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RESUMO

Ao tornar-se um meio de comunicação de massa, a televisão contribuiu na transformação dos critérios de noticiabilidade na produção e exibição 
de notícias. No dia 05 de novembro de 2015 uma barragem de rejeitos da Samarco se rompeu em Bento Rodrigues, distrito de Mariana (MG), 
deixando um rastro de destruição. A tragédia é considerada a maior do Brasil e do mundo, levando em consideração sua categoria: extração de 
minério. Ela atingiu proporções catastróficas tanto para as pessoas quanto para o Meio Ambiente. Ainda hoje, observam-se os prejuízos: 
destruição de rios, animais, plantas e distritos, impedindo a pesca e o renascimento da vegetação. Este trabalho tem como propósito de 
investigação, analisar de que forma os telespectadores foram informados sobre o ocorrido entre os dias 05 e 18 de novembro de 2015 e ainda, 
avaliar qual o enfoque do telejornal, de acordo com os critérios de noticiabilidade. Doze edições foram verificadas no período, das quais 27 
reportagens foram analisadas. Partiu-se de uma perspectiva histórica sobre as notícias dos jornais impressos ao televisivos (Molina), para uma 
investigação acerca do jornalismo televisivo (Bistane e Bacelar), critérios de notícia (Botton) e, sobretudo, a discussão do jornalismo como quarto 
poder (Pena). Na pesquisa quantitativa, o estudo analisou a estrutura das reportagens em duas perspectivas. Primeiramente, contabilizando em 
gráficos as quantidades de (1) notas; (2) repórteres; (3) entradas ao vivo; (4) VTs; (5) passagens; (6) offs e (7) entrevistas com fontes oficiais, 
oficiosas e independentes. E, em seguida, contabilizando a duração (1) cabeça; (2) texto; (3) passagem; (4) imagens da tragédia e (5) entrevistas 
com fontes oficiais, oficiosas e independentes. Assim, foi possível compreender como as reportagens foram construídas. Já na análise qualitativa, 
foram escolhidas duas reportagens, tendo o critério o maior tempo de exposição da mesma com vítimas da tragédia e o maior tempo das 
empresas envolvidas no caso. Dessa forma, foi possível verificar que os valores-noticia e os critérios de noticiabilidade mais visíveis na divulgação 
da tragédia de Mariana pelo Jornal Nacional foram: (1) ‘proximidade’ e ‘interesse’, já que além do acidente ter ocorrido em território brasileiro, 
ainda atingiu e prejudicou uma quantidade significativa de pessoas; (2) ‘ineditismo’, pois foi possível perceber que em todas as 27 reportagens 
existiram desdobramentos ou alguma nova informação e o (3) ‘drama’ percebido na análise qualitativa e quantitativa, já que fizeram uso de 
imagens e relatos de vítimas emocionalmente abaladas e de imagens da tragédia em 90% das matérias. Entende-se que os valores-noticia e os 
critérios de noticiabilidade, estão ligados a proximidade do ocorrido, a relevância da tragédia, a quantidade de vítimas e pessoas afetadas, o 
drama dos afetados, o impacto que o assunto causa e as consequências ligadas ao acidente. Evidenciou-se que as vítimas tiveram maior espaço 
nas matérias analisadas, já que em questão de quantidade de entrevistas e tempo de exposição, elas tiveram o dobro da quantidade. Assim, é 
possível dizer que, as vítimas e os assuntos relacionados as mesmas tiveram um maior foco no Jornal Nacional no período analisado. Subentende-
se, então, que os assuntos relacionados às vítimas oferecem mais impacto de noticiabilidade do que o das empresas. Também foi possível 
perceber, nas duas reportagens analisadas, que cada uma escolheu ‘um lado da história’, tornando a reportagem parcial e tendenciosa. Também 
vale ressaltar que as reportagens não tiveram relevância quanto à exposição de informações e dados, já que em ambas as fontes escolhidas pouco 
tinham a dizer sobre o ocorrido, deixando os telespectadores sem repostas para possíveis discussões.
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