segundo é obra da imaginação e garante a cristalização das lembranças e 

sua transmissão; o terceiro leva ao ritual que, no entanto, a história tende 

a destituir, como se vê com os acontecimentos fundadores ou com os 

acontecimentos espetaculares, e com os lugares refúgios e outros 

santuários” (RICOEUR, 2007 apud BENETTI; FREITAS, 2015, p. 172). 

 

Desta maneira, o potencial lugar de memória do jornalismo transitaria entre os três 

sentidos da expressão. Material quando oferece os produtos jornalísticos documentados, 

simbólico quando projeta a percepção da história do presente operando na memória da 

audiência e funcional quando também destitui acontecimentos inverídicos reconstruindo 

novas memórias sobre os fatos que são esclarecidos. 

A partir desses olhares, Wilson Gomes (2009) colabora quando fala de uma 

representação mimética e tautológica da realidade. A primeira porque a narrativa daria 

uma nova presença das coisas já havidas ocorridas em outros lugares; a segunda porque 

o evento se desdobraria, dar-se-ia uma segunda vez diante do leitor do relato (p. 13). 

Segundo Gomes, a experiência do mundo dá-se afetiva e existencialmente como 

experiência do próprio ambiente. Nessa situação, a realidade se estende para além daquilo 

que experimenta-se em primeira pessoa. O acesso à ela é então mediado por um grupo de 

narradores confiáveis que, por sua vez, experimentam-na diretamente ou se apoiam em 

testemunhas que a experimentam em primeira pessoa. Na sociedades contemporâneas, a 

produção e a certificação das narrativas por onde se experimenta os quadros do mundo 

neste momento, a chamada atualidade, é função do jornalismo. 

O autor ressalta o significativo papel do jornalismo apontando para o 

compromisso de reconstruir o acontecimento através das notícias. “O mundo deixa de ser 
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o complexo das coisas e as pessoas que formam os diversos círculos existenciais para 

tornar-se um horizonte; o horizonte que compreende todos os fatos que podem ser 

chamados de reais” (GOMES, 2009, p. 15). 

 É ao condensar a atualidade para entregar os fatos legendados que o jornalismo 

opera o processamento simbólico dos significados e sentidos complexos que tanto é 

sublinhado por Genro Filho. 

 

Discussão e resultados 

Ao longo dos três meses de edições do Jornal Nacional analisadas em busca da 

dimensão estética do acontecimento em Mariana (MG) e da forma de tratamento da 

exposição das consequências nas manchetes publicadas entre 06 de novembro de 2015 e 

08 de fevereiro de 2016, foram contabilizados 87 registros de produção telejornalística 

inseridos em 54 dias de programação. 

Iniciamos as discussões com a descrição das nove primeiras edições do telejornal, 

detalhando informações abordadas a respeito do rigor do conteúdo e do discurso, não 

pretendendo elaborar uma análise do discurso, nas metodologias referentes, mas como 

primeiros apontamentos unindo um estudo quantitativo e qualitativo inferindo 

interpretações sobre o que os números indicam. Por isso, a descrição é composta por 

contagens de tempo e diferenciações entre edições, divisões entre os definidores (fontes 

usadas), formatos exibidos (nota, matéria, reportagem, entrevista) conforme Marques de 

Melo (2009), grau de prioridade em relação ao bloco da programação. 

Na edição do dia 06 de novembro, a matéria de abertura do telejornal demonstrava 

a situação da região atingida, as famílias desabrigadas, utilizando da emoção e 

sensacionalismo para gerar a comoção sobre o desastre. A mesma matéria com tempo 

total de três minutos e 38 segundos usava um minuto e 15 segundos com imagens aéreas 

das localidades encobertas de lama e de imagens amadoras dos operadores das barragens 

evadindo do local mostrando o desespero, o restante contava com depoimentos e 

animações gráficas para explicar o percurso da lama até o distrito de Bento Rodrigues, 

em Mariana, e outros municípios do entorno. 

Na sequência, uma reportagem sobre as causas do acidente entrou no ar com cinco 

minutos e 50 segundos de duração. Podemos dividir a reportagem em sete partes com 

uma breve análise de quem fala e da ordem de aparição dos discursos: 1) informações da 

assessoria da Samarco Mineração; 2) coletiva com o presidente; 3) investigação técnica; 
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4) governador Fernando Pimentel; 5) especialista sobre os abalos sísmicos; 6) promotor 

público de meio ambiente e; 7) arquivos de outras ocorrências do setor de mineração em 

Minas Gerais. O tempo total destinado a aparição de imagens sobre os estragos foi de dois 

minutos e 12 segundos que continham gravações aéreas mais distantes, abertura das 

comportas de uma hidrelétrica, imagens de arquivo de outros estragos do setor e aéreas 

mais próximas. 

Um ao vivo de dois minutos e 36 segundos direto de um dos abrigos improvisados 

em um ginásio de esportes da região mostrava o trabalho de doação e assistências às 

pessoas incentivando a solidariedade para o momento encerrando a inserção de 12 

minutos e 4 segundos no principal telejornal em audiência do país que continha 51 

minutos e 8 segundos no total. Toda a abordagem sobre o tema ocorreu durante o primeiro 

bloco que foi exclusivo sobre os estragos do rompimento da barragem em Mariana. 

No dia 7 de novembro, o telejornal também dedicou o primeiro bloco para 

atualizar as informações sobre a situação dos desaparecidos. Exibiu seis casos envolvendo 

vítimas sobre suas perdas e suas preocupações com os desaparecidos, com dois minutos 

e 40 segundos de duração, a matéria continha um minutos e 24 segundos de imagens do 

terreno instável. 

Uma nota coberta com animação sobre o monitoramento do Rio Doce pelo 

Serviço Geológico de 34 segundos, uma nota pelada sobre a recomendação de evitar o 

consumo da água do Rio Doce com 16 segundos e mais 45 segundos de previsão do tempo 

para Mariana completavam a inserção sobre o tema na edição de sábado que tem duração 

menor em comparação às edições dos dias úteis, fechando em 34 minutos e 45 segundos. 

No dia 9 de novembro, as matérias tinham aparentemente melhor tratamento e a 

dedicação do primeiro bloco para tratar dos estragos em Mariana continuou como 

estratégia de repercussão e nível principal de importância sobre a cobertura. Três matérias 

abordaram a situação das buscas dos desaparecidos, o processo da promotoria contra a 

mineradora e o percurso da lama pelo Rio Doce, somando 7 minutos e 59 segundos 

adicionados mais 40 segundos de previsão do tempo. 

No dia 10 de novembro, a edição dedicou quatro minutos e 36 segundos sobre os 

estragos atualizando o número confirmado de mortes e o trabalho de limpeza da lama, 

caindo para o segundo bloco do telejornal. O tempo dedicado na edição do dia 11 também 

fica em quatro minutos e dois segundos, trazendo os casos das mortes confirmadas e a 

previsão do tempo, no entanto são exibidas no primeiro bloco. 
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Na edição do dia 12, o assunto frequenta o primeiro bloco reaquecido pelo 

sobrevoo da ex-presidenta Dilma e demais autoridades na área atingida com dois minutos 

e 16 segundos no total. No dia 13, a matéria sobre o bloqueio financeiro da Samarco pela 

justiça contém dois minutos e 29 segundos e cai para o segundo bloco do telejornal. 

No dia 14, um ataque terrorista em Paris rouba a cena das manchetes, e os estragos 

em Mariana não recebem inserção na edição de sábado que também tem um tempo de 

duração menor. 

No dia 16, três matérias abordam o tema com a exigência da reconstrução do 

distrito, a chegada da lama na divisão com o Espírito Santo e assinatura do termo com o 

ministério público para investir R$ 1 bilhão em recuperação somando dez minutos e 51 

segundos de tempo total de inserção no terceiro bloco e mais 36 segundos de nota coberta 

sobre a manifestação contra a Vale do Rio Doce. 

O primeiro bloco da edição do dia 17 recebe mais 13 minutos e oito segundos 

divididos em três matérias para exibir o reconhecimento do risco de mais rompimentos 

das barragens da Samarco, discussão sobre o valor da multa aplicada e apresentação de 

um projeto de revitalização do Rio Doce. 

A descrição é importante para compreender detalhes e escolhas editoriais que 

possam ajudar a responder às questões desse estudo no que se refere à relevância dada ao 

acontecimento e à permanência do interesse jornalístico sem novidade estética. 

 A inquietação em descobrir a parcela de influência estética do episódio, 

principalmente no que diz respeito aos estragos deixados pela lama como cenário 

raramente presenciado no interesse noticioso para a produção jornalística, levou a 

elaboração do gráfico comparativo entre o tempo total das matérias veiculadas e o tempo 

de uso de imagens da destruição da lama nessas mesmas matérias. A seguir apresentamos 

o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Cobertura do Jornal Nacional em números 

 

Fonte: Dados da análise qualiquantitativa. 

 

O gráfico expõe uma curva de queda nas inserções ao longo dos três meses 

analisados após o acontecimento, no entanto, a permanência da veiculação sem 

interrupção em mais de cinco dias seguidos demonstra a importância dada aos 

desdobramentos que o transbordamento da lama causou. 

De modo equilibrado, a cobertura total e o uso da lama possuem inserções 

proporcionais à estrutura das matérias, uma vez entendido que elas nunca serão compostas 

100% de imagens de lama, pois respeitam a técnica da plataforma jornalística que incluem 

etapas como abertura, passagem e off. 

Podemos dividir essa análise em três momentos, relacionados a cada um dos 

meses. Em novembro, o uso da lama nas matérias (assim como toda a emoção das vítimas 

e desabrigados) é explorada em grau elevado seja para tentar compreender as 

consequências do acontecimento, seja para comover a audiência. E é nesse fator que 

destacamos as justificativas das exibições dos desastres não apenas pela câmera do 

repórter do Jornal Nacional, mas também de produções amadoras que registraram os 

deslizamentos após o rompimento da barragem. Essa utilização, mesmo que perdesse o 

valor informativo pela inexistência de técnicas de gravação, revela a necessidade de 

“mostrar”, como dissemos na introdução, aquilo que não se presenciou. O que significa 

dizer mobilizar a comoção pública para o desespero de um desastre sem precedentes com 

estragos irreparáveis. 
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O segundo momento é no mês de dezembro, quando as exposições da lama 

perdem força, mas a cobertura continua com matérias diárias mesmo um mês após o 

rompimento. As principais causas do enfraquecimento da intensidade de matérias são 

devido ao recebimento do processo de impeachment e às comemorações de final de ano. 

As imagens referidas adicionadas nas matérias mostram a continuidade do avanço da 

lama e a condensação nas áreas atingidas. É o mês em que o interesse noticioso enfraquece 

e o uso de imagens dos estragos críticos já repetidos também dá lugar a novos cenários 

do avanço da lama pelo Rio Doce, das discussões processuais de investigação e 

entrevistas. 

O mês de janeiro, o terceiro momento da análise do Gráfico 1, mostra que há uma 

retomada forte da cobertura na primeira semana, representada pelo pico de sete minutos 

de cobertura no dia oito e que, diferente do segundo momento, é acompanhado pelas 

inserções dos estragos causados pela lama. As inserções caem pela metade na segunda 

semana de janeiro, mas as imagens do desastre são proporcionais. Os últimos 25 dias são 

antagônicos aos do início do mês e preparam o encerramento da cobertura ao diminuir os 

dias de repercussão e as imagens da estética do rompimento, normalmente de arquivo 

pois são as mesmas de novembro e de dezembro usadas apenas como ilustração das 

narrações do repórter até serem descartadas das últimas matérias que contabilizam três 

minutos de média. 

Ao longo da análise observamos uma característica do Jornal Nacional que 

concentra sua produção jornalística em três vertentes principais: i) desastres, acidentes ou 

atentados (nacional/internacional); ii) política e economia e; iii) esporte. São as situações 

que encobrem uma a outra pelo grau de prioridade. 

Foi possível perceber essa organização a partir do início da cobertura sobre 

Mariana, quando a primeira interrupção foi o caso do atentado em Paris, em 14 de 

novembro, e depois a aceitação do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma 

Rousseff, no início de dezembro, que ofuscou os temas relacionados aos estragos da 

mineração. Ambos os casos confirmam essa proposição ao tratarem em sequência de 

atentados terroristas internacionais e instabilidades político-econômicas. 

O tratamento preliminar desses dados classificou ainda as inserções por temas 

destacados nas manchetes veiculadas. Os registros se dividem em 20 categorias 

principais, conforme apresenta a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Categorização dos temas de cobertura 

TEMAS TRATADOS NA COBERTURA DO JORNAL NACIONAL 

CATEGORIAS QUANTIDADE 

Avanço da Lama pelo leito do Rio Doce 18 
Justiça (investigação criminal) 18 

Buscas e reconhecimento de corpos 10 
Ações de recuperação 7 
Assistência às vítimas 5 
Pesquisas sobre os impactos ambientais 4 
Causas do desastre 3 
Previsão do tempo 3 
Risco de novos rompimentos 3 
Abastecimento de água 3 

Protestos 3 
Setor de mineração 2 
Ao vivo dos abrigos 1 

Visita oficial da presidenta 1 
Nota Correções 1 
Suspensão das atividades 1 
Um mês 1 
Natal das famílias atingidas 1 
Ameaça aos recursos regionais 1 

Casos de estelionato 1 

Fonte: Dados da análise qualiquantitativa da pesquisa. 

 O instrumento de apresentação dos dados categorizados na Tabela 1 por temas 

abordados nas matérias representa análises que não seriam possíveis apenas observando 

o tempo de exploração do acontecimento pelo jornalismo na medição ilustrada pelo 

Gráfico 1. Com essa exposição da tabela, percebemos o tratamento jornalístico em cada 

temática e os motivos da sustentação da cobertura ao longo de três meses. 

 Não é o apelo estético, diretamente envolvendo a exposição de imagens dos 

estragos causados pela lama, nem o convite à dramatização nos relatos dos atingidos, mas 

a continuidade mesma de um acontecimento que durou mais de 90 dias. Esse 

prolongamento do fato, fez o telejornalismo, desabituado a coberturas de longo prazo, 

repensar estratégias de tratamento das matérias. 

Na tentativa de não distanciar a análise da fundamentação teórica que nos guia 

sobre o artigo, tanto criticado com razão pelos pesquisadores orientadores de trabalhos, 

retomamos os apontamentos de Benetti e Freitas (2015) que direcionam a abordagem 

jornalística levando em consideração a memória dos acontecimentos. 
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A cada novo episódio, o jornalista é instado a reconhecer os índices de 

notabilidade do fato novo sob um ângulo que diz o que deve ser retomado e como 

deve ser atualizado o acontecimento inicial. O presente das coisas 

presentes, nesse tipo de acontecimento, é indissociável do presente das coisas 

passadas, e a narrativa jornalística deve evidenciar essa relação temporal 

(BENETTI; FREITAS, 2015, pp. 171). 

 

A estética está diretamente ligada à memória, na medida em que só é possível 

memorizar quando sou atingido pelos sentidos que me inscrevem na realidade e nas 

sensações que absorvo. “O jornalismo se constitui como um agente das memórias 

culturais e coletivas, às vezes com intenção comemorativa, que dizem respeito aos 

calendários e às tradições e, às vezes, com intenção questionadora” (BENETTI; 

FREITAS, 2015, p. 180). 

Para colaborar nessa última etapa do artigo, acrescentamos o que Bourdieu (1997) 

considera sobre os jornalistas terem “óculos” especiais a partir do qual veem certas coisas 

e não outras; e vêem de maneira singular as coisas que veem, operando uma seleção e 

uma construção do que é selecionado. 

O princípio de seleção é busca do sensacional, do espetacular. A televisão 

convida à dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um 

acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, 

trágico. Faz-se o mesmo trabalho com as palavras. Com palavras comuns, não se 

“faz cair o queixo do burguês”, nem do “povo”. É preciso palavras 

extraordinárias. De fato, paradoxalmente, o mundo das imagens é dominado pelas 

palavras. A foto não é nada sem a legenda que diz o que é preciso ler – legendum6 

–, isto é, com muita frequência, lendas, que fazem ver qualquer coisa 

(BOURDIEU, 1997, pp 25-26). 

 

Assumindo o entendimento de Bourdie (1997) de que os jornalistas se interessam 

pelo que rompe com o ordinário, oferecendo cotidianamente o extra-cotidiano como 

incêndios, inundações, assassinatos, variedades, o que é evidente pode não ser o principal 

ou o que deveria estar como prioridade no trabalho jornalístico. 

Conforme nos direcionou o primeiro momento da análise do Gráfico 1, a 

necessidade de o telejornalismo mostrar o deslizamento e a catástrofe pode mobilizar a 

comoção pública ao desespero como já apontava Bourdieu (1997) sobre o poder de 

evocação que os críticos literários chamam de “o efeito de real” atribuído a 

particularidade da imagem poder fazer ver e fazer crer no que faz ver. 

“As variedades, os incidentes ou os acidentes cotidianos, podem estar carregados 

de implicações políticas, éticas, etc. capazes de desencadear sentimentos fortes, 

implica sempre uma construção social da realidade capaz de exercer efeitos 

sociais de mobilização” (BOURDIEU, 1997, p. 28). 

                                                 
6 Grifo original. 
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Essa retomada teórica nos dá fôlego para expor que a continuidade do fato, ou 

seja, os novos episódios como preferem falar Benetti e Freitas (2015), no período da 

análise do Jornal Nacional se dá em três condições determinantes: i) o avanço da lama 

pelo leito do Rio Doce; ii) a investigação das causas do acidente e processos judiciais e; 

iii) as buscas das vítimas e reconhecimento dos corpos, conforme nos aponta a Tabela 1. 

 Por mais que esses três aspectos explorados pelas matérias exibidas no Jornal 

Nacional apresentem suas dimensões estéticas próprias e o avanço da lama gere imagens 

de destruição desdobradas do episódio central que foi o rompimento da barragem, elas 

não condicionam a estética de comoção da audiência no mesmo nível das imagens que 

mostram a lama cobrindo por inteiro o distrito de Bento Rodrigues em Mariana (MG) e 

que não apresenta novidade a partir de então. Por isso, os resultados da análise apontam 

que a cobertura intensa foi sustentada devido à própria gravidade do acontecimento e aos 

desdobramentos do avanço da lama, das investigações e das buscas. Se o valor noticioso 

dependesse das características visuais, as quais pressupõem o telejornalismo, a cobertura 

feita em Mariana teria outro tratamento e grau de prioridade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É satisfatório poder testar hipóteses ao longo dos estudos desenvolvidos na 

pesquisa de Pós-Graduação. As hipóteses podem se tornar frágeis ou potenciais em 

diferentes momentos da verificação na análise. Mas é surpreendente quando a contradição 

nos faz descobrir algo novo. 

 Quando iniciamos o tratamento preliminar dos dados expostos, sugerimos, e isso 

não consta no decorrer do artigo, que havia um desinteresse dos telejornais em geral na 

continuidade da cobertura do acontecimento devido à estética ser monótona e não trazer 

novidade. De certa forma, parte dessa hipótese se confirmou, pois não há novidade na 

estética trabalhada pelo Jornal Nacional que usa registros de arquivos e imagens amadoras 

repetidas vezes. 

 Uma segunda parte da hipótese, no entanto, garante a descoberta da pesquisa, que 

pode ser encarada por muitos como confirmação do óbvio, mas a ciência acontece quando 

saímos do senso comum e afirmamos, respaldados em técnicas teórico-metodológicas, 

aquilo que deixa de ser impressão ou achismo. Ao contrário do que pensávamos, a 

cobertura ocorre em elevado nível de inserção com média de cinco minutos diários 



 

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

 

 15 

durante os três meses analisados e a sustentação da cobertura se dá pelos desdobramentos 

do fato que as produções jornalísticas acompanharam. 

Por fim, reitera-se que essas inferências preliminares, sujeitas a contestações, 

apontam que o Jornal Nacional se despede, pelo menos na cobertura estudada, dos 

princípios do telejornal, adotando novas possibilidades estéticas para cobrir e ilustrar o 

conjunto simbólico que produz para o telespectador como resultado das apurações e 

captações de imagem, tendo ou não consciência das implicações da estética do desastre à 

comoção pública e às memórias.  
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