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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo mostrar a violação dos 
Direitos Humanos por meio do relato da tragédia em Mariana – Minas Gerais, 
Brasil, sob um olhar além da mídia tradicional, exposto no projeto Soterrados – 
Relatos da tragédia em Mariana (MG), reportagem multimídia que aborda o 
episódio do rompimento da barragem de Fundão em Mariana – MG, em 05 de 
novembro de 2015, e as consequências ambientais e socioeconômicas das 
regiões devastadas. Soterrados propõe relatar o desastre em suas diferentes 
vertentes, reunindo informações e depoimentos, ampliando o olhar do leitor, não 
limitando o espectro de observação a uma única mídia, mas sim, utilizando todos 
os meios disponíveis com o objetivo final de total imersão do espectador. 
Diferenciando-se da mídia tradicional, contrapondo-se à formação da opinião 
volátil, foi produzida uma reportagem extensa que reúne várias fontes, 
contextualiza e apresenta a dimensão da catástrofe, expõe o número de pessoas 
atingidas e as consequências sentidas por toda a região mineira e capixaba, que 
vive um histórico de outros desastres envolvendo rompimentos de barragens e 
a negligência nas fiscalizações. O tema dessa construção jornalística pode ser 
fundamentado pelo impacto ambiental e socioeconômico que fez do desastre um 
marco histórico no Brasil, além da repercussão internacional e contínuos 
desdobramentos seguidos também pelos conceitos de noticiabilidade, como 
proximidade, atualidade e identificação social. O processo de pesquisa iniciou-
se em 2016, com o levantamento dos laudos publicados por órgãos oficiais como 
Ibama e Força-Tarefa do Governo do Estado de Minas Gerais. Para a 
compreensão da realidade do local e da tragédia, foram realizadas viagens 
exploratórias até a cidade de Mariana, incluindo dois subdistritos afetados, Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo. A bibliografia é composta, em sua maioria, por 
documentos oficiais (laudos e relatórios técnicos), artigos sobre o rompimento 
da barragem e autores referência para contextualização de outras informações. 
Por ser um tema ainda em desdobramento jornalístico, a plataforma on-line foi a 
que melhor se encaixou para expor as informações, visto que as consequências 
ainda seriam prolongadas ao longo de um ano, tempo dedicado ao projeto. Isto 
posto, o resultado de Soterrados é uma grande reportagem multimídia que, por 
meio das informações e argumentos investigados, auxilia o espectador a 
construir um pensamento crítico em relação à tragédia, dispensando opiniões 
voláteis. É importante considerar o desenvolvimento de uma opinião pública 
fundamentada em pensamentos críticos e analíticos, ciente de que isso interfere 
no contexto geral de uma tragédia e sua repercussão, permitindo que a 
comunidade compreenda e questione a responsabilidade social da mineradora 



Samarco, colocando em risco a credibilidade da empresa e a cobrança, não só 
do governo, mas também da população, em relação à tragédia. 
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