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RESUMO 

 

No dia 5 de novembro de 2015, em Bento Rodrigues – distrito de Mariana, Minas Gerais – 

rompeu-se a barragem de rejeitos de minério de ferro de Fundão pertencente à empresa 

Samarco e também controlada por duas das maiores mineradoras do mundo – Vale e BHP 

Billiton. Uma semana após o desastre-crime sociotecnológico, os/as estudantes foram 

encaminhados/as para retornarem aos estudos em uma instituição escolar na cidade de 

Mariana. As aulas foram transferidas novamente, em 2017, para um novo espaço 

organizado para ser utilizado até a conclusão do reassentamento. O objetivo da pesquisa é 

compreender o espaço que essa instituição escolar, nomeada Uatu Ererré neste estudo, 

ocupa nas reconstruções dos processos educativos e nas restaurações de dignidade por meio 

da diversidade da experiência em seu interior. Para isso, utilizamos como o principal 

referencial teórico-metodológico Boaventura de Sousa Santos (1997; 2000; 2002a; 2002b; 

2009; 2014; 2019), Bruno Sena Martins (2016; 2019), Norma Valencio (2010; 2009a; 

2009b; 2013; 2017), Bernadette Atuahene (2016), Paulo Freire (1996; 2011; 2018a; 

2018b), Miguel González Arroyo (2007; 2013; 2015; 2019), Robert Bogdan e Sari Knopp 

Biklen (1994). Por meio de uma pesquisa qualitativa, utilizamos como instrumento de 

coleta de dados a observação participante e a entrevista reflexiva semiestruturada em 

profundidade com os sujeitos da pesquisa, sendo estes duas jovens estudantes e a diretora 

da instituição Uatu Ererré, todas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. As 

constelações de saberes criadas a partir das entrevistas possibilitaram refletir como as lutas 

para reconhecimento revelam importantes estratégias de aprendizagens nos contextos dos 

processos educativos. As várias formas de enfrentamentos deixaram pistas do espaço que a 

instituição escolar Uatu Ererré obteve na vida de Rafaela, de Clara e também da diretora. 

Os dados evidenciaram que a instituição Uatu Ererré possui múltiplas dimensões 

educativas e, nesse cenário, tornou-se um importante instrumento de (re)existências, de 

fortalecimento do sentimento de pertencimento, da identidade escolar, de saberes e práticas 

educativas que contribuíram para a conquista dos laços afetivos, de solidariedade, de 

sociabilidade, do resgate das memórias e da resistência pela garantia de direitos na luta pela 

democracia.  

 

Palavras-chave: Rompimento da barragem de Fundão; Instituição Escolar; Jovens 

Atingidas; Produção de Saberes; Restaurações de Dignidade. 

 



 

ABSTRACT  

 

On November 5, 2015, in Bento Rodrigues - district of Mariana, Minas Gerais - the iron ore 

tailings dam in Fundão, owned by the company Samarco and also controlled by two of the 

largest mining companies in the world, Vale and BHP Billiton, collapsed. One week after 

the socio-technological crime disaster, the students were sent to return to their studies at a 

school in the city of Mariana. The classes were transferred again, in 2017, to a new space 

set to be used until the resettlement was completed. For this, we used Boaventura de Sousa 

Santos (1997; 2000; 2002a; 2002b; 2009; 2014; 2019), Bruno Sena Martins (2016; 2019), 

Norma Valencio (2010; 2009a; 2009b; 2013) as the main theoretical-methodological 

framework; 2017), Bernadette Atuahene (2016), Paulo Freire (1996; 2011; 2018a; 2018b), 

Miguel González Arroyo (2007; 2013; 2015; 2019), Robert Bogdan and Sari Knopp Biklen 

(1994). Through qualitative research, we used participants' observations and in-depth semi-

structured reflective interviews with the research subjects as a data collection instrument, a 

young student and the director of the institution Uatu Ererré, all affected by the rupture of 

the Fundão dam collapse. The variety of knowledge created from the interviews made it 

possible to reflect on how the struggles for recognition were important in the learning of 

strategies in the contexts of the educational processes. The different ways of coping left 

clues of the space that the school institution Uatu Ererré had in the life of Rafaela, Clara 

and also the principal. The data showed that the Uatu Ererré institution has multiple 

educational dimensions and, in this scenario, it has become an important instrument of 

resistances, strengthening the feeling of belonging, school identity, knowledge and 

educational practices that contributed to the achievement of affective bonds, solidarity, 

sociability, the recovery of memories and resistance to guarantee rights in the struggle for 

democracy. 

 

Keywords: Fundão dam collapse; School Institution; Young People Affected; Knowledge 

Production; Dignity Restoration 
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INTRODUÇÃO 
 

No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de rejeitos de minério de ferro Fundão, 

pertencente à empresa Samarco, mas também controlada por duas das maiores mineradoras 

do mundo – Vale e BHP Billiton –, rompeu-se. Conforme apontado por Dieguez (2016), às 

15h30min vazou a lama contaminada com metais em volumes aterrorizantes sobre o 

pequeno povoado de Bento Rodrigues – subdistrito do município de Mariana, Minas 

Gerais. 

Até aquele momento, o rompimento da barragem de Fundão se converteu no maior 

desastre ambiental no Brasil (IBAMA, 2015). Infelizmente, 191 pessoas morreram só na 

primeira meia hora do evento. Nos dias que se seguiram, as vidas de outras centenas de 

milhares que viviam ao longo dos 650 quilômetros percorridos pela lama foram 

arbitrariamente afetadas (DIEGUEZ, 2016).  

Paracatu de Baixo, o segundo território a ser atingido, ficou destruído. Apesar da 

inundação, todos os/as moradores/as foram salvos/as. De qualquer forma, a estrutura de 

duas comunidades (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) foi arrasada pela lama: igrejas, 

escolas, casas… Do mesmo modo, fauna e flora foram afetadas, sem tempo estipulado para 

recuperação. As consequências decorrentes do ocorrido foram inúmeras, sendo impossível 

dimensioná-las, quantificá-las e identifica-las apenas pela observação dos danos materiais. 

No que tange à esfera do sensível, os danos emocionais e subjetivos sofridos pelos que 

viviam nos territórios atingidos tornam ainda mais complexo compreender por completo o 

que o desastre significou.  

A lama que arrastou todas as histórias de vida também levou consigo toda a 

estrutura escolar, distanciando, assim, os sonhos daqueles que desejavam uma educação do 

campo, de qualidade, pública e segura. As famílias atingidas de Bento foram realocadas no 

município de Mariana, a cerca de 50 quilômetros de onde a população vivia. Uma semana 

após o rompimento da barragem de Fundão, os/as estudantes foram encaminhados para 

retornarem aos estudos em uma instituição escolar na própria cidade de Mariana. As aulas 

foram transferidas novamente, em 2017, para um novo espaço que organizaram até que o 

reassentamento fosse concluído.  

O rompimento da barragem de Fundão trouxe à tona a disputa pela nomeação do 

próprio fato. Inicialmente, segundo Souza e Carneiro (2017), a designação de “acidente” foi 

                                                 
1 Além de um aborto sofrido por uma das moradoras após o desastre.  
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realizada pelas empresas responsáveis pelo rompimento, o setor econômico de forma geral, 

os diversos segmentos do poder estatal e a mídia. Em oposição à palavra acidente, que 

designa um acontecimento casual, fortuito e inesperado, os movimentos sociais, os grupos 

de pesquisas e o Ministério Público utilizaram a denominação “desastre tecnológico”, com 

base na literatura crítica à mineração. Com o transcorrer das investigações e dos debates 

acadêmicos em torno do fato, a designação “desastre tecnológico” foi substituída ora por 

“desastre-crime”, ora por “desastre sociotecnológico”, demonstrando, em qualquer caso, 

que se trata de um fenômeno cuja designação deve ser cuidadosamente elaborada porque 

gera efeitos sobre a sua escuta (SOUZA; CARNEIRO, 2017,). 

Compreendemos a relevância de situar o fato dentro do quadro teórico utilizado e 

por essa razão adotaremos a terminologia “desastre-crime sociotecnológico” (SOUZA; 

CARNEIRO, 2017, p. 03). Para facilitar a escrita, usaremos, em grande medida, apenas a 

palavra desastre. Entretanto, sempre fazendo alusão a tal terminologia quando for referente 

ao rompimento da barragem de Fundão. Então, a partir da terminologia, a reflexão 

orientadora deste estudo perpassa pela seguinte questão: como a instituição escolar e as 

juventudes enfrentam as adversidades e vivenciam os processos educativos afetados por 

uma reconfiguração de seus territórios produzidos pelo desastre-crime sociotecnológico do 

rompimento da barragem de Fundão? 

Para denominar a escola pesquisada, utilizamos o nome fictício “Uatu Ererré”, em 

referência a um projeto de recuperação do Rio Doce em parceria com os povos Krenak. 

Dito isso, objetivamos investigar os principais sujeitos que compõem a comunidade de uma 

escola municipal que foi transferida, após o desastre, para a cidade de Mariana. Este 

trabalho, portanto, dedica-se a compreender o espaço que a instituição escolar Uatu Ererré 

ocupa nas reconstruções dos processos educativos e nas restaurações de dignidade por meio 

da diversidade da experiência em seu interior. 

Os objetivos específicos são: mapear a produção acadêmica acerca do rompimento 

da barragem de Fundão; identificar os processos sociais, globais e locais que compõem a 

vivência da destruição a partir do desastre-crime sociotecnológico; investigar como as 

estudantes e a diretora experienciaram as mudanças na forma de viver e como isso se 

refletiu nas relações com a instituição escolar; refletir como as lutas para reconhecimento 

revelam importantes estratégias de aprendizagens nos contextos dos processos educativos 

por meio de constelações de saberes. 

Inicialmente, os objetivos da pesquisa não eram totalmente evidentes, pois o campo 

e o aporte teórico eram completamente novos enquanto estudante e pesquisadora. Com o 
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caminhar investigativo, fui percebendo as peculiaridades, sensibilidades e sutilezas do 

campo, bem como os objetivos que a pesquisa deveria assumir. Bondía (2002) aponta que a 

experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta conhecida de antemão; 

não podemos antecipar previamente os resultados finais. A experiência é uma abertura para 

o desconhecido sem antecipação. Assim, envolvi-me na pesquisa, principalmente no 

campo, de forma a experienciar tudo aquilo que era desconhecido e singular sobre a 

temática do estudo.  

As motivações da preferência pela temática, de antemão, partem de um interesse 

pessoal em adentrar no universo juvenil, em um espaço de conversas e diálogos para 

compreensão de como esses/as jovens organizam os modos de pensar e agir, como vivem 

sua cultura, vivenciam a sociabilidade e o pertencimento dentro do universo escolar, isto é, 

como interpretam o acontecimento traumático e ressignificam as suas próprias experiências 

no interior das instituições escolares.  

Ao falar de tais experiências, é impossível não refletir sobre a minha própria 

experiência escolar. A minha trajetória me trouxe aonde estou agora, e penso não ser 

diferente com muitas outras pessoas de diferentes realidades. Não é necessariamente sobre 

o lugar físico nem sobre estar em um programa de pós-graduação. É sobre a própria 

construção de vontades, escolhas, crenças, valores e saberes que me levaram, de forma não 

tão linear, até a construção deste estudo no campo educacional. 

As ambivalências no interior da instituição escolar, ao mesmo tempo subjetivas e 

sociais na vida de cada sujeito, instigam a refletir e a acreditar que as experiências escolares 

e as vivências no interior da instituição podem significar muito sobre onde cada um está 

agora ou ainda estará, circunscrito a todo momento em um processo dialético.  

É evidente que não é apenas a instituição escolar e a nossa trajetória dentro dela que 

nos fazem ser quem somos. Mas também teremos que concordar com o espaço que ela pode 

vir a assumir na construção social de cada indivíduo, isto é, pensar a escola como uma das 

instituições sociais básicas no processo de socialização na sociedade na qual me insiro, e 

compreender que existem diferentes trajetórias escolares nos proporciona refletir as várias 

realidades subjetivas e sociais dos/as diversos/as jovens que compõem o universo escolar. 

Portanto, pensar os/as jovens que vivenciaram um evento traumático, como o desastre-

crime da barragem de Fundão, e modificaram todos os modos de estar no mundo nos leva a 

crer que as suas experiências escolares também foram transformadas.  
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Certa vez, lecionando Sociologia para a 3ª série do Ensino Médio em uma 

instituição escolar de um pequeno distrito em Minas Gerais2, discutíamos as questões 

urbanas e rurais no Brasil. Ao questionar aos/às estudantes quais eram os problemas sociais 

que envolviam a comunidade em que eles/as viviam, a resposta instantânea – e quase em 

coro – foi: o desemprego e a barragem. Os dois problemas apresentados pelos/as estudantes 

tinham correlação entre si, já que, com o rompimento da barragem de Fundão, tais questões 

foram escancaradas. Nesse momento, da porta da sala de aula, avistei a enorme estrutura de 

contenção de rejeitos. Nunca havia presenciado uma situação de forma tão explícita e 

concreta. O pequeno fato gerou, naquele momento, uma espécie de medo, que se tornou 

também objeto de reflexão e, logo mais adiante, foi ao encontro do próprio objeto do 

presente estudo. 

A relevância particular do assunto investigado articula-se, em especial, com a 

experiência prática enquanto pesquisadora iniciante. Os desafios que foram surgindo no 

caminhar da pesquisa e a própria experiência adquirida nesses processos contribuíram para 

fortalecer as reflexões incipientes da dimensionalidade do problema social que, neste caso, 

culminou com o desastre. 

O colapso da barragem de Fundão em 2015 inaugurou um novo ciclo de debates 

sobre o modelo econômico, as atividades de mineração predatória e as decorrentes 

consequências às comunidades atingidas e aos danos ao meio ambiente. A relevância 

intelectual do tema proposto demonstra a necessidade da discussão sob o olhar das 

epistemologias do Sul, as quais conduzem a uma reflexão do modo de viver capitalista 

colonial.  

A discussão do fenômeno é um campo relativamente novo no Brasil. Segundo 

Marchezini (2018), percebe-se o crescimento de dissertações, teses e grupos de pesquisas 

somente quando há desastres de repercussão nacional. Além disso, a temática do desastre 

tem passado a ser estudada em maior variedade nos campos disciplinares, porém ainda há 

concentração de áreas que detêm de forma mais consolidada tal discussão. Assim, há a uma 

construção do recente campo de pesquisa e que se constitui em disputa a partir das 

narrativas acadêmicas. 

Portanto, faz-se necessário fortalecer o campo de estudos acerca dos desastres para 

além de um evento de grande proporcionalidade midiática, bem como pensar 

estrategicamente sobre como o campo educacional tem a contribuir na discussão proposta. 

                                                 
2 Distrito que apresenta riscos iminentes de rompimento de uma barragem de rejeitos, o que denominam de 

“lama invisível”.  
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Para Valencio (2009a), torna-se necessária também a construção de uma agenda de 

discussão dos temas relacionados aos desastres na educação formal. Do mesmo modo, 

Marchezini (2018) contribui ao refletir como as ações relacionadas à vulnerabilidade 

educacional podem ser questionadas e como poderíamos pensar sobre a construção de 

programas educativos para preparação diante de tragédias. Isto é, há diversos âmbitos 

relativos ao campo educacional que podem contribuir com a discussão. 

Assim, um estudo mais aprofundado sobre o desastre em Mariana na perspectiva da 

juventude atingida pode contribuir no campo educacional ao retratar a diversidade de 

desafios enfrentados pelos/as estudantes e como esses desafios externos à instituição 

escolar devem ser pautados e ponderados pelos/as profissionais da educação de maneira 

atenta a incluí-los no ambiente escolar. Dessa forma, o estudo tende a contribuir com as 

experiências práticas dos/as trabalhadores/as da área educacional.  

Além disso, há um ponto significativo que fortalece a realização desta pesquisa. 

Existe hoje, no Brasil, uma escassez de pesquisas sobre o rompimento da barragem de 

Fundão em programas de pós-graduação em Educação – esse dado será melhor apresentado 

no capítulo 1 desta dissertação – e, dessa forma, há emergência em localizar os novos 

desafios enfrentados pelas juventudes e situar a instituição escolar enquanto ambiente 

propício de troca de saberes e experiências.  

É nesse sentido que também situamos a relevância da pesquisa no campo 

educacional, pois os atos que envolvem a educação significam apresentar o diferente e 

reforçar que um mundo totalmente igual seria um mundo morto. Nesta dimensão, Silva 

(2012) nos incita a pensar na pedagogia como diferença inserida necessariamente em uma 

questão política, no sentido amplo da palavra, para o acolhimento do Outro. 

Nas diferenças dos percursos escolares, inserem-se também as condições históricas. 

A desigualdade perante a um contexto social construído nos leva a refletir sobre a maneira 

com que as juventudes vão obter singulares experiências escolares. Situar a instituição 

escolar neste contexto de diferenças, diversidades e desigualdades requer, também, a 

compreensão dos sujeitos que a compõem de acordo com as contextualizações de vida e, 

portanto, pensar em uma pedagogia crítica, com implicações políticas.    

A dissertação se insere na linha de pesquisa Desigualdades, Diversidades, 

Diferenças e Práticas Educativas Inclusivas (DsPEI) do Programa de Pós-Graduação em 

Educação no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP). A partir da discussão, compreenderemos a diferença que é socialmente 
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construída de acordo com as condições históricas e que, por meio de um discurso coletivo, 

sustenta e ativamente produz as desigualdades sociais. 

A produção social da identidade dos/as atingidos/as é compreendida como uma 

categoria política, na qual a afirmação da identidade e a marcação dessa diferença é 

necessária para o reconhecimento, principalmente na luta por indenizações, reparações e 

direitos. O processo de produção simbólica e social da identidade e da diferença possui 

indicadores de posições fortemente marcados pelas relações de poder.   

De acordo com Silva (2012), a questão da identidade, da diferença e do Outro é um 

problema social e, ao mesmo tempo, pedagógico e curricular, isto é, crianças e jovens no 

espaço escolar interagem com o diferente, com o Outro. Essa relação não pode deixar de 

ser uma questão pedagógica. Caso ignorado, pode gerar conflitos e tendem a ser reforçadas 

e multiplicadas as desigualdades sociais.  

Assim, serão tratados alguns aspectos da historicidade do período colonial em nexo 

com a fundamentação econômica do desenvolvimento no interior do projeto moderno. Em 

um jogo de relações de poder, o período moderno produziu e fortaleceu o discurso da 

diferença como justificativa das desigualdades, principalmente quando incorporou o 

contexto discursivo do colonialismo e do capitalismo. Esse nexo ligado às estruturas 

discursivas-narrativas continua negando a condição de ser humano nas atuais sociedades do 

Sul Global3. 

Nesse contexto, indubitavelmente conflituoso e de evidente crise sistêmica, que se 

tornou ainda mais visível a partir de uma crise sanitária a qual estamos vivendo4, e de uma 

sociedade baseada em critérios sociais excludentes, colocou-se novamente o modus 

operandi em questionamento. A frase “eu não consigo respirar5” representou o grito fatal 

de uma sociedade que está sufocada, o grito de todos/as aqueles/as que não conseguem 

respirar mediante a um sistema opressor. A crise civilizatória e ecológica necessita ser 

pensada dentro desse quadro analítico abrangente.  

O escopo teórico-político no qual se baseou esta dissertação contribui também com 

a reflexividade historicizada para a compreensão das desigualdades vivenciadas. Em 

                                                 
3 Faz referência aos atores históricos do Sul Global – “sujeitos coletivos de outras formas de saber e 

conhecimento que, a partir do cânone epistemológico ocidental, foram ignorados, silenciados, 

marginalizados, desqualificados ou simplesmente eliminados, vítimas de epistemicídios tantas vezes 

perpetrados em nome da Razão, das Luzes e do Progresso” (NUNES, 2009, p. 233). Ou seja, todos aqueles 

corpos que foram subalternizados a partir da racionalidade moderna ocidental, e não propriamente a uma 

característica meramente geográfica. 
4 Causada pela Doença do Coronavírus 2019 (COVID-19) a qual resultou em uma pandemia mundial.   
5 Frase dita por George Floyd antes de ser assassinado em uma ação policial no dia 25 de maio de 2020, em 

Minneapolis, nos Estados Unidos da América. 
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momentos como este, a crise do processo civilizatório passou a ser escancarada e muito 

mais nítida do que há muito tempo não se percebia. Em grande medida, a reflexividade dos 

problemas fundamentais se torna emergente no plano epistemológico e social, inclusive na 

esfera global. Para compreender o caminhar do presente estudo, esta dissertação está 

organizada em cinco capítulos que relacionam o desastre-crime da barragem de Fundão e as 

experiências das atingidas.  

No primeiro capítulo, “A interpretação do desastre pelas pesquisas acadêmicas”, 

será apresentado o estado do conhecimento acerca das produções das pesquisas acadêmicas 

sobre o rompimento da barragem de Fundão no Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD-IBICT). Além disso, buscamos artigos 

que discutem teoricamente as relações que podem ser realizadas diante aos dois eventos 

extremos acometidos, por um mesmo agente e/ou agentes econômicos semelhantes, no 

estado de Minas Gerais (Brasil) nos anos de 2015, em Mariana, e 2019, em Brumadinho. 

No segundo capítulo, “O desastre-crime sociotecnológico: poder e violências, 

ausências e memórias, aprendizagens e reconhecimento”, a partir da ótica macrossocial, 

compreendemos o desastre como expressão social da vulnerabilidade, o qual está ligado aos 

problemas estruturais da dinâmica global e local. A ocorrência do desastre torna-se a 

representação perversa do nexo modernidade/colonialidade/capitalismo e que, portanto, 

deve ser historicizado e contextualizado para o respectivo entendimento. Além disso, as 

lutas de reconhecimento podem nos revelar importantes estratégias para aprendizados.  

No capítulo seguinte, “O caminhar metodológico”, será sistematicamente descrito o 

processo da seleção dos sujeitos pesquisados. O trabalho de campo contou com 

sensibilidade ao enfrentar determinadas situações. A pesquisa com jovens provocou 

reflexões acerca dos desafios destes tipos de abordagem e sujeitos. Por meio de um roteiro 

semiestruturado, realizaram-se as entrevistas reflexivas semiestruturadas em profundidade 

em dois dias com duas jovens estudantes e com a diretora da escola pesquisada.  

O capítulo “Para uma constelação de saberes” narra as singulares experiências 

escolares e de vida obtidas a partir das entrevistas. Esse capítulo explicita as apreensões 

subjetivas dos interlocutores por meio de uma abordagem capaz de compreender o sentido 

que os sujeitos atribuíram às suas percepções, práticas, crenças e sentimentos, bem como de 

valorizar a maneira como percebem seus processos no interior de um determinado contexto 

histórico e social. 
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No capítulo final, “Trabalho interpretativo: resistências e presenças”, foram 

elaboradas três categorias de análise, sendo elas: Violações à dignidade humana; A 

diversidade da experiência e do conhecimento; Latitude escolar: restaurações, saberes e 

(re)existências. Assim, a parti do conceito “ecologia de saberes”, orientado por um 

“processo de tradução” de acordo com as “epistemologias do Sul” (SANTOS, 2002b; 

2009), pretendemos identificar outros discursos sobre o mundo diante do desastre-crime 

vivenciado e que tais discursos não são provenientes apenas de uma forma de totalidade 

dicotômica estabelecida pela racionalidade ocidental. 

Por fim, ressaltamos nesta introdução a relevância de escrever a dissertação em 

primeira pessoa devido à necessidade de situar o olhar do qual parte as reflexões realizadas. 

Utilizamos o plural por entendermos que este texto foi construído em conjunto, 

principalmente com a orientadora, mas também todos/as aqueles/as dos/as quais 

reconhecemos as contribuições ao longo do trabalho. No entanto, utilizaremos em alguns 

momentos a primeira pessoa do singular por compreender que são relatos profundamente 

pessoais de quem vivenciou o trabalho de campo e redigiu a dissertação.  
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1 A INTERPRETAÇÃO DO DESASTRE PELAS PESQUISAS ACADÊMICAS  

 

Pensar o estado do conhecimento dentro da temática proposta foi a primeira tarefa 

desafiadora da construção da dissertação. Para isso, iniciamos as buscas com os seguintes 

descritores: rompimento de barragens; deslocamento populacional; deslocamento 

populacional e barragens; rompimento da barragem de fundão; rompimento de barragens 

e atingidos; desastre ambiental e atingidos; rompimento da barragem de fundão e 

atingidos; rompimento da barragem de fundão e educação; e desastre ambiental e 

educação. Quando utilizados alguns destes descritores no Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES sem as aspas, por exemplo, identificavam-se inúmeros trabalhos, sendo impossível 

analisá-los por completo. Encontravam-se, ainda, trabalhos que não se relacionavam com a 

proposta da pesquisa.  

Assim, buscamos, no primeiro momento, descritores que englobam a temática de 

forma geral, como, por exemplo: rompimento de barragem; rompimento de barragens; 

desastre ambiental e atingidos – utilizando aspas e and. Nesse levantamento, foram 

encontrados 24 dissertações e uma tese. Com base nessas 25 pesquisas anexadas, 

observamos que os estudos se intensificaram ao longo dos anos: em 1997, uma dissertação; 

em 2008, duas dissertações; 2011 e 2012 com uma dissertação cada. A partir do ano de 

2016, a produção começa a aumentar consideravelmente, contando com quatro 

dissertações; em 2017 foram identificadas seis dissertações; e, em 2018, foram produzidas 

nove dissertações. De acordo com essa amostragem, o número da produção se intensificou, 

principalmente, após o rompimento da barragem de Fundão, datada no dia 5 de novembro 

de 2015.  

Ao perceber que o lócus das investigações dentro dessa temática estava relacionado, 

principalmente, com o rompimento da barragem de Fundão, optamos por selecionar apenas 

um descritor como base da construção do estado do conhecimento. Assim, com o objetivo 

de compreender a produção das pesquisas acadêmicas, utilizou-se o descritor: rompimento 

da barragem de Fundão. A busca foi realizada no Banco da CAPES e na BDTD-IBICT. 

Com o intuito de localizar toda a produção nesses bancos, não houve recorte temporal.  

A realização desse levantamento possibilita organizar e analisar, segundo 

Romanowski e Ens (2006, p. 39), “na definição de um campo, uma área, além de indicar 

possíveis contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais”. Dessa forma, a 

multiplicidade e a pluralidade de perspectivas abordadas pelas pesquisas acadêmicas acerca 

do desastre em Mariana contribuem para o entendimento de tal fenômeno e dos inúmeros 
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efeitos causados à sociedade brasileira. Assim, com o intuito de mapear e discutir uma certa 

produção acadêmica em um período delimitado, em anos, locais e áreas de produção, 

traçamos um dos possíveis estados do conhecimento acerca do rompimento da barragem de 

Fundão. 

Segundo Ferreira (2002), a pesquisa denominada estado do conhecimento possui o 

caráter bibliográfico ao se interessar pelas produções realizadas na esfera acadêmica, isto é, 

busca avaliar o conhecimento sobre o tema e compreender a dimensão de tal conhecimento. 

Portanto, permite-nos traçar o lócus de investigação que foi dado ao fenômeno social em 

questão, bem como as limitações e lacunas das pesquisas acadêmicas ao tratar da 

problemática instaurada.  

O estado do conhecimento das pesquisas sobre rompimentos de barragens, em 

específico do rompimento da barragem de Fundão, demonstra a pouca produção pelas 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, com exceção 

dos Programas de Pós-Graduação em Direito. Existe também a ausência de pesquisas 

voltadas a pensar a relação do rompimento da barragem de Fundão, os/as jovens 

atingidos/as e as instituições escolares. 

A primeira parte do capítulo, a partir do descritor citado, resultou na compilação de 

81 trabalhos acadêmicos, abrangendo todas as áreas de pesquisas acadêmicas sobre o 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Samarco/Vale/BHP Billiton. Na 

segunda parte, selecionamos alguns trabalhos que envolvem os discursos nas áreas das 

Ciências Humanas, Ciência Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes (Eixo I), 

Multidisciplinar (Eixo II) e áreas das Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 

Engenharias e Ciências da Saúde (Eixo III) e discutiremos seis estudos que possuem 

relações com o arcabouço teórico metodológico desta dissertação. Além disso, 

apresentamos uma atualização do primeiro levantamento por meio de 18 teses e 

dissertações encontradas em agosto de 2021. Na terceira parte, realizamos o levantamento 

de artigos que dizem respeito ao desastre em Mariana e Brumadinho de forma a articular os 

dois eventos inseridos em uma mesma lógica espacial e temporal. Por fim, faremos as 

considerações pertinentes dos dados encontrados ao longo deste capítulo com o intuito de 

situar a presente pesquisa. 
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1.1 Pesquisas acadêmicas: o rompimento da barragem de Fundão 

 

Ao utilizar o descritor rompimento da barragem de fundão no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES no mês de outubro de 2019, apareceram 17 resultados. Porém, 

consideramos que o número não contemplava a realidade das produções. Portanto, foi 

necessário buscar outro método que abrangesse o máximo de trabalhos presentes naquela 

plataforma. Assim, utilizou-se outro descritor, acrescentando uma letra maiúscula: 

rompimento da barragem de Fundão. Com esse descritor, foram encontrados 50 resultados.  

O objetivo em buscar o máximo de trabalhos produzidos que contemplam a 

temática abordada é a tentativa de fazer o balanço do maior número das teses e dissertações 

produzidas sobre o desastre de 2015. Quando utilizado a barra de ferramentas para 

filtragem, foram constatados 63 autores/as que tiveram suas produções relacionadas com a 

temática. Ao listar todos eles, tivemos a relação daqueles/as que ainda não constavam nas 

primeiras buscas e, portanto, suas pesquisas foram incluídas.   

Além disso, ao pesquisar na BDTD-IBICT com o mesmo descritor, encontramos, 

inicialmente, 32 resultados, no dia 23 de dezembro de 2019. Dessas, 16 pesquisas não 

estavam anexadas na plataforma da CAPES. Assim, acrescentamos os 16 trabalhos ao 

levantamento. A partir dessas etapas individuais, realizamos a união de todas as buscas para 

a compreensão do estado do conhecimento das pesquisas acadêmicas brasileiras com a 

temática do rompimento da barragem de Fundão, a partir das plataformas da CAPES e da 

BDTD-IBICT. 

Neste tópico, os dados utilizados referem-se à união de todas as etapas descritas 

acima. As informações apresentadas ao longo deste item e do próximo representam o 

panorama sobre a produção de teses e dissertações relacionadas ao rompimento da 

barragem de Fundão até a data de 31 de dezembro de 2019, sendo elas 72 dissertações e 

nove teses nas diferentes áreas de conhecimentos, ou seja, sem filtro de área. Para este item, 

foram lidos os 81 resumos das teses e dissertações, os quais foram agrupados em categorias 

e citados nas respectivas tabelas, sendo a Tabela 1 o ano de produção das pesquisas 

acadêmicas; a Tabela 2, as instituições de produção dos trabalhos por estado/região; e a 

Tabela 3, os programas de pós-graduação por grande área.   
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Tabela 1 – Número de teses e dissertações sobre o rompimento da barragem de 

Fundão publicadas até dezembro de 2019 

 

Descritor da 

pesquisa 
 

 

Números de teses e dissertações 

 

2016 2017 2018 2019 
Nº 

total 

Rompimento da 

barragem de Fundão 

 

2 

 

19 

 

44 

 

16 

 

81 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BDTD-IBICT e do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

(2019). 

 

 

Observando a Tabela 1, verificamos que a produção foi relativamente baixa em 

2016, tendo apenas duas dissertações: a primeira com foco no acontecimento histórico ao 

estudo discursivo de charges, produzida em um Programa de Letras; e a segunda sobre a 

qualidade das águas nos Rios Gualaxo do Norte, Gualaxo do Sul e do Carmo e afluentes do 

Alto do Rio Doce, em um Programa de Engenharia Ambiental.  

Em 2017, os trabalhos se ampliaram na discussão sobre as diferentes perspectivas 

na problemática do desastre. Das 19 pesquisas produzidas, havia apenas uma tese no 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e seis dissertações na área do Direito. Em 

2018, as pesquisas aumentaram consideravelmente, contabilizando 38 dissertações e seis 

teses. Assim, sendo o ano que apresentou maior número de trabalhos acadêmicos, foi 

também o que os trabalhos apresentaram maior variedade de produção por programas de 

Pós-Graduação, perpassando principalmente as áreas da Economia, Direito e 

Administração. Além disso, 2018 apresentou o maior número de teses de doutorado.  

Segundo Oliveira (2019), o rompimento da barragem do Fundão se tornou o 

primeiro crime ambiental brasileiro classificado como violação de direitos humanos por 

parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH). Entretanto, essa classificação 

só foi emitida em dezembro de 2019, ano em que as pesquisas estavam discutindo o 

desastre socioambiental, principalmente nos programas de Pós-Graduação em Direito. 

A Tabela 2 apresenta os locais de produção desses trabalhos a partir de estados e 

regiões do país. O levantamento revelou que a Universidade Federal de Viçosa (UFV) se 

destacou por apresentar 10 dos trabalhos levantados.  
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Tabela 2 – Instituições de produção das teses e dissertações por estado/região sobre o 

rompimento da barragem de Fundão publicadas até dezembro de 2019 

Minas Gerais Nº de pesquisas 

Universidade Federal de Viçosa  10 

Universidade Federal de Ouro Preto 9 

Universidade Federal de Minas Gerais 8 

Universidade Federal de Lavras 3 

Universidade Vale do Rio Doce  3 

Universidade Federal de Juiz de Fora 3 

Centro Federal de Educação Tecn. de Minas Gerais  1 

Universidade Federal de Uberlândia  1 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  1 

Universidade Fumec  1 

Centro Universitário Una  1 

Escola Superior Dom Helder Câmara  1 

Total 42 

Rio de Janeiro Nº de pesquisas 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 2 

Fundação Oswaldo Cruz  2 

Fundação Getúlio Vargas  1 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria 1 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 1 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 1 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1 

Universidade Federal Fluminense 1 

Total 10 

Espírito Santo Nº de pesquisas 

Universidade Federal do Espírito Santo 6 

Universidade de Vila Velha   2 

Faculdade de Direito de Vitória   1 

Total 9 

São Paulo Nº de pesquisas 

Universidade Estadual Paulista  2 

Universidade Anhembi Morumbi 1 

Universidade de São Paulo 1 

Pontifícia Universidade de São Paulo  1 

Total 5 
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Distrito Federal Nº de pesquisas 

Universidade de Brasília 4 

Centro Universitário do Distrito Federal 1 

Total 5 

Região Sul Nº de pesquisas 

Universidade Federal de Santa Catarina    2 

Universidade Federal do Paraná  1 

Universidade Católica de Pelotas  1 

Universidade Federal de Santa Maria  1 

Universidade Caxias do Sul  1 

Faculdade Meridional  1 

Total 7 

Região Nordeste Nº de pesquisas 

Universidade Católica de Salvador  2 

Universidade Federal do Ceará 1 

Total 3 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BDTD-IBICT e do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

(2019). 

 

 

De acordo com a Tabela 2 apresentada, é possível perceber a concentração dessas 

pesquisas na região Sudeste do país, com 66 trabalhos. Portanto, essa região foi 

desmembrada em estados para identificar que Minas Gerais, o estado mais afetado pelo 

desastre, também foi o que mais produziu trabalhos a respeito, contabilizando 42 pesquisas. 

As produções intensificaram-se em três instituições: Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), com 10, nove e oito trabalhos, respectivamente.  

A primeira universidade (UFV) se destaca com a maior produção de pesquisas nos 

programas de Agronomia e Microbiologia Agrícola. A segunda universidade (UFOP) tem 

sua alta produção primeiramente por estar no epicentro do desastre, no qual os 

desdobramentos foram sentidos em diversos âmbitos, alterando, de diversas formas, a vida 

dos sujeitos residentes da região de Ouro Preto, Mariana e seus distritos. A produção das 

pesquisas na UFOP se deu, sobretudo, no Programa de Engenharia Ambiental, mas também 

houve estudos em Economia Aplicada. A terceira universidade (UFMG) possui uma 

produção variada de pesquisas, dentre elas nos programas de Ambiente Construído e 

Patrimônio Sustentável, Biologia Vegetal, Sociologia e Arquitetura e Urbanismo. 
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O segundo estado mais afetado pelo rompimento da barragem aparece como o 

terceiro em produção de pesquisas, sendo este o Espírito Santo, como descrito na Tabela 2. 

É importante levar em consideração que não foram apenas os estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo os afetados. O país por completo presencia o reflexo de um desastre de 

tamanha magnitude. Entretanto, é evidente a concentração das pesquisas no estado de 

Minas Gerais, local no qual se originou o desastre.  

Além disso, o Distrito Federal chama atenção com o número de trabalhos sobre o 

rompimento da barragem de Fundão, contabilizando cinco no total. A região Sul também 

apresenta relativa produção sobre o rompimento da barragem de Fundão, na qual o estado 

do Rio Grande do Sul ganha destaque com quatro trabalhos produzidos nesse período. Na 

Tabela 2, outro dado atrativo é o fato de que não há nenhum trabalho produzido no Norte e 

no Centro-Oeste do país. 

As pesquisas, em sua quase totalidade, foram realizadas em instituições públicas, 

sobretudo nas federais. É evidente que há um menor número de programas de pós-

graduação em universidades privadas e, portanto, há reflexo nesses números. Porém, não 

podemos deixar de ressaltar a importância e o compromisso que a produção do 

conhecimento nas universidades públicas possui com a sociedade civil ao problematizar, 

discutir e expor a realidade dos problemas apresentados no país e que, portanto, contribui 

com resultados que darão, por exemplo, embasamento para políticas públicas e 

fortalecimento de reflexões enquanto sujeitos sociais. As pesquisas produzidas, ao 

apresentarem seus resultados, possibilitam um maior entendimento das causas, 

consequências e apontamentos para prevenção não só desta, mas de diversas outras 

problemáticas que assolam o país. 

Ao realizar o levantamento das pesquisas, a relação da produção por programas de 

pós-graduação também nos revela dados importantes para a discussão. Para a produção da 

Tabela 3, as pesquisas foram agrupadas, inicialmente, em três eixos. De acordo com as  

grandes áreas estabelecidas pela CAPES, aglutinamos em eixos as áreas que, em geral,  

apresentam um maior grau de proximidade: o primeiro eixo diz respeito às pesquisas 

relacionadas às três grandes áreas das Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e  

Linguística, Letras e Artes; o segundo eixo é referente à grande área Multidisciplinar; o 

terceiro eixo é representado pelas quatro grandes áreas das Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências Biológicas, Engenharias e Ciências da Saúde. 

As teses e dissertações foram aglutinadas de forma a incorporar o maior número de 

trabalhos por programa. Dessa forma, os programas perderam características específicas, 
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como, por exemplo, em relação ao Direito: foram encontrados trabalhos em programas 

referentes ao direito, direitos ambientais, direitos humanos, direitos e instituições 

democráticas, porém, para facilitar a observação e identificação, foram todos resumidos na 

categoria Direito. Assim, a distribuição das pesquisas em relação aos programas nos quais 

estão inseridas, de acordo com as grandes áreas estabelecidas pela CAPES, é apresentada 

na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Teses e dissertações sobre o rompimento da Barragem de Fundão nos 

Programas de Pós-Graduação/Eixo publicadas até dezembro de 2019 

Eixo I - Ciências Humanas, Ciência Sociais Aplicadas e Linguística, 

Letras e Artes 
Nº de pesquisas 

Direito 10 

Economia   5 

Letras 4 

Ciências Sociais   4 

Serviço Social 3 

Geografia  3 

Administração 3 

Arquitetura e Urbanismo  2 

Comunicação Social 2 

Educação  2 

Psicologia social 1 

Ciências Contábeis  1 

Ambiente construído e Patrimônio sustentável 1 

Gestão para a Competitividade 1 

Total 42 

Eixo II – Multidisciplinar Nº de pesquisas 

Desenvolvimento sustentável  1 

Total 1 

Eixo III – Ciência Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias e 

Ciências da Saúde 
Nº de pesquisas 

Engenharias 5 

Ciência do Solo 4 

Biologia Vegetal  4 

Saúde coletiva 3 

Gestão Integrada do Território 3 

Agronomia  3 

Microbiologia Agrícola  3 

Ecologia de Ecossistemas 2 

Planejamento Ambiental  2 

Radioproteção e Dosimetria  1 

Produção vegetal  1 
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Ciências Ambientais e Florestais  1 

Entomologia 1 

Hospitalidade 1 

Geociência (Geoquímica) 1 

Botânica  1 

Ciência Farmacêuticas  1 

Química  1 

Total 38 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BDTD-IBICT e do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

(2019). 

 

De acordo com a Tabela 3, a produção das pesquisas se deu de maneira 

diversificada nos programas de pós-graduação. Inicialmente, a hipótese era de que a 

concentração de trabalhos do Eixo I seria relativamente menor ao número encontrado no 

levantamento. O balanceamento do Eixo I em comparação ao Eixo III se deve, em grande 

parte, à alta produção de pesquisas relacionadas ao Direito, cujos programas foram os 

principais produtores de pesquisas sobre o rompimento da barragem de Fundão.  

Nos programas de pós-graduação em Educação, área na qual a presente dissertação 

se insere, há apenas um trabalho anexado na plataforma. O dado corrobora a justificativa da 

necessidade de estudos como este, em que a investigação parte das instituições escolares 

atingidas ou, ainda, como a pesquisa em educação pode abordar essa temática. Esse caso 

diz respeito às duas dissertações encontradas, uma no Programa de Ensino de Ciências 

(UFOP) e a outra no Programa em Educação na Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, o qual condensamos na Tabela 3 como Educação.   

A tabela evidencia que a produção do conhecimento tem sido, de forma geral, bem 

distribuída nas diversas áreas de estudos. Evidencia também a amplitude das afetações que 

o desastre proporcionou à sociedade brasileira, sendo a maior tragédia socioambiental do 

Brasil até aquele momento, e nos alerta para uma temática que tem sido muito cara 

ambientalmente e humanamente irreversível para o país.  

O Quadro 1 a seguir apresenta os resultados alcançados com a delimitação da 

problemática focalizada a partir das pesquisas dos três eixos que são relevantes para o 

presente trabalho. Assim, destacamos o título, o autor(a), o ano, a metodologia, a 

universidade e o programa, informações captadas nos resumos das 44 pesquisas 

acadêmicas6. 

                                                 
6 Tais obras não compõem as referências bibliográficas desta pesquisa, apenas são apresentadas como 

resultado do estado do conhecimento.  
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1.2 Perspectivas relevantes para o campo educacional  

 

Quadro 2 – Teses e dissertações sobre o rompimento da barragem de Fundão 

publicadas até dezembro de 2019 a partir de uma perspectiva relevante para o campo 

educacional 

TÍTULO 

 

AUTOR(A)/ANO 
 

METODOLOGIA 
UNIVERSIDADE/ 

PROGRAMA 

O rompimento da barragem de 

Fundão em Mariana (MG): do 

acontecimento histórico ao 

estudo discursivo de charges  

(Dissertação) 

1) Araújo, 2016                                                  Estudo qualitativo  

Universidade Católica de 

Pelotas 

Programa de Pós-

graduação em Letras 

A morte do UATU: impactos 

do desastre da 

Samarco/Vale/BHP sobre a 

sustentabilidade do povo 

Krenak 

(Dissertação) 

2) Fiorott, 2017 Estudo qualitativo  

Universidade de Brasília  

Programa de Pós-

Graduação - Mestrado 

profissional em 

sustentabilidade junto a 

povos e terras tradicionais 

O germe da insurreição para 

além da metrópole: narrativas 

da participação e da luta 

popular em Antônio Pereira, 

Ouro Preto-MG 

(Dissertação) 

3) Coelho, 2017 

 
Estudo qualitativo  

Universidade Federal de 

Minas Gerais 

Programa de Pós-

Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo 

A consideração dos 

deslocados ambientais na 

deliberação e as 

consequências do rompimento 

da barragem de fundão em 

Mariana/MG Caxias do Sul 

2017  

(Dissertação) 

4) Paaz, 2017 Estudo qualitativo  

Universidade de Caxias 

do Sul  

Programa De Pós-

Graduação em Direito  

O desastre em Mariana-MG e 

o (des) concerto das políticas 

públicas ambientais no 

governo dos riscos 

(Dissertação) 

5) Gomes, 2017 Estudo qualitativo 

Faculdade de Direito 

Professor Jacy de Assis 

Programa de Pós-

Graduação em Direito  

 

Proposição de critérios 

objetivos para serem 

utilizados em procedimentos 

judiciais de indenização por 

danos ambientais: a catástrofe 

de Mariana-MG 

(Dissertação) 

 

6) Cunha, 2017 
Estudo qualitativo 

 

Escola Superior dom 

Helder Câmara  

Programa de Pós-

Graduação em Direito 

Ambiental e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Comércio Internacional de 

Serviços Ambientais 

(Dissertação) 

7) Figueiredo, 2017 Estudo qualitativo  

 

Universidade de São 

Paulo  

Programa de Pós-

Graduação em Direito  
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O uso do PSA como 

Instrumento Econômico na 

Recuperação Ambiental da 

bacia do Rio Doce 

(Dissertação) 

8) Lacerda, 2017 

 
Estudo qualitativo  

Universidade de Brasília 

Programa de Pós-

Graduação em Economia  

As lamas da Samarco: um 

estudo sobre vitimização 

ambiental e dano social 

estatal-corporativo a partir da 

perspectiva das vítimas 

(Dissertação) 

9) Colognese, 2017 Estudo qualitativo  

Faculdade Meridional  

Programa de Pós-

Graduação em Direito  

A intervenção estatal via 

exações (TRFM e CFEM) sob 

a perspectiva da proteção do 

meio ambiente na atividade 

minerária e o “caso Samarco 

(Dissertação) 

10) Carvalho, 2017 Estudo qualitativo 

Universidade Fumec  

Programa de Pós-

Graduação em Direito 

(Belo Horizonte - Minas 

Gerais) 

Mineração e superexploração 

da força de trabalho: análise a 

partir da realidade de Mariana-

MG (Tese) 

11) Bertollo, 2017  Estudo qualitativo 

 

Universidade Federal de 

Santa Catarina  

Programa de Pós-

Graduação em Serviço 

Social 

  

Lama, luto e luta: a vivência 

dos atingidos pelo desastre da 

Samarco e a organização 

popular no Movimento dos 

Atingidos por Barragens 

(MAB) como estratégia de 

enfrentamento 

(Dissertação) 

12) Silva, 2017 Estudo qualitativo  

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo  

Programa de Pós-

Graduação em Psicologia 

Social  

O rompimento da barragem 

Fundão-MG: questão 

ambiental e crimes industriais 

sob a lógica capitalista 

(Dissertação) 

13) Pontes, 2017 Estudo qualitativo  

 

Universidade Federal de 

Juiz de Fora  

Programa de Pós-

Graduação em Serviço 

Social 

 

Eu Quero Minha Liberdade de 

Volta! Saúde Mental e 

Atenção Psicossocial junto aos 

adolescentes atingidos pelo 

rompimento da Barragem de 

Fundão 

(Dissertação) 

14) Santos, 2018 Estudo qualitativo 

Fundação Oswaldo Cruz 

Programa de Pós-

Graduação em Saúde 

Coletiva 

Matrizes explicativas sobre o 

desastre tecnológico causado 

pelo rompimento da Barragem 

da Samarco em Mariana, 

2015: uma análise crítica dos 

discursos  

(Dissertação) 

 

15) Lopes, 2018 Estudo qualitativo 

Fundação Oswaldo Cruz 

Programa de Pós-

graduação em Saúde 

Coletiva 

https://repositorio.ufjf.br/jspui/browse?type=author&value=Pontes%2C+Nicole+Alves+Espada
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A Samarco e o desastre de 

mariana (MG): um estudo em 

representações sociais a partir 

da perspectiva dos ex-

funcionários da Samarco 

vitória 2018 

(Dissertação) 

16) Bortolon, 2018 Estudo qualitativo 

Universidade Federal do 

Espírito Santo  

Programa de Pós-

Graduação em 

Administração 

Cartografias frente ao 

desastre-crime na bacia do rio 

Doce  

(Dissertação) 

17) Guimaraes, 

2018 
Estudo qualitativo 

Universidade Federal de 

Minas Gerais 

Programa de Pós-

Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo  

A tradução como 

direcionamento: o rompimento 

da barragem da Samarco pelo 

olhar da mídia brasileira 

(Dissertação) 

18) Rozin, 2018 Estudo qualitativo  

Universidade Federal Do 

Paraná 

Programa de Pós-

Graduação em 

Administração 

Impactos socioambientais 

decorrentes do rompimento da 

barragem de Fundão no 

município de Barra Longa, 

Minas Gerais 

(Dissertação) 

19) Andrade, 2018 Estudo qualitativo 

Universidade Federal de 

Minas Gerais  

Programa de Pós-

Graduação em Ambiente 

Construído e Patrimônio 

Sustentável 

Gestão do conhecimento 

aplicada às lições aprendidas 

na gestão de projetos 

(Dissertação) 

20) Pereira, 2018 Estudo qualitativo  

Centro Universitário Una 

Programa de Pós-

Graduação em 

Administração 

O rompimento da barragem de 

Fundão (Mariana-MG): 

análise contrastiva das 

estratégias da mídia radical na 

construção do acontecimento 

discursivo e no enfrentamento 

dos seus problema e impactos 

no primeiro ano da tragédia 

(Dissertação) 

 

21) Pazza, 2018 Estudo qualitativo 

Universidade de Caxias 

do Sul  

Programa de Pós-

Graduação em Direito  

Alterações geomorfológicas e 

danos aos pequenos 

produtores rurais atingidos 

pelo rompimento da barragem 

de fundão na bacia do rio do 

Carmo – MG 

(Dissertação) 

 

22) Mendes, 2018 Estudo qualitativo 

Universidade Federal de 

Juiz de Fora  

Programa de Pós-

Graduação em Geografia 

 

Para nunca esquecer: uma 

análise discursiva de 

coberturas midiáticas 

impressas sobre o rompimento 

da barragem de Fundão, em 

Mariana 

(Dissertação) 

 

23) Câmara, 2018 Estudo qualitativo 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica de 

Minas Gerais Programa 

de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagens  
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“Aprender a ser atingido”: 

educação e lutas 

socioambientais diante do 

rompimento da barragem de 

Fundão (Mariana – MG) no 

Rio Doce e afluentes 

(Dissertação) 

24) Aquino, 2018 Estudo qualitativo 

Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro  

Programa de Pós-

Graduação em Educação  

Histórias de vida 

interrompidas pelo mar de 

lama: desastre de Mariana/MG 

(Dissertação) 

25) Pereira, 2018 
Estudo qualitativo 

 

Universidade de Brasília  

Programa de Pós-

Graduação em Direitos 

Humanos e Cidadania  

Da especialização produtiva 

ao rompimento da Barragem 

Do Fundão: uma análise da 

resiliência econômica para o 

município de Mariana/MG 

(Dissertação) 

26) Silva, 2018 
Estudo quantitativo 

e qualitativo 

Universidade Federal de 

Ouro Preto 

Programa de Pós-

Graduação em Economia 

Aplicada  

A vulnerabilidade e o racismo 

ambiental no Brasil: uma 

análise a partir da perspectiva 

biopolítica foucaultiana 

(Tese) 

27) Abreu, 2018 Estudo qualitativo  

Faculdade de Direito de 

Vitória 

Programa de Pós-

Graduação em Direitos e 

Garantias Fundamentais 

A MARCA “VALE” EM 

DISPUTA: sentidos 

mobilizados a partir da maior 

tragédia socioambiental do 

Brasil 

(Dissertação) 

28) Veroneze, 2018 Estudo qualitativo 

Universidade Federal de 

Juiz de Fora  

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação  

Desenvolvimento local à luz 

da diversificação produtiva 

por meio da agricultura 

familiar: o caso do 

assentamento Cafundão, 

Mariana, Minas Gerais 

(Dissertação) 

29) Hott, 2018 Estudo qualitativo 

Universidade Federal de 

Ouro Preto 

Programa de Pós-

Graduação em Economia 

Aplicada 

Ensaios sobre o desastre 

ambiental de Mariana e seus 

efeitos econômicos e sociais 

(Dissertação) 

 

30) Firmiano, 2018 
Estudo quantitativo 

e qualitativo 

Universidade Federal do 

Ceará 

Programa de Pós-

Graduação em Economia  

ÁGUAS DO RIO DOCE: 

Diagnóstico de suas condições 

e os impactos decorrentes do 

desastre de Mariana-MG 

(Dissertação) 

 

31) Neiva, 2018 Estudo quantitativo 

Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais 

Programa de Pós-

Graduação em Geografia  

 

A responsabilidade civil do 

empregador e a importância da 

prevenção no meio ambiente 

do trabalho: o caso da 

Samarco em Mariana/MG 

(Dissertação) 

 

32) Sampaio, 2018 Estudo qualitativo 

Centro Universitário do 

Distrito Federal 

Programa de Pós-

Graduação em Direito  
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Da Samarco ao Jornal 

Nacional: Relações entre a 

comunicação organizacional e 

o telejornalismo no desastre 

em Mariana – MG 

(Dissertação) 

33) Varela, 2018 Estudo qualitativo  

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Programa de Pós-

Graduação em Jornalismo  

As controvérsias nas aulas de 

biologia a partir da leitura de 

jornais impressos: o desastre 

ambiental da Samarco 

(Dissertação) 

34) Reis, 2018 Estudo qualitativo 

Universidade Federal de 

Ouro Preto  

Programa de Pós-

Graduação Mestrado 

Profissional em Ensino de 

Ciências 

Da riqueza à lama: análise da 

dinâmica socioeconômica do 

município de Mariana (MG) 

após o rompimento da 

barragem do Fundão 

(Dissertação) 

35) Santos, 2018 
Estudo quantitativo 

e qualitativo 

Universidade Federal de 

Santa Maria  

Programa de Pós-

Graduação em Economia 

e Desenvolvimento 

“A lama que rolou de cima”: 

alguns desdobramentos 

sociopolíticos e sociotécnicos 

sobre as águas do rio Doce e 

do Oceano Atlântico na região 

da foz, após o rompimento da 

barragem de Fundão - MG 

(Dissertação) 

36) Silva, 2018 Estudo qualitativo  

Universidade Federal do 

Espirito Santo 

Programa de Pós-

Graduação em Ciências 

Sociais   

A matemática da gestão e a 

alma lameada: os conflitos da 

governança no licenciamento 

do Projeto de Mineração 

Minas- Rio e no desastre da 

Samarco 

(Tese) 

37) Zucarelli, 2018  Estudo qualitativo  

Universidade Federal de 

Minas Gerais 

Programa de Pós-

Graduação em 

Antropologia  

A institucionalização da 

desconfiança em uma relação 

intersetorial: os estabelecidos 

e os outsiders no caso do 

rompimento da barragem de 

Fundão, em Mariana (MG) 

(Dissertação) 

 

38) Pereira, 2019 Estudo qualitativo 

Universidade Federal de 

Minas Gerais 

Programa de Pós-

Graduação em Sociologia  

Sofrimento e desgaste mental 

entre trabalhadores da 

mineração de ferro na cidade 

de Mariana/MG 

(Tese) 

 

39) Carmo, 2019 Estudo qualitativo 

Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro 

Programa de Pós-

Graduação em Serviço 

Social  

 

Uma nova racionalidade do 

risco ambiental: o acidente da 

barragem da Samarco em 

Mariana/MG 

(Dissertação) 

 

40) Torres, 2019 Estudo qualitativo  

Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro 

Programa de Pós-

Graduação em Direito  

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Marcos+Cristiano+Zucarelli
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Dimensões espaço-temporais 

de um desastre ambiental: o 

caso de Anchieta (es) frente ao 

desastre da Samarco 

(Dissertação) 

41) Tschaen, 2019 Estudo qualitativo  

Universidade Vila Velha 

Programa de Pós-

Graduação em Sociologia 

Política 

O território do rio Doce: uma 

análise discursiva de notícias 

sobre o rompimento da 

barragem da 

Samarco/Vale/BHP Billiton 

em jornais impressos de 

Mariana (MG), Governador 

Valadares (MG) e Linhares 

(ES) 

(Dissertação) 

42) Bueno, 2019 Estudo qualitativo 

Universidade Federal de 

Viçosa 

Programa de Pós-

Graduação em Letras  

O rompimento da Barragem 

do Fundão: percepção 

socioambiental e análise da 

vulnerabilidade social da 

população de Bento Rodrigues 

- Mariana - MG – Brasil 

(Dissertação) 

43) Quadros, 2019 Estudo qualitativo  

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita 

Filho 

Programa de Pós-

Graduação em Geografia  

Acidente de Trabalho 

Ampliado: o rompimento da 

barragem de Fundão nos 

jornais impressos do Espírito 

Santo 

(Dissertação) 

44) Ramos, 2019  Estudo qualitativo  

Universidade Federal do 

Espírito Santo 

Programa de Pós-

Graduação em Saúde 

Coletiva  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BDTD-IBICT e do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

(2019). 

 

O Quadro 1 representou as 40 dissertações e quatro teses encontradas nas duas 

plataformas ao utilizar o descritor rompimento da barragem de Fundão produzidas nas 

diversas áreas, pesquisadas do 10 de outubro de 2019 a 31 de dezembro do mesmo ano. As 

pesquisas são qualitativas em sua grande maioria e diversificadas nas temáticas abordadas.  

 A partir desses 44 trabalhos, foram selecionadas seis pesquisas, todas estudos de 

caráter qualitativo. A partir da leitura do título das 44 pesquisas acadêmicas, fizemos um 

recorte inicial, selecionando previamente algumas delas. Dentre estas, das que tivemos 

acesso integralmente, realizamos as leituras dos sumários, pelos quais definimos seis 

estudos que contribuem para a discussão. Com o objetivo de apresentar um recorte menor 

dos trabalhos que possuem relações com a temática proposta pela pesquisa, elaboramos o 

Quadro 2 representado a seguir: 
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Quadro 3 - Tese e dissertações sobre o rompimento da barragem de Fundão 

publicadas até dezembro de 2019 

TÍTULO AUTOR(A)/ANO 

 

PROGRAMA 
 

INSTITUIÇÃO 

A morte do UATU: impactos 

do desastre da 

Samarco/Vale/BHP sobre a 

sustentabilidade do povo 

Krenak 

1) Fiorott, 2017 

Mestrado Profissional 

em Sustentabilidade 

Junto a Povos e Terras 

Tradicionais 

Universidade de 

Brasília 

“Aprender a ser atingido”: 

educação e lutas 

socioambientais diante do 

rompimento da barragem de 

Fundão (Mariana – MG) no 

Rio Doce e afluentes 

2) Aquino, 2018 
Mestrado em 

Educação  

Universidade Federal 

do Estado do Rio de 

Janeiro 

Histórias de vida 

interrompidas pelo mar de 

lama: desastre de Mariana/MG 

3) Pereira, 2018 
Mestrado em Direitos 

Humanos e Cidadania 

Universidade de 

Brasília 

A vulnerabilidade e o racismo 

ambiental no brasil: uma 

análise a partir da perspectiva 

biopolítica foucaultiana 

4) Abreu, 2018 

Doutorado em Direitos 

e Garantias 

Fundamentais 

Faculdade de Direito 

de Vitória 

Eu Quero Minha Liberdade de 

Volta! Saúde Mental e 

Atenção Psicossocial junto aos 

adolescentes atingidos pelo 

rompimento da Barragem de 

Fundão 

5) Santos, 2018 Mestrado em Saúde 

Coletiva 

Fundação Oswaldo 

Cruz  

O rompimento da Barragem 

do Fundão: percepção 

socioambiental e análise da 

vulnerabilidade social da 

população de Bento Rodrigues 

- Mariana - MG - Brasil 

6) Quadros, 2019 
Mestrado em 

Geografia. 

Universidade 

Estadual Paulista 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da BDTD-IBICT e do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

(2019). 

 

A pesquisa realizada no ano de 2017 na Universidade de Brasília, no Programa de 

Mestrado Profissional em Sustentabilidade Junto a Povos e Terras Tradicionais, parte da 

afirmação de que a relação dos Krenak com o Uatu (Rio Doce) foi impactada pelo 

rompimento da barragem da Samarco/Vale/BHP, afetando a sustentabilidade da população 

indígena. A dissertação de Fiorott (2017) tem como objetivo descrever os impactos sofridos 

pelo povo Krenak a partir do rompimento da barragem em Mariana/MG e expor sobre a 

sustentabilidade e as alternativas que a comunidade tem apontado para atravessar tamanha 

tragédia. Segundo o autor, a partir do desastre surgiram alguns questionamentos, como: o 

que é necessário diante desse evento para que os Krenak vivam com qualidade sob seu 
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próprio ponto de vista? O que eles têm, ou tinham, que garante sua condição de ser Krenak 

e sua qualidade de vida, e o que pode ser feito para recuperar, compensar ou mitigar as 

perdas trazidas por essa tragédia? 

De acordo com Fiorott (2017), o sofrimento imputado aos Krenak no período da 

ditadura militar em muito se assemelha aos sentimentos expressos pelos mesmos diante dos 

impactos do rompimento da barragem da Samarco/Vale/BHP. Com a morte do rio, segundo 

o autor, elementos da história, da cultura e da própria essência do ser Krenak foram 

destruídos, o que ameaça a sustentabilidade dessa etnia.  

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, denominada estudo de caso, a qual 

utilizou dados primários e secundários. Os dados primários, segundo Fiorott (2017), foram 

obtidos por meio de história de vida e entrevistas com roteiro não estruturado e 

semiestruturado; grupo focal com roteiro definido para o debate dos participantes; além de 

registros de falas e observação durante as diversas reuniões realizadas sobre o caso. Os 

dados secundários foram obtidos por meio da revisão das literaturas acadêmica e indígena. 

Os resultados obtidos pelo pesquisador demonstram que, na visão dos Borun, a 

principal consequência foi a morte do rio, considerado pela cultura Krenak seu parente 

Uatu, subtraindo, assim, um importante elemento da sua identidade e da sua 

territorialidade. Para tentar superar as consequências do desastre, os Krenak apontam 

algumas alternativas a serem tomadas, como a manutenção e preservação da língua Borun, 

a demarcação do Território dos Sete Salões, a garantia da sua autonomia e participação na 

elaboração de projetos de compensação e mitigação de impactos, o estabelecimento de uma 

relação de respeito e ética da sociedade ocidental, dos empreendimentos para com o seu 

povo e, principalmente, o respeito ao tempo necessário à comunidade para se restabelecer, 

reorganizar-se e, assim, encontrar as soluções e continuar garantindo a sustentabilidade de 

sua existência como povo etnicamente diferenciado, ou seja, enquanto Borun do Uatu. 

A segunda pesquisa representa a única dissertação advinda de um programa de pós-

graduação em Educação. Aquino (2018) parte da problemática instaurada na Bacia do Rio 

Doce após o rompimento da barragem de rejeito de Fundão (Mariana – MG) em 2015 nos 

municípios de Maria Ortiz (Colatina – ES) e Mascarenhas (Baixo Guandu – ES) no que 

tange às ações e atividades lideradas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 

junto aos atingidos da região. A pesquisadora busca compreender as práticas e processos 

pedagógicos emergentes das lutas socioambientais ao entender que essas manifestações 

sociais educam e fomentam a criticidade e a autonomia desses sujeitos pela formação 

política e socioambiental. Neste aspecto, faz-se um questionamento: de que forma, a partir 
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da apropriação social da educação, os movimentos sociais constroem a formação crítica 

para a luta coletiva pela emancipação diante de um processo de opressão ambiental? 

Na busca da compreensão crítica da realidade imposta aos atingidos após o 

rompimento da barragem de rejeitos de Fundão e das ações do MAB, a autora utilizou-se 

do método crítico-dialético para a organização da pesquisa. Assim, o estudo foi realizado 

sob base qualitativa ao utilizar da observação participante para a inserção no campo, em 

contato direto e promovendo trocas de experiências com os sujeitos que integram esse 

trabalho. Para as informações e coleta de dados, Aquino (2018) utilizou como recurso 

técnico a entrevista semiestruturada, a gravação de áudios e fotografias. O método utilizado 

por ela para a coleta dos dados e análise, tanto das entrevistas quanto das visitas aos 

campos, é o materialista, histórico e dialético.  

Com as entrevistas, Aquino (2018) compreendeu a ruptura de pensamento e de 

concepções da condição de atingido e a necessidade participação (protagonismo social) nas 

lutas pela manutenção (resistência) e/ou pela transformação de seus territórios 

impactados/ameaçados, envolvendo intimamente a relação comunitária do local. Foram 

criadas, segundo a autora, ações para reunir a comunidade em prol do Rio Doce, 

chamando-a para a participação por meio do “boca-a-boca” para informar as reuniões e 

intervenções do movimento na localidade.  

Nesse sentido, de acordo com Aquino (2018), o “aprender a ser atingido” está no 

processo dialógico entre informação, comunicação e educação dentro ou para a militância, 

em que ambos se complementam no processo de luta por direitos socioambientais, marcado 

por um processo que envolve diretamente o coletivo impactado no reconhecimento de sua 

“real” realidade. Além disso, quem aprende com a luta passa, também, a educar outros 

sujeitos dentro do movimento à medida que se constrói um olhar social voltado para a 

tentativa de superação do conflito enfrentado.  

A autora propõe, então, uma apropriação social da educação em comunhão com a 

educação ambiental crítica para a resistência desses grupos ambientalmente atingidos. 

Aquino (2018) ainda afirma que a educação e a educação ambiental crítica estão 

intimamente interligadas nesse processo do reconhecer-se atingido; são bases para pensar a 

autonomia dos sujeitos diante do conflito socioambiental. Na perspectiva da pesquisadora, 

o intuito foi analisar, a partir da realidade imposta após o desastre ocorrido com o 

rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, como a educação pode servir como 

ferramenta de “libertação” (fala de uma entrevistada) para os atingidos da Bacia do Rio 

Doce. 
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A terceira dissertação refere-se às discussões levantadas na concepção do Direito. 

Pereira (2018) buscou compreender o que aconteceu com as histórias de vida que foram 

interrompidas pelo mar de lama da Samarco, empresa responsável pela tragédia, a partir da 

ótica dos direitos humanos. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi relatar a história de 

duas famílias atingidas pelo desastre de Mariana no ano de 2015 mediante a constatação da 

ocorrência de violações de direitos humanos contadas por essas pessoas.  

De acordo com Pereira (2018), ocorreu de fato uma série de violações de direitos 

humanos no desastre ambiental de Mariana em 5 de novembro de 2015, segundo o último 

Relatório do Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos no Brasil produzido 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 17 de junho de 2016. Com base nessa 

premissa, o pesquisador se propõe a ir além, identificando violações a partir dos relatos de 

duas famílias definidas como sujeitos de interlocução. Ao utilizar a metodologia da história 

de vida e da história oral, o autor descreveu histórias de vida emaranhadas pelo passado de 

nostalgia, um presente de tristeza e um futuro de incertezas.  

A fala dos atingidos expressou quais foram as violações de direitos humanos e o que 

mudou em suas respectivas vidas. Como exemplificado em alguns trechos dos relatos 

trazidos por Pereira (2018): a observação de dona Maria, ao associar violação de direitos 

humanos com o ficar sem vizinhança, simboliza a perda do viver em comunidade com a 

perda de sua própria história; Dona Amélia, por sua vez, enquanto moradora de Paracatu de 

Baixo, faz a mesma reclamação, contrapondo sua moradia atual no centro urbano de 

Mariana à antiga paz que desfrutava em sua casa simples.  

Dessa forma, Pereira (2018) confirmou a tese lançada e, ainda, denotou uma 

surpresa: o empoderamento nas falas das vítimas. Para ele, esse empoderamento, ao mesmo 

tempo que causa surpresa, é muito natural em espécies de violações de direitos humanos; 

em verdade, ele vem com a ideia do luto e revela o exercício efetivo de cidadania. Cientes 

de seus direitos e envolvidas com a luta pela não ampliação de violações dos mesmos 

direitos, essas pessoas podem, agora, contar suas histórias e deixá-las registradas para as 

futuras gerações. 

A quarta pesquisa refere-se à tese em Direitos e Garantias Fundamentais que se 

propõe a analisar a vulnerabilidade e o racismo ambiental no Brasil. Abreu (2018) aborda a 

discussão da crise ambiental contemporânea, a reflexão sobre os direitos fundamentais e a 

relação entre seres humanos e natureza do ponto de vista do antropocentrismo, do 

biocentrismo e do holismo. Além disso, a autora trata da categoria analítica racismo 
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ambiental à luz dos conceitos das vulnerabilidades humana e ambiental sob o prisma 

foucaultiano da biopolítica e do biopoder com base nos fundamentos da bioética ambiental.  

A vulnerabilidade, o racismo ambiental, a desigualdade e a exclusão 

socioambientais são analisados por Abreu (2018) como afrontas aos direitos humanos 

fundamentais a partir dos conflitos de poder e como elementos para reflexão da ecologia 

profunda. A pesquisadora analisa as interconexões entre políticas públicas de sustentação 

do racismo ambiental, das vulnerabilidades humana e ambiental e o rompimento da 

barragem de Fundão em Mariana-MG no ano de 2015. A pesquisa se propõe a responder 

aos seguintes problemas: com base na relação do ser humano com a natureza e nos 

problemas socioambientais, como o biopoder e as estratégias biopolíticas influenciam na 

vulnerabilidade e no racismo ambiental no Brasil conforme os direitos fundamentais e da 

bioética? É possível identificar elementos caracterizadores das categorias analíticas 

vulnerabilidade e racismo ambiental no desastre ambiental do rompimento da barragem de 

Fundão em Mariana-MG no ano de 2015? 

Abreu (2018) discute dois conceitos de racismo ambiental: o latino-americano e o 

brasileiro. A versão do racismo ambiental latino-americano, segundo ela, refere-se às 

relações internacionais das nações do continente sul-americano com países ricos. Já o 

racismo ambiental brasileiro diz respeito às relações internas, de diferentes grupos de 

cidadãos ou de regiões geográficas distintas.  

Para Abreu (2018), a versão brasileira do racismo ambiental transita por uma 

questão socioeconômica até mais expressiva do que a racial/étnica, distanciando-se do 

racismo ambiental que se originou como conceito nos Estados Unidos da América. O 

racismo ambiental brasileiro não atinge apenas as populações tradicionais indígenas, 

quilombolas, afrodescendentes, independentemente de quaisquer características biológicas, 

como cor de pele, mas afeta também a população de baixa ou nenhuma renda que sofre pela 

ausência de recursos ambientais de qualidade e suportam à amplificação de sua 

vulnerabilidade.  

Esse padrão de poder mundial, do biopoder capitalista, alicerçado no padrão da 

colonialidade exploratória europeia, também oportunizou a lesão aos direitos fundamentais 

dos vulneráveis e a devastação do meio natural. Os conflitos de poder, as vulnerabilidades 

do meio ambiente e dos seres humanos e o racismo ambiental foram evidenciados no 

rompimento da barragem de Fundão. As consequências da tragédia foram as mais variadas, 

desde a perda de vidas humanas e a destruição do equilíbrio do ecossistema do Rio Doce, à 
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redução do abastecimento de água potável para as populações dos municípios às margens 

do rio e à instabilidade econômica das cidades dependentes da atividade da Samarco. 

A quinta pesquisa se propõe a analisar a juventude atingida em estudo em um 

programa de Saúde Coletiva. O trabalho de Santos (2018) tem por objetivo compreender e 

investigar os impactos psicossociais e as formas de ressignificação dos adolescentes 

atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, bem como as ações em saúde mental e 

atenção psicossocial construídas para esse público, buscando contribuir para futuras 

intervenções em contextos semelhantes. De acordo com a autora, a revisão de literatura 

mostra baixo número de publicações sobre o público infanto-juvenil em situação de 

desastre e os artigos encontrados não aprofundam em aspectos sociais e coletivos da saúde 

mental de crianças e adolescentes. Além disso, segundo ela, a maioria dos artigos, 

protocolos e cartilhas encontrados tratam de desastres naturais, evidenciando uma lacuna 

sobre a atuação em desastres tecnológicos, como o ocorrido em Mariana.  

As 300 famílias que foram deslocadas de áreas rurais para a área urbana após o 

desastre são violentadas em diversos aspectos, como na sua condição de saúde. De acordo 

com os dados de cadastro da Unidade Básica de Saúde (UBS) que faz o acompanhamento 

dos atingidos desde o desastre, são aproximadamente 110 adolescentes, considerando a 

idade entre 10 e 19 anos.  

A dissertação também aponta, além da condição da saúde, a importância da 

educação nesse cenário. Para Santos (2018), a escola reafirma-se como um importante 

espaço para a interação dos adolescentes e integração dessas comunidades. Além de todas 

as funções pedagógicas, a instituição escolar tem uma função de educação social e de 

cidadania.  

A pesquisa foi realizada no período de 2016 a 2018 nos serviços da Rede de 

Atenção Psicossocial e em duas escolas atingidas pelo desastre no município de Mariana. A 

pesquisadora utilizou o aporte metodológico da pesquisa qualitativa por meio da pesquisa-

ação, com o uso das técnicas de observação participante e grupos focais. Os participantes 

foram adolescentes, profissionais da Rede de Atenção Psicossocial e profissionais da 

educação.  

Inicialmente, os adolescentes também estavam incluídos como entrevistados, 

considerando a importância do lugar de fala e protagonismo dos mesmos. Porém, houve 

dificuldade em relação ao acesso a eles dentro das escolas e na organização de um processo 

de consentimento dos pais. A grande procura das escolas e famílias para o desenvolvimento 
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de atividades e pesquisas pode ser considerado um obstáculo para essa participação, afirma 

Santos (2018).  

Na perspectiva da análise de conteúdo, Santos (2018) construiu as seguintes 

categorias temáticas analíticas: As perdas; Em busca de um lugar; Entre a vulnerabilidade e a 

potência: buscando formas de ressignificação; A atuação em Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial; e A participação do adolescente nos processos decisórios e de luta por direitos.  

As narrativas apontam dificuldades no processo de adaptação ao novo território e 

exigências de ressignificações e de reorganização social e comunitária trazidas por esse 

novo contexto. Diante de um cenário de tantas perdas e de uma população 

desterritorializada e vulnerabilizada, a perspectiva de diagnósticos descontextualizados e 

pouco implicados pode se transformar em mais uma forma de violência a essas populações. 

Foram desenvolvidas ações e estratégias buscando um olhar ampliado na compreensão dos 

determinantes sociais em situação de desastres e uma atuação orientada pelo 

desenvolvimento de potencialidades e da autonomia.  

Assim, é preciso considerar que o desastre ainda não cessou e ações a longo prazo 

precisam continuar sendo desenvolvidas a partir da participação e do protagonismo dos 

adolescentes. Faz-se importante ressaltar a necessidade de um olhar ampliado na 

compreensão dos determinantes sociais em situação de desastres para uma atuação 

orientada pelo desenvolvimento de potencialidades e da autonomia, evitando processos de 

vitimização, cronificação e adoecimento, salienta Santos (2018). 

A última pesquisa a ser apresentada neste item foi realizada em um programa de 

pós-graduação em Geografia e aborda as categorias de paisagem e lugar em seu referencial 

teórico, dentro da geografia humanista, além dos conceitos de percepção ambiental, 

desastres socioambientais, atingidos e vulnerabilidade socioambiental. Quadros (2019), em 

sua dissertação, analisou a percepção socioambiental e a vulnerabilidade social da 

população do subdistrito de Bento Rodrigues.  

Ela afirma ter usado o termo “vulnerabilidade socioambiental” como categoria de 

análise, pois compreendeu a vulnerabilidade como um processo pelo qual a comunidade 

está passando. Para a pesquisadora, ao adentrar o trabalho de campo, ficou evidente a 

vulnerabilidade dos atingidos, pois ainda está em fase de construção a nova comunidade de 

Bento Rodrigues7. 

                                                 
7 O primeiro prazo para o reassentamento de Bento Rodrigues foi 31 de março de 2019. O segundo, determinado 

pela Justiça, foi 27 de agosto de 2020. O terceiro prazo estabelecido foi até o final de fevereiro de 2021, porém as 

obras estão longe de acabar. Disponível em: https://manuelzao.ufmg.br/tragedia-sem-fim-cinco-anos-depois-

https://manuelzao.ufmg.br/tragedia-sem-fim-cinco-anos-depois-renova-atrasa-outra-vez-entrega-de-casas-em-mariana/#:~:text=De%20acordo%20com%20um%20relat%C3%-B3rio,suas%20casas%20junto%20%C3%A0%20Renova
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Para a realização da pesquisa, Quadros (2019) utilizou os seguintes procedimentos: 

levantamento bibliográfico nacional e internacional sobre o rompimento da barragem de 

Fundão e sua problemática socioambiental; laudos técnicos preliminares do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Companhia 

de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e da Agência Nacional de Águas (ANA); e 

relatórios de agências de pesquisa, notas técnicas, notificações e pareceres dos órgãos 

ambientais e da empresa Samarco S.A. Também foram feitos levantamentos de imagens 

aéreas do Ibama e imagens orbitais do Google Earth dos anos de 2015 e 2016 para 

visualizar a comunidade antes e depois do desastre socioambiental e registros fotográficos.  

Além disso, a autora realizou o trabalho de campo para coleta de dados primários 

durante o mês de abril de 2018 e a análise da paisagem para verificar como era antes e 

como ficou depois do desastre, bem como registros fotográficos, dados das políticas 

públicas, da prefeitura de Mariana-MG. Além disso, também foram utilizados dados 

secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Ao buscar compreender a percepção ambiental dos moradores de Bento Rodrigues e 

analisar a vulnerabilidade socioambiental, Quadros (2019) entrevistou 24 pessoas da 

comunidade atingida. Ela observou que existia, nos relatos dos moradores afetados, a 

empatia com as outras comunidades atingidas. A partir desses relatos, também percebeu 

que Bento Rodrigues é uma comunidade unida pela memória e por suas práticas sociais. É 

nítida a fala relacionada à resiliência e à construção de resistência e luta contra as grandes 

empresas que destroem o meio ambiente e não auxiliam de forma adequada a população 

atingida. Segundo Quadros (2019), os atingidos relembram a intimidade do lar, a 

construção das casas, a forma do quintal, seus hábitos e seus valores, além do vínculo com 

os familiares e com a vizinhança. 

Por fim, para atualização desta revisão bibliográfica, apresentamos brevemente as 

teses e dissertações encontradas após o período do primeiro levantamento. Com esse 

objetivo, realizamos uma rápida busca na plataforma CAPES no mês de agosto de 2021 para 

incorporar as produções que haviam sido depositadas e/ou encontradas na plataforma após o 

primeiro levantamento apresentado até aqui. Ao utilizar o mesmo descritor – rompimento da 

barragem de Fundão –, encontramos 188 pesquisas acadêmicas que apresentam quadros 

                                                                                                                                                     
renova-atrasa-outra-vez-entrega-de-casas-em-mariana/#:~:text=De%20acordo%20com%20um%20relat%C3%-

B3rio,suas%20casas%20junto%20%C3%A0%20Renova. Acesso em: 06 mar. 2021. 
8 Tais obras não compõem as referências bibliográficas desta pesquisa, apenas são apresentadas como resultado 

do estado do conhecimento. 

https://manuelzao.ufmg.br/tragedia-sem-fim-cinco-anos-depois-renova-atrasa-outra-vez-entrega-de-casas-em-mariana/#:~:text=De%20acordo%20com%20um%20relat%C3%-B3rio,suas%20casas%20junto%20%C3%A0%20Renova
https://manuelzao.ufmg.br/tragedia-sem-fim-cinco-anos-depois-renova-atrasa-outra-vez-entrega-de-casas-em-mariana/#:~:text=De%20acordo%20com%20um%20relat%C3%-B3rio,suas%20casas%20junto%20%C3%A0%20Renova
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teóricos e metodológicos que consideramos relevantes para a proposta deste estado do 

conhecimento (Quadro 3):  

 

Quadro 4 - Tese e dissertações sobre o rompimento da barragem de Fundão 

encontradas em agosto de 2021, após o primeiro levantamento, em uma perspectiva 

relevante para o campo educacional 

TÍTULO AUTOR(A)/ANO PROGRAMA INSTITUIÇÃO 

Rompimento da barragem de 

minérios em Mariana-MG: uma 

proposta de educação matemática 

ambiental crítica 

(Dissertação) 

1) 1) Knupfer, 2017 

Ensino de 

Ciências, 

Matemática e 

Tecnologias 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

O rompimento de Fundão: questão 

ambiental e crimes industriais sob a 

lógica capitalista 

(Dissertação) 

2) 2) Pontes, 2017 Serviço Social 

Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora 

Crime, desastre ou acidente? 

Disputas narrativas sobre o 

rompimento da barragem da 

Samarco 

(Dissertação) 

3) 3) Fontes, 2018 Extensão Rural 

Universidade 

Federal de 

Viçosa 

O Rompimento da Barragem de 

Fundão: Repercussões nos Saberes 

e Práticas dos Professores da 

Escola De Bento Rodrigues 

(Dissertação) 

4) 4) Melo, 2019 
Educação e 

Docência 

Universidade 

Federal de 

Minas Gerais 

Discursos e lógicas de poder no 

processo de reparação dos anos 

gerados pelo desastre-crime da 

barragem de mineração da Samarco 

(Dissertação) 

5) 5) Vieira, 2019 Ciências Sociais 

Universidade 

Federal do 

Espírito Santo 

Análise sociológica dos processos 

de vulnerabilidade socioambiental 

no contexto de desastre do 

rompimento da Barragem do 

Fundão, em Mariana-MG 

(Tese) 

6) 6) Silva, 2019 

Ciências da 

Engenharia 

Ambiental 

Universidade de 

São Paulo 

RECONHECIMENTO, 

REPARAÇÃO E JUSTIÇA: a 

mobilização dos atingidos pelo 

desastre da Samarco no município 

de Mariana – MG 

(Dissertação) 

7) 7) Siqueira, 2019 Antropologia 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

 

O Bento das crianças: o (re)fazer 

da vida após o rompimento da 

barragem de Fundão em Mariana 

(MG)  

(Dissertação) 

 

8) 8) Lopez, 2020 
Antropologia 

Social  

Universidade 

Estadual de 

Campinas 
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O que pode o povo decidir? uma 

genealogia do direito de 

participação do povo atingido pelo 

desastre de Fundão  

(Dissertação) 

9) 9) Domingos, 2020 Direito 

Universidade 

Federal de Ouro 

Preto 

O desastre de Mariana e a 

prevenção do risco social do dano 

ambiental 

(Dissertação) 

10) Silva, 2020 

Instituições 

Sociais, Direito e 

Democracia 

Universidade 

Fumec (Belo 

Horizonte - 

Minas Gerais) 

Vidas em suspenso: imagens e 

narrativas de Bento Rodrigues 

(MG) depois do rompimento da 

barragem de Fundão 

(Tese) 

11) Vasco, 2020 Ciências Sociais 

Universidade 

Estadual de 

Campinas 

Estado, mineração e 

desenvolvimento: o caso da 

barragem do Fundão em 

Mariana/MG 

(Dissertação) 

12) Correia, 2020 Sociologia 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

Representações Sociais e 

Complexidade: a identidade dos 

atingidos pela lama da Barragem 

de Fundão (Mariana/MG) 

(Tese) 

13) Mendes, 2020 

Interdisciplinar 

em Ciências 

Humanas 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

Mulheres atingidas pelo 

rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração do Fundão 

(2015): uma análise dos efeitos, 

dos danos e das violações de 

direitos  

(Dissertação) 

14) Miranda, 2020 Direito 

Universidade 

Federal de Ouro 

Preto 

A mobilização discursiva do 

diálogo como estratégia 

comunicacional no contexto das 

organizações: a prosa social (em 

cacos) da Fundação Renova em 

relação ao jornal A Sirene após o 

rompimento da barragem de Fundão  

(Dissertação) 

15) Amaral, 2020 
Comunicação 

Social 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Minas Gerais 

A natureza do homem e a lama do 

desastre, o desastre do homem e a 

lama na natureza, a lama do 

homem e a natureza do desastre 

(Dissertação) 

16) Bastos, 2020 Geografia 

Universidade 

Federal de 

Minas Gerais 

O rompimento da barragem de 

rejeitos de Fundão e a ascensão do 

capitalismo de desastre(s) no Brasil  

(Tese) 

17) Rojas, 2020 Geografia  

Universidade 

Federal de 

Minas Gerais 

Desastres e saúde mental: 

evidências do rompimento da 

barragem de Fundão em Mariana, 

Minas Gerais  

(Dissertação) 

18) Matsunaga, 2020 Economia 

Universidade de 

São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (2021). 
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Inicialmente, é necessário apontar que as pesquisas realizadas no ano de 2017 e 

2018 não foram encontradas no levantamento anterior e por esse motivo elas aparecem no 

Quadro 3. Além disso, é considerável ressaltar que o ano identificado nos quadros 1, 2 e 3 é 

referente à realização das pesquisas e não, necessariamente, o ano em que o trabalho esteve 

disponível na plataforma, de tal modo que reconhecemos a possibilidade de haver lacunas 

nos levantamentos realizados.  

 A partir da análise do Quadro 3, percebemos a diversidade dos estudos que têm 

sido produzidos relativos ao rompimento da barragem de Fundão. Com a diversidade dos 

recortes abordados, no âmbito dos impactos, compreendemos o quanto o tema se torna 

inesgotável e importante nas pesquisas acadêmicas. A partir desse segundo levantamento, 

observamos que as áreas da Ciências Sociais e Ciências Humanas (Eixo I) têm contribuído 

com a discussão por meio dos programas em Antropologia, Sociologia, Ciências Sociais, 

Geografia, Direito, Comunicação Social e Economia.  

Nesse levantamento, encontramos duas importantes dissertações: uma produzida em 

um programa de pós-graduação em Educação e Docência (UFMG) e a outra no Programa 

de Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias (Universidade do Estado de Santa 

Catarina – UDESC). Portanto, ao final deste estado do conhecimento, encontramos o total 

de quatro dissertações nos programas relacionados à Educação e ao Ensino, indicando que 

o tema tem conquistado espaço na área acerca do desastre enquanto um campo 

investigativo, mas que, se comparado a outras áreas de estudos, permanece em 

desvantagem. Por fim, explicitamos a não possibilidade de seguir o mesmo procedimento 

realizado a partir do Quadro 2, pois, devido a um efeito temporal do presente trabalho, 

torna-se inviável apresentar as discussões propostas nas 18 teses e dissertações exibidas no 

Quadro 3. 

 

1.3 Perspectiva relacional: Mariana e Brumadinho  

 

 Para a abrangência desta revisão bibliográfica, consideramos relevante apontar 

também os trabalhos e pesquisas que se relacionam com o desastre em Brumadinho9, 

ocorrido em 25 de janeiro de 2019, uma vez que as duas tragédias (em Mariana e 

Brumadinho) se inserem na mesma tipologia de evento, circunscritos em um mesmo tempo 

                                                 
9 Abordaremos de maneira explicativa no próximo capítulo.  
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histórico e espaço social e político, baseados na concepção de “desenvolvimento”, 

principalmente representados e protagonizados pela empresa Vale.  

Tais acontecimentos catastróficos não são os primeiros nem serão os últimos, 

infelizmente, pois nenhuma construção deste modelo é completamente segura e de risco 

zero. Isto é, não são eventos ocasionais e acidentais e por isso necessitam ser 

compreendidos como eventos inseridos em uma mesma lógica, melhor dizendo, na mesma 

lógica do desenvolvimento predatório e desigual do capitalismo moderno-colonial.  

 Inicialmente, realizamos as buscas nas plataformas da CAPES e BDTD-IBICT 

(setembro/2020) sobre o desastre em Brumadinho. Não encontramos nenhuma pesquisa já 

defendida e disponibilizada pelas plataformas, uma vez que o tempo mínimo/médio da 

realização de uma pesquisa de mestrado é de dois anos. Dessa forma, optamos por buscar 

artigos que discutissem teoricamente as relações possíveis perante os dois eventos extremos 

acometidos por um mesmo agente e/ou agentes econômicos semelhantes no estado de 

Minas Gerais (Brasil) nos anos de 2015 e 2019.  

Assim, para a composição e finalização do presente estado do conhecimento, 

finalizamos o levantamento com os artigos produzidos sobre a temática dos desastres. 

Desta vez, o descritor utilizado foi desastre em Mariana e Brumadinho, a partir do qual 

pesquisamos na plataforma do Google Acadêmico publicações realizadas de 2019 a 

setembro de 2020. O primeiro critério de seleção foi buscar pelos resultados que tivessem 

em seus títulos as palavras “Mariana” e “Brumadinho”. O segundo critério foi selecionar, 

daqueles que estavam de fácil acesso pela plataforma, os trabalhos considerados artigos e 

disponibilizados em periódicos. Para isso, construímos o Quadro 4, a seguir, com as 

informações sobre os artigos encontrados: 

 

Quadro 5 - Artigos publicados em periódicos sobre os desastres em Mariana e 

Brumadinho (Minas Gerais) produzidos até setembro de 2020 

TÍTULO 

 

AUTOR(A)/ANO/ 

UNIVERSIDADE 
 

METODOLOGIA PERIÓDICO 

 

O meio ambiente do trabalho 

nas mineradoras – uma análise 

axiológica a partir da tragédia 

do rompimento das barragens 

em Brumadinho/MG e 

Mariana/MG sob o viés da 

reforma trabalhista 

1) Drummond e 

Rezende, 2019 

Escola Superior Dom 

Helder Câmara  

Estudo qualitativo  

Revista Direitos 

Sociais e Políticas 

Públicas 
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Breve ensaio sobre a 

responsabilidade civil do 

estado no contexto dos 

desastres ambientais em 

Mariana e 

Brumadinho 

2) Santos, Martins e 

Rodrigues, 2019  

Universidade Abeu  

Estudo qualitativo  
Revista do curso de 

Direito da Uniabeu 

Desastres ambientais de 

Mariana e Brumadinho: a 

mitigação dos riscos pelo 

plano diretor do município 

3) Rech e Santos, 2019 

Universidade De Caxias 

Do Sul 

Estudo qualitativo 

Revista Direito 

ambiental e 

sociedade 

Da Samarco em Mariana à 

Vale em Brumadinho: 

desastres em barragens de 

mineração e saúde coletiva 

4) Freitas, Barcellos, 

Asmus, Silva, Xavier, 

2019  

Fundação Oswaldo 

Cruz 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro  

Estudo qualitativo 
Cadernos de Saúde 

Pública 

De Mariana a Brumadinho: a 

efetividade da 

responsabilidade civil 

ambiental para a adoção das 

medidas de evacuação 

5) Rezende e Silva, 

2019  

Escola Superior Dom 

Helder Câmara   

Estudo qualitativo Revista do Direito  

Mídia e meio ambiente: a 

representação de atores sociais 

em notícias sobre as tragédias 

de Mariana e Brumadinho 

6) Silva, Araújo e Silva, 

2020 

Universidade de 

Brasília  

Estudo qualitativo 

New Trends in 

Qualitative 

Research 

Rompimento de barragens em 

Mariana e Brumadinho (MG): 

desastres como meio de 

acumulação por despossessão  

7) Laschefski, 2020 

Universidade Federal de 

Minas Gerais  

Estudo qualitativo 

Revista de 

geografia e 

ecologia política 

De Mariana a Brumadinho: 

por um novo contorno da 

responsabilidade civil 

ambiental do estado a partir de 

uma perspectiva ecocêntrica  

8) Mata, 2020 Centro  

Universitário Católica 

de Quixadá   

Estudo qualitativo 
Derecho y Cambio 

Social 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Google Acadêmico (2020). 

 

 

Ao ler os resumos disponibilizados (um dos artigos não apresenta resumo), 

dividimos os artigos em dois grupos para a discussão. Abordaremos brevemente os 

assuntos apresentados a partir dos descritos nos resumos dos seguintes artigos: O meio 

ambiente do trabalho nas mineradoras – uma análise axiológica a partir da tragédia do 

rompimento das barragens em Brumadinho/MG e Mariana/MG sob o viés da reforma 

trabalhista; Breve ensaio sobre a responsabilidade civil do estado no contexto dos 

desastres ambientais em Mariana e Brumadinho; Desastres ambientais de Mariana e 

Brumadinho: a mitigação dos riscos pelo plano diretor do município; e De Mariana a 

Brumadinho: por um novo contorno da responsabilidade civil ambiental do estado a partir 

de uma perspectiva ecocêntrica. Em seguida, com os demais artigos, compreendemos que a 
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discussão por eles apresentadas contribuiu nas reflexões propostas no decorrer da presente 

pesquisa de dissertação. Portanto, apresentaremos a discussão baseada na leitura integral 

dos quatro artigos restantes apresentados pelo Quadro 4.  

 O artigo produzido por Drummond e Rezende (2019) na área do Direito e intitulado 

O meio ambiente do trabalho nas mineradoras – uma análise axiológica a partir da 

tragédia do rompimento das barragens em Brumadinho/MG e Mariana/MG sob o viés da 

reforma trabalhista traçou um paralelo entre as tragédias de rompimento de barragens em 

Brumadinho e Mariana em face do contexto legislativo vigente e da necessidade futura de 

se alcançar um meio ambiente de trabalho digno, saudável e equilibrado. Para isso, os 

autores analisaram a inserção e efeitos provocados pelos dispositivos oriundos da Lei n.º 

13.467/2017, a chamada Reforma Trabalhista, bem como a legislação inerente ao labor em 

áreas de mineração no período pós reforma e os reflexos nos contratos de trabalho.  

 Drummond e Rezende (2019) contextualizaram o sistema protetivo alusivo ao meio 

ambiente do trabalho a partir da legislação vigente e dos princípios a ela incidentes, bem 

como suas recentes mitigações, como aquela decorrente do disposto no artigo 223-G, §1.º, 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), decorrente de notória inconstitucionalidade. 

Para os autores, os resultados obtidos emergem no apontamento das perspectivas futuras a 

partir da recente norma editada, tomando-se como prisma o advento dos desastres do 

rompimento de barragens, concluindo pela existência de um retrocesso legal quanto à 

proteção ambiental ao trabalho com a necessidade imperiosa de tomada de consciência 

universal acerca dos efeitos presentes e futuros.  

O segundo artigo, produzido na área do Direito e intitulado Breve ensaio sobre a 

responsabilidade civil do estado no contexto dos desastres ambientais em Mariana e 

Brumadinho, de autoria de Santos, Martins e Rodrigues (2019), aborda o conceito de 

responsabilidade civil e o conceito de Estado como ente federativo. As autoras e autor 

tiveram como objeto de estudo os casos das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas 

Gerais, considerados como os maiores desastres ambientais ocorridos até a presente data no 

Brasil. Santos, Martins e Rodrigues (2019) contemplam a análise dos aspectos relacionados 

às tragédias, buscando realizar uma reflexão acerca da possibilidade de responsabilização 

do Estado e verificando se o mesmo poderá responder solidariamente pelos danos causados 

pelas mineradoras. 

O terceiro artigo, Desastres ambientais de Mariana e Brumadinho: a mitigação dos 

riscos pelo plano diretor do município, de Rech e Santos (2019), vincula-se, também, à 

área do Direito. A pesquisa afirma que os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho 
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refletem as falhas dos Planos Diretores Municipais. De acordo com o autor e a autora, 

ambas as represas tinham licenciamento ambiental e estavam de acordo com a legislação 

federal. Porém, a ocupação do solo urbano e rural, especialmente de interesse local, é 

competência dos municípios, isto é, a construção de instrumentos de garantia de direitos é 

fundamentalmente dos municípios nos termos da Constituição Federal de 1988.  

De acordo Rech e Santos (2019), em ambos os casos, verificou-se uma violação dos 

princípios de Direito Ambiental, como os de prevenção, precaução e sustentabilidade. Para 

a autora e o autor, a solução está no Direito Ambiental e Urbanístico, e salientam que é 

necessário adotar zoneamentos de interesse local tanto na área urbana quanto na área rural, 

identificando a riqueza de diversidades ambientais, culturais, econômicas, turísticas, 

protegendo as bacias hidrográficas de captação de água dos córregos e rios e, sobretudo, 

definindo os locais e os tipos de ocupação humana viáveis e seguros nesses espaços. 

O quarto artigo é intitulado Da Samarco em Mariana à Vale em Brumadinho: 

desastres em barragens de mineração e saúde coletiva, de Freitas et al. (2019). Do ponto 

de vista da Saúde Coletiva, de acordo com os/a autores/a, a importância em se compreender 

os desastres está não só no quantitativo de óbitos e danos à saúde imediatos, mas também 

na identificação da emergência de novos problemas e necessidades de saúde ao longo do 

tempo, de modo que mobilizem quase toda estrutura de Saúde Pública. O artigo possui 

como objetivo apresentar e discutir a complexidade desses tipos de eventos para a Saúde 

Coletiva e o Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como referência os desastres de Mariana 

e Brumadinho.  

Desastres como os produzidos em 2015 pela Samarco e em 2019 pela Vale 

representaram uma mudança relevante; pois, de acordo com Freitas et al. (2019), 

constituem atualização dos cenários de riscos passados, o que inclui tanto os intensivos 

relacionados à segurança na operação das atividades de mineração e suas barragens, com 

todos os procedimentos de licenciamento, monitoramento e fiscalização que falharam 

seguidamente, como também os relacionados à situação de saúde e riscos ambientais que já 

existiam.  

Os impactos de tais desastres incluem a contaminação e alterações ambientais que 

produzem nas áreas e rios atingidos, bem como a alteração da organização social e dos 

modos de viver e trabalhar constituídos nos territórios, com efeitos sobre a saúde. Os 

efeitos sobre a saúde mental, os sofrimentos emocionais e psíquicos, de acordo com Freitas 

et al. (2019), podem ser imediatos e/ou podem ampliar e prolongar na medida em que 

inseguranças sobre as reparações dos danos e incertezas sobre o futuro vão fazendo parte da 
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realidade dos/as atingidos/as. As doenças podem se relacionar também com à exposição aos 

contaminantes presentes na lama de rejeitos ou remobilizados a partir do desastre, os quais 

estarão presentes nos solos, rios e sedimentos, salientam os autores.  

As lições adquiridas no desastre da Samarco sobre o modo de atuar das empresas, 

os impactos ambientais, riscos, danos, doenças e respostas do setor saúde contribuíram para 

um conjunto de ações imediatas e integradas do SUS no desastre da Vale em Brumadinho, 

que vêm representando até aqui a redução de riscos de doenças e ampliação de ações de 

vigilância e cuidados em saúde. Segundo Freitas et al. (2019), os desastres nas atividades 

de mineração, seus impactos socioambientais e efeitos sobre a saúde não constituem 

excepcionalidade, mas fazem parte dos custos ambientais e sociais externalizados (que 

ficam nos territórios e para as pessoas que vivem nos mesmos) para a venda de 

commodities pelo menor preço no mercado global e lucros maiores dos acionistas no 

mercado financeiro.  

O quinto artigo foi produzido por Rezende e Silva (2019) na área do Direito e 

intitulado De Mariana a Brumadinho: a efetividade da responsabilidade civil ambiental 

para a adoção das medidas de evacuação. Os autores afirmam que os desastres ocorridos 

em Brumadinho e Mariana causaram grande indignação por causa da morte de 

trabalhadores das mineradoras e terceiros que residiam nas regiões ou que, por qualquer 

outro motivo, encontravam-se no caminho da onda de ruptura. Segundo eles, o grande 

número de vidas perdidas poderia ter sido muito menor se adotadas as medidas cautelares 

de evacuação10. Nesse sentido, o objetivo do artigo foi abordar a necessidade de 

implantação e utilização dessas medidas como forma de salvaguardar a vida e mitigar os 

danos, discutindo ainda a eficiência da responsabilidade civil como mecanismo capaz de 

reparar o meio ambiente e imbuir um comportamento cauteloso e preventivo nos 

operadores desses barramentos.  

Dentre as várias semelhanças entre os dois desastres, algumas se destacam, como a 

falha no monitoramento e análise do risco e confiabilidade dessas estruturas. Outra 

semelhança entre as catástrofes da Samarco e da Vale apresentada por Rezende e Silva 

(2019) foi a não adoção das medidas cautelares de evacuação, principalmente pela omissão 

dessas mineradoras ao não informar a tempo para que vidas fossem salvas.  

Os autores afirmam que é imperioso reconhecer o envolvimento direto da Vale em 

ambas as catástrofes e que a ocorrência do segundo desastre demonstra que não houve, por 

                                                 
10 Tais medidas são organizadas para casos de emergências a fim de permitir a saída segura das pessoas em 

uma situação de risco.  
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parte da empresa, um aprendizado que resultasse na mudança de postura em relação à 

segurança de suas barragens, à proteção ambiental e ao respeito à vida. Para Rezende e 

Silva (2019), a inércia da mineradora, em certa medida, deve-se ao sentimento de 

impunidade, uma vez que ela vem conseguindo se esvair de suas responsabilidades civil, 

penal e administrativa no primeiro desastre por meio de subterfúgios, recursos e pela 

própria morosidade do judiciário.  

Assim, diante da falta de atitude, deve-se discutir a necessidade de um mecanismo 

capaz de incutir nessas empresas de mineração um comportamento cauteloso e preventivo. 

Os autores apresentaram a responsabilidade civil ambiental como instrumento para tal 

mecanismo, sendo que sua aplicação teria capacidade de interferir diretamente no lucro das 

empresas, tendo em vista os valores a serem despendidos com a reparação do meio 

ambiente e a compensação pelos danos reflexos. Ou seja, a responsabilidade civil ambiental 

seria mecanismo capaz de reparar os danos ambientais e, ao mesmo tempo, incutir nos 

mineradores a necessidade de se agir preventivamente. Entretanto, os pesquisadores 

afirmam que, sem ação estatal no controle e fiscalização, de nada irá adiantar a existência 

de leis e mecanismos de punição.  

O sexto artigo, da área de Comunicação e intitulado Mídia e meio ambiente: a 

representação de atores sociais em notícias sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho, 

de Silva, Araújo e Silva (2020), analisou notícias publicadas nos portais jornalísticos on-

line brasileiros G1 (Organizações Globo) e UOL (Folha de S.Paulo) e nos portais 

internacionais BBC e The New York Times sobre as duas tragédias. As autoras e o autor 

recorreram à análise de discurso crítica, utilizando o software webQDA no processo de 

tratamento e codificação de dados com o objetivo de analisar quais são os atores mais 

acionados para falar sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho e identificar como a voz 

autoral representa os principais atores sociais e institucionais nas notícias. 

Por meio da análise discursiva crítica, é possível afirmar que há uma diversidade de 

atores sociais representados nas notícias. Segundo Silva, Araújo e Silva (2020), ao 

representar os atores sociais e institucionais, os veículos reconhecem a responsabilidade do 

poder público e das empresas. A comunidade local é representada como a principal afetada 

pelas duas tragédias e é, portanto, a voz mais acionada como fonte das matérias para contar 

sua versão dos fatos. Porém, as mídias falham por distanciar a comunidade local dos 

impactos sociais, econômicos e ambientais, uma vez que não a reconhecem como vítima 

das tragédias, salientam.   
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O meio ambiente também não é representado diretamente como vítima das 

tragédias, apesar de serem estas representadas como desastres ambientais. A exclusão das 

vozes militantes/ativistas em defesa dos interesses da população local e do meio ambiente, 

pode mitigar as pressões sociais para a formulação de políticas eficazes para prevenção de 

novas tragédias. Assim, de acordo com Silva, Araújo e Silva (2020), toda a oscilação de 

uso do poder representada discursivamente nos textos da imprensa digital aporta a 

exigência de se questionar se a mídia tem usado sua influência para a mudança de 

estruturas sociais as quais têm gerado graves custos ambientais, políticos e sociais para o 

Brasil. 

O sétimo artigo insere-se na área da Geografia e foi produzido por Laschefski 

(2020), sob o título Rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho (MG): desastres 

como meio de acumulação por despossessão. O artigo discorre sobre como após os 

desastres as instituições públicas, além de não fortalecerem o Marco Regulatório, 

aceleraram sua flexibilização. Segundo o autor, as negligências nos casos de Mariana e 

Brumadinho têm uma longa história que aponta o caráter sistêmico da ineficiência dos 

processos de tomada de decisão em torno das licenças ambientais e da fiscalização.  

Os resultados apresentados no artigo indicam que as empresas de mineração estão 

instalando novas formas de acumulação por despossessão por meio da articulação com as 

instituições do Estado. Embora, segundo o autor, essas tendências já tivessem sido iniciadas 

antes dos desastres de Mariana e Brumadinho, pode-se observar, após a ocorrência destes, 

uma aceleração considerável na flexibilização da legislação e na manipulação de quase 

todas as instituições sociais e da população.  

Laschefski (2020) identificou as estratégias apresentadas a seguir. Em primeiro 

lugar, o financiamento das campanhas de candidatos de todos os partidos políticos para os 

parlamentos federais e estaduais a fim de criar canais de influência na administração 

pública e nas instâncias de tomada de decisões, como os conselhos ambientais. Em 

segundo, os métodos de objetificação para registros de danos filtram informações, criando 

categorizações abstratas para reduzir os custos de reparação.  

Em terceiro, um sistema perito de deslegitimação de vários atores é utilizado para 

fomentar conflitos e um raciocínio competitivo entre as vítimas, mas também entre 

entidades de assistência técnica e mesmo investigadores universitários. Em quarto, a 

recuperação dos danos ambientais está seguindo a lógica da natureza itinerante, segundo a 

qual os danos ambientais podem ser reparados por medidas de mitigação e compensação, 
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isto é, as áreas afetadas, anteriormente usadas pelas vítimas e que não estão mais 

disponíveis para uso, estão sendo replantadas/“renaturalizadas”.  

Em quinto, o “terrorismo das barragens” tem sido utilizado para aumentar a pressão 

sobre as autoridades e provocar o medo na população, com o objetivo de realizar grandes 

projetos de construção relacionados ao descomissionamento11 de barragens de rejeitos, sem 

necessidade de licenciamento ambiental. Em sexto, ao criar territórios de medo e a 

consequente queda no preço das propriedades nelas localizadas, as mineradoras criam 

caminhos para a aquisição das terras necessárias para a sua expansão. Por fim, o argumento 

da “vocação mineral” é utilizado para convencer a opinião pública da inevitabilidade do 

destino de Minas Gerais e do Brasil para o extrativismo mineral mesmo após os desastres.  

Desse modo, segundo Laschefski (2020), a visão dessa suposta dependência 

mineral, que emergiu na época colonial, está sendo reforçada e cimentada na consciência da 

sociedade brasileira e, assim, mineradoras penetram nas instituições públicas, nas entidades 

da sociedade civil e no Ministério Público para manipular a “boa governança” a seu favor. 

O autor aponta como consequência que a governança do licenciamento ambiental, assim 

como a da gestão dos desastres, nega os direitos das vítimas, ferindo os princípios da 

dignidade da pessoa humana do Estado Democrático de Direito, o qual fundamenta a 

Constituição Brasileira de 1988. Ao contrário, tal governança atende aos interesses das 

empresas em detrimento das reivindicações legítimas das vítimas, criando inúmeras 

situações de injustiça ambiental.  

O último artigo, produzido na área do Direito e intitulado De Mariana a 

Brumadinho: por um novo contorno da responsabilidade civil ambiental do estado a partir 

de uma perspectiva ecocêntrica, de Mata (2020), tem como objeto central analisar os novos 

contornos da responsabilidade civil ambiental do Estado a partir de uma perspectiva 

ecocêntrica de mundo, tendo como problemática central a insuficiência do 

antropocentrismo como concepção ético ambiental de tratamento da natureza. Para isso, o 

pesquisador utilizou a metodologia exploratória descritiva a partir da análise bibliográfica 

de textos científicos, entre outros. 

No artigo, o autor se organizou em três tópicos. O primeiro abordou os desastres de 

Mariana e Brumadinho e a nova epistemologia da responsabilidade civil. No segundo 

foram apresentados os novos ideais introduzidos pelo novo constitucionalismo latino-

americano, influenciando diretamente na concepção ecocêntrica adotada pelas 

                                                 
11 Retirar os rejeitos da barragem. 
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Constituições desde a década de 1990. Por fim, foi abordado a necessidade de uma nova 

visão ético ambiental de tratamento da natureza com a finalidade de aplicar a 

responsabilidade civil do Estado diante de desastres ambientais. Mata (2020) conclui que o 

antropocentrismo como visão ético-ambiental não é mais suficiente para proteger o meio 

ambiente como se deve, devendo-se haver a introdução do ecocentrismo nos sistemas de 

responsabilização civil do Estado para fins de melhorar o tratamento destinado a natureza.  

1.4 Considerações acerca do estado do conhecimento  

 

O presente capítulo reafirmou a importância de trabalhos denominados estado do 

conhecimento em que se propõe investigar o panorama do conhecimento produzidos pelas 

universidades, faculdades e centros educacionais no Brasil, de acordo com os critérios de 

seleção, para a reflexão das contribuições e os limites das pesquisas acadêmicas, sendo este 

meio necessário “no processo de evolução da ciência, afim de que se ordene 

periodicamente o conjunto de informações e resultados já obtidos” (SOARES, 1987 apud 

FERREIRA, 2002, p. 259). Nesse sentido, as lacunas apresentadas pelos estados do 

conhecimento, ou estados da arte, de modo geral, podem e devem estimular e justificar as 

futuras pesquisas sobre os tais temas e assuntos investigados.  

É importante ressaltar que, para a construção deste capítulo, houve um recorte de 

acordo com: o descritor, data das buscas e plataformas utilizadas. Assim, não realizamos, 

por exemplo, buscas e levantamentos a respeito dos editais para pesquisas que foram 

publicados referentes ao tema. O objetivo é traçar e situar a construção do recente campo de 

pesquisa – o qual se constitui em disputa a partir das narrativas acadêmicas (teses, 

dissertações e artigos publicados em periódicos) – a fim de localizar o meio em que a 

presente dissertação se insere.  

As cinco dissertações e a tese indicadas pelo Quadro 2 discutem a problemática 

instaurada após o rompimento da barragem de Fundão no campo das relações sociais, 

humanas e ambientais. Os/as autores/as desse grupo ressaltam as perdas, o sofrimento e as 

lutas dos/as atingidos/as em uma perspectiva ampla dos objetos de estudos investigados e 

salientam a importância de pesquisas que reflitam de forma crítica o desastre. Na realidade, 

essas pesquisas acabam não só se referindo à barragem de Fundão, mas também ao 

contexto histórico desigual e vulnerável no qual a problemática se insere. Os estudos deste 

período reiteram a necessidade de romper com as heranças coloniais extrativistas e instigam 
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a questionar a base do modelo econômico brasileiro: quanto vale a liberdade? Quanto vale 

o rio? Quanto vale a vida? 

O aporte teórico utilizado pelos/as pesquisadores/as do Quadro 2 baseou-se em: 

Sousa (2015), Freire (1983; 2011; 2014; 2016), Krenak (2017), Krenak (2009), Valencio 

(2009; 2010; 2012; 2014; 2016), Goffman (1975), Pavan (2009), Santos (1978; 2001; 2006; 

2010), Santos (2010; 2014), Zhouri (2016), Freud (2013), Hunt (2009), Moscovici (2001; 

2004), Galeano (2016), Loureiro (2002; 2004; 2006; 2011), Marx (1983; 1998; 2008), 

Mészáros (2008), Beck (1997; 2004; 2010; 2015), Foucault (1988; 1999; 2004; 2005; 2007; 

2008; 2013; 2014), Giddens (1991; 1997; 2005), Elias (2000), Besse (2006), Holzer (1998; 

2008), dentre outros. No levantamento, percebeu-se que Valencio, organizadora de uma 

coleção de livros sobre Sociologia do Desastre, foi a autora mais utilizada entre as seis 

pesquisas realizadas. 

As metodologias empregadas nas teses e dissertações são de caráter qualitativo, com 

base nas técnicas de história oral, entrevista, grupo focal e observação participante. Ao 

utilizarem-se dessas técnicas, os/as pesquisadores/as buscavam compreender as 

perspectivas dos/as atingidos/as, adaptando as técnicas ao que estava disponível no campo 

de pesquisa. Por meio dos dados, percebemos que as produções teóricas acadêmicas 

confirmavam a grave violação dos direitos humanos cometida pelas empresas donas da 

barragem de rejeitos.  

Os obstáculos para trabalhar com o tema tornam-se visíveis em algumas pesquisas, 

pois às vezes não encontraram muitas pessoas dispostas a dar seu testemunho, mas que não 

impossibilitaram as realizações das pesquisas; pelo contrário, uma vez que nos instigam 

refletir o discurso que está por trás dessas ausências, ora pela grande procura por parte da 

mídia e dos/as pesquisadores/as, ora por se tratar de sofrimento pelas perdas, ora por 

estarem em situação de vítimas, na qual os réus são as grandes empresas de mineração do 

Brasil e, até mesmo, do mundo.  

O Quadro 3 sinaliza que as pesquisas acadêmicas sobre a temática do rompimento da 

barragem de Fundão não cessaram. Ao contrário, com o passar do tempo, diversas 

universidades, faculdades e programas têm direcionado as investigações para a compreensão 

dos impactos do desastre. Devido ao tempo de produção na academia, muitos estudos já 

produzidos ainda não estão disponíveis nas plataformas de teses e dissertações e, por isso, 

reconhecemos que o estado do conhecimento apresentado nesta dissertação não corresponde 

à realidade completa das produções sobre o tema, mas, sim, a um recorte datado.  

No que se refere ao Quadro 4, foi possível observar que grande parte dos artigos 
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encontrados faz referência à área do Direito, tratando, sobretudo, da responsabilidade civil, 

dos planos de mitigação de danos e das medidas de evacuação, processos estes que relatam 

a similaridade entre os desastres em Mariana e Brumadinho, bem como as mesmas 

situações pós-desastre e os impactos na saúde das pessoas atingidas e vítimas de tais 

crimes. Além disso, todos os artigos foram realizados a partir de metodologias qualitativas 

ao buscarem interpretar o desastre sob a perspectiva de cada área de estudo.  

Com toda a discussão apresentada pelas teses, dissertações e artigos, é notório que 

desastres como os ocorridos em Mariana e Brumadinho se inserem em uma mesma lógica 

macroeconômica, política e social. De acordo com Carlos Walter Porto-Gonçalves (2020), 

a exploração mineral é a certidão de batismo do mundo capitalista moderno-colonial. 

Poderíamos, ainda, considerar o extrativismo de matéria-prima como a certidão de 

nascimento do Brasil: é nesta concepção de progresso e desenvolvimento que se consolidou 

o nosso Estado-Nação.  

A sociedade de mercado e o neoliberalismo intensificaram as condições das 

máximas produções baseadas no extrativismo e na exploração mineral, eliminando custos 

de produção, driblando a legislação ambiental, descaracterizando as licenças ambientais 

etc. Tais desastres oriundos das atividades exploratórias passam a ser um dos perversos 

reflexos do surgimento da sociedade capitalista moderna-colonial, a qual produz uma 

sucessão de tragédias anunciadas e continuadas, violando permanentemente os territórios, 

as populações e o meio ambiente, levando em consideração que estes três elementos estão 

intrinsicamente ligados – iremos separá-los para fins didáticos, mas conscientes de que 

compõem um só cenário de devastação/preservação.  

Assim, com o estado do conhecimento, compreendemos a produção e a disputa dos 

discursos acadêmicos acerca do rompimento da barragem de Fundão e os desdobramentos, 

principalmente em relação à população atingida. A escassez de estudos provenientes de 

programas de Pós-Graduação em Educação ou com foco na instituição escolar e na 

juventude atingida indica a atenção que os/as pesquisadores/as dão à temática e mostram 

que alguns temas são quase totalmente silenciados. Isto é, a ausência de pesquisas que 

contribuam diretamente para o campo educacional e a baixa produção pelas Ciências 

Humanas e Sociais, com exceção dos Programas de Pós-Graduação em Direito, faz-se 

nitidamente presente neste estado do conhecimento. Nesse sentido, é necessário refletir e 

fortalecer o campo de estudos acerca dos desastres para além de um evento de grande 

proporcionalidade midiática, bem como pensar estrategicamente sobre como o campo 

educacional tem a contribuir na discussão dos assuntos relativos aos desastres.  
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2 O DESASTRE-CRIME SOCIOTECNOLÓGICO: PODER E VIOLÊNCIAS, 

AUSÊNCIAS E MEMÓRIAS, LUTAS E APRENDIZAGENS  

 

O padrão de construção social do risco marca a história brasileira. A discussão 

tornou-se extremamente relevante no contexto brasileiro dos últimos anos devido às 

frequentes ocorrências de desastres, sendo que há uma gama de interpretações e debates 

sobre tais eventos. Para o entendimento e reflexão compreendemos o evento denominado 

desastre enquanto um fenômeno social, ou seja, um evento inserido em uma estrutura social 

que reflete os processos sociais oriundos das dinâmicas global e local.  

Como observado na literatura acadêmica acerca desses eventos, a denominação 

“desastre” é amplamente difundida. A diferenciação está principalmente na referência ao 

desastre natural e ao desastre tecnológico/desastre sociotecnológico. Compreendemos o 

desastre tecnológico enquanto “um desastre atribuído em parte ou no todo a uma intenção 

humana, erro, negligência, ou envolvendo uma falha de um sistema humano, resultando em 

danos (ou ferimentos) significativos ou mortes” (ZHOURI et al., 2016, p.37). 

Assim, com o objetivo em compreender tal fenômeno, por meio da reflexão teórica 

da produção e construção do desastre, partiremos de uma perspectiva das epistemologias do 

Sul. Inicialmente, percebemos que determinados grupos sociais são mais vulneráveis do 

que outros e tendem a acentuar a criação de condições de inseguranças que levam aos 

desastres. Assim, compreendemos o paradigma do desastre como expressão social da 

vulnerabilidade circunscrito em um processo social complexo. Isto é, a vulnerabilidade 

como consequência das condições inseguras oriundas dos processos sociais das dinâmicas 

global e local. 

Sobre as causas básicas da vulnerabilidade, conforme Marchezini (2018), elaboram-

se tipologias associadas à estrutura social e econômica, às ideologias existentes e aos 

aspectos históricos e culturais, isto é, na forma como se dá a distribuição de poder, riqueza 

e recursos; as ideologias do nacionalismo, militarismo, neoliberalismo, consumismo etc.; os 

aspectos relacionados a herança colonial e pós-colonial, entre outros. Além disso, as 

pressões dinâmicas associadas a ciclos econômicos, segundo o autor, também contribuem 

para intensificar as inseguranças que tornam as pessoas vulneráveis, como, por exemplo, as 

atividades de mineração. 

A compreensão das causas da vulnerabilidade social a ser defendida neste capítulo 

está representada no perverso nexo modernidade/colonialidade/capitalismo, o qual expressa, 

em escala global, uma crise civilizatória. Assim, o fenômeno social nos interroga a partir da 
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seguinte questão: quais foram e são os processos sociais, globais e locais, que compõem a 

vivência da destruição a partir da ocorrência do desastre-crime sociotecnológico do 

rompimento da barragem de Fundão?  

 

2.1 As linhas abissais da modernidade  

 

O projeto denominado ‘modernidade’ foi ambicioso, algumas vezes revolucionário 

e capaz de infinitas possibilidades, porém um processo muito complexo e sujeito a 

desenvolvimentos contraditórios. Para Boaventura de Sousa Santos (1997), a modernidade, 

ao cumprir algumas de suas promessas em excesso, inviabilizou o cumprimento das 

restantes. Os pilares e as racionalidades que fundamentaram o projeto sociocultural 

moderno tornam-se ferramentas fundamentais para o entendimento do esgarçamento das 

relações e a compreensão do desastre enquanto fenômeno social. 

Segundo Santos (1997), a modernidade se consolidou por meio de dois pilares 

fundamentais, sendo eles o da regulação e o da emancipação. O primeiro possui três 

princípios: princípio do Estado (Hobbes), princípio do mercado (Locke) e o princípio da 

comunidade (Rousseau). Por outro lado, o pilar da emancipação possui três lógicas de 

racionalidade: a racionalidade estético-expressiva, que se expressa pela da arte e literatura; 

a racionalidade moral-prática, por meio da ética e direito; e a racionalidade cognitivo-

instrumental, que se refere à ciência e à técnica. O paradigma da modernidade na sua matriz 

aspirou ao equilíbrio dentro e entre o pilar da regulação social e o pilar da emancipação 

social (SANTOS, 1997).  

Porém, a polarização entre indivíduo e Estado, a partir das concepções hegemônicas 

deste último, resultou em um desequilíbrio no interior do pilar da regulação e o princípio da 

comunidade saiu em desvantagem em detrimento ao do Estado e ao do mercado (SANTOS, 

1997). Isto é, não se cumpriu a síntese complexa e dinâmica entre todos os princípios.  

O plano político da modernidade, referente à teoria política liberal, confrontou-se 

desde o início com a necessidade de compatibilizar duas subjetividades aparentemente 

antagônicas: a subjetividade coletiva do Estado centralizado e a subjetividade atomizada 

dos cidadãos autônomos e livres. Essa compatibilização só seria obtida através da distinção 

entre Estado e sociedade civil e o conceito-ficção do contrato social (SANTOS 1997).  

O Estado, em sua concepção, visou garantir a segurança da vida e da propriedade 

dos indivíduos no âmbito privado dos seus interesses particulares segundo as regras 

próprias e naturais da propriedade e do mercado, ou seja, da sociedade civil. “Sendo os 
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cidadãos livres e autônomos, o poder do Estado só pode assentar no consentimento deles e 

a obediência que lhe é devida só pode resultar uma obrigação autoassumida, isto é, do 

contrato social” (SANTOS, 1997, p. 237). Assim, o contrato social, para Santos (2002, p. 

07), “é a metáfora fundadora da racionalidade social e política da modernidade ocidental”. 

Entretanto, trata-se de uma obrigação que se mostrou complexa e contraditória, 

segundo Santos (2002, p. 05), ao expressar uma “tensão dialética entre regulação social e 

emancipação social que se reproduz pela polarização constante entre vontade individual e 

vontade geral, entre interesse particular e o bem comum”. Para o autor, a base convencional 

do contrato social conduziu “à naturalização da política, à convenção do mundo em uma 

entidade onde é natural haver Estado e indivíduos e é natural eles relacionarem-se segundo 

um credo liberal” (SANTOS, 1997, p. 238).  

O contrato social determinou em sua essência critérios característicos de 

inclusão/exclusão nas sociedades modernas. De acordo com Santos (2002), pode-se 

determinar três os critérios principais contidos no contrato. Em primeiro lugar, a única 

natureza que conta é a humana, todas as outras ou é ameaça ou é recurso. Em segundo 

lugar, só os cidadãos12 fazem parte do contrato, todos os outros são excluídos. Em terceiro, 

só os interesses exprimíveis na sociedade civil são objetos do contrato. Isto é, os principais 

critérios contidos no contrato social para a inclusão de alguns baseavam-se necessariamente 

na exclusão de outros, em uma separação radical para a consolidação da lógica moderna. 

Nesse sentido: 

 

O papel do Estado foi crucial por ter sido indireto ao criar e aplicar um regime 

jurídico de propriedade que simultaneamente legitimava pelo mesmo princípio e 

mantinha incomunicáveis dois processos históricos simbióticos: a exploração da 

natureza pelo homem e a exploração do homem pelo homem (SANTOS, 1997, p. 

142). 
 

O historiador e líder indígena Ailton Krenak, em seu livro Ideias Para Adiar o Fim 

do Mundo (2019), discute de maneira enfática o critério de exclusão estipulado como 

contrato ao afirmar que não percebe onde tem alguma coisa que não seja necessariamente a 

natureza – “fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos 

a pensar que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade” (KRENAK, 2019, p. 16-

17). Assim:  

 

                                                 
12 O conceito de cidadão é uma construção social, portanto, de acordo com algumas épocas e sociedades, 

mulheres, estrangeiros, imigrantes e minorias étnicas não são considerados cidadãos.  
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Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus 

sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos 

esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, 

por exemplo, reduzindo a natureza a mera produtora de recursos para exploração 

e não como bem a ser preservado (KRENAK, 2019, p. 49).  

 

O princípio da igualdade, bandeira da revolução moderna, seria o ponto crucial para 

a operacionalização do contrato social. Inicialmente, o paradigma da igualdade na 

modernidade tratou-se do direito de igualdade de todos perante a lei, a luta pela redução das 

desigualdades socioeconômicas veio apenas mais tarde, como aponta Santos (2014). Esse 

paradigma só foi questionado quando grupos sociais discriminados se organizaram para pôr 

em causa os critérios dominantes que consistiam na noção de igualdade e quais eram os 

critérios de inclusão que a legitimava.  

A modernidade em seus movimentos – desde a Revolução Francesa – utilizou como 

estratégia narrativa os preceitos da liberdade, da igualdade e da justiça, dentre outros, como 

sendo valores revolucionários do contrato social. As antinomias entre esses valores 

permanecem,  

 

Mas estão sujeitos a uma crescente sobrecarga simbólica, ou seja, significam cada 

vez mais díspares para pessoas ou grupos sociais diferentes, e de tal modo que o 

excesso de sentido se transforma em paralisia da eficácia e, portanto, em 

neutralização (SANTOS, 2002, p. 18). 

 

Uma vez que o contrato social é a expressão da tensão dialética entre regulação social 

e emancipação social, percebe-se que esse paradigma social, político e cultural atravessa 

também “um período de grande turbulência que incide não apenas nos seus dispositivos 

operativos, mas também nos seus pressupostos, uma turbulência tão profunda que aponta 

para uma convulsão epocal e uma transição paradigmática” (SANTOS, 2002, p. 17).  

O tema do acesso à justiça, segundo Santos (1997, p. 167) “é aquele que mais 

diretamente equaciona as relações entre o processo civil e a justiça social, entre igualdade 

jurídico-formal e desigualdade socioeconômica”. Como aponta o autor, não se trata de um 

problema novo: uma vez destituídos dos mecanismos que se fizessem impor, os novos 

direitos sociais e econômicos passaram a ser apenas declarações políticas, de conteúdo e 

função mistificadores. Assim, os obstáculos ao acesso à justiça constituem-se em três 

dimensões: econômica, social e cultural (SANTOS, 1997).  

Na modernidade ocidental os direitos e o direito têm uma genealogia dupla 

(SANTOS, 2014). Por um lado, foram construídos a partir de um pensamento abissal que 

dividiu o mundo em sociedades metropolitanas e coloniais, concebidos para vigorar apenas 
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nas sociedades metropolitanas, e produziu exclusões radicais nas sociedades coloniais. 

Porém, nas sociedades metropolitanas, possui uma genealogia revolucionária. Ao longo dos 

últimos 200 anos, segundo o autor, os direitos humanos foram sendo incorporados nas 

constituições e práticas jurídico-políticas em muitas sociedades.  

Entretanto, a efetividade da proteção ampla dos direitos de cidadania foi sempre 

precária em grande parte dos países não metropolitanos, e a evocação dos direitos humanos 

ocorreu sobretudo em situações de violação particularmente grave dos direitos de 

cidadania. Santos (2014) afirma que os sujeitos modernos de direitos são exclusivamente os 

humanos, sendo que não pontuavam necessariamente o direito da natureza como parte 

integrante da sociedade (dentro das concepções indígenas, por exemplo, distintas da 

hegemônica modernidade ocidental). Como bem apontado por Krenak (2019, p. 40): 

 

O rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, 

não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa 

se apropriar; é uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar 

específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos 

viver e reproduzir as nossas formas de organização. 

 

Além disso, há a contradição no âmbito científico. O projeto de modernidade 

considerou a ciência moderna a solução privilegiada para a progressiva e global 

racionalização da vida social e individual (SANTOS, 1997). Porém, a ciência moderna, em 

grande medida, converteu-se em um problema sem solução, gerando recorrentes 

irracionalidades. Krenak (2019, p. 43-44) aponta tal contradição dos modos de vidas 

traçados nas sociedades modernas: 

 

Se é certo que o desenvolvimento de tecnologias eficazes nos permite viajar de 

um lugar para outro, que as comodidades tornaram fácil a nossa movimentação 

pelo planeta, também é certo que essas facilidades são acompanhadas por uma 

perda de sentido dos nossos deslocamentos. Sentimo-nos como se estivéssemos 

soltos num cosmos vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que 

possa ser compartilhada, mas sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas 

vidas. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas 

recentes que fizemos. 
 

 A crença na racionalidade da ciência e da técnica, de acordo com Soriano e 

Valencio (2009, p. 147), “para lidar com os novos riscos surgidos por conta do progresso 

acaba por reger a normalidade da vida social moderna”. Assim, no pilar da emancipação, 

Santos (1997) explica que a racionalidade da ciência e da técnica desenvolveu-se em 

detrimento das demais racionalidades e acabou por colonizá-las, convertendo a ciência em 
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força produtiva para o capitalismo. A teoria política liberal é a expressão mais sofisticada 

deste desequilíbrio, afirma o autor. A modernização científico-tecnológica e neoliberal se 

alastra, hoje, 

 

Paradoxalmente, na mesma medida em que alastra a sua crise, certificada por 

aquilo que parecem ser suas consequências inevitáveis: o agravamento da 

injustiça social através do crescimento imparável e recíproco da concentração da 

riqueza e da exclusão social, tanto a nível nacional como a nível mundial; a 

devastação ecológica e com ela a destruição da qualidade e mesmo da 

sustentabilidade da vida no planeta (SANTOS, 1997, p. 91).  

 

Nessa perspectiva, de acordo com Beck (2010), a promessa de segurança realizada 

pela modernidade avançou com os riscos criados por ela mesma, continuamente reforçada 

pelo produto de série do maquinário industrial do progresso, isto é, pelo desenvolvimento 

técnico-econômico. É certo que o risco não é uma invenção moderna, porém, como 

demonstrado pelo referido autor em Sociedade de Risco (2010), a modernidade inaugurou 

novos tipos de riscos, fundamentalmente por conta da globalidade do seu alcance.  

Os riscos da modernização são fabricados socialmente, procedente da incisiva 

intervenção humana sobre o meio. De acordo com Soriano e Valencio (2009), pode-se 

compreender o risco como a relação entre ameaça e vulnerabilidade e, portanto, a 

potencialidade da ocorrência de algum evento desastroso.  

Na concepção do desastre como a materialização da potencialidade dos riscos 

compreende-se o paradigma do desastre como expressão social da vulnerabilidade, ou seja, 

“a natureza dos desastres deve ser buscada na organização social, compreendendo-os como 

um processo ligado à vulnerabilidade social, suas causas devem ser explicadas como 

problemas estruturais, devendo ser contextualizadas” (MARCHEZINI, 2009, p. 50).  

O desastre, na perspectiva sociológica, deve necessariamente focalizar na estrutura e 

na dinâmica social, a partir das interpretações acerca das relações sociais territorial, 

institucional e historicamente produzida (VALENCIO, 2009a). Conforme Valencio 

(2009a), o desastre é um fenômeno social de constatação pública, caracterizando-se pela 

vulnerabilidade na relação do Estado com a sociedade, uma vez que o primeiro não 

conseguiu impedir ou minorar os danos diante de uma ameaça. Isto é, trata-se 

 

De um indicador de falha no cumprimento do contrato social relativo à 

organização e administração público do espaço das relações econômicas e 

extraeconômicas territorializadas, o que fere dimensões de confiança no ente 

público que, às duras penas, precisará repactuar a convivência dos sujeitos em 

bases mais precárias (VALENCIO, 2009a, p. 06). 
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O Estado, em sua formulação em um arcabouço constitucional por meio de um 

contrato social, apresentou-se como o agente a quem se impõe o dever de proteção à pessoa 

humana, mas o que ocorre na realidade é a erosão da capacidade do Estado em garantir os 

direitos básicos e guardar as vidas da sociedade civil; ou seja, não estão ancorados na ideia 

de proteção dos direitos elementares de cidadania. O que observamos diariamente nos 

noticiários é que os direitos à vida, à liberdade e à moradia, em vários eventos históricos, 

não foram de fato assegurados. A sociedade moderna elevou os riscos e as consequências a 

uma categoria jamais observada nas sociedades anteriores. 

A modernidade proporcionou o sentimento de desamparo radical em um mundo 

composto de mudanças e confrontos com o Outro, principalmente a partir da violência aos 

princípios contratuais e constitucionais. O modus operandi dos sujeitos hegemônicos nos 

processos de modernização destruiu a possibilidade revolucionária que o projeto moderno 

poderia ter vindo a assumir. A ocorrência de desastres como o rompimento da barragem de 

Fundão em Mariana elucida veemente a característica ambivalente do projeto e a desordem 

pública trágica das sociedades modernas.  

Santos e Martins (2019, p. 21) afirmam que “as linhas abissais13 da modernidade 

ajudam-nos a pensar os abismos que, ainda hoje, expõe vastas populações do Sul Global à 

vigência do colonialismo e seus legados, e às assimetrias de um sistema-mundo moderno 

definido a partir da expansão oceânica” no final do século XV. Entretanto, as linhas abissais 

operam não apenas nas fronteiras geopolíticas, mas também separam realidades contíguas, 

até mesmo em uma mesma rua de uma mesma cidade (SANTOS; MARTINS, 2019). 

 

2.2 A herança colonial na negação da condição humana 

 

O período colonial, em completa dissonância com os paradigmas modernos – em 

especial com a igualdade –, consolidou-se a partir de uma racionalidade instrumental de 

processos desumanizantes dos povos pertencentes aos países do Sul Global e sociedades 

não ocidentais. Uma vez que a igualdade era considerada o valor entre humanos, seria 

apenas aceita a dominação e a exploração dos povos nos moldes violentos como foram caso 

as características humanas fossem fortemente negadas, na qual muitas teorias forjadamente 

científicas contribuíram para a consolidação de tal pensamento.  

                                                 
13 “As linhas abissais são traçadas tanto no sentido literal como metafórico” (SANTOS, 2009, p. 36). 
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Segundo Fanon (1968), apreender o processo histórico da colonização é fundamental 

para compreender os problemas sociais dos países subdesenvolvidos, ou os países do 

Terceiro Mundo14, e, consequentemente, os processos pelas quais as sociedades têm 

passado e que ainda passarão. É notório que tais concepções fazem parte do imaginário 

social até os dias atuais no nosso cotidiano. Percebemos tal enraizamento, pois 

 

Tudo aquilo que interrompe, omite obstaculiza, conflita, neutraliza e, enfim, se 

opõe à realização desse desiderato institucional age como prática de solapamento 

da civilidade, o que, para além de tais ou quais injunções no plano prático, é uma 

perversão ao construto social ideal do humano. É a desumanização manifesta 

(VALENCIO, 2010, p. 33). 

 

Após séculos de dominação colonial, significa dizer que existe uma estrutura que 

sustenta esse modo de organização social, uma estrutura construída para além de uma 

política de invasão, isto é, que perpassa as diferentes formas de socialização e se mantém 

por meio das relações de poder. Por se tratar de uma cultura fortemente enraizada, percebe-

se a característica original, dominante e violenta que esse processo revelou. A originalidade 

do contexto colonial reside em que as realidades econômicas, as desigualdades e as 

enormes diferenças dos modos de vida não logram nunca mascarar as realidades humanas 

(FANON, 1968). 

 De acordo com Fanon (1968), no prisma do projeto de sociedade inaugurado pela 

modernidade, a Europa vem asfixiando há séculos quase toda a humanidade – podemos 

considerar os Estados Unidos da América mais recentemente – em nome de uma suposta 

“aventura espiritual” (FANON, 1968, p. 271), a qual impede o avanço de outras sociedades 

e as submete a seus desígnios e à sua glória. “Essa Europa que nunca parou de falar do 

homem, de proclamar que só se preocupava com o homem, sabemos hoje com que 

sofrimentos a humanidade pagou cada uma das vitórias de seu espírito” (FANON, 1968, p. 

272).  

Para Judith Butler (2018), a apropriação imperialista, versão atualizada do 

colonialismo na qual os Estado Unidos da América exercem uma função central, possui 

como política a imposição perante outros territórios em nome de uma “responsabilidade 

global”. Para ela, devemos desconfiar dos discursos que carregam a concepção de 

“responsabilidade global”, ou, em outras palavras, dos discursos que consideram que estão 

                                                 
14 Cabe ressaltar o momento histórico em que Fanon escreve. O que o autor referencia como países 

subdesenvolvidos e países de Terceiro Mundo, poderíamos considerar, por meio da literatura utilizada, 

como os países do Sul Global. 
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“atuando globalmente” e que pressupõem que um país tenha a responsabilidade de levar 

progresso, desenvolvimento e democracia a outros países.  

De acordo com Butler (2018), esses processos não se constituem enquanto atos 

necessariamente democráticos, uma vez que são pautados em diversas formas de violência 

e circunscritos em critérios desiguais e excludentes do Outro. A violência, no período 

colonial, foi utilizada como mecanismo primordial para a fundamentação e a instauração 

das bases coloniais nos países do Sul Global e conduziu incansavelmente à destruição das 

formas sociais consideradas bárbaras (FANON, 1968). Na modernidade ocidental, para 

aqueles que são considerados menos humanos, a existência é marcada pela dicotomia 

apropriação/violência em detrimento do paradigma regulação/emancipação (SANTOS; 

MARTINS, 2019).  

Porém, nada foi feito por acaso, já que o pretendido resultado global pelo domínio 

colonial era convencer, por exemplo, os indígenas de que o colonialismo deveria arrancá-

los das trevas, isto é, a partida do colono significaria o retorno à barbárie (FANON, 1968). 

Ou seja, “foram os próprios europeus que não cessaram de opor a cultura branca às outras 

inculturas” (FANON, 1968, p. 176). O sistema colonial não se reduziu nem se especificou. 

Melhor dizendo, negou de uma só vez as culturas das diferentes nações e a condenação do 

colonialismo realizou-se em escala continental, salienta Fanon (1968). Esse processo 

diferenciou duas zonas: 

  

O opressor, em sua zona, faz existir o movimento, movimento de dominação, de 

exploração, de pilhagem. Na outra zona, a coisa colonizada, oprimida, espoliada, 

alimenta como pode esse movimento, que vai sem transição dos confins do 

território aos palácios e às docas da "metrópole". Nesta zona coagulada, a 

superfície está parada, a palmeira se balança diante das nuvens, as ondas do mar 

ricocheteiam nas pedras, as matérias-primas vão e vêm, legitimando a presença 

do colono, enquanto que acocorado, mais morto do que vivo, o colonizado se 

eterniza num sonho que é sempre o mesmo. O colono faz a história. Sua vida é 

uma epopéia, uma odisséia. Ele é o começo absoluto: “Esta terra, fomos nós que 

a fizemos” (FANON, 1968, p. 38). 

 

A leitura espacial sobre a ocupação colonial apresenta pistas para repensar os 

problemas fundamentais do Sul Global provenientes do mundo colonizado, e Fanon (1968), 

intelectual martinicano, convida-nos a interrogar o quê do mundo colonial ainda há em nós, 

nas sociedades contemporâneas, pois 

 

[...] durante o período colonial convidava-se o povo a lutar contra opressão. 

Depois da libertação nacional, é ele convidado a lutar contra a miséria, o 

analfabetismo, o subdesenvolvimento. A luta, afirmam todos, continua. O povo 

verifica que a vida é um combate sem fim (FANON, 1968, p. 73). 
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Os aspectos fundantes de tal processo assumem outras características de dominação 

nos países periféricos e semiperiféricos no século XXI. A herança colonial se faz presente 

nas sociedades que hoje são consideradas livres, principalmente quando relacionadas a três 

elementos: a exploração dos recursos naturais, a violência e a incessante negação da 

condição humana. No Brasil, os três elementos possuem múltiplos processos e cenários que 

demarcam, de maneira categórica, a herança colonial. A ocorrência de desastres talvez seja 

o fenômeno social que mais especificamente une esses três elementos característicos dos 

resquícios coloniais.   

A tradição política colonial esconde a vulnerabilidade e o risco de certas 

populações. É apenas com a ocorrência do desastre que se torna possível enxergar os riscos 

presentes no cotidiano e a vulnerabilidade de alguns grupos e permite o despertar para uma 

nova compreensão prática e sociopolítica (VALENCIO, 2009b) das situações de 

vulnerabilidade dos grupos sociais historicamente excluídos, como a culminação das 

mazelas que sempre se fizeram presentes. Nesse contexto,  

 

O silêncio providencial dos mortos também gera uma narrativa, acessível aos que 

tem olhos de ver: se expressa na quantidade de vítimas fatais havidas numa 

localidade esquecida, desde há muito tempo, pelas providências do ente público, 

expressa-se nos corpos que permanecem por tempo prolongado insepultos, pelos 

que são facilmente dados como desaparecidos, os que são localizados com 

significativas mutilações e traumas (VALENCIO, 2009a, p. 07). 

 

Mas afinal, quem é o Outro que pode então ser descartado? De acordo com Butler 

(2018, p. 13) “uma vida específica não pode ser considerada lesada ou perdida se não for 

primeiro considerada viva”. Em outras palavras, uma vida é constituída por meios seletivos 

dentro das operações de poder. “Há ‘sujeitos’ que não são exatamente reconhecíveis como 

sujeitos e há ‘vidas’ que dificilmente – ou, melhor dizendo, nunca – são reconhecidas como 

vidas” (BUTLER, 2018, p. 17). Essa distinção entre vidas que são dignas de serem vividas 

e vidas que não são reconhecidas como vidas  

 

Ignora a importante qualificação que os padrões igualitários impõem quando se 

considera o que é uma vida vivível. A precariedade tem de ser compreendida não 

apenas com um aspecto desta ou daquela vida, mas como uma condição 

generalizada cuja a generalidade só pode ser negada negando-se a precariedade 

enquanto tal. E a obrigação de pensar a precariedade em termos de igualdade 

surge precisamente da irrefutável capacidade de generalização dessa condição 

(BUTLER, 2018, p. 42). 
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Assim, pode-se afirmar que toda vida é precária, isto é, somos seres sociais desde o 

começo, dependentes do que está fora de nós, de instituições e de ambientes, sustentados 

dentro de determinadas condições de vida e, portanto, precários. Entretanto, existe uma 

distribuição diferencial da condição de precariedade dos sujeitos, uma vez que as 

organizações sociais e políticas se desenvolveram a fim de maximizar para alguns e 

minimizar a precariedade para outros, e tais diferenças coincidem com o próprio 

nascimento do sujeito (BUTLER, 2018). A vida precária é a condição de estar submetido às 

violações das normas igualitárias básicas do contrato social. Nessa perspectiva,  

 

A condição precária designa a condição politicamente induzida na qual certas 

populações sofrem com redes sociais e econômicas de apoio deficientes e ficam 

expostas de forma diferenciada às violações, à violência e à morte. Essas 

populações estão mais expostas a doenças, pobreza, fome, deslocamentos e 

violência sem nenhuma proteção. A condição precária também caracteriza a 

condição politicamente induzida de maximização da precariedade para 

populações expostas à violências arbitrária do Estado que com frequência não 

tem opção a não ser recorrer ao próprio Estado contra o qual precisam de 

proteção (BUTLER, 2018, p. 46-47).  

 

Portanto, afirmar que uma vida é precária exige que a precariedade seja um aspecto 

do que é apreendido no que está vivo, e não apenas que a vida seja apreendida como uma 

vida. Isto é, “afirmar que a vida é ou não precária é afirmar que a possibilidade de sua 

manutenção depende, fundamentalmente, das condições sociais e políticas, e não somente 

de um impulso interno para viver” (BUTLER, 2018, p. 40). Assim, a concepção mais ou 

menos existencial da “precariedade” está ligada à noção política de “condição precária”, ou 

seja, trata-se de saber se as condições sociais de sobrevivência e prosperidade são ou não 

possíveis (BUTLER, 2018). Como exemplo, afirmar que uma vida pode ser lesada,  

 

Ou que pode ser perdida, destruída, ou sistematicamente negligenciada até a 

morte é sublinhar não somente a finitude de uma vida (o fato de que a morte é 

certa), mas também sua precariedade (porque a vida requer que várias condições 

sociais e econômicas sejam atendidas para ser mantida como uma vida). A 

precariedade implica viver socialmente, isto é, o fato de que a vida de alguém 

está sempre, de alguma forma, nas mãos do outro. Isso implica estarmos expostos 

não somente àqueles que conhecemos, mas também àqueles que não conhecemos 

(BUTLER, 2018, p. 31). 

 

A condição de precariedade conduz a uma exploração de vidas que não são 

exatamente vidas e que são consideradas “não passíveis de luto”: esses sujeitos podem ser 

sacrificados porque foram enquadrados como vidas que já são perdidas e, portanto, não são 

consideradas vidas que necessitam de proteção contra a violência ilegítima do Estado; esses 
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sujeitos cujas vidas não são consideradas valiosas são obrigados a suportar a carga de fome, 

do subemprego, da privação de direitos legais e da exposição diferenciada à violência e à 

morte (BUTLER, 2018).  

A condição social de precarização da vida está relacionada à política adotada pelo 

Estado, ou melhor, pelo Estado neoliberal. As novas formas de violência estatal produzem 

condições que tornam a vida possível ou não. Conforme Butler (2018), algumas perdas são 

consideradas necessárias para proteger a vida dos “vivos”. Assim, “o risco de mortalidade é 

potencializado em acordo com as condições, cuja a perda não é perda, não é passível de 

luto” (BUTLER, 2018, p. 45).  

Será que todas as vidas são passíveis de comoção e luto na mesma proporção? A 

seguinte notícia vinculada às mídias brasileiras explicita a discussão em torno desse 

questionamento: “Vídeo mostra homem destruindo homenagem a vítimas de barragem em 

Brumadinho”15. Tal fato nos conduz a pensar que a proporcionalidade e a condicionalidade 

que demarcam as diferenças estão imersas no próprio contexto sócio-histórico desigual no 

processo de esvaziamento do humano.  

Nessa perspectiva, os desastres revelam, segundo Valencio (2009a, p. 07), “a 

compaixão e a solidariedade macroenvolventes com o sofrimento dos grupos étnicos de 

ascendência europeia e a indiferença frente ao sofrimento social de negros, nordestinos, 

caboclos, indígenas, migrantes precarizados” que vivenciam inundações, enxurradas, 

deslizamentos, prolongadas secas, colapsos de barragens etc. e sem causar a mesma 

comoção social de que outros grupos causam.  

À vista disso, pensar os sujeitos sociais heterogêneos e a condição diferencial do 

viver perpassa pela proteção contra a violação e a violência em consonância com o discurso 

dos direitos humanos e sua reivindicação no contexto do Estado democrático. O paradigma 

moderno em sua essência produziu o sujeito que possui o direito à vida, ou melhor, à vida 

digna, porém lhe é incansavelmente negado, seja pelo reconhecimento, seja pelas vias de 

fato. Esse processo de inseguranças, medo/terror e opressão pelo qual as vidas não 

reconhecidas são submetidas acarretam consequências psíquicas (FANON, 1968).  

Fanon (1968) nos proporciona uma reflexão sobre a questão psicológica, por ele 

apresentada como os fenômenos psiquiátricos e as perturbações de comportamento 

oriundos do processo de libertação colonial. Isto é, “há nesse período calmo de colonização 

                                                 
15 Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/07/27/video-mostra-

homem-destruindo-homenagem-a-vitimas-de-barragem-em-brumadinho.ghtml. Acesso em: 

01 ago. 2020.  

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/07/27/video-mostra-homem-destruindo-homenagem-a-vitimas-de-barragem-em-brumadinho.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/07/27/video-mostra-homem-destruindo-homenagem-a-vitimas-de-barragem-em-brumadinho.ghtml
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vitoriosa uma regular e importante patologia mental produzida diretamente pela opressão” 

(FANON, 1968, p. 212). O autor identificou que o processo histórico de colonização e de 

libertação se tornou um terreno favorável ao aparecimento de transtornos mentais.  

 

Assim fazendo, privilegia o acontecimento que desencadeou a doença, embora 

aqui e ali seja mencionado o papel do terreno (a história psicológica, afetiva e 

biológica do paciente) e o do meio. Parece-nos que nos casos aqui apresentados, 

o acontecimento desencadeador é principalmente a atmosfera sangrenta, cruel, a 

generalização de práticas desumanas, a impressão pertinaz que têm os indivíduos 

de assistirem a um verdadeiro apocalipse (FANON, 1968, p. 213).  

 

De acordo Fanon (1968), o colonialismo despersonalizou o colonizado. Essa 

despersonalização, para ele, é sentida também no plano coletivo, ao nível das estruturas 

sociais. “Por ser uma negação sistematizada do outro, uma decisão furiosa de recusar ao 

outro qualquer atributo de humanidade, o colonialismo compele o povo dominado a se 

interrogar constantemente: “Quem sou eu na realidade?” (FANON, 1968, p. 212). 

Para Fanon (1968, p. 211), “o imperialismo que hoje se bate contra uma autêntica 

libertação dos homens abandona por toda a parte germes de podridão que temos 

implacavelmente de descobrir e extirpar de nossas terras e de nosso cérebro”. As feridas 

múltiplas e às vezes indeléveis deixadas no povo, isto é, as consequências psicológicas da 

colonização e da opressão, possibilitam questionar em que medida as opressões sofridas 

pelas populações condicionadas à vida precária não causam mal-estar, sofrimento mental e 

patologias. É necessário questionar qual a relação e o que podemos apreender sobre a 

condição social e o sofrimento humano advindos especialmente de um contexto opressor, 

de violências, de desfazimento de processos identitários e de graves violações de direitos 

humanos.  

O sofrimento advindo de tais contextos nos conduz para além da discussão 

macrossocial acerca do fenômeno do desastre e torna-se necessário adentrar também nas 

narrativas subjetivas dos sujeitos para o entendimento da continuidade do desastre em 

escala individual. Segundo Valencio (2009b, p. 179), “as perdas materiais, modestas frentes 

aos danos psicossociais que tais práticas políticas provocam, denotam que há lições a 

aprender” com os tristes eventos dos desastres.  

O que se observa em comum entre tantos desastres, de acordo com Valencio 

(2009b), é que há um extenso processo de danos imateriais de sofrimento pessoal e social 

que não foram priorizados como objeto de ação na resposta imediata e na reabilitação. Os 

desastres denotam “um estágio mais avançado de perda e sofrimento, para além da moradia 
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é o da não identificação do Eu, seja por meio do corpo como das relações, o que configura a 

própria existência social” (VALENCIO, 2010, p. 47). 

Os danos e prejuízos que os/as atingidos/as e vítimas de desastres podem vir a 

sofrer são: as perdas de rotinas, a perda de referência material, ansiedade, temores, 

adoecimento, depressão, sofrimento social, devastação psicossocial16 etc. Esses danos 

devem ser tratados como questões de continuidade dos desastres, pois, de acordo com 

Valencio (2009b, p. 192) “quando os laços do cotidiano são rompidos sem que haja 

reconhecimento das novas redes instauradas, os grupos afetados por desastres têm diante de 

si uma difícil tarefa de decodificação do mundo em desordem”.  

Além disso, há um agravamento nas situações de atingidos/as e vítimas no pós-

desastre. De acordo com Valencio (2009b), o status estigmatizante incita uma vitimização 

secundária, com riscos de danos psicossociais mais extensos que o desastre em si. “A 

condição estigmatizante é um aspecto do dano severo à autoimagem e identidade do 

desabrigado” (VALENCIO, 2009b, p.187), que, no imaginário social, se enquadra como o 

outsider (ELIAS; SCOTSON, 2000), isto é, segundo Valencio (2009b, p. 187), “os 

marginais, a quem o desastre tornou mais explícito a condição de pária” na sociedade. Tais 

estigmas também se tornam evidentes nas entrevistas que foram realizadas, as quais 

apresentaremos adiante. Nesse sentido, estão, todos ali, 

  

Suscetíveis à curiosidade pública, expostos ao olhar indiscreto e incriminador, 

obrigados ao contato indesejável, impedidos de demonstrações espontâneas de 

querência ou desagrado, sem condições de reclamar da insuficiência sanitária e 

diferenças de hábitos de higiene, de alimentação, dentre outros, indivíduos que 

acabam prostrados, no alheamento oriundo desses estressores secundários. 

Quanto mais se prolonga a situação, mais se deteriora a imagem do indivíduo e 

da família perante ela mesma e perante a comunidade envolvente. Tudo conspira 

para que se tornem os párias, se reafirmam como tal diante do Outro 

(VALENCIO, 2009b, p. 193).  

 

No contexto brasileiro, só aumentam os números de obras de barramento que 

colapsaram. As várias representações sociais da vivência a um desastre relacionado ao 

rompimento de uma barragem são, ao mesmo tempo, coletivas e individuais. Dessa forma, 

há diversas dimensões que envolvem a narrativa das perdas e danos. Entretanto, o que torna 

o evento comum são os sucessivos relatos que possibilitam identificar os gargalos políticos-

institucionais do projeto de desenvolvimento (desigual) pensado pela modernidade – esta 

que se mostra totalmente contraditória.  

                                                 
16 Sofrimentos estes que ficarão evidentes nas entrevistas realizadas neste trabalho.  
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Os processos de negação de humanidade são os que inviabilizam a garantia dos 

direitos fundamentais e constitucionais. Os desastres no Brasil fazem parte do repertório de 

valores macrossociais do contexto sócio-histórico colonialista/imperialista que tornou, até 

certo ponto, aceitável a ocorrência de tragédias, justificadas pela concepção de progresso e 

desenvolvimento – a qualquer custo. Reconhecer os indícios de desumanização e de sub-

humanidade nas sociedades contribui na discussão do estudo ao incitar a reflexão sobre 

quem pode ou deve morrer para que a economia e o desenvolvimento prossigam a todo 

vapor. Essa reflexão não estará dissociada do jogo das relações de poder inscritas no nexo 

modernidade/colonialidade/capitalismo no qual evidencia o racismo ambiental no caso do 

rompimento da barragem de Fundão.  

 

2.3 A concepção de desenvolvimento no sistema capitalista  

 

A ideia de desenvolvimento inaugurado pela modernidade passou a ser mais 

antissocial, mais vinculado do que nunca ao crescimento, mais dominado pela especulação 

financeira e ainda mais predador do meio ambiente (SANTOS, 2014). O discurso de 

desenvolvimento e progresso que gira em torno da racionalidade das ciências e das 

tecnologias está diretamente envolvido na produção e legitimação do risco e na ocorrência 

de desastres.  

Os novos riscos surgidos na busca incessante do progresso proporcionaram novas 

ameaças cotidianas na vida do cidadão comum. Contraditoriamente, a cultura da segurança 

“emerge como reflexiva aos riscos emanados num ponto do progresso técnico e incita que 

outro degrau de ameaças acabe se constituindo para que, então, outro nível de controle 

(muitas vezes, aparente) surja” (SORIANO; VALENCIO, 2009, p. 146-147). Além disso, o 

desenvolvimento capitalista toca os limites de carga do planeta Terra. Krenak (2019, p. 45) 

demonstra sua preocupação mediante essa questão:  

 

O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, porque, se 

durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de 

ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante 

da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Como já disse o pajé 

yanomami Davi Kopenawa, o mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de 

projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. A experiência das 

pessoas em diferentes lugares do mundo se projeta na mercadoria, significando 

que ela é tudo o que está fora de nós. 
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A busca pelo desenvolvimento tão presente no processo civilizatório estipulou as 

bases do colonialismo e, mais tarde, incorporou o discurso da corrida imperialista. Esses 

processos concomitantemente produziram e reproduziram a todo momento as opressões e 

sobrecarregaram o meio ambiente, transformando-o em mera mercadoria.   

A ideia do desenvolvimento eurocêntrico poderia elevar algumas culturas ao status 

de humano, ou não, para atender a algumas exigências da ótica capitalista. Existe uma 

cumplicidade objetiva do sistema capitalista com as forças violentas no território colonial, 

e, portanto, os monopólios e a exploração capitalista são inimigos dos países 

subdesenvolvidos (FANON, 1968).  

A conta desse projeto de civilização deverá ser paga, mesmo que a prestações, por 

uma grande parcela do planeta. É evidente que essa conta é acrescida em juros maiores, 

principalmente se levarmos em consideração o endereço, cor/raça/etnia e gênero de cada 

sujeito – as vidas que “foram subalternizadas pelas hierarquias modernas baseadas no 

capitalismo, no colonialismo e no patriarcado” (SANTOS; MARTINS, 2019, p. 15).  

A trajetória da modernidade, ao se identificar com a trajetória do capitalismo, 

fortaleceu o pilar da regulação à custa do pilar da emancipação (SANTOS, 1997). Tal 

desequilíbrio não correspondeu às expectativas do projeto moderno. Assim, 

compreendemos que essa trajetória foi, em certa medida, contraditória, não linear e sequer 

cumpriu todas as promessas de desenvolvimento e dignidade humana.  

A desordem entre o projeto de modernidade e o desenvolvimento histórico do 

capitalismo torna-se evidente a partir do século XIX. No primeiro momento do capitalismo 

liberal, o plano social e político da modernidade era totalmente ambicioso, mas ao mesmo 

tempo contraditório. Os excessos das promessas se saldariam historicamente em um déficit 

talvez irreparável. O capitalismo – relação de produção entre o capital e o trabalho –, ao se 

consolidar, é constituído como paradigma da modernidade no projeto sociocultural e marca 

o início daquilo que denominamos de processo civilizatório (SANTOS, 1997).  

O período do capitalismo que vivemos hoje, identificado da década de 1960 até a 

atualidade, o capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista de Estado, ou, ainda, 

“capitalismo desorganizado”, segundo Santos (1997), representa a consciência de que o 

déficit é maior do que se julgou e não faz sentido continuar à espera de que o projeto 

moderno se cumpra no que até agora não se cumpriu. Na atual fase, colapsaram muitas das 

formas de organização estabelecidas até então, uma vez que o princípio do mercado atingiu 

uma pujança sem precedentes, procurando colonizar o princípio do Estado e da 
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comunidade, demonstrando evidentes transformações no campo da regulação de direitos 

(SANTOS, 2014).  

Nesse sentido, o esgotamento que o processo civilizatório vivência, segundo Santos 

(1997), apresenta dois sintomas. O primeiro diz respeito aos perigos, que se tornam cada 

vez mais iminentes, de catástrofes ecológicas, pois o progresso que se converteu em 

acumulação capitalista transformou a natureza em mera condição de produção, e os limites 

dessas transformações tornam-se evidentes, como podemos observar no caso do 

rompimento da barragem de Fundão.  

A dimensão dos desastres de barragens tem desempenhado um papel importante no 

processo desenvolvimentista, uma vez que, segundo Gonçalves (2010, p. 191), “tem 

alterado a distribuição e a percepção dos riscos que qualquer barragem intrinsecamente 

possui”. A partir disso, tem emergido uma série de discussões sobre o modo de produção da 

mineração, o padrão de vida que temos sustentado e que mundo vamos deixar.  

O segundo sintoma refere-se à economia capitalista mundial. Segundo Santos 

(1997), sempre que o capitalismo teve de confrontar-se com suas crises de acumulação, o 

fez ampliando a mercadorização da vida, estendendo-a a novos bens e serviços e a novas 

relações sociais, chegando a pontos do globo terrestre até então não integrados à economia 

mundial. “Todas estas transformações parecem apontar para uma desregulação global da 

vida econômica, social e política” (SANTOS, 1997, p. 89). Como salienta o autor ao expor 

uma situação dúplice ao nível da racionalidade cognitivo-instrumental:  

 

O compromisso industrial-militar do desenvolvimento científico-tecnológico e os 

perigos da proliferação nuclear e da catástrofe ecológica daí resultantes são 

sintomas bastantes do cumprimento excessivo e, portanto, irracional da 

racionalidade instrumental da modernidade. A hegemonia desta racionalidade 

irracional significa simultaneamente o seu esgotamento na medida em que, 

combinada com receitas neoliberais, se transforma numa lógica de dominação e 

de regulação a nível mundial. A ideia de modernidade capta bem esta 

ambiguidade (SANTOS, 1997, p. 90).  
 

A retomada do projeto liberal, intensificada na política dos Estados neoliberais, 

potencializa as violências e as condições de precarização das vidas em detrimento de um 

projeto de desenvolvimento econômico. Isto é, a originalidade do processo de colonização 

em subjugar as vidas ainda se faz presente no imaginário e na prática social, agora 

reforçada por uma concepção neoliberal, na qual o monopólio da violência não é mais 

exclusividade do Estado. Conforme ressaltado por Santos (2014), as empresas 
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multinacionais, como exemplo dos agentes econômicos, têm contribuído para reorganizar o 

Estado devido ao papel preponderante que exercem no contexto neoliberal. 

Os mandatos democráticos cada vez mais são subvertidos por mandatos dos muitos 

poderosos, realizando uma transformação a nível global, mas de caráter desigual, uma vez 

que a concepção de Estado que garanta a igualdade e o bem comum ficou à deriva do 

capital. Os Estados democráticos de direito estão perante a influência constante dos 

poderosos agentes econômicos que, por sua vez, privilegiam apenas uma pequena parcela 

da população. Em outras palavras, o Estado tornou-se como um instrumento dócil nas mãos 

dos poderosos agentes econômicos (SANTOS, 2014). Assim,  

 

O setor privado assume um protagonismo político, o processo de globalização 

erode as fronteiras do Estado Nacional, assim como seu poder decisório, 

alicerçado no tripé de liberalização, desregulação e privatização. No crime-

desastre da Samarco atuam a organização e gestão burocrática do Executivo, do 

Judiciário com a reestruturação e criação de novos órgãos, funções etc., além de 

flexibilizações legislativas (BASTOS, 2019, p. 134). 

 

Nas últimas duas décadas, as regulamentações ambientais e a participação pública 

no campo ambiental têm sido gradualmente corroídas em Minas Gerais, uma vez que as 

instituições decidiram acelerar ainda mais o processo de flexibilização, em uma tendência 

de reprimarização da economia não só no Brasil, mas em toda a América Latina 

(LASCHEFSKI, 2020). A causa desse fenômeno, segundo Laschefski (2020), está nas 

visões ideológicas de desenvolvimento compartilhadas pelos grupos políticos. Por exemplo, 

em 2014, 78,4% dos deputados estaduais e federais de Minas Gerais tiveram suas 

campanhas eleitorais financiadas por mineradoras, aponta o autor. Dessa forma, as 

mineradoras garantem a maioria política necessária para mudanças na regulação ambiental 

que as beneficiem e isso reflete no papel central das atividades de mineração nas instâncias 

decisórias do estado e dos municípios.  

A negligência e o crime que marcaram o desastre em Mariana apontam, além da 

falência das instituições públicas, para o imperialismo das empresas multinacionais de 

mineração e para as políticas de Estado mínimo que se tornaram dominantes em tendências 

globais vinculadas ao avanço e aprofundamento do neoliberalismo. Isso representa uma 

continuidade da lógica colonial que permeia as políticas públicas desde o início da 

exploração minerária no Brasil.  

O neocolonialismo extrativista das atividades minerárias é, hoje, um grande embate, 

pois se estrutura em um jogo político e econômico. O projeto da barragem de fundão havia 
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sido autorizado pelas instâncias exigidas nas etapas de licenciamento e, mesmo assim, 

ocorreu o rompimento da estrutura de contenção de rejeitos. O desastre foi caracterizado 

como um processo de natureza sócio-técnica, em que, por meio dos estudos dos laudos 

técnicos, foi revelada a responsabilidade da Samarco/Vale/BHP (BASTOS, 2019).  

A ocorrência de desastres e as sucessivas formas de violências inauguradas nesses 

eventos são oriundas não somente do desmantelamento do Estado na preservação da vida e 

da dignidade dos cidadãos, mas estão em consonância com o poder que os agentes 

econômicos assumiram no Estado neoliberal, poder este que subjaz a precarização da vida e 

da natureza para a exploração dos recursos humanos e ambientais para a acumulação de 

riquezas e para o funcionamento do aparelho institucional aos propósitos do capital e do 

discurso (paradoxal) desenvolvimentista. 

Nesse contexto, “os projetos de desenvolvimento não mensuraram os processos de 

vulnerabilização que podem ser induzidos pela construção de empreendimentos, como 

pressão sobre áreas de proteção ambiental, aterramento de manguezais, impermeabilização 

excessiva do solo, impactos sobre a drenagem urbana etc.” (MARCHEZINI, 2018, p. 52), 

bem como as construções de barragens que carrega em si o seu grande potencial de danos.  

Um dos exemplos de risco inaugurado com o discurso moderno capitalista que pode 

caracterizar em desastres são as barragens de rejeitos – construções oriundas da mineração 

–, principalmente as de grande porte. As atividades minerárias como ícone de uma 

determinada concepção hegemônica de desenvolvimento, permeada do discurso ideológico 

apologético ao progresso, tem se tornado um problema fundamental devido aos seus 

impactos17, em especial no território brasileiro.  

Na construção de qualquer barragem, a probabilidade da ocorrência de um desastre 

estará sempre presente. A barragem é, portanto, um risco fabricado e institucionalmente 

estruturado, ou seja, o risco criado socialmente. Porém, os riscos dessas obras são 

distribuídos de forma desigual no tempo e no espaço; em alguns contextos, a mitigação de 

danos não é levada em consideração e, portanto, torna-se necessário reconhecer que 

desastres que envolvem colapsos de barragens não são meras fatalidades (GONÇALVES, 

2010).  

Os casos de rompimentos de barragens no Brasil são muito maiores do que detemos 

conhecimento. Segundo Soriano e Valencio (2009, p. 150), “estima-se que apenas para o 

                                                 
17 Sabemos da importância de tal atividade para a manutenção do modo de vida como conhecemos e por isso 

não apontaremos seus benefícios. O objetivo é problematizar o modo de produção na qual essa atividade se 

desenvolve.  
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ano de 2004, mais de 300 barragens, de vários tamanhos, tenham se rompido no país”. Esse 

dado, em certa medida antigo, demonstra que os impactos da mineração, bem como os 

colapsos de barragens, não datam no ano de 2015. As sucessivas negligências, a frequência 

das ocorrências e as dimensões dos danos causados por esses eventos culminam em 

aspectos que compõem uma problemática não só a nível local, mas também global.  

 

2.4 As margens na crise civilizatória: o desastre como expressão 

 

Primeiramente, torna-se necessário refletir sobre os problemas fundamentais, que 

emergem em escala global e caráter desigual, das sociedades modernas. Os problemas 

fundamentais são aqueles  

 

Que estão na raiz das nossas instituições e das nossas práticas, modos 

profundamente arraigados de estruturação e de ação sociais consideradas por 

alguns como fontes de contradições, antinomias, incoerências, injustiças que se 

repercutem com intensidade variável nos mais diversos setores da vida social 

(SANTOS, 1997, p. 282-283).  

 

Entendemos a ocorrência dos desastres inseridos na lógica de tais de problemas 

fundamentais, uma vez que o fenômeno, em grande medida, é apenas o evento final que 

demarca as injustiças sofridas, fruto de uma lógica contraditória de desenvolvimento 

introjetada no âmago das instituições e das ações e práticas sociais. Assim, pode-se dizer 

que os problemas fundamentais são profundos e, devido aos processos de transformação 

social, observa-se o seu agravamento no final do século XX, e as dificuldades de soluções 

fundamentais tornam-se muitas.  

A principal dificuldade apresentada por Santos (1997) refere-se ao fato de apenas 

um sujeito possuir as condições para pensar estrategicamente os problemas: um grupo 

reduzido de empresas multinacionais. É este o grupo, para o autor, que amarra uma parte do 

mundo à compulsão do consumo imediatista e a outra ao imediatismo da luta pela 

sobrevivência, seja nos desastres, na fome, nas guerras, nas pandemias etc.  

Os fatores de uma crise estão cada vez mais articulados e são manifestações da 

mesma crise que, devido às dimensões, apresenta-se como uma crise civilizatória 

(SANTOS, 2014). A crise civilizatória que o autor reconhece é referente à crise ambiental, 

à especulação financeira sobre commodities e recursos naturais, à voracidade da exploração 

dos recursos naturais, à expulsão de populações das suas terras ancestrais para abrir 
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caminho para grandes infraestruturas e megaprojetos, às doenças induzidas pelo meio 

ambiente degradado, entre outros fatores. 

Se considerarmos o desastre como uma forma de “crise na esfera social”, isto é, nas 

esferas pública e privada, o debate pode revelar também uma “crise civilizatória” no plano 

global (VALENCIO, 2013, p. 13). Assim, os desastres não são apenas uma crise aguda ou 

crônica, mas sim a expressão de uma crise civilizatória. O fenômeno insere-se na esfera 

macrossocial da ruptura do projeto civilizatório, ou seja, em termos civilizatórios  

 

Não é apenas no contexto sócio-histórico de uma nação específica que conta, mas 

a sua adesão, dominante ou subordinada, ao modo de produção capitalista, que 

desenha os atores e a racionalidade que usurpam e cerceiam, continuamente, as 

possibilidades de um projeto genuíno de bem-estar social ao nível global. 

Reduzidos ao universo da produção e consumo de máquinas, equipamentos e 

quinquilharias, premidos pela velocidade que tais artefatos impõem ao ritmo da 

vida e pelos quais passamos a mensurar a nossa condição humana, esquecemos o 

quão grande é a chama que arde (VALENCIO, 2013, p. 15). 

 

O imperialismo, como um conjunto de ideias expansionistas, é um fator que 

também contribui na identificação da crise civilizatória, salienta Santos (2014). 

Moçambique, por exemplo, pode ser considerado como um caso de subimperialismo 

brasileiro18 devido à lógica de exploração de carvão realizada pela empresa Vale na região 

do Tete, onde opera sem a mínima consideração pelos impactos sociais e ambientais. A 

população e as organizações não governamentais têm denunciado as graves violações dos 

direitos humanos perpetrados pela Vale no caso de Tete (SANTOS, 2014).  

Segundo Santos (2014), a Vale, a segunda maior mineradora do mundo, em 2012, 

foi votada19 como a empresa mais nociva em nível mundial, ao lado do Banco Barclays. 

Para o pesquisador, as evidências levam a acreditar que a Vale realiza seus investimentos 

nas diferentes regiões do globo operando apenas com a mínima consideração pelos 

impactos sociais e ambientais. 

O empreendimento da Vale em Moçambique utilizou, assim como em outras obras 

de características similares, o mesmo argumento: as populações atrasadas devem, se 

necessário, ser coagidas a aceitar os benefícios do desenvolvimento (SANTOS, 2014). Esse 

argumento exemplifica a tensão entre o direito ao desenvolvimento e os outros direitos, 

como o direito à segurança.  

                                                 
18 Santos (2014) explica que Ruy Mauro Marini cunhou o conceito. Segundo ele, em 1970 o Brasil dava sinais 

de reproduzir atos imperialistas nas suas relações econômicas internacionais. 
19 Pela conceituada organização Public Eye (SANTOS, 2014). 
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O discurso de “responsabilidade global”, de responsabilidade específica em levar o 

progresso e o desenvolvimento associados às mesmas justificações colonialistas de 

imposições de modo de vida, foi utilizado em relação à barragem de Fundão. O relatório 

produzido pelas empresas responsáveis pela barragem, segundo Serra (2018, p. 106), 

“ressaltava o peso da mineradora na vida local, dizendo que a Samarco era um dos pilares 

das economias de Mariana e Ouro Preto, afirmava que a Vale e a Samarco seriam as 

principais propulsoras do desenvolvimento na região”. Os discursos do “progresso a 

qualquer preço” realizados pelas empresas tornam-se a bem-sucedida forma argumentativa 

da exploração dos recursos da natureza e humanos.  

Nesses processos cada vez menos democráticos, os países do Sul Global ou não 

ocidentais passam a ter menos autonomia interna e estão sujeitos a imposições externas, por 

vezes indicadoras do início de um novo ciclo de colonialismo, afirma Santos (1997). As 

discussões acerca dos problemas fundamentais denotam uma crise civilizatória, sendo os 

desastres uma de suas expressões. 

Na problemática do desastre há um reflexo das desigualdades socioespaciais 

existentes no complexo mundo social relativas às questões estruturais. O enraizamento 

dessas questões nas instituições e no imaginário social são provenientes das relações de 

poder. De acordo com Quijano (2002, p. 04) “o fenômeno do poder é caracterizado como 

um tipo de relação social constituído pela co-presença permanente de três elementos: 

dominação, exploração e conflito”. Para o autor, o atual padrão de poder mundial e 

universal consiste na articulação entre: a colonialidade do poder, o capitalismo como 

padrão de exploração social, o Estado como forma central de controle da autoridade e o 

moderno Estado-nação como sua variante hegemônica e o eurocentrismo como forma 

hegemônica de controle da subjetividade/intersubjetividade.   

A colonialidade do poder, segundo Quijano (2002; 2009), é a ideia de “raça” como 

fundamento de classificação e dominação social, em um eixo que as articula em uma 

estrutura comum do poder. A colonialidade da classificação dividiu o mundo capitalista em 

“europeus” e “não-europeus”, o que, portanto, é um dos elementos constitutivos e 

específicos do padrão mundial do poder capitalista (QUIJANO, 2009).  

Quijano (2009) explica que a colonialidade da articulação política e geocultural 

classificou os territórios em “periferia colonial” e “países do centro” ou os que estão a 

caminho dele. Dentro dessa divisão padrão do capitalismo colonial/moderno, de forma a 

manter a segmentação, deve-se dominar e explorar tudo que possa se tornar riqueza. O 

desenvolvimento extrativista de matriz colonial e neoliberal nos países periféricos e 
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semiperiféricos, além de custos de produção consideravelmente mais baixos, encontram 

brechas na legislação e contam com uma condição diferencial de vida. 

Já para Butler (2018, p. 54), “parte do problema da vida política contemporânea é 

que nem todo mundo conta como sujeito e as ocorrências das graves violações dos direitos 

humanos nesses países demonstram isso”. É nesse sentido que, quando se trata do poder, é 

sempre a partir das margens que mais costumam ser vistos, e mais cedo, “porque entra em 

questão, a totalidade do campo de relações e de sentido que constitui tal poder” 

(QUIJANO, 2009, p. 76).  

No processo de escrita desse capítulo, refletindo sobre tal poder que se torna mais 

visível nas margens, deparei-me com a notícia em um jornal eletrônico de um desastre no 

Mianmar20 no dia 2 de julho de 2020, com pelo menos 126 mineiros mortos em um 

desabamento de terra em uma mina de jade no norte daquele país. A notícia declarava que 

“acidentes” como este são comuns em Mianmar. Em abril do mesmo ano, pelo menos 54 

pessoas morreram devido a um deslizamento de terra em outra mina em Hpakant.  

Em 1966, em uma pequena vila no sul do País de Gales, ocorreu o Desastre de 

Aberfan21. Considerado um dos maiores desastres da história da região, o deslizamento de 

dejetos de uma mina de carvão destruiu casas da vila e uma escola em horário de aulas. Das 

144 pessoas que perderam suas vidas, 116 eram crianças, muitas delas estavam na escola 

soterrada. O número de perdas de vidas infantis representa um vácuo na história dessa 

comunidade, pensando que uma geração foi impossibilitada de percorrer seus caminhos. 

Em 1984, em uma fábrica da filial indiana da empresa estadunidense Union Carbide 

Corporation (UCC), ocorreu o desastre de Bhopal, o qual é considerado o maior desastre 

industrial da história. Uma reação em um dos tanques provocou a liberação de gases 

tóxicos que se espalharam nas áreas adjacentes. A fábrica havia sido instalada em uma zona 

densamente ocupada por construções precárias, na qual viviam setores, segundo Martins 

(2016), profundamente desfavorecidos e marginalizados da sociedade: trabalhadores do 

mercado informal, muçulmanos e hindus de baixa casta. 

“As estimativas fazem supor que milhares de pessoas tenham morrido entre aquela 

noite e as semanas seguintes ao acidente, vinte e cinco mil, nos anos subsequentes, e que 

existam atualmente mais de cem mil pessoas com importantes sequelas permanentes” 

(MARTINS, 2016, p. 118). É surpreendente, de acordo com Martins (2016), a escassa 

                                                 
20 Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/07/02/deslizamento-em-mina-deixa-dezenas-de-

mortos-na-birmania.ghtml. Acesso em: 11 jul. 2020. 
21 Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/10/ha-50-anos-deslizamento-tragico-de-mina-soterra-

va-escola-e-deixava-144-mortos-no-reino-unido.html. Acesso em: 11 jul. 2020. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/07/02/deslizamento-em-mina-deixa-dezenas-de-mortos-na-birmania.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/07/02/deslizamento-em-mina-deixa-dezenas-de-mortos-na-birmania.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/10/ha-50-anos-deslizamento-tragico-de-mina-soterra-va-escola-e-deixava-144-mortos-no-reino-unido.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/10/ha-50-anos-deslizamento-tragico-de-mina-soterra-va-escola-e-deixava-144-mortos-no-reino-unido.html
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representação que o desastre de Bhopal possui na memória do Norte Global. É sobre a 

proporcionalidade – ou a falta dela – de representação e comoção que alguns eventos 

assumem em detrimento de outros. Essa perplexidade 

 

É indicativa dos processos radicalmente diferenciais pelos quais se constitui a 

ideia de humano e dos sofrimentos merecedores de luto e revolta. Tal reflexão 

remete, por um lado, para uma gramática ampla das distinções históricas, cultural 

e politicamente engendradas, através das quais as diferenças no valor da vida 

foram sendo construídas e significadas (MARTINS, 2016, p. 118).  

 

No Brasil, no dia 25 de janeiro de 2019, rompeu-se uma barragem de rejeitos no 

córrego de Feijão, em Brumadinho-MG22, pertencente à mineradora Vale. As sirenes de 

alerta não foram tocadas no momento do rompimento, um dos motivos que culminou no 

maior acidente de trabalho do Brasil em perdas de vidas humanas. No meio da lama, 270 

pessoas perderam suas vidas e o dano socioambiental tornou-se quase incalculável. O 

desastre em Brumadinho, junto ao desastre em Mariana, configura entre os maiores 

envolvendo a mineração no mundo. As pesquisas têm demostrado os impactos na saúde 

mental da população atingida, na “contaminação dos solos, dos rios e do ar, impactos na 

saúde e rupturas nas dimensões ecológica, social, cultural e econômica (MAYORGA; 

PROFETA, 2020, p. 16).  

Os aspectos das falhas e das negligências dos desastres descritos anteriormente 

proporcionam um ambiente de verdadeiro genocídio e corroboram a necessidade de exame 

social profundo das realidades dos países do Sul Global no que tange ao discurso 

desenvolvimentista do nexo moderno/colonial/capitalista, pois 

 

De acordo com o World Commission on Dams (2000), três quartos de todas as 

grandes barragens do mundo se concentram em cinco países e dois terços se 

localizam em países em desenvolvimento, o que representa um risco uma vez que 

nem todos os países em desenvolvimento possuem capacidade técnica e recursos 

necessários para a construção, a manutenção, a desativação e o controle das 

barragens. De acordo com Valencio (2005), a segurança de barragens no Brasil já 

representa uma preocupação latente, tratado como fator de ameaça, embora esta 

preocupação não se configure na minimização da vulnerabilidade das populações 

que seriam diretamente afetadas num colapso de uma barragem (SORIANO; 

VALENCIO, 2009, p. 150). 
 

Os desastres anteriormente relatados são de países que foram colonizados. Não é 

que desastres como esses aconteçam apenas nos contextos de passados coloniais, no 

entanto é evidente que os impactos dos desastres tornam-se potencializados em tais 

                                                 
22 Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/12/12/estudo-contratado-pela-vale-diz-

que-barragem-em-brumadinho-se-rompeu-por-liquefacao.ghtml. Acesso em:11 jul. 2020. 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/12/12/estudo-contratado-pela-vale-diz-que-barragem-em-brumadinho-se-rompeu-por-liquefacao.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/12/12/estudo-contratado-pela-vale-diz-que-barragem-em-brumadinho-se-rompeu-por-liquefacao.ghtml
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contextos e assumem graves falhas ao gerir as políticas que, em especial, permeiam o pós-

desastre. Ou seja, “a razão pela qual uns estão mais expostos aos fatores adversos da 

natureza, mais facilmente morreram na ocasião enquanto os demais preservam-se vivos e 

em segurança, uns encontram os meios para repor as perdas havidas e demais seguirem sem 

meios” (VALENCIO, 2009a, p. 06). 

A assimetria em lidar com os riscos e com os desastres em si demonstra o caráter 

desigual que tais sociedades possuem ao traçar a linha abissal do valor da vida que deve ser 

fortemente resguardada, com um estruturado plano de emergência, e a vida que é 

indiferente socialmente e nem ao menos possui o direito de escutar o som da sirene para 

tentar a sobreviver. Revela, então, o poder que é mais comumente visível nas margens das 

sociedades, tanto a nível global quanto a nível local.  

 

2.5 Os processos de desterritorialização de Bento Rodrigues  

 

Em 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão de responsabilidade da 

mineradora Samarco, cujas acionistas são a Vale S/A e BHP Billiton, representou o maior 

desastre socioambiental do Brasil. Assim que a estrutura estourou, a massa engoliu os 

córregos Fundão e Santarém até chegar ao Rio Gualaxo do Norte. 

 

A barragem armazenava aproximadamente 55 milhões de metros cúbico de 

rejeitos. Quando houve a ruptura, os rejeitos passaram por cima da barragem 

Santarém (composta por água), o que agravou ainda mais o cenário de destruição 

(HUNZICKER; ANTUNES-ROCHA, 2020, p. 198).  

 

O rio determinou o rumo da lama e tudo que estava nas margens foi sendo 

destruído. A lama prosseguiu para o Rio do Carmo até o encontro com o Rio Piranga – da 

confluência dos dois nasce o Rio Doce – e seguiu pelo o Rio Doce até o oceano. A lama 

tóxica destruiu a vida do ecossistema pelo qual ela percorreu (SERRA, 2018). O cenário 

completamente devastado de dois povoados e dezenas de outras comunidades atingidas 

refletem a dimensão dos impactos socioambientais do desastre.  

O encadeamento de processos conflituosos e desiguais, de dominação e exploração, 

que findaram no desastre requer uma atenção aos complexos processos sócio-históricos de 

territorialização da população. Após o desastre, as desterritorializações múltiplas passam a 

ser sentidas por aqueles/as que foram atingidos/as pelo colapso da barragem. O poder da 
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mineração no contexto brasileiro contribui na reflexão sobre os territórios que se tornaram 

vulneráveis e, portanto, passíveis de destruição com a finalidade de tal progresso. 

As locomotivas da mineração, de acordo com Santos (2019), são cada vez mais 

pujantes e, dessa forma, o que surge em seu caminho tende a ser destruído enquanto 

obstáculo ao desenvolvimento, ao mesmo tempo que criam a ideia do custo inevitável do 

“progresso” para aceitar as graves violações dos direitos fundamentais. Nesse sentido,  

 

A concepção ocidental, capitalista e colonialista de humanidade não é pensável 

sem o conceito de sub-humanidade. Na medida em que sejam considerados como 

inteiramente humanos os deslocados dos desastres ambientais, dos megaprojetos, 

da mineração e desmatamento, bem como as vítimas do agronegócio e dos 

agrotóxicos, reconhecidas as suas vidas, os seus saberes e as suas relações 

diferentes com a natureza não humana, estaremos em condições de fazer frente à 

insustentabilidade do desenvolvimentismo e de reverter a incomensurabilidade de 

benefícios e sacrifícios imposta pelas linhas abissais da modernidade (SANTOS, 

2019, p. 45).  
 

“Minas é um coração de ouro num peito de ferro” – essa frase, segundo Serra 

(2018), foi cunhada pelo geólogo e mineralogista que implantou a Escola de Minas de Ouro 

Preto em 1874. A definição refere-se aos dois ciclos econômicos baseados em atividade 

extrativista que marcaram a história de Minas Gerais e do Brasil.  

A corrida do ouro no Brasil marcou o início da ocupação da Bacia do Rio Doce, que 

possuía como seus principais afluentes o Rio Carmo e o Rio Gualaxo do Norte, “os mesmos 

que, séculos depois, seriam os condutores da lama que vazou da barragem de Fundão” 

(SERRA, 2018, p. 56). No Brasil, a mineração do ouro foi, segundo o autor uma “máquina de 

moer gente. Os escravos morriam de exaustão, doenças associadas a insalubridade e 

alimentação precária, ou nos corriqueiros desabamentos” (SERRA, 2018, p. 56).  

De Mariana e Ouro Preto saíram toneladas de ouro para Portugal e Inglaterra. É 

nesse contexto que a história de Bento Rodrigues se inicia. Subdistrito da cidade de 

Mariana e primeiro povoado a ser atingido pela lama em 2015, a história de Bento revela o 

seu passado colonial, no qual a escravidão, o garimpo e a mineração escancararam as veias 

abertas – parafraseando Galeano (2014) – de todo um continente, em especial de Minas 

Gerais. Em 1694 chegaram os primeiros aventureiros em busca do ouro, e o cabo Bento 

Godói Rodrigues foi considerado o fundador do povoado. Por Bento Rodrigues chegou a 

passar 2,2 km da Estrada Real, representando, assim, a importância histórica que a 

comunidade veio a assumir no ciclo econômico colonial (SERRA, 2018).  

Bisavós e avós de Filomeno da Silva, morador e atingido de Bento, “foram escravos 

e ali se estabeleceram numa casa de pau a pique doada por seus senhores” (SERRA, 2018, 
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p. 286). A casa de Filomeno, passada de geração em geração, sempre recebeu melhorias por 

quem viveu nela. A casa, localizada no número 221 da Rua São Bento, que hoje não existe 

mais, é o espaço social que pode 

 

Ser concebida como um território, que tem historicamente permitido uma 

variedade de imagens e significados, seja como uma construção específica que 

serve de abrigo, seja como uma imagem de um espaço simbólico de 

pertencimento social, de intimidade e de segurança (HIGUCHI, 2003 apud 

MARCHEZINI, 2009, p. 52). 

 

O processo de territorialização em Bento, em grande medida, separou aqueles que 

não deveriam compor a paisagem que a cidade passava a adquirir no processo de 

modernização brasileira e expos a hegemônica concepção higienista da época. Os grupos 

que em seus processos de territorialização constituem conforme a estrutura de classes, em 

uma dada localidade, naturalizam as desigualdades sociais, e as assimétricas relações 

sociais tendem a um esgarçamento (VALENCIO, 2009a). Isto é, a noção de território é 

indissociável da noção de poder (MARCHEZINI, 2009). Tal processo reflete as relações de 

poder ancoradas, em essência, no arcabouço racista consolidado no período colonial e que 

foram institucionalmente estruturadas ao longo da história brasileira, a qual, conceitualmente, 

designamos como a colonialidade do poder. 

Ao compreender o processo de territorialização no Brasil, principalmente após o 

período da escravidão, deve-se levar em consideração os três elementos que Quijano (2009) 

caracteriza como sendo o fenômeno do poder: dominação, exploração e conflito. Isto é, 

“relaciona-se à dominação (jurídico-política) da terra que inspira terror, medo e 

impedimento de entrar” (MARCHEZINI, 2009, p. 52). Por outro lado, relaciona-se à 

exploração, pois é um processo calcado no ordenamento da estrutura de classe e, portanto, 

na desigual relação entre explorador e explorado. Por fim, um processo historicamente e 

estruturalmente conflituoso, principalmente se analisado sob a ótica do território que é 

vulnerável.  

Em contrapartida, o território também se relaciona com a apropriação simbólica 

(MARCHEZINI, 2009). A identificação que o território proporciona permite construir a 

realidade social de cada sujeito. A representação que ele adquire contribui para a 

materialização das relações sociais e viabiliza a construção de uma identidade coletiva ao 

afirmar as especificidades da cultura local. A variedade de significados que o território 

pode vir a assumir caracteriza a forma simbólica e subjetiva para além da forma material. 
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O território material e simbólico de Bento Rodrigues nem sempre foi constituído 

enquanto um território vulnerável. Segundo Marchezini (2009), o território vulnerável diz 

sobre a possibilidade de um grupo social sofrer danos, ou seja, estar exposto a um risco. 

Assim, as falhas da governança ambiental, produtoras de novos padrões de vulnerabilidade 

expuseram, de fato, a população ao risco posteriormente à inserção do megaempreendedor 

minerário no território (ZHOURI et al., 2018).  

Para Acselrad (2013), há um conjunto de condições objetivas e subjetivas de 

produção social da vulnerabilidade em que se determina um processo complexo e conflitivo 

no qual certos grupos apresentam uma exposição diferencial ao risco, ou seja, que são 

vulnerabilizados por meio de processos decisórios que impõem riscos aos mais 

desprotegidos. Em outras palavras, a vulnerabilidade ambiental é historicamente 

determinada e desigualmente distribuída na sociedade a partir de uma matriz de elementos 

conjunturais (ACSELRAD, 2013).  

O território, atravessado por conflitos de interesses, em condições ambientais 

conflituosas próprias do modelo de desenvolvimento em vigor, ilustra a desigualdade 

ambiental e o racismo ambiental como relações sociopolíticas, em um processo de 

vulnerabilização. O caso do rompimento da barragem de Fundão:  

 

Para além dos parâmetros físicos e dos problemas de predição e quantificação das 

consequências, a questão central não repousa na confiabilidade técnica do 

sistema, mas na localização geográfica das instalações perigosas, no montante de 

investimentos em segurança e prevenção, nas decisões políticas relativas ao 

licenciamento dessas estruturas e na escolha técnica das barragens como formas 

de disposição de rejeitos, fatores que engendram a produção e reprodução de 

injustiças ambientais. Os riscos de um possível rompimento e as medidas que 

deveriam ter sido tomadas para evitá-lo já eram conhecidos pelas autoridades 

ambientais (ZHOURI et al., 2018, p. 40).  

 

O território que foi povoando e se constituindo apenas tornou-se vulnerável quando 

o paradoxal discurso do progresso converteu-se em um grande empreendimento extrativista 

de minério de ferro, em um novo ciclo econômico no Brasil. De acordo com Serra (2018), 

no século XX, a extração de minério de ferro continuou subordinada às necessidades do 

mercado externo e, nessa lógica, nasceu a Samarco Mineração S/A nos anos 1970.  

O projeto Samarco anexou duas grandes empresas em sua fundação, sendo que, em 

2000, a então companhia Vale do Rio Doce adquiriria uma das empresas e passava a ter 

51% do controle (SERRA, 2018). Dessa forma, “criava-se um novo formato societário 

entre duas empresas das maiores mineradoras do mundo, concorrentes nos mesmos 

mercados” (SERRA, 2018, p. 61).  
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Os depósitos de rejeitos das operações realizadas pela Samarco no complexo 

industrial iniciaram com a barragem de Germano, em 1977. A barragem que possui 170 

hectares parou de receber rejeito de minério de ferro em 2015. A barragem de Fundão, 

localizada um pouco abaixo, começou a operar apenas em 2008. A nova estrutura ficou no 

meio do caminho entre as já existentes barragens de Germano e de Santarém (SERRA, 

2018). No entendimento da autora, as barragens, nesse contexto, são vistas como a lata de 

lixo da mineradora. 

Na construção da barragem de Fundão descobriram uma série de irregularidades 

(SERRA, 2018). A investigação mostrou, segundo a autora, a alteração do projeto original 

e o uso de materiais diferentes dos previstos e não estudaram as possíveis áreas, além de 

Bento Rodrigues, que seriam afetadas e, portanto, não existia um plano realístico de 

contenção do material tóxico. Além disso, de acordo com Serra (2018, p. 110), “a barragem 

de Fundão começou a ser construída sem que a Samarco apresentasse o projeto executivo”, 

de modo que a investigação do Ministério Público Federal, a última a ser concluída,  

 

Levantou um “anormal histórico de falhas”, “alterações no projeto”, “não 

conformidades” e o que chamou de “tampões” e “esparadrapos” estruturais que a 

barragem foi tratada, ao mesmo tempo que a empresa reduzia os custos em 

segurança e aumentava sua produção para compensar um cenário de queda no 

preço internacional do minério de ferro (SERRA, 2018, p. 134). 

 

Serra, de maneira minuciosa, em seu livro Tragédia em Mariana (2018), apresenta 

argumentos, discussões e fatos que comprovam que, desde o licenciamento ambiental, a 

construção, a redução de custos, até o monitoramento da estrutura houve inúmeras 

irregularidades, estas que somadas à liquefação dos rejeitos – considerada a causa imediata 

– culminaram, no dia 5 de novembro de 2015, no desastre do rompimento da barragem de 

contenção de rejeitos de Fundão na cidade de Mariana. A lama destruiu duas comunidades 

por completo, sendo elas o subdistrito de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.  

Segundo Valencio (2009b), o poder político no Brasil foi exercido, principalmente, 

no controle dos processos de territorialização da população empobrecida e no controle de 

seus meios e modos de vida. O desastre revela apenas mais uma faceta dessa heteronomia. 

O fenômeno em tais territórios, alicerçado na colonialidade do poder, apenas relembra ao 

grupo que este, desde sempre, é um ente social indesejável.  

A soma de diversos fatores ignorados, ou mal gerenciados, cometidos no território 

vulnerável no processo simultâneo da subalternização das vidas findou no desastre. A terra 

que se transformou em um mar de lama tóxica representou a prévia de um cenário 
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característico do fim do mundo. Nesse momento, os/as desabrigados/as se encontraram em 

um processo de desterritorialização. A desterritorialização das famílias significou, do ponto 

de vista material, segundo Marchezini (2009), a perda da dimensão política associada ao 

território. Do ponto de vista simbólico, a desterritorialização significa que 

 

Perde a casa e a trajetória de luta que, em geral, envolve a sua construção; perde o 

passado, o presente e o futuro que o projeto familiar incorporou na casa e nos 

objetos que compõem o mundo privado. Está sujeito a perder o próprio exercício 

da família e os papéis à ela associados, tendo em vista que esta é uma construção 

social que se fundamenta a partir do mundo privado (MARCHEZINI, 2009, p. 

54). 

 

As desterritorializações se tornaram múltiplas no caso de Bento Rodrigues, em 

especial para as crianças e adolescentes. Além de perderem o território que os abrigava, 

perderam os outros territórios que permitiam se reconhecer como constituintes da sociedade 

(MARCHEZINI; SIENA, 2010). As crianças e os/as jovens que foram destituídos/as do 

espaço de aprendizado formal, escolas e creches dispõem de elementos individuais que 

caracterizam as formas subjetivas à vivência ao desastre. Além das casas que ficaram 

imersas em lama, perderam o ambiente diário de encontros e aprendizados, este que possuía 

significativas características de socialização para toda a comunidade, pois as escolas em 

uma localidade demarcam o ponto em comum de encontros, reuniões, é o espaço que 

agrega campanhas de vacinações e de eleições em ano eleitoral, de festas e datas 

comemorativas etc.  

O espaço escolar, em um processo amplo e diverso, fortalece os laços e as relações 

sociais e propicia o sentimento de pertencimento de uma comunidade. Isso significa dizer 

que perder esse espaço material e simbólico da instituição escolar significa também perder 

a referência comum de vida dos habitantes. Em Bento, uma pequena comunidade, a 

ausência de uma escola afetou até mesmo os processos identitários, sendo a escola, naquela 

localidade, o ambiente que abarcava, em um único espaço, a relação de toda a população.  

Assim, compreendemos o desastre de Mariana como processo em que estão 

imbricadas múltiplas desterritorializações. No entanto, segundo Marchezini e Siena (2010), 

conforme as posições que ocupam na estrutura social, os sujeitos vivenciam diferentes, e de 

diferentes formas, desterritorializações e reterritorializações. É nesse sentido que se entende 

que um desastre é vivenciado de diversas maneiras pelas diferentes pessoas. A posição na 

estrutura social, tanto global quanto local, vai direcionar os caminhos percorridos pelos 

sujeitos no pós-desastre. 
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2.6 Evento coletivo e histórias singulares 

 

Os sucessivos eventos que culminaram no desastre revelam o descaso pelas vidas 

das pessoas que seriam afetadas, principalmente as que estavam nas proximidades da 

barragem. A lógica de poder que impera em desastres como esse, a qual possui traços 

visíveis de negligências, inscreve-se em dois processos simultâneos, bem como abordado 

por Martins (2016) relativo ao desastre na Índia.  

Por um lado, segundo Martins (2016, p. 135), a forma como as vidas foram 

desconsideradas representa um “processo meticuloso de subalternização, que consente na 

reiteração da categoria de sub-humano. Esta categoria sedimenta-se, a nível local, pelo 

modo como a destruição econômica e cultural dos habitantes” das comunidades do entorno 

são congruentes a classificações desiguais de valoração da vida. Por outro lado, em uma 

perspectiva ampla, representa ainda o pertencimento “a um espaço marcado pelas lógicas 

de desigualdades planetária do sistema-mundo, forjadas na divisão entre colônias e 

metrópoles” (MARTINS, 2016, p. 136). A lógica dessas desigualdades insere-se na lógica 

de poder a qual Quijano (2009) denominou colonialidade do poder.  

Os processos desiguais que compõem a complexa trama do fenômeno social 

evidenciam a falha do projeto moderno, principalmente quando este se entrelaçou com o 

colonialismo e o capitalismo. O nexo modernidade/colonialidade/capitalismo remete a três 

problemas que se tornaram fundamentais para a compreensão de tal fenômeno.  

Primeiro, o desequilíbrio entre os pilares da regulação/emancipação, no qual o pilar 

da regulação se fortaleceu em detrimento do pilar da emancipação, e a colonização da 

racionalidade da ciência e técnica às outras racionalidades, no seio do pilar da 

emancipação. Em paralelo a isso, o paradigma da apropriação/violência ganhou força em 

detrimento da lógica da regulação/emancipação nos países do Sul. Por outro lado, há a 

concepção de progresso que transformou a natureza em mera condição de exploração e 

produção, e, por fim, o protagonismo que as empresas privadas assumem diante do Estado 

neoliberal. Uma vez reunidos, em escala global, esses problemas representam uma crise 

civilizacional e a ocorrência dos desastres tornam-se uma de suas expressões.  

Os problemas que denotam tal fenômeno revelam a indiferença social sustentada 

pela colonialidade do poder cujo indicativo é a falha no cumprimento do contrato social ao 

estabelecer um caráter diferencial das vidas. O desastre do rompimento da barragem de 

Fundão explicitou a desigualdade estrutural brasileira, a nível local, e a categorização de 
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país semiperiférico de heranças coloniais subalternizadas na divisão sistema-mundo, a nível 

global.  

Dessa forma, torna-se necessária a compreensão das sucessivas violações 

acometidas a essa população dentro dos complexos processos históricos-sociais-políticos. A 

primeira violação é referente ao território que se tornou vulnerável. A população que ali se 

estabeleceu, a partir de processos segregativos, foi obrigada a conviver com um risco que 

até então não havia, e o dever do progresso com tal empreendimento não foi estabelecido 

democraticamente.  

Por outro lado, a violação foi acometida na lógica da racionalidade da ciência e da 

técnica. As falhas básicas no planejamento e na execução de uma obra com tal poder de 

devastação denotam os perigos do desenvolvimento científico-tecnológico e as recorrentes 

irracionalidades e contradições por ele produzidas. Além disso, o empreendimento 

apresentou falhas na comunicação do risco à comunidade e nos planos de emergência de 

contingência do material, de modo que, segundo Valencio (2009b, p. 191), “os danos são 

constituídos em proporção inversa à suficiência das medidas de prevenção e, num nível 

abaixo, da eficácia das medidas de alerta, resposta e reabilitação”.  

Esses são aspectos da indiferença social que moldam um espaço supressor de 

alteridade. A não existência de um plano de mitigação de danos elucida veementemente a 

precarização da vida e a negação da condição humana. Afirmar que uma vida poder ser 

negligenciada até a morte é sublinhar não somente a finitude de uma vida, mas também a 

sua precariedade (BUTLER, 2018). A declaração de uma das viúvas das vítimas corrobora 

esta constatação: “Aline conta que conversava com o marido sobre a segurança da barragem. 

Samuel sempre a tranquilizava. ‘A Samarco fala que é segura’, dizia ele. ‘Mas não tinha 

nem sirene para avisar os trabalhadores. Isso é desumano’” (SERRA, 2018, p. 131).  

A violação durante o desastre é, em si, a violência escancarada. As pessoas que não 

tiveram escolhas exceto sair correndo de seus lares para salvar as próprias vidas e as outras 

que sequer puderam contar com seu direito de sobrevivência; as pessoas que correram 

apenas com a roupa do corpo assistiram, do alto do morro, a suas casas e escola, suas 

plantações e criações, suas histórias e ancestralidades, seus bens e fotografias, enfim, todas 

as constituições de referências de vida serem levadas pelo mar de lama tóxica. Do alto do 

morro, aqueles/as que conseguiram chegar, assistiram ao desabamento do seu mundo 

material e simbólico, assistiram à violação de um próprio Ser que não cabia no projeto 

ganancioso de sociedade. De modo que, uma vez 
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Perdida a estrutura material do domicílio, os demais papéis exercitados nas outras 

esferas da vida ficam prejudicados. Quando se foge rapidamente da correnteza 

das águas, apenas com a roupa do corpo, fica-se temporariamente sem referências 

para prosseguir o jogo social e esse jogo deixa, de certo modo, de ter a 

importância de outrora. O próprio território do jogo modifica-se para pior: ‘onde 

estão os fluxos e fixos regulares em que posso me apoiar? (VALENCIO, 2009b, 

p. 192). 

 

A continuidade das violações se delonga, em muitos casos, por muito tempo. No 

caso de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e das outras comunidades e municípios 

atingidos, são quase seis anos de luta por reparações e direitos. De acordo com Valencio 

(2009b), as perdas materiais, a falta de urgência nas medidas reparatórias e a possibilidade 

de impunidade dos envolvidos geram um dano psicossocial relevante, porque é passível de 

desmoralizá-los perante a si mesmos e destruir mais profundamente o sentido e o valor de 

sua existência. A morosidade do processo de indenização e de responsabilização compõe o 

histórico de muitos desastres com barragens no Brasil, e o ocorrido em Mariana não é 

diferente.  

Além disso, um decreto realizado pelo então governador Fernando Pimentel, de 20 

de setembro de 2016, autorizou o alagamento de propriedades de 55 moradores/as do 

povoado. “A Samarco alegou tratar-se de uma obra emergencial, para impedir que mais 

rejeitos remanescentes no reservatório continuassem sendo carregados para os rios na época 

da chuva” (SERRA, 2018, p. 290). Isto é, “o decreto que declarou área de interesse público 

nada mais foi do que uma desapropriação travestida de decreto de utilidade pública. O 

decreto é uma demonstração de que o poder executivo está, ou esteve, a serviço das 

empresas” (SERRA, 2018, p. 298). 

Nessa perspectiva, Martins (2016) chama atenção para a noção de “violência lenta” 

que, designada por Rob Nixon, compreende “a violência que ocorre gradualmente e longe 

da vista, uma violência da destruição diferida que está dispersa pelo tempo e pelo espaço, 

uma violência de atrito que normalmente nem sequer é entendida como violência (NIXON, 

2011 apud MARTINS, 2016, p. 139). Os sujeitos vítimas da “violência lenta” no desastre 

de Mariana é explicitada na gradual e cumulativa noção de continuidade do desastre. Nos 

sucessivos eventos e decisões, pós 5 de novembro de 2015, entendeu-se que o desastre não 

teve um fim na vida da população atingida.  

Nesse contexto de perdas e danos, a espera por respostas e reparações justas gera 

sentimentos de ansiedade nos/as atingidos, que, associados aos sentimentos de não 

reconhecimento e de não pertencimento ao território, muitas vezes, evoluem para um 

quadro depressivo. No entanto, para as crianças, a vivência a um desastre pode ser ainda 
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mais intensa. A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres/Organização das 

Nações Unidas (EIRD/ONU) afirma que 

  

As crianças que experimentam um evento traumático antes dos 11 anos têm três 

vezes mais probabilidade de desenvolver sintomas psicológicos do que aqueles 

que vivem seu primeiro trauma sendo adolescentes ou adultos. Todavia, as 

crianças podem superar melhor uma situação deste tipo se seus pais, amigos, 

familiares, professores ou outros adultos, apoiarem-nas (PAVAN, 2009, p.97). 

 

As histórias de vida relatadas por Martins (2016, p. 132), assim como as histórias 

atingidas no desastre de Mariana, mostram “como as memórias são sempre profundamente 

individuais. Trata-se de experiências, recapitulações a partir de uma pletora de afetos e 

traumas que pertencem à singularidade de cada percurso biográfico”. E, cada vez que os/as 

moradores/as voltam ao território destruído de Bento, eles/as tentam resgatar suas 

subjetivas memórias, como aponta Serra (2018).  

No contexto tecnológico dos aparelhos celulares nos centros urbanos, a fotografia 

impressa caiu em desuso, mas ainda assim é um objeto tradicional e de orgulho nas casas 

brasileiras. Imaginemos que, do dia para a noite, todas as fotografias dos antepassados, do 

aniversário de um ano, da formatura, do casamento etc. simplesmente não existissem mais. 

Para as comunidades, esses registros, em sua grande maioria, não existem mais. Nas perdas 

materiais, as fotografias são os objetos que possuem um valor simbólico único, impossível 

de substituir o lugar que ocupa na contabilização das perdas e danos.  

As fotografias são de extrema relevância nas perspectivas dos/as atingidos de Bento 

para a materialização da memória. Outros objetos também contribuem para reconstruir os 

passados, guardam sentimentos e descrevem suas vidas tanto quanto as fotografias. Serra 

(2018) relata a maneira como os simples pisos das casas revelavam as histórias das famílias 

daquela comunidade e como eram objetos de lembranças e saudades. São vários os objetos 

que remetem às histórias ali vivenciadas, muitos deles foram destruídos pela lama e o 

pouco que restou foi saqueado. As memórias individuais, essas sim, jamais serão 

destruídas. 

De acordo com Valencio (2009b, p. 181), não são, necessariamente, as 

“características materiais, objetivas, dos danos materiais, o que mais conta para os afetados, 

mas sim o sentido que tais danos têm para a manutenção de sua sociabilidade pública e 

privada ou, de outro modo, para a manutenção de sua identidade e direito à produção do 

lugar”. O tocante relato de um dos atingidos proporciona a dimensão do sofrimento nas 

ausências da caracterização e materialização de sua história: 
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Tive um bezerro que não conseguia mamar na teta da vaca. Eu dava leite para ele 

na mamadeira. Depois que ele cresceu, eu guardei. Uma vez eu vim aqui, achei a 

mamadeira no meio da lama e peguei pra mim. Qualquer coisa serve de história 

para nós (SERRA, 2018, p. 292).  

 

A simplicidade do relato simboliza a profundidade das ausências. No entanto, para 

aqueles que perderam um ente querido, torna-se ainda mais profundamente dolorosa a 

tragédia. No desastre, a comunidade de Bento Rodrigues enterrou quatro dos seus 

moradores. As outras vítimas em sua maioria eram trabalhadores terceirizados da Samarco, 

um único funcionário da Samarco e uma visitante que estava em Bento. Talvez outras 

vítimas pudessem ter sido fatais não fosse a atitude de “Paula Alves, a moça da moto que 

ajudara a salvar muitos moradores de Bento Rodrigues” (SERRA, 2018, p. 98). Paula, a 

corajosa moradora, foi a sirene que a Samarco foi incapaz de implementar.   

Entre as vítimas fatais, havia duas crianças. “O fato nos remete à diversidade de 

situações atuais inseridas no cotidiano de muitas crianças, quando são obrigadas a vivenciar 

situações de vulnerabilidade” (FERREIRA; RAHME; VILA REAL, 2017, p. 84). Segundo 

Pavan (2009), pela vulnerabilidade especial que as crianças apresentam diante do desastre, 

além da característica física de fragilidade, a vivência ao desastre é, na maioria das vezes, 

uma situação inédita a ser enfrentada que gera angústias, medos e traumas. Na reflexão do 

conceito de vulnerabilidade, há um recorte macrossocial e microssocial, ou seja, há uma 

condição prévia de um dano coletivo e há aspectos de 

 

[...] ordenamento territorial com as especificidades que os subgrupos (crianças, 

idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, gestantes, populações em situação 

de rua, enfermos etc.) possuem na proteção de sua integridade social, física, 

mental e emocional no lugar (MARCHEZINI, 2009, p. 50). 

 

Segundo Serra (2018, p. 125-126), “nada expressa de forma mais chocante a 

violência da lama quanto o estado em que os corpos foram achados, muito deles mutilados, 

com múltiplas lesões e fraturas, e sem os cabelos. Quase todos tiveram suas roupas 

arrancadas”. O evento classificou-se como desastre de massa de acordo com os peritos e 

com os parâmetros internacionais: “o número de vítimas do desastre, a violência que o 

caracterizou e as dificuldades nos resgates de corpos justificam a classificação desse evento 

como desastre de massa” (SERRA, 2018, p. 126).  
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2.7 As lutas que educam 

 

A partir da noção de desterritorialização, tratada anteriormente, é necessário 

entender que tal conceito não é suficiente para compreender a complexidade das trajetórias 

da comunidade de Bento Rodrigues. Qualquer desterritorialização implica um processo 

consecutivo de reterritorialização, ou seja, “geograficamente falando, não há 

desterritorialização sem reterritorialização” (HAESBAERT, 2007, p. 20); não no sentido de 

que não houve uma desterritorialização, “mas de que se trata de um processo 

indissociavelmente ligado à sua contraface, os movimentos de (re)territorialização” 

(HAESBAERT, 2007, p. 19), mesmo que tais processos ocorram de forma precária.  

Assim, percebemos que as violações e violências sofridas, reconhecidas em um 

processo de desterritorialização, implicam, paralelamente, um processo de 

(re)territorialização que, em certa medida, representa também uma forma de resistência e 

reconstrução das trajetórias. As realidades de tais sujeitos não devem ser reduzidas, por 

meio da noção de totalidade sob a forma de uma monocultura racional do mundo23, apenas 

ao lado mais fraco da relação de opressão. Em outras palavras, esses sujeitos são vítimas do 

desastre-crime e, em processos simultâneos, possuem experiências de resistências, são 

produtores de conhecimentos e saberes, agentes de transformações sociais e se organizam e 

articulam as suas formas de estar no mundo.  

Com base na perspectiva de tais resistências engendradas a partir do desastre, é 

possível reconhecer o caráter contraparadigmático com que os poderes do colonialismo e 

do capitalismo foram sendo combatidos pelas comunidades atingidas e por outros atores 

sociais (MARTINS, 2016). O desastre persiste na vida cotidiana dos/as atingidos/as em 

diferentes formas de sofrimento social e de resistência que perpassam por diversas 

estratégias de ação em diversos âmbitos da sociedade (MARCHEZINI, 2018).  

Os/as atingidos/as no contexto do colapso da barragem de Fundão se organizaram 

em movimentos sociais, criaram jornais e revistas “para não esquecer”, produziram vários 

documentários que demonstram as diversas realidades atingidas da Bacia do Rio Doce, 

realizam campeonato de futebol como espaço de rememoração, além de manifestações e 

eventos públicos, como palestras, saraus e formações, que são realizados como forma de 

luta, resistência e recomposição da memória social do evento, do “antigo” Bento e das 

vidas interrompidas e transformadas.  

                                                 
23 Na racionalidade ocidental o problema da diversidade de experiências foi resolvido pelo conceito de 

totalidade: a concepção de que a história tem apenas um sentido e uma direção (SANTOS, 2002b). 
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Logo após o desastre-crime, formou-se uma Comissão de Atingidos com os 

representantes das comunidades, a qual passou a ser interlocutora da Samarco e do 

Ministério Público de Mariana com a finalidade de inserir a participação dos/as atingidos/as 

no processo de reparação dos direitos das vítimas, que contou com assessoria técnica para 

apoiar a comunidade nas tomadas de decisão. Segundo o Promotor de Justiça Meneghin 

(2019), o Ministério Público reconhece a importância das comissões de atingidos/as ao 

ressaltar que todas as difíceis conquistas foram possíveis pela persistência e 

representatividade desses sujeitos organizados nas comissões. 

Além das Comissões de Atingidos, assistimos à emergência de lutas e de uma nova 

concepção dos direitos humanos e do direito do povo por transformação social, como os 

movimentos ecológicos, os movimentos dos direitos humanos e os movimentos dos povos 

indígenas que podem hoje se interseccionar, por exemplo, no MAB, que cria estratégias de 

enfrentamento e se posiciona fortemente na resistência ao modelo econômico vigente.  

O MAB é uma organização de luta dos/as atingidos/as por barragens que surgiu nos 

anos 1970, inicialmente organizado em Comissões de Atingidos que ganharam maior poder 

de disputa na década de 1990, quando alcançaram patamar de movimento nacional, popular 

e autônomo (ROSSETTI; SILVA, 2019). Nesse sentido, o MAB sempre esteve no centro 

das discussões sobre os direitos dos/as atingidos/as e sobre a segurança dos que vivem à 

jusante das barragens (MAB, 2020). 

No caso do rompimento da barragem de Fundão, “o conceito de ‘atingido’ foi 

construído coletivamente entre muitos dos atingidos, influenciados pelo MAB, essa 

construção feita por esse movimento social, também foi difundida pela esfera jurídica” 

(HUNZICKER; RIBEIRO; ANTUNES-ROCHA, 2019, p. 381). Além disso, de acordo 

com Rossetti e Silva (2019), a importância do MAB, nesse caso, foi a atuação como 

mediador do conflito entre a população atingida e a Samarco, criando pontes de diálogo nos 

processos de negociação a fim de promover a auto-organização dos/as atingidos/as para a 

conquista de direito à representação nos espaços decisórios. Resultado dessa mediação foi a 

elaboração de um acordo que ampliou o acesso dessa população e de outros atores civis 

(acadêmicos, técnicos, ONGs etc.) às instâncias decisórias de poder, o qual garantiu que os 

interesses fossem incorporados aos planos de compensação e fiscalização. Apesar disso, 

  

A população que foi atingida sofre ainda hoje com as tecnicidades e burocracias 

dos processos de reconhecimento e compensação da Renova e a Samarco ainda 

tenta se esquivar da responsabilidade do ocorrido ao recorrer de decisões judiciais 

e esvair-se do pagamento de multas e compensações financeiras, por exemplo. E, 

quanto ao poder público, poucos foram indicados ou punidos como responsáveis 
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pelas falhas na fiscalização (ROSSETTI; SILVA, 2019, p. 19). 

 

A ampliação do acesso a essa discussão por parte da academia revela, de acordo 

com Mayorga e Profeta (2020), a importância da ciência em contribuir com os muitos 

saberes e conhecimentos ao dialogar com a sociedade, indo além do diálogo entre os pares 

para uma contribuição efetiva que possa chegar até a vida cotidiana. Assim, se tomarmos 

como caminho que a ciência deve responder às necessidades concretas e aos desafios das 

sociedades, então é importante nos questionarmos sobre qual contribuição ela pode vir a 

assumir diante dessa situação de tamanha complexidade (MAYORGA; PROFETA, 2020). 

Ressaltamos a importância das sociedades cientificas, pautadas em uma ação coletiva e 

articulada no aporte à situação relacionada aos desastres e à mineração. Sendo assim, a 

contribuição da ciência  

 

[...] na produção de informações e conhecimentos sobre os impactos, os danos, as 

perdas materiais e imateriais decorrentes do rompimento da barragem, o 

monitoramento, sistematização e análises dos inúmeros dados e informações 

relacionadas às múltiplas alterações e rupturas vividas precisam ser realizadas 

para gerar conhecimento que oriente tomadas de decisão nas diversas dimensões 

da vida social. A ciência também pode contribuir para a elaboração de ações e 

políticas de reparação e todo esse processo deve se dar por meio de uma relação 

dialógica com outros setores da sociedade, o que inclui as populações atingidas. 

Se por um lado é importante que as políticas públicas, instituições sociais 

diversas e a população compreendam a importância da ciência, é fundamental que 

os e as cientistas entendam as necessidades desses outros atores e compartilhem 

os processos e resultados de suas pesquisas, já que consistem em questões de 

interesse público (MAYORGA; PROFETA, 2020, p. 16). 
 

Entretanto, há também um outro caminho simultaneamente em curso. Como já 

demonstrado anteriormente, a ciência do último século, responsável por uma série de 

avanços tecnológicos, em certa medida falhou “com todos aqueles que vêm sofrendo com 

os danos provocados nas comunidades e territórios atingidos pelas empresas minerárias” 

(GONÇALVES; SOUZA, 2020, p. 163). O contexto do desastre foi apoiado por discursos e 

práticas científicas que resultaram em mortes, uma vez que as empresas responsáveis 

mobilizaram o saber cientifico a fim de construir uma imagem ambiental e socialmente 

responsável.  

Além disso, tais discursos instauraram uma nova prática denominada “terrorismo de 

barragem”, a qual, ao identificar as barragens como risco iminente, tem expulsado centenas 

de famílias de seus territórios de origem (GONÇALVES; SOUZA, 2020). Assim, 

Gonçalves e Souza (2020, p. 165) questionam: “Ciência para quem? Para quê? Podemos, 

ainda, perguntar: Ciência para a vida ou ciência para a morte? ”. 
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Nesse sentido, segundo as autoras, no interior das instituições está aberto um campo 

de disputas entre discursos, narrativas e formas de atuação. O discurso científico no interior 

da academia não possui uma posição homogênea que, embora multifacetado, exibe duas 

posições: 

 

Em uma delas, são edificados discursos científicos que tentam construir uma 

visão hegemônica e conciliatória entre a exploração/expropriação mineral e a 

possibilidade de justiça socioambiental como forma de perpetuação do 

empreendimento desenvolvimentista. Já na outra posição, a hegemonia desses 

discursos é confrontada por meio de um posicionamento crítico-científico que se 

distancia da noção de verdade como categoria absoluta e busca dar visibilidade às 

violações provocadas pelas empresas nos territórios e às negligências do poder 

público, como forma de resistência e luta (GONÇALVES; SOUZA, 2020, p. 

163). 

 

É importante explicitar as várias formas de atuação acadêmico-científicas frente ao 

desastre de Fundão, sendo a academia o lugar de excelência da produção do conhecimento 

considerado científico (GONÇALVES; SOUZA, 2020). Destacamos alguns grupos que 

representam tal posição crítica-científica e que serviram como base pra a construção dessa 

pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro 

Preto (GEPSA/UFOP), o Grupo Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (PoEMAS/UFJF), Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Sociais em Desastres da Universidade Federal de São Carlos (NEPED/UFSCar), Grupo de 

Estudos em Temática Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais 

(GESTA/UFMG) e o Grupo de Estudos Educação, Mineração e Meio Ambiente da 

Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de Ouro Preto 

(GEMA/UFMG/UFOP), do qual faço parte. O objetivo é demonstrar  

 
[...] as possibilidades de resistências – forjadas no encontro entre 

pesquisadoras/es e comunidades atingidas – às maneiras de atuação das empresas 

responsáveis pelos desastres, e sua representante, a Fundação Renova, que têm 

utilizado a ciência como ferramenta de encobrimento das vulnerabilidades 

provocadas por elas em comunidades já historicamente vulnerabilizadas. Cabe 

ressaltar que são muitas/os as/os pesquisadoras/es e grupos de pesquisa de 

distintas Instituições de Ensino Superior no país que, a partir da singularidade de 

seus trabalhos prático-teóricos, têm contribuído com a luta das pessoas atingidas 

(GONÇALVES; SOUZA, 2020, p. 168).  

 

Segundo Gonçalves e Souza (2020), tais grupos têm atuado em defesa dos direitos 

das pessoas atingidas, tanto no rompimento da barragem de Fundão quanto do córrego do 

Feijão (Brumadinho). Recorrem a vários modos de atuação e posicionamento a partir de 

práticas de ensino, pesquisa e extensão, objetivando contribuir para a transformação e 
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emancipação social e ressaltando que a universidade não é um campo neutro. Isto é, na 

produção acadêmico-científica há, também, uma dimensão de resistência e luta.  

É no encontro de saberes que se pode construir um conhecimento científico que 

questione a monocultura do saber, o que se faz por meio de debates epistemológicos com 

outros saberes; por exemplo, com os movimentos sociais a fim de diversificar os 

aprendizados de diferentes práticas sociais e atores sociais a partir de um conhecimento 

emancipatório e a favor da vida para a diversificação dos reconhecimentos (SANTOS, 

2002b).  

Nesse sentido, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), 

“conjuntamente com pesquisadores e professores universitários parceiros, têm formulado 

propostas sobre diversos aspectos do modelo de mineração: diversificação econômica; 

monitoramento de barragens; controle popular da atividade mineradora, dentre outros” 

(COELHO et al., 2020, p. 115). O MAM surgiu em 2012, representando diferentes 

processos de luta e resistência à mineração por meio da necessidade da construção de um 

novo modelo mineral e trazendo como princípio a soberania do povo na elaboração de um 

projeto de país, ou seja, um movimento de caráter popular, anticapitalista e que priorizasse 

o trabalho de base junto às populações em conflito com a mineração (COELHO et al., 

2020).  

O MAM possibilita a criação de redes de trabalho que visam produzir diálogos e 

debates, divulgação de informações para as comunidades atingidas, compartilhando 

resistências e conhecimentos por meio de debates, seminários, Grupos de Trabalhos, 

organizações de livros etc. É nesse sentido que a experiência e resistência do MAM 

contribui para o fortalecimento da autonomia dos/as atingidos/as.  

Além da academia e de tais movimentos sociais, outra forma de resistência 

encontrada foi por meio da publicação do Jornal A Sirene24 enquanto instrumento de luta 

pelo direito de voz dos/as atingidos/as.  O jornal é produzido pelos/as próprios atingidos/as 

e é mantido por um acordo entre atingidos/as, Ministério Público e Arquidiocese de 

Mariana. Desde fevereiro de 2016, todo dia 5 de cada mês, os/as atingidos/as lançam uma 

edição do jornal, no qual são veiculados relatos sobre as dificuldades enfrentadas, 

denúncias sobre a Samarco e suas controladoras, esclarecimentos para as comunidades 

atingidas e trocas de experiências.  

                                                 
24 Todas informações sobre o jornal foram retiradas do site do próprio veículo. Disponível em: 

http://jornalasirene.com.br/sobre. Acesso em: 25 fev. 2021. 

http://jornalasirene.com.br/sobre
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O Jornal A Sirene produziu histórias grandiosas sobre os efeitos da tragédia na vida 

de centenas de famílias. São destaques o resgate de patrimônios soterrados pela lama em 

Bento Rodrigues e o preconceito vivido por atingidos/as que decidem clamar por seus 

direitos em uma cidade dividida pelos rumos da mineração. Um jornal, então, que é feito 

pelos/as atingidos para os/as atingidos/as, “para não esquecer”.  

A Cáritas Regional Minas Gerais (Assessoria Técnica Independente), implantada 

em março de 2016, vêm realizando um trabalho essencial junto à população atingida no 

processo de reparação. Nas últimas décadas, “organizações ligadas à Igreja Católica, como 

Cáritas Brasileira e Pastorais Sociais, passaram a acompanhar de perto situações de 

violações causadas pela implementação de projetos nas Dioceses em que atuavam” 

(COELHO et al., 2020, p. 107). A disponibilização das assessorias técnicas para a 

população atingida 

  

Se deu como alternativa às reiteradas críticas de falta de participação destes nos 

processos decisórios de reparação, com objetivo de tentar assegurar à população 

atingida o acesso às diversas informações técnicas da arena jurídica e burocrática, 

tendo em vista a necessidade de mediação do conflito oriundo do rompimento da 

Samarco (Vale/BHP Billiton). Elas são entendidas, nesse contexto, como 

possíveis garantidoras da participação da população atingida e da sociedade civil 

organizada, bem como, como meio de embasamento técnico para as discussões e 

mediações dos programas de reparação (MOREIRA; MOMM; LEITÃO, 2020, p. 

09-10).  

 

Neste longo processo de luta de reparação justa, tais assessorias assumiram uma 

grande relevância ao estabelecer a busca da “reparação integral” dos direitos da população 

atingida, pois podem ajudar as vítimas a melhorar suas condições de vida ao enfrentar as 

consequências das violações e violências, reconhecendo sua dignidade como pessoas 

humanas. Assim,  

 

[...] como princípios norteadores do eixo socioeconômico, dentre outros, a 

observância da concepção contemporânea de Direitos Humanos; o respeito à 

centralidade das pessoas atingidas; a transparência e acesso à informação; 

respeito às lógicas coletivas de pertencimento, ao modo de vida e à dinâmica 

social; respeito à auto-organização, liberdade de associação e organização da 

população atingida; preferência por ações coletivas; e garantia de efetiva 

participação dos atingidas e atingidos nos processos decisórios e nas ferramentas 

de controle social em todas as etapas dos programas, projetos e atividades a 

serem desenvolvidos (MOREIRA; MOMM; LEITÃO, 2020, p. 06). 

 

Hoje é incontestável os direitos humanos como linguagem da dignidade humana 

(SANTOS, 2014), no entanto a grande maioria da população mundial não é sujeito de tais 

direitos humanos. Santos (2014) problematiza a questão hegemônica dos direitos humanos 
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em relação às concepções vinculadas à matriz liberal e ocidental. “O agravamento do 

neoliberalismo, os direitos humanos teriam criado uma cultura de denúncia dos abusos do 

neoliberalismo sem confrontar as contradições estruturais que tornaram esses abusos 

possíveis” (SANTOS; MARTINS 2019, p. 18).  

A consagração dos direitos humanos como princípio regulador de uma sociedade 

justa é manifestada como uma ideia de consenso. A concepção dos direitos humanos é 

baseada em pressupostos ocidentais e muitas vezes reduz o mundo ao entendimento que o 

Ocidente tem dele, ignorando as experiências dos países do Sul Global, frequentemente 

formulados com princípios que contradizem os preceitos dominantes dos direitos humanos. 

Assim, é o Estado quem deveria agir para realizar as prestações em que se traduzem os 

direitos que, por sua vez, implicariam uma transformação política da ação estatal para a 

efetivação dos direitos humanos; ou seja, necessariamente implica um modelo de 

desenvolvimento contraposto ao projeto neoliberal (SANTOS, 2014).  

Nesse sentido, Santos e Martins (2019) expõem os limites da concepção 

hegemônica ou convencional dos direitos humanos, os quais representam uma das questões 

mais importantes do nosso tempo. Os direitos humanos possuem um caráter ambivalente 

em uma “genealogia abissal” (SANTOS; MARTINS, 2019, p. 20). Compreendo a 

necessidade da exposição de tal tensão, porém também se faz relevante apontar as 

conquistas proporcionadas e a relevância de tal documento, principalmente quando ocorre 

as graves violações dos direitos humanos.  

Assim como grande parte das instituições modernas, a instituição escolar também 

assumiu um caráter ambivalente. Diante de tais mudanças realizadas pela modernidade, a 

institucionalização da escola veio como forma de expandir as necessidades do novo mundo 

que estava sendo construído, intimamente ligadas ao desenvolvimento do capitalismo. Ou 

seja, a população precisava de instrução para que se efetivasse um novo projeto econômico, 

político e cultural para a introjeção da ideologia burguesa (COIMBRA, 1989). 

Porém, segundo Coimbra (1989), dentro dessa lógica ambivalente, as instituições 

produzidas para a preservação de tais estruturas podem (e devem) ser utilizadas para minar 

estas mesmas estruturas. A escola, por exemplo, é uma instituição fortemente articulada 

com o Estado, mas também encontramos em seu interior espaços para realizações de lutas. 

Isto é, 

[...] encontramos fissuras e campos para atuação, podemos através de nossa 

prática agudizar suas contradições e conflitos, buscando a todo momento 

questionar os modelos que nos são impostos como verdadeiros e procurar 

caminhos, que não os apresentados oficialmente (COIMBRA, 1989, p. 16). 
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Identificamos as contradições que estão presentes na instituição escolar e, portanto, 

não podemos reduzi-las a apenas uma das duas lógicas. É necessário reconhecer a lógica 

que reproduz as desigualdades dos corpos precarizados e desumanizados que chegam até a 

escola, mas, ao mesmo tempo, é necessário fortalecer a lógica que produz uma pedagogia 

de emancipação que assuma força política de resistências e de transformações sociais.  

No caso do rompimento da barragem de Fundão, as vidas de crianças e jovens 

ameaçadas por tal desastre-crime exigiram respostas éticas por parte da instituição escolar, 

uma vez que as crianças  

 

[...] vivenciaram este trauma que para sempre estará enlaçado às suas vidas. A 

pressa para abandonar suas casas, a escola, os quintais, seus animais de 

estimação, e assistir dos morros o tsunami de lama invadindo todos seus espaços 

de vida, significa também ter vivenciado este espetáculo aterrorizante que, agora, 

apresenta-se preso à memória dos seus anos de infância (FERREIRA; RAHME; 

VILA REAL, 2017, p. 85).  
 

De acordo com Paulo Freire (2018a), a desumanização não é um destino dado, mas 

um resultado de uma ordem injusta que gera violência dos opressores. Após seis anos do 

desastre-crime sociotecnológico, as comunidades atingidas, junto dos movimentos 

populares, sociais, organizações, academia, instituição escolar, entre outros atores e 

instituições sociais, apresentam reinvenções do reconhecimento através das histórias de 

resistências e luta. Tais reinvenções permitem-nos refletir estratégias de atuação que 

contribuem pensar o campo educacional.  

A educação como prática da liberdade, afirmada no anseio de justiça e de luta dos 

oprimidos, é a estratégia de recuperação da humanidade roubada, isto é, a educação como a 

luta pela humanização dos sujeitos (FREIRE, 2018a). Os oprimidos interrogam a educação 

e conduzem a exigências de Outros paradigmas no campo educacional para resistir a todas 

as vidas ameaçadas, em especial as vidas do campo em lutas por terra-vida (ARROYO, 

2019).  

Segundo Cury (2008), a Constituição Brasileira de 1988 exibe a vontade de fazer 

um acerto de contas com a modernidade e expõe como objetivos fundamentais do Estado 

Democrático de Direito a busca de uma sociedade livre, justa e solidária e a redução das 

desigualdades sociais, das disparidades regionais e das discriminações que ofendem a 

dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, a educação ganha a condição de direito 

público subjetivo e torna-se o primeiro dos direitos sociais em nível nacional e para todos 
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os níveis e etapas da escolarização pública. 

 

A educação escolar, mercê de sua natureza conatural ao desenvolvimento das 

faculdades intelectuais do ser humano, graças ao potencial de sua vertente 

socializadora, veio se constituindo como um dos direitos mais importantes da 

cidadania (CURY, 2008, p. 208). 

  

Para Freire (2018b), nós intervimos no mundo por meio de nossas práticas 

concretas. Com tais práticas de lutas aqui relatadas25, as observamos enquanto práticas 

educativas que emergem dos contextos oriundos do nexo modernidade/colonialidade/ 

capitalismo. De acordo com Freire (2018b), os seres humanos são seres históricos que se 

fazem e refazem socialmente, e a educação é uma especificidade de tais seres. É nesse 

sentido que devemos refletir e questionar quais são as questões essenciais dos nossos 

processos e práticas educativas, tanto fora dos ambientes formais e, principalmente, no 

interior deles. Isto é, refletir sobre os desafios da educação escolar sob o signo universal do 

direito na distribuição efetiva da igualdade de oportunidades e de condições, uma vez que 

situações de desigualdades de disparidade e de discriminação produzidas de fora da escola 

acabam por reforçar situações de precariedade no interior dela (CURY, 2008). As situações 

de desigualdades que permeavam o território de Bento fizeram com que os/as estudantes 

em horário de aulas vivenciassem um momento traumático, como relata a diretora da 

escola: 

 

“Eu fui para o fundo da escola, entrei nas turmas de oitavo e nono ano. Eu 

gritava: ‘Corre, corre, que a água está descendo’. Eu achava que era barragem de 

agua. Os meninos do nono ano não conseguiram levantar logo, ficaram atônitos. 

Eu gritei muito, aí era menino derrubando carteira, largando material. Já estava 

indo para a saída quando lembrei da turma do tempo integral. Continuei gritando: 

‘Sai, sai, a barragem rompeu’. [...] todo mundo só pensava que ia morrer” 

(SERRA, 2018, p. 318). 

 

A diretora viu a lama chegando e assistiu à destruição da escola onde estudou 

quando mais nova e na qual trabalhava desde os 20 anos. Os estudantes perguntavam “mãe, 

quem fez isso com a nossa escola? ” (SERRA, 2018, p. 320). As crianças e jovens da 

comunidade perderam todos seus espaços sociais de referências, em especial a escola. É 

nesse sentido que questionamos como a instituição escolar e as juventudes enfrentaram as 

adversidades e como vivenciam os processos educativos afetados por uma reconfiguração 

de seus territórios produzidos pelo desastre do rompimento da barragem de Fundão. 

                                                 
25 Lembrando que as lutas oriundas desse contexto não se esgotam.  
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3 O CAMINHAR METODOLÓGICO  

 

Para compreender o espaço que a instituição escolar Uautu Ererré ocupa nas 

reconstruções dos processos educativos e nas restaurações de dignidade a partir da 

diversidade da experiência em seu interior, optamos por seguir os critérios das pesquisas de 

caráter qualitativo. Entende-se por qualitativo a união de estratégias de investigação que, 

por sua vez, segundo Bogdan e Biklen (1994), devem respeitar cinco princípios: a fonte 

direta de dados como o ambiente natural, constituindo o/a investigador/a o instrumento 

principal; a pesquisa descritiva; o maior interesse do/a investigador/a pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; a análise indutiva dos dados pelos/as 

pesquisadores/as; e, por último, a relevância vital do significado do estudo, sendo 

encontrado na observação dos modos de viver que as pessoas adotam para dar sentido às 

próprias vidas. 

A investigação qualitativa em Educação assume inúmeras formas e é conduzida em 

múltiplos contextos, salientam Bogdan e Biklen (1994). Os autores pontuam que as 

experiências educacionais de pessoas de todas as idades, tanto em contexto escolar como 

exteriores a ele, contribuem com o objeto de estudo e compreendem os comportamentos a 

partir da perspectiva dos próprios sujeitos da pesquisa. Dessa forma, as investigações 

qualitativas em Educação estão constantemente questionando os sujeitos com o intuito de 

compreender o que experimentam, como interpretam suas experiências e como estruturam 

os seus mundos sociais (BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

Gatti (2010) afirma, sob a mesma perspectiva de Bogdan e Biklen (1994), que as 

pesquisas na área da Educação trabalham com algo relativo aos seres humanos em seu 

próprio processo de vida. Para a autora, a pesquisa educacional compreende uma vasta 

diversidade de questões, embora todas relacionadas complexamente ao desenvolvimento 

das pessoas e das sociedades. Nesse contexto, os conhecimentos adquiridos por meio dos 

trabalhos científicos não são gerados por meio de fatores situacionais que podem ser 

controlados; ao contrário, estão conectados em um emaranhado de fatores situados de 

acordo com as realidades dos sujeitos, das instituições e do mundo.  

Para iniciar a pesquisa, o projeto foi submetido ao exame do Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFOP, no qual foi aprovado no dia 10 de setembro de 2019. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE - APÊNDICES A e C) e o Termo de 

Assentimento (TA – APÊNDICE B) foram elaborados para que a diretora, as famílias e 

os/as jovens conhecessem a pesquisa. Os termos, instrumentos de cessão de direitos, foram 
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entregues na instituição para cada estudante. Assim, eles/as puderam avaliar se fariam parte 

ou não do projeto. De qualquer modo, a participação foi voluntária, preservando a liberdade 

do/a integrante de desistir em qualquer momento da pesquisa ou de se abster de responder a 

qualquer questão.  

Em relação às escolhas metodológicas, para além da necessária revisão de literatura 

e levantamento bibliográfico, a investigação propôs utilizar, como instrumento de coleta de 

dados, a observação participante e a entrevista semiestruturada com os sujeitos da pesquisa, 

sendo estes duas jovens estudantes26 (Rafaela e Clara) e a diretora da instituição Uatu 

Ererré. 

 

3.1 Instituição Uatu Ererré 

 

A escola situada em Bento Rodrigues recebia “cem alunos, do ensino infantil ao 9º 

ano, sendo duas turmas em tempo integral, a escola era uma referência importante para as 

crianças, jovens e pais da comunidade” (SERRA, 2018, p. 317). Em decorrência do 

desastre, o único registro da vida escolar dos estudantes que restou foram os relatórios 

bimestrais guardados na caixa de e-mail da diretora; perderam-se os históricos escolares, os 

livros de atas e os livros de matriculas e não há como recuperar os documentos da vida 

escolar de tais estudantes (SERRA, 2018).  

Entre sete e dez dias após o rompimento da barragem de Fundão, os/as estudantes 

foram encaminhados para uma escola já estabelecida na cidade de Mariana-MG. Nesse 

primeiro momento, segundo Hunzicker (2019, p. 73), 

  

A rotina escolar dos discentes e professores da escola de Bento Rodrigues foi 

alterada com a inserção repentina da estrutura de uma escola da cidade, fato que 

nos permite destacar alguns dos desafios vivenciados: o fato da comunidade 

escolar de Bento Rodrigues estar em luto naquele momento, pois dois alunos da 

escola vieram a óbito com a ruptura da barragem. Alguns alunos e professores 

tiveram danos psicológicos diante da situação que vivenciaram, com isso, havia a 

presença de uma equipe de psicólogos contratada pela Samarco até Dezembro de 

2015 que a todo momento tirava alguns alunos da sala de aula e fazia 

atendimentos em um espaço dentro da escola.  

 

                                                 
26 Explicaremos como selecionamos as entrevistadas Rafaela e Clara (nomes fictícios) no item 3.2 e 3.3 deste 

capítulo.  
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Em 2017, as aulas foram transferidas novamente para um novo espaço que 

organizaram até que o reassentamento seja concluído27. Segundo a Fundação Renova28, a 

instituição tem capacidade para atender o total de 98 alunos/as para a Educação Infantil e 

Ensinos Fundamental I e Fundamental II. A instituição inaugurou neste novo endereço no 

dia 8 de maio de 2017 e frequentemente as escolas contam com visitas técnicas de 

funcionários da Fundação Renova. Além das visitas, a Fundação realiza reuniões periódicas 

com a diretora da escola. 

A instituição agora está localizada em uma avenida movimentada na cidade de 

Mariana-MG e grades não muito altas a separam da rua. A estrutura física de uma casa foi 

aproveitada para a instalação da escola. Interfone e câmeras em funcionamento fazem o 

sistema de vigilância da instituição. Escadas, corredores estreitos e salas de diferentes 

tamanhos compõem o cenário interno. A quadra de cimento é sem cobertura e possui 

apenas uma tela de proteção. Ao entrar na biblioteca, a primeira coisa que chama atenção 

são as almofadas coloridas e grandes espalhadas no canto esquerdo. Estantes de livros, 

mesas redondas e coloridas, mesa de pebolim29 e cartazes nas paredes demonstram o espaço 

lúdico e aconchegante que uma biblioteca pode vir a ser. A sala dos professores e duas 

salas de aula possuem duas portas cada, opostas uma à outra. Uma porta de cada uma das 

três salas dá acesso a um espaço comum, amplo e aberto. Este é o cenário que encontrei ao 

conhecer a escola para a realização desta pesquisa.  

Nomeamos a instituição estudada de Uatu Ererré. A utilização do nome fictício faz 

alusão ao conhecimento dos povos Krenak e à campanha realizada após o rompimento da 

barragem de Fundão em virtude da recuperação do Rio Doce, a qual designa Uatu Ererré: 

Viva o Rio Doce. Segundo informações obtidas na plataforma QEdu (2018), a escola é 

composta de 21 funcionários, não possui laboratório de informática e as dependências não 

são acessíveis aos portadores de deficiência30. A instituição possui turma de Educação 

Infantil, em média 12 alunos, e turmas de Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, com uma 

em média 8,6 estudantes por turma. Além das disciplinas consolidadas no sistema 

educacional, a escola oferece Inglês, Artes, Ensino Religioso e Educação Física.  

                                                 
27 A Fundação Renova ficou responsável por providenciar escolas provisórias ao mesmo tempo que reconstrói 

as estruturas físicas das instituições de ensino destruídas. A Renova é uma instituição criada a partir do 

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), solução judicial assinada pela União, pelos 

governos dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e pelas empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, 

com o objetivo reparar os danos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão. 
28 Informações disponíveis em: https://www.fundacaorenova.org/. Acesso em: 04 abr. 2021. 
29 O futebol de mesa, popularmente conhecido no Brasil como Totó.  
30 Terminologia utilizada pela plataforma. 

https://www.fundacaorenova.org/
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No sistema QEdu, referente ao ano de 2018, consta como escola rural. A diretora da 

instituição afirma que os dados continuam os mesmos, pois é a característica de tal escola, 

mesmo ao estar provisoriamente no espaço urbano. Neste texto, não iremos tecer discussões 

teóricas que diferenciem os conceitos de rural e/ou campo. Para se referir ao subdistrito de 

Bento Rodrigues, utilizamos tanto “rural” como “campo”, uma vez que os dados oficiais 

que encontramos utilizam o termo “rural”, mas também consideramos o uso do “campo” 

por percebermos a discussão na literatura referenciada na compreensão da disputa das 

narrativas no âmbito da pesquisa em educação. Assim, no último capítulo, abordaremos 

considerações acerca do movimento de Educação do Campo como uma forma de 

resistência e contraposição àquilo que geralmente entendemos como rural.  

De acordo com QEdu, segundo indicadores do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), a taxa de rendimento31 em 2018 nos anos iniciais é de 7,3% de 

reprovações (três reprovações), abandono, 0%, e aprovação, 92,7% (38 aprovações). Nos 

anos finais, a taxa de reprovação é de 9,7 % (quatro reprovações), abandono, 0%, e 90,3% 

de aprovações (34 aprovações). As reprovações se concentram apenas nos 5º e 6º anos. 

Além disso, a proporção de distorção idade-série32 para todo o Ensino Básico, de 2006 até 

2018, informa que, a cada 100 alunos, 10% estava com atraso escolar de dois anos ou mais. 

No 5º ano, a taxa de distorção é de 33%, 25% no 6º ano, 30% no 7º, 29% no 8º e, no 9º, 

50%.  

Para a caracterização de cunho empírico da instituição, inicialmente, perguntamos 

às duas estudantes como elas classificavam alguns aspectos da sua escola para traçar 

algumas características de tal instituição a partir dos olhares das jovens. Clara classificou 

seus relacionamentos com os colegas, professores/as, direção, coordenação pedagógica e 

funcionários/as como sendo muito bom. Para Rafaela, a relação com os/as professores/as e 

funcionários/as é boa, com seus colegas e a direção, razoável, mas com a coordenação 

pedagógica é ruim. Rafaela não se sente totalmente à vontade na escola e, às vezes, sente-se 

incomodada e entediada. 

As jovens não se sentem como estranhas nem solitárias nessa instituição, 

consideram que fazem amigos facilmente e não vão à escola apenas porque são obrigadas. 

Na escola, elas aprendem a se organizar nos estudos, a raciocinar e a escrever textos. Para 

elas, a organização escolar é boa e se sentem seguras nesse ambiente.  

                                                 
31 Proporção de alunos com reprovação ou abandono em 2018. 
32 Proporção de alunos com atraso escolar de dois anos ou mais. 
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Além disso, elas classificam a qualidade do ensino como muito boa. Essa forma 

complementar em apresentar a instituição escolar a partir das percepções das estudantes 

revela que a boa convivência com os/as docentes e a boa organização da instituição, 

relatadas pelas jovens, podem ser fatores que refletem na qualidade do ensino ao classificá-

lo como muito bom. Compreendemos que a instituição assume um lugar de destaque na 

vida dessas jovens, uma vez que demonstram aprender elementos relevantes para a vida e 

atribuem significados específicos à escola, de acordo com seu contexto, ao afirmarem que 

os motivos pelas quais elas a frequentam não perpassa o fato de serem obrigadas, 

demonstrando que as jovens incorporam apetências favoráveis à escolarização. 

 

3.2 Construindo o campo de pesquisa 

 

O primeiro contato com o campo da pesquisa ocorreu em julho de 2019. 

Inicialmente, o objetivo era realizar o estudo em duas instituições escolares (referente às 

comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) que foram atingidas no contexto do 

rompimento da barragem de Fundão e transferidas para a cidade de Mariana-MG. Essa 

aproximação inicial realizou-se por meio do telefone com as diretoras das respectivas 

escolas, as quais marcaram um encontro para que pudesse ser apresentada a proposta de 

pesquisa.  

Inicialmente, o objetivo era entrevistar oito jovens – quatro de cada uma das 

escolas. Porém, houve alguns percalços para consolidação de tal objetivo. Esse processo de 

construção do campo de pesquisa foi muito importante para refletir sobre o ato de se 

pesquisar. Acredito que seja importante contextualizar todo esse processo até a chegada dos 

três sujeitos, uma vez que nos instiga a refletir sobre as questões éticas e metodológicas de 

uma pesquisa acadêmica.  

A expectativa prévia ao adentrar ao campo de pesquisa compôs uma vasta mistura 

de sentimentos que não consigo descrever33. A reflexão de conflitos e dilemas éticos, bem 

como apontou Bogdan e Biklen (1994), está presente do início ao fim na construção deste 

estudo. A insegurança em iniciar essa etapa da pesquisa possibilitou uma escuta mais 

                                                 
33 Tal expectativa perpassou o sentimento da primeira oportunidade concreta da realização de um trabalho de 

campo no qual eu assumiria a autonomia e todos os riscos enquanto pesquisadora. Além disso, a 

especificidade do campo, com contextos emocionalmente difíceis, demandou deslocamento para além da 

situação da pesquisa. A especificidade exigiria posicionamentos éticos e, principalmente, a compreensão da 

importância de ser um trabalho humanamente relevante.  
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atenta, principalmente em relação aos cuidados que o campo exigiria. A empatia e a 

sensibilidade à dor do outro deveriam pautar as relações que seriam construídas.  

No decorrer do ano, frequentei as duas instituições, uma vez que gostaria de 

estabelecer laços, mesmo que por pouco tempo, com os/as jovens. A relação construída 

organicamente trouxe outra dinâmica aos papéis desempenhados (pesquisadora e sujeitos 

pesquisados/as). Foi possível experimentar outros aprendizados, especialmente aqueles que 

estavam associados aos contextos e particularidades dos/as estudantes. 

Na primeira escola, os encontros com os/as jovens foram realizados fora do horário 

escolar, na parte da manhã. Os encontros se iniciaram em 27 de setembro 2019 e seguiram 

até o final de novembro daquele ano. O primeiro encontro foi marcado pela rejeição por 

parte dos jovens à pesquisa e não foi possível estabelecer as principais razões a respeito 

dessa rejeição. No entanto, a partir do ocorrido, foram feitas as primeiras reflexões acerca 

das dimensões éticas da pesquisa, dos limites e dos desafios do papel de pesquisadora, 

como, por exemplo, por que pesquisar em específico os/as jovens? Eles/as estão querendo 

contar as suas histórias? É necessário que sejam eles/as? A pesquisa tem algo a contribuir 

em suas vidas ou seria apenas um incômodo?  

O incômodo enquanto pesquisadora foi em sair do lugar de conforto e adentrar 

nesses e tantos outros questionamentos que levaram a importantes reflexões. Ainda assim, 

considerei a relevância de trabalhar com tal abordagem metodológica no campo da 

educação. Era realmente necessário que fossem os meninos e as meninas a serem 

escutados/as nesta pesquisa uma vez que as especificidades das crianças e dos/as jovens à 

vivência ao desastre revelam a situação de vulnerabilidade especial que este grupo possui. 

E que somente através deles e delas seria possível compreender tal fenômeno, até então 

pouco explorado, sobre os efeitos em suas experiências escolares.  

Além disso, era uma motivação pessoal adentrar o universo juvenil, poder encontrar 

além das entrevistas, ter a possibilidade de construir um vínculo, de poder conectar os 

saberes e as vivências, de revisitar a minha infância, juventude e a minha própria relação 

com a instituição escolar.  

Nesse sentido, os encontros que aconteciam semanalmente, em uma das escolas, 

incluíam brincadeiras, dinâmicas e diálogos. Em um deles, percebi que a mobilização maior 

dos/as estudantes dava-se em torno de um jogo de celular chamado Free Fire. Demonstrar 

interesse pelo contexto desses/as estudantes e adentrar no universo do jogo trouxe mais 

dinamismo para as relações que estavam sendo construídas naquele momento.  
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Entretanto, houve dificuldades na realização das entrevistas com os/as estudantes 

desta instituição, principalmente quando relacionado aos Termos de Consentimento que 

deveriam ser entregues e assinados pelos/as responsáveis. Apesar de estarem participando 

dos encontros, não levaram os termos devidamente assinados. Com a volta do ano letivo em 

2020, ao retornar para a instituição, decidiu-se em conjunto com a diretora que as 

atividades voltariam apenas em abril, quando realizaríamos novas tentativas para que os/as 

jovens participassem da pesquisa.  

Infelizmente, desencadeou-se o cenário de crise sanitária mundial causada pela 

pandemia da COVID-19, sendo adotada, em março de 2020, como principal medida de 

combate ao contágio o distanciamento social. Nesse momento, escolhas metodológicas que 

facilitassem o andamento da pesquisa precisavam ser realizadas. Apesar de o objetivo 

inicial do estudo ser necessariamente entrevistar os/as jovens atingidos/as das comunidades 

de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues, optou-se por não incluir as entrevistas que seriam 

realizadas na primeira escola, uma vez que não haveria tempo suficiente para retomar o 

trabalho de campo.  

Faz-se importante relatar, resumidamente, o campo inicial para demonstrar como 

um processo de pesquisa pode ser complexo diante de diversos fatores internos e/ou 

externos. Sabe-se que, durante uma investigação científica, é fundamental realizar escolhas 

e, consequentemente, abrir mão de alguns objetos e/ou objetivos, mas nem por isso o 

trabalho é inviabilizado. Na verdade, situações como a ocorrida colocam o trabalho inserido 

na “realidade real” da produção de um estudo investigativo, isto é, os limites e desafios 

estão contextualizados na realidade do objeto, dos sujeitos e do mundo.  

Desta forma, optamos por pesquisar apenas uma das instituições, a qual nomeamos 

como Instituição escolar Uatu Ererré, local onde já havíamos realizados duas entrevistas. 

Portanto, foi reduzido o número de sujeitos da proposta inicial. A seguir, 

contextualizaremos os encontros que ocorreram nesta instituição para compreendermos 

como chegamos nas jovens Rafaela e Clara.  

O primeiro encontro na Instituição Uatu Ererré aconteceu no dia 12 de julho de 

2019. A recepção inicial por parte da diretora possibilitou um conforto à situação de 

pesquisadora; ela se mostrou interessada pela pesquisa, possibilitando sem empecilhos a 

inserção no campo e a abertura para as escolhas, por parte da pesquisadora, dos sujeitos 

para o estudo.  

Na tentativa de estar sempre atenta às palavras utilizadas nos diálogos, questionei de 

antemão se a palavra “tragédia” causava algum desconforto aos/às jovens atingidos/as. A 



110 

 

diretora, que também é atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, sinalizou que, 

entre os/as atingidos/as, essa palavra não gerava desconforto; o que é desconfortável, 

principalmente aos/às jovens, era fazer referência à lama e que, portanto, eu evitasse tal 

palavra.  

As primeiras idas à escola se resumiram a conversas com a diretora, mas também 

pude realizar observações dos/as jovens nos corredores, da estrutura física, da lógica geral 

de funcionamento da instituição. Além disso, como a escola é pequena, as primeiras idas 

também funcionavam como estratégia de visibilidade para que, de forma gradual, eu não 

fosse mais uma completa estranha naquele ambiente. 

Assim, para a realização deste estudo, utilizou-se a observação participante como 

técnica auxiliar de coleta de dados. Para Gil (2008, p. 100), “a observação nada mais é que 

o uso dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano”. A 

observação constitui elemento fundamental para o processo de investigação e é relevante 

pontuar o caráter subjetivo que as observações podem vir a assumir ao apresentar as 

percepções individuais que serão provenientes das observações feitas de maneira 

espontânea aos fatos que ocorrem no ambiente escolar. Gil (2008, p. 103) define a 

“observação participante como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um 

grupo a partir do interior dele mesmo”.  

Nesse sentido, o caderno de campo tornou-se importante ferramenta utilizada para o 

percurso da investigação. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 150), as notas de campo são 

“os relatos escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no decurso da 

recolha e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo”. De acordo com esses autores, 

as notas de campo devem conter: retratos dos sujeitos, reconstrução do diálogo, descrição 

do espaço físico, relatos de acontecimentos particulares, descrição de atividades e o 

comportamento do observador.  

Além disso, eles sinalizam a importância da parte reflexiva das notas de campo que 

devem apresentar: reflexões sobre a análise, sobre o método, sobre conflitos e dilemas 

éticos, sobre o ponto de vista do observador e sobre pontos de clarificação. Assim, “a parte 

reflexiva das notas de campo insiste que a investigação, como todo o comportamento 

humano, é um processo subjetivo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 167). 

A relevância da estruturação do caderno de campo é, principalmente, em localizar a 

fala da qual parte a investigação ao dar ênfase às especulações, dar nome aos sentimentos, 

apontar os erros, inadequações e aversões e expor os problemas, as impressões e os pré-

conceitos. “Como qualquer pessoa, os investigadores qualitativos têm opiniões, crenças, 
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atitudes e preconceitos, e tentam revelá-los refletindo sobre a sua maneira de pensar 

expressa nas notas” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 166). Mesmo que tentemos evitar, 

pontuam Bogdan e Biklen (1994), os/as pesquisadores/as possuem pressupostos sobre seus 

sujeitos/objetos de pesquisa e alguns destes pressupostos relacionam-se com crenças 

religiosas, ideologias políticas, background cultural, posição na sociedade, experiência nas 

escolas, raça, gênero etc.  

Para essa estruturação, adotou-se, separadamente, um caderno de campo e um diário 

de campo. A ideia de fazer um diário com as impressões pessoais, sentimentos e angústias 

surgiu ao ganhar um caderno, do tamanho da palma da mão, de uma amizade que uma 

disciplina do mestrado trouxe. Como o presente foi fruto dessa vivência, também deveria 

representar a experiência de pesquisadora iniciante. Ao caderno de campo ficou reservada, 

principalmente, a parte descritiva do processo resumida aqui neste capítulo.  

O primeiro encontro com os/as estudantes foi realizado no dia 4 de outubro de 2019. 

O professor do primeiro horário do 7º ano havia faltado e, então, a diretora disponibilizou o 

período para que fosse apresentada a pesquisa às sete alunas e ao aluno – que estava 

dormindo. Os 50 minutos disponíveis naquela turma foi de extrema relevância para a 

mobilização inicial das alunas em participar da pesquisa.  

Após a apresentação, em uma conversa sincera, as alunas comentaram que muitos 

pesquisadores/as frequentavam a escola, mas que nem sempre elas gostavam. Além disso, 

elas passavam por situações constrangedoras quando as pessoas as viam na rua usando o 

uniforme da escola e iniciavam uma série de questionamentos sobre o rompimento da 

barragem. Uma das alunas comentou que não gostava desse tipo de abordagem porque 

eram perguntas que as pessoas já sabiam as respostas, eram respostas óbvias e que, 

portanto, aquilo não acrescentava em nada.  

Essa conversa suscitou novamente uma reflexão em relação ao desafio de penetrar 

situações emocionalmente intensas, sobre as quais as pessoas muitas vezes não estão 

dispostas a falar. Como exercer a função de pesquisadora sem, no entanto, tornar-se 

invasiva diante de um contexto de perdas, danos e sofrimento? Será que eles/elas não 

querem falar ou nós, pesquisadores/as, não queremos escutar, acrescentar e experienciar 

tais momentos?  

Nesse sentido, torna-se importante refletir a partir do que Larrosa Bondía (2002, p. 

24) compreende por experiência:  
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[...] a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de 

interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer 

parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar 

mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 

abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, 

escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 

tempo e espaço. 

 

O saber da experiência, para Bondía (2002), é um saber particular, subjetivo, 

relativo, singular, contingente e pessoal na qual vincula-se à elaboração do sentido ou do 

sem-sentido do que nos acontece, um saber finito que se relaciona com a existência do 

indivíduo ou de uma comunidade. Ou, ainda, trata-se de um saber que revela ao ser humano 

concreto e singular o sentido ou o sem-sentido da sua própria existência. As experiências 

são diferentes, mas nem por isso descartadas como forma de conhecimento da realidade. 

Nós, pesquisadores/as, devemos estar sempre atentos/as em buscar a experiência que 

Bondía (2002) aponta e que, por exemplo, a diferencia da mera informação. 

Segundo o autor, um dos componentes fundamentais da experiência é a capacidade 

de formação ou de transformação. Com a contribuição de Bondía (2002), compreendi que o 

saber da experiência é parte fundamental para um estudo que visa investigar os indivíduos e 

as relações humanas. Assim como Santos (2002) propõe como um dos pressupostos básicos 

recuperar as experiências desperdiçadas com a ampliação do mundo a partir da ampliação 

do presente para o ato de se produzir ciência.  

Com esse conhecimento sobre o experienciar, questiono se existe apenas um 

caminho seguro na ciência. Com os estudos, percebemos que há várias vertentes para 

explicar o mesmo fenômeno, diferentes teorias que elaboram a relação indivíduo e 

sociedade, pensadores/as que refutam, aprimoram, elaboram, reelaboram, afirmam, 

contradizem, descartam etc. Se houvesse um único caminho para o saber científico, não 

teríamos a variedade de entendimentos da realidade em que vivemos, o que me leva a 

acreditar que é nas diferenças que perpassam as singularidades dos/as sujeitos que a 

produzem, nos contextos nos quais estão inseridos/as e nos métodos que utilizamos que 

residem tal riqueza.  

Reafirmo o caráter de produção deste estudo dentro de um contexto de limitações 

propiciado por diferentes fatores que envolvem pesquisadora e pesquisados/as. 

Compreendendo-o como fruto da minha própria forma de experienciar o campo e que foi, 

ao mesmo tempo, organizado por um método e desenvolvido sistematicamente conforme 

um referencial teórico-metodológico.  
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Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 166), o trabalho de campo envolve o/a 

pesquisador/a “com a vida dos seus sujeitos e surgem constantemente preocupações 

relacionais entre os seus valores e responsabilidades para com eles bem como para com a 

sua profissão”. Essa é uma considerável reflexão que relaciono com os dilemas e as 

questões éticas com os quais me confrontei em grande parte do processo investigativo.  

Porém, considerei que trilhava um caminho seguro quando, ao final da primeira 

conversa com as estudantes do 7º ano, explicava sobre os termos para assinatura e que eles 

cediam informações como o endereço da responsável pela pesquisa. Nesse momento, as 

alunas perguntaram se eu sabia cozinhar estrogonofe e disseram que iríamos combinar, no 

final do ano, de ir até a minha casa para almoçar, pois elas adoravam esse prato.  

No mesmo dia, conheci a turma do 8º ano. Em um tempo final da aula cedido pela 

professora, expliquei a pesquisa e a relevância da participação dos/as estudantes. Nesta 

sala, não fui recebida com propostas de lanche coletivo. Pelo contrário, a turma não esteve 

aberta à proposta da pesquisa, era como se eu nem estivesse na sala de aula. A impressão 

que tive era de que aqueles/as jovens estavam cansados de propostas como aquela que eu 

estava fazendo. Em outro momento, fiz ainda uma segunda tentativa de exposição da 

pesquisa, da trajetória enquanto pesquisadora, tudo de maneira descontraída e informal. O 

resultado continuou sendo negativo em relação à participação na pesquisa.  

Assim, terminamos o ano de 2019 com a resposta positiva de cinco alunas do 7º 

ano, mas apenas uma havia entregado os termos assinados e com a qual, portanto, já 

havíamos iniciado a entrevista; ou seja, apenas uma estudante estava realmente confirmada. 

Já em 2020, retomei, logo no início de fevereiro, o trabalho de campo na escola e finalizei a 

primeira entrevista. As jovens que haviam confirmado a participação no ano anterior 

acabaram por desistir de participar.  

Então, tivemos outra conversa sobre a importância da participação de cada uma e 

entreguei novamente os termos passa assinar. Na semana seguinte, outra jovem chegou na 

escola com os termos assinados e pudemos realizar a entrevista com ela. Logo depois 

chegou a pandemia no Brasil e a escola foi fechada, impossibilitando a continuação do 

trabalho de campo, o que, portanto, reduziu a apenas duas entrevistas que conseguimos 

realizar antes do fechamento da instituição.  

Com as férias escolares, o pouco que havíamos construído se perdeu. Penso em 

como o tempo dos/as jovens é um tempo próprio e que demanda especificidades em se 

envolver, uma vez que muitos não possibilitam a aproximação. A pesquisa com jovens 
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demanda um tempo especifico, uma maior dedicação, empenho e exige que nos 

aprofundemos em seu universo.  

De acordo com Ferreira (2017), os principais desafios da prática de pesquisa com 

jovens ocorrem nas interações dos/as investigadores/as com os sujeitos, nos seus encontros 

de pesquisa, na forma como os/as jovens são envolvidos/as, no que se pergunta, em como 

são escutados/as e no que a eles/as é solicitado no processo de construção dos dados. A 

falta de adesão dos sujeitos à pesquisa proporcionou, enquanto pesquisadora, refletir, por 

diversas vezes, a metodologia empregada. O mal-estar proveniente da ausência provocou 

algumas vezes, durante a pesquisa, a ponderação dos objetivos com a situação que havia 

estabelecido no campo.  

No processo da construção dos dados empíricos, ocorrem, de acordo com Ferreira 

(2017, p. 20), 

 

[...] dilemas e dificuldades, relutâncias e fracassos, intuições e improvisos, não 

raramente são escondidos ou disfarçados, como se fosse possível, sequer 

aconselhável, tentar abreviar a zero as perturbações, os desvios de rotas, as 

flutuações e inconstâncias de qualquer processo de pesquisa.  

 

Para Ferreira (2017), discutir publicamente essas instabilidades em cada processo 

revela a forma do percurso da investigação, baseada em uma atitude constante de 

reflexividade metodológica enquanto ato contínuo de pensar a pesquisa a partir dos 

contextos da sua produção, do lugar tomado pelo/a investigador/a e do lugar a ele/a 

atribuído pelos sujeitos investigados. Além disso, o autor sugere que o estatuto 

epistemológico do erro pode, por sua vez, ensinar ao/à investigador/a sobre aspectos 

cruciais dos temas de sua pesquisa.  

É por meio dos exercícios de desconstrução e autorreflexão integrados ao exercício 

de reflexividade metodológica que se demonstra, de acordo com Ferreira (2017), o 

desempenho do papel do/a investigador/a ao revelar o mundo real do seu contexto de 

pesquisa. Assim, o/a pesquisador/a compreenderá melhor as formas e os conteúdos que 

os/as jovens lhe transmitem. Isso porque, segundo o autor, é trazendo à tona as 

particularidades da construção de cada caminho de pesquisa que as notas metodológicas se 

transformam, realmente, em apontamentos de metodologia enquanto área que estuda a 

articulação de teorias, técnicas e sujeitos de investigação.  

É neste contexto de pesquisa realizada com jovens que são lançados os maiores 

desafios da investigação e emergem caminhos metodológicos não tão lineares. Nesse 
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sentido, foi necessário expor e refletir sobre tais desafios. Esse movimento contribui na 

construção do objeto de pesquisa de forma menos conflituosa, levando em consideração a 

realidade do campo ao enfrentar metodologicamente os desafios que foram sendo expostos 

no processo de pesquisa. A pesquisa com jovens demandou maior disponibilidade de 

tempo. Essa relação de pesquisadora com os sujeitos é construída, principalmente, com 

base na confiança que o/a jovem depositará na pesquisa e na pesquisadora e, por tais 

motivos, a fase da coleta de dados durou cerca de seis meses. 

O campo oportunizou um momento de descobertas enquanto pesquisadora. Os 

encontros proporcionaram conforto em estar novamente dentro das escolas e o sentimento 

de satisfação ao aprofundar o universo jovem. Todo o percalço de idas e vindas, reflexões e 

questionamentos, limites e desafios contribuiu para o ensinamento da escuta atenta do 

Outro e no próprio sentido subjetivo em estar no mundo – com o mundo e com os outros.  

 

3.3 Entrevistas  

 

Para desenvolver este estudo qualitativo, avaliamos a entrevista como a técnica de 

pesquisa adequada à problemática proposta. Ao considerar a entrevista como um encontro 

entre sujeitos marcado pela subjetividade que, por sua vez, possibilita reflexões sobre as 

percepções individuais situadas em seus contextos, utilizaremos a técnica com a finalidade 

de proporcionar um momento de construção de um novo conhecimento – conhecimento 

este que o sujeito fornecerá, enquanto entrevistado, em uma troca constante entre os 

significados e o sistema de crenças e valores.  

Para isso, partimos da noção de entrevista reflexiva, que, como afirmam Szymanski, 

Almeida e Prandini (2011, p. 15), “leva em conta a recorrência de significados durante 

qualquer ato comunicativo quanto pela busca de horizontalidade”. Será na interação entre 

entrevistador/a e entrevistado/a, em ato comunicativo, que os significados serão 

construídos. As pesquisadoras compreendem a reflexividade como uma ferramenta que 

auxiliará, em especial, quando os mundos do/a entrevistador/a e entrevistado/a forem muito 

diferentes social e culturalmente. Na presente proposta de estudo, a dimensão reflexiva da 

entrevista torna-se relevante, pois contribui na discussão ao considerar a entrevista como 

uma interação social, um processo de trocas intersubjetivas entre sujeitos singulares.  

Como relatado anteriormente, os critérios iniciais para a participação dos sujeitos 

eram: serem atingidos/as pelo rompimento da barragem de Fundão; residentes de Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo; estarem matriculados em uma das instituições; e, por fim, 
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estarem cursando os 7º ou 8º ano do Ensino Fundamental no ano de 2019. Com a 

dificuldade de aceitação por parte dos/as jovens e a ausência dos termos assinados, 

fechamos a pesquisa no ano de 2020 com apenas duas estudantes do 8º ano da Instituição 

Uatu Ererré. 

Assim, com o intuito de compreender as narrativas e as produções de saberes das 

jovens atingidas, convidamos duas alunas para serem colaboradoras nesta investigação por 

meio do processo de entrevista. O processo de seleção dos sujeitos, melhor detalhado nos 

itens anteriores, contou com percalços e desafios em um processo não linear. A partir do 

convite realizado na escola, espaço cedido pela diretora, as jovens Rafaela e Clara 

aceitaram participar da construção deste estudo. Relembro o caráter ético da pesquisa em 

não utilizar os verdadeiros nomes das participantes, portanto os nomes aqui referidos são 

fictícios.  

Entendemos que os sujeitos investigados estão inseridos no universo de 

transformações, tanto internas quanto externas. Nesse contexto de transformações, 

consideramos as participantes enquanto jovens, mas sem perder a noção de infância, pois as 

questões a serem investigadas não definem apenas o tempo presente. Isto é, tentaremos 

compreender, por meio das entrevistas, as histórias, as vivências e as experiências de 

Rafaela e Clara.  

Em uma sociedade na qual as vozes juvenis dificilmente orientam os discursos 

públicos realizados em torno das categorias “infância”, “adolescência” ou “juventude”, 

conversar com jovens e ouvir as suas histórias por suas próprias vozes, como salienta 

Ferreira (2017), continua a ser uma forma privilegiada de se aproximar e de compreender 

as suas experiências vividas e suas realidades subjetivas.  

Aprender a ouvir as crianças e os/as jovens e pensar esse momento regido por tantas 

transformações a partir de suas próprias vozes propiciou uma etapa especial da 

compreensão das formas com que a juventude tem a contribuir com a sociedade. Enquanto 

pesquisadora, tornou-se um importante exercício de se colocar no lugar da escuta atenta e 

de aprendizados. Como educadora, possibilitou a reflexão da alteridade e da diversidade de 

situações enfrentadas pelos sujeitos que compõem o ambiente da sala de aula e sobre como 

isso deve ser objeto de observação nas relações pedagógicas.  

As jovens que concordaram em participar da pesquisa gostariam de contar as suas 

histórias e, assim, por motivos individuais, elas integram ativamente a parte de maior 

relevância desta dissertação. Dessa forma, compreendemos que tais sujeitos “são 

competentes e têm capacidade de formularem interpretações da sociedade, dos outros e de 
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si próprios, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto 

e de o usarem para lidar com tudo o que as rodeia” (SARMENTO, 2005, p. 373). 

Para a construção das entrevistas, optamos por fazê-las semiestruturadas com o 

intuito de provocar um discurso, em certa medida, livre e que fosse significativo no 

contexto investigado, mas a partir das mesmas questões geradoras para atender os objetivos 

da pesquisa. Segundo Manzini (2012), a entrevista semiestruturada tem como característica 

um roteiro com perguntas abertas e é indicada para estudar fenômenos com uma população 

específica. “Neste tipo de entrevista deve existir flexibilidade na sequência da apresentação 

das perguntas ao entrevistado e o entrevistador pode realizar perguntas complementares 

para entender melhor o fenômeno em pauta” (MANZINI, 2012, p. 156).  

Os roteiros das entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE D) foram elaborados a 

partir de leituras sobre a técnica de entrevista e de entrevistas com crianças e jovens e do 

referencial teórico aqui apresentado. Os cuidados que envolvem as questões da linguagem 

estiveram presentes no ato das entrevistas – realizou-se uma entrevista no sentido mais 

informal, utilizando de gírias e se rendendo aos vícios de linguagens com a intenção de 

propiciar um ambiente descontraído, horizontal e confortável.  

Além disso, o roteiro foi planejado cuidadosamente ao partir do princípio da 

intensidade das questões e da necessidade de confiança estabelecida entre os sujeitos com a 

pesquisadora. Dessa forma, foi necessário começar com algumas questões mais abrangentes 

que os deixassem mais confortáveis com aquela situação inicialmente inusitada. A parte da 

entrevista que consideramos mais elaborada, por tratar de memórias emocionalmente 

intensas, optamos por deixar no segundo encontro, uma vez que já teriam compreendido o 

processo da entrevista.  

Assim, realizamos a organização das entrevistas das jovens em blocos, os quais 

foram construídos com base nos objetivos da pesquisa. Os blocos são: constituição e saber 

do sujeito singular; representação da instituição escolar; instituição Uatu Ererré; 

identificações socioeconômicas; memórias da vida do campo; pertencimento e identidade; 

escola do campo; e do campo à cidade.  

As entrevistas aconteceram na instituição de ensino em horário de aula, previamente 

autorizadas pela diretora da instituição. Com a licença dos/as professores/as para a retirada 

dos/as estudantes da sala de aula, seguíamos para a sala da coordenação pedagógica ou para 

a biblioteca, espaços disponíveis na escola. Com o intuito de minimizar as respostas 

baseadas em “não sei”, utilizamos como ferramenta de auxílio o que denominamos de 

cartilhas. As cartilhas continham, de forma a trazer dinâmica à entrevista, as respostas que 
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eles/as poderiam utilizar apenas uma vez. Três cartilhas com as palavras “sim”, “não” e 

“não sei” eram abertas sobre a mesa no início da entrevista, indicando que a entrevistada 

em todo o processo de perguntas poderia recorrer às cartilhas como resposta apenas uma 

vez.  

No início da entrevista, também disponibilizamos folhas em branco, canetas 

coloridas e lápis de cor para que, se desejasse, a entrevistada pudesse responder utilizando 

também esse meio. Nenhum dos recursos foi utilizado efetivamente pelas jovens durante as 

entrevistas. As articulações das respostas e o grau de complexidade elaborados por elas 

fizeram reafirmar a ideia base desta investigação, o pressuposto de que os/as jovens 

possuem seus próprios conhecimentos, sabem articular nas respostas as suas visões de 

mundo e possuem contribuições relevantes para estudar a problemática que se estabeleceu 

após o rompimento da barragem de Fundão.  

Os espaços disponibilizados para a realização das entrevistas proporcionaram 

conversas sem grandes interferências. As poucas vezes em que houve interferência foram 

por motivos de não conhecimento da realização da entrevista naquele espaço e, sem mesmo 

entrarem na sala, escutava um pedido de desculpas e a porta se fechava novamente. Como 

pontua Szymanski, Almeida e Prandini (2011, p. 76), “a entrevista em contextos sociais 

está sujeita a várias intercorrências, não é asséptica, não está sob controle total do 

entrevistador”. 

Para a finalização dos dados, realizamos também uma entrevista com a diretora da 

instituição escolar Uatu Ererré autorizada por meio do TCLE (APÊNDICE C). O roteiro de 

entrevista (APÊNDICE E) foi realizado com base nos seguintes blocos das entrevistas 

anteriores: escola do campo; do campo à cidade; e instituição escolar Uatu Ererré.   

Os encontros foram divididos em dois dias devido à extensão da entrevista para os 

sujeitos. Todas as três entrevistas foram transcritas integralmente e organizadas a partir do 

entendimento de uma sociologia em escala individual. Assim, por conta da especificidade 

de tais sujeitos, a técnica necessitou ser guiada a fim de traçar com melhor ênfase suas 

histórias, ou seja, de instigar as lembranças, de buscar informações que talvez ainda não 

haviam sido expostas e, assim, proporcionar reflexões especificas sobre a instituição 

escolar. Os temas foram relacionados à escola, à comunidade atingida, à cidade de 

Mariana-MG, ao lazer, à família, à sociabilidade, ao pertencimento e à vivência ao desastre. 

Também foram realizadas observações sobre os momentos precedentes às entrevistas, 

utilizados como outras oportunidades de adquirir conhecimentos auxiliares.  
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Desse modo, utilizamos como técnica de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada em profundidade e reflexiva. A técnica referente à entrevista em 

profundidade explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e 

experiências subjetivas para a compreensão do passado por meio da abrangência do 

fenômeno e de como ele é percebido pelo entrevistado (DUARTE, 2009).  

As técnicas empregadas possibilitaram meios para traçar as histórias de tais sujeitos 

e produzir presenças por meio de uma constelação de experiências. Os relatos das 

experiências revelam a riqueza da interpretação. Essas histórias são contadas por meio da 

entrada na memória da escolarização como perspectiva epistemológica a partir de suas 

próprias experiências. Para identificar tais experiências, dividimos em três eixos centrais a 

investigação: Existências; Violações; Instituição escolar Uatu Ererré. 
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4 PARA UMA CONSTELAÇÃO DE SABERES  

 

Neste capítulo, serão apresentadas as três histórias, as quais possuem características 

comuns e distintas ao mesmo tempo, identificando que há uma multiplicidade de 

experiências disponíveis no mundo e singularidades dos sujeitos. Isto é, uma forma de 

valorizar as experiências e as práticas sociais a partir das reflexões em que se articula os 

conceitos da “sociologia das ausências” (SANTOS, 2002b) como um procedimento 

sociológico que visa reconhecer enquanto sujeitos do conhecimento e, assim, produzir 

presenças por meio de uma constelação de experiências e saberes.  

Os sujeitos vivenciaram de forma única o desastre e, mesmo apresentando contexto 

de vida em comum, suas formas de resistência e trajetórias são singulares antes e depois do 

evento. As jovens vivenciam a juventude de maneira diversa, estão na instituição escolar de 

modo singular e reelaboram de forma subjetiva o momento traumático vivenciado. Ao 

compreender os sujeitos da pesquisa apenas como “as atingidas”, deixamos de abarcar 

outras formas discursivas de reconhecimento de suas histórias.  

Assim, apoiamo-nos na ferramenta metodológica da entrevista reflexiva em 

profundidade para o reconhecimento dos protagonismos dos sujeitos entrevistados. A partir 

da perspectiva de Santos (2002b; 2009), elaboramos tal constelação de experiência por 

meio de práticas sociais que envolvem sofrimentos e que, portanto, são também práticas de 

saberes. O autor contribuiu de forma enfática na questão metodológica ao propor a 

recuperação das experiências que foram desperdiçadas e apagadas em um trágico evento.  

 

4.1 Rafaela  

 

A primeira entrevista aconteceu no dia 3 de dezembro de 2019 quando a 

participante cursava o 7º ano. Rafaela me deu um abraço quando me viu no corredor da 

escola antes de iniciarmos a entrevista. Foi o primeiro contato físico de demonstração de 

carinho por parte da entrevistada. Na hora da entrevista, a jovem pareceu confortável a toda 

aquela situação inusitada. Olho no olho a todo momento, ela demonstrou bastante 

segurança ao contar sua história. A entrevista foi realizada na sala da coordenação, espaço 

disponível na escola naquele momento.  

Devido às férias escolares no final do ano letivo, só foi possível realizar o segundo 

encontro no ano seguinte. Então, o segundo dia de entrevista foi realizado em 14 de 

fevereiro de 2020, quando a estudante já estava no 8º ano. Mais uma vez, ela conseguiu 
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expressar muito bem o que sentia, mostrando tranquilidade a todo momento. Não se 

preocupou com o número de questões e com os assuntos a serem abordados. Rafaela vestia 

uma camiseta de time europeu, calça jeans, chinelo da moda e uma grande corrente 

prateada. A entrevista desta vez foi realizada na biblioteca da escola, sentadas juntas às 

coloridas almofadas grandes espalhadas pelo chão.  

Com as observações que foram possíveis de realizar na instituição escolar, Rafaela 

demonstrou ser uma jovem comunicativa e de muita segurança em seus posicionamentos. 

Ao apresentar a opção do desenho, caso preferisse não responder em palavras na hora da 

entrevista, a jovem afirmou que desenhar seria mais difícil, pois não gostava de desenhar e 

preferia utilizar a fala para se expressar. No decorrer da conversa isso ficou muito evidente 

pelo modo como Rafaela articula seus conhecimentos de mundo e suas vivências, interpreta 

os acontecimentos e ressignifica as experiências, em um contexto de mudanças e de 

reconhecimentos.  

 

4.1.1 Existências 

 

O nome escolhido pela jovem foi Rafaela, pois ela gostaria que este fosse seu nome 

verdadeiro. Rafaela nasceu em 3 de novembro de 2006 em Mariana-MG, autodeclara-se 

parda segundo as categorias utilizadas pelo IBGE, é evangélica, nunca reprovou na escola e 

hoje mora com seu pai e sua mãe e não tem irmãos. O pai trabalhou a maior parte da vida 

como serralheiro, e sua mãe, “em casa de família”. Rafaela declara que o núcleo familiar 

possui renda de um a dois salários mínimos. Sua mãe possui o Ensino Médio completo, e 

seu pai, o Ensino Fundamental incompleto. É interessante ressaltar aqui a ideia que ela tem 

de pai e, consequentemente, de família: 

 

Pai que hoje não é meu pai porque... A gente não se vê mais. É porque ele não é o 

que tá junto da minha mãe [...]. Ele nunca foi de me ver, essas coisas. Então hoje 

eu considero mais pai mesmo o que tá com a minha mãe. Que me dá carinho 

(Rafaela, 2019). 
 

Rafaela se descreve em uma palavra como confiante; ela confia muito nas suas 

atitudes e na sua fala. Seu maior sonho é fazer uma viagem com a sua mãe para o Canadá. 

O desejo é que ela e a mãe possam ter um dia de alegria, pois as duas passaram por muitos 

momentos difíceis, principalmente com o pai biológico de Rafaela. O segundo sonho da 
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jovem é construir uma “casa gigante” para sua mãe, e o terceiro é ser veterinária ou 

policial.  

Quando for adulta, o maior desejo de Rafaela é trabalhar. Ela reforça que primeiro 

quer estudar, mas, quando for adulta, gostaria de ter um trabalho fixo. Também diz que 

quando for adulta quer cuidar de sua mãe e “fazer tudo de melhor para ela”, pois sua mãe 

irá envelhecer. Quando Rafaela passou por uma fase difícil na vida em que parecia 

“rebelde”, a relação com sua mãe foi muito afetada. Hoje, elas são “muito juntas”.  

O que deixa Rafaela feliz é saber que, “mesmo com tudo que aconteceu, ainda 

existe união de todas as pessoas da sua família”. A família da estudante passou por muitos 

momentos e brigas, mas ainda assim é “unida”. O que a deixa triste é ter perdido pessoas 

que poderiam estar vivas hoje e felizes junto dela. 

Em Bento, Rafaela viveu a maior parte da vida com a avó, pois seu pai e sua mãe 

trabalhavam em Mariana e voltavam para casa apenas ao final do expediente. Rafaela viveu 

em Bento desde que nasceu, portanto, nove anos de sua vida. Apesar de ter nascido em 

Mariana, ela sempre “pertenceu a Bento”. “Lá é um lugar calmo. Era, né, no caso”, conta a 

jovem. A garota descreve esse período em que viveu em Bento como maravilhoso e diz que 

“foi muito bom porque parece que quando eu nasci já me acostumei a morar lá”. Falando 

em sentimentos, Rafaela se sente “feliz” por ter vivido lá: “não tem como explicar, era tipo 

como se fosse um lugar que você foi e nunca mais quer sair”. 

Sobre as memórias de Bento, Rafaela conta ter um monte. As brincadeiras, a união 

das pessoas que estavam sempre dispostas a ajudar caso precisasse de algo e o fato de todos 

se conhecerem. Para ela, “Bento era lindo”. “Por mais que era pequeno, eu achava lindo. 

Tipo assim, qualquer pessoa que chegasse lá se identificava. Porque é natureza, né? 

Natureza é outra coisa”. A cachoeira é um lugar que ela lembra com saudade. Rafaela 

lembra que em Bento havia muitas brincadeiras para o divertimento da criançada que 

brincava de futebol, pique-pega, pique-esconde e rouba-bandeira. 

A jovem afirma ser difícil falar sobre isso, “porque a gente vai lembrando, aí vai 

vindo as memórias das coisas que aconteceram” e isso é “um pouco triste, mas bom porque 

a gente tem boas lembranças, mas triste porque acabou tudo”. Hoje, Rafaela se sente 

“tranquila” em falar do assunto, mas afirma que se fosse a um tempo atrás seria muito 

difícil.  

Ela descreve a escola de Bento como “perfeita”. Uma escola perfeita, na visão da 

jovem, é a escola “onde você não sente falta de nada. Tipo assim, tudo para você tá ótimo”. 
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Nesse sentido, “tudo era ótimo e tranquilo, porque lá não tinha câmera nem nada. Não tinha 

problema nenhum de nada. Nada de ruim acontecia”.  

A escola era bem grande, tinha muitas salas, biblioteca, sala de vídeo, refeitório, era 

pintada de laranja com branco, tinha um salão grande para brincadeiras, o chão era de 

cerâmica branco, todo branco, tinha uma área com grama e um pé de jabuticaba, mas a 

jabuticaba ficava em um lote de outros moradores de lá: “a gente pegava lá e saía correndo 

(risadas)”. Para jogar futebol, os/as estudantes de Bento utilizavam a quadra da 

comunidade, a qual era perto da escola – a quadra era coberta e utilizada por todos e todas.  

A relação de Rafaela com as outras pessoas da escola era “tranquila, normal e 

divertida”. Ela diz que não tem nada que não gostasse na escola em Bento. Depois, ela 

lembra que só não gostava da coordenadora, “mas a escola em si, pra mim, tudo era 

tranquilo, mas o que mais gostava era da comida”.  

As motivações que encontrava para ir à escola eram os amigos e os deveres, “eu 

amava fazer dever”. Rafaela ainda gosta de fazer dever, “tirando escrever texto”. Outra 

motivação apresentada corresponde à expectativa da família depositada nos estudos: “a 

minha família conversava comigo que a escola é um caminho pro futuro e aí eu sempre ia 

com aquele pensamento: ‘ah eu quero ser isso, então eu vou estudar pra mim conseguir ser 

o que eu quero’”.  

A estudante conta com saudade das festas que havia na escola, por exemplo a festa 

junina e o carnaval. As festas na escola eram bem organizadas e mobilizavam toda a 

população de Bento, “não faltava uma pessoa”. Segundo a jovem, ela era “uma estudante 

bem feliz, claro. Ah, eu me sentia inteligente e responsável também, porque eu gosto de ter 

muita responsabilidade com as coisas que eu faço”. O que Rafaela aprendeu na escola que 

julga ser importante é o “respeito e educação”. 

A relação estabelecida entre Rafaela e a escola era a melhor relação que ela poderia 

ter. “Parece que eu não queria sair da escola. Por incrível que pareça, eu acho que eu queria 

ficar, tipo, só dentro da escola”. A jovem conta que, quando entrava de férias, o desejo era 

de que as aulas voltassem rapidamente, sentia-se feliz e poderosa por fazer parte daquela 

escola: “ah não sei explicar por que, mas era incrível”. Além disso, ela confiava muito nas 

pessoas que faziam parte da instituição, “lá todo mundo passava realmente uma confiança”. 

A escola em Bento, para Rafa, era basicamente resumida em “união das pessoas”. 

Em sua vida escolar, Rafaela diz que poderia ter vindo a experimentar “bullying ou 

preconceito” porque usava óculos, mas nunca o sofreu porque ela nunca deixou. “Tipo 

assim, eu peguei esse apelido por causa que você sabe que chamam de quatro olho, né? E, 
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mesmo se as pessoas falassem alguma coisa pra mim, eu preferiria nem escutar”, “então 

prefiro nem escutar muito as pessoas que falam coisas ruins só pra me deixar pra baixo”.  

Para Rafaela, ser jovem é “bom e ruim”. O lado bom é que consegue conhecer as 

coisas que não conhecia antes, consegue aprender coisas que nunca imaginaria conhecer. O 

lado ruim é que, às vezes, parece que coisas ruins acontecem somente “com a gente, parece 

que pesa alguma coisa”. Inicialmente, a jovem não sabe explicar muito bem o que é esse 

lado ruim, mas afirma ser estranho. Além disso, os/as jovens também ganham muitas vezes 

responsabilidades, diz ela. De forma geral, acredita ser bom, mas acha que ser criança é 

melhor, “porque agora, tipo, os jovens hoje tá muito afastado do mundo bom também, igual 

muita gente que fica na droga, essas coisas assim”. Entretanto, ela faz uma ressalva, 

lembrando que são alguns jovens apenas, pois têm outros que também gostam de estudar. A 

estudante faz a comparação de que, “para o jovem, o mundo é preto”, mas, para as 

“crianças, parece ser tudo colorido”, “divertido e que não vê maldade em nada”. 

 

4.1.2 Violações  

 

No primeiro momento, depois do rompimento da barragem de Fundão, Rafaela não 

acreditou no que estava acontecendo, “parecia que eu tava num pesadelo horrível que nunca 

ia acabar. Foi triste demais”. Ela não tinha forças para sair, tanto para escola quanto para 

outros lugares. “Eu fiquei sem chão. Agora, a minha vó ficou muito abalada também”. 

Após o rompimento da barragem de Fundão, Rafaela percebeu o sofrimento dos adultos e 

principalmente da sua avó, que ela afirma que “ficou tipo depressiva”, especialmente por 

causa do filho [tio de Rafaela], pois ele havia começado a fazer o uso de substâncias ilícitas 

e “aí o meu tio também ficou meio, sei lá, perturbado”. 

 
No dia seguinte, tava todo mundo perdido porque não sabia o que fazer. Não 

tinha casa, não tinha nada, não sabia muitas vezes, a gente não sabia onde tava 

ninguém. Só depois que a gente foi reunido na arena, tinha muita gente mesmo. 

Muita gente misturada, de Mariana. Muita gente misturada, e a gente não tava 

conseguindo encontrar familiares. Tipo, todo mundo tinha sumido. Aí que bateu o 

desespero, né? Porque a gente não sabia onde é que tava, quem tava no Bento lá 

morto e, tipo, o segundo dia, depois que as coisas aconteceram, a gente ficou, 

sem dormir, nem comer a gente tinha... parece que a vida da gente tinha perdido o 

sentido. Não sabia o que tava acontecendo (Rafaela, 2020). 

 

Tudo mudou na vida de Rafaela após o desastre e a mudança para Mariana. “Parecia 

que a gente fica meio que preso. Igual as brincadeiras à noite, a gente não pode sair umas 

23h para brincar”. Além da impossibilidade das brincadeiras de noite, a extensão da cidade 
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de Mariana, comparada ao território de Bento, afastou as pessoas que antes conviviam 

próximas e, por esse motivo e outros, algumas amizades se distanciaram.  

 

Eu já, tipo, já tava acostumada a viver do jeito que era lá. Aí do nada assim pra 

mim ainda é bem difícil. Tanto para morar quanto para estudar. Porque o 

relacionamento era mais tranquilo e, não sei por que, mas como já disse, que as 

coisas mudaram muito entre as pessoas (Rafaela, 2020). 
 

Rafaela não costuma se encontrar com as pessoas da comunidade de Bento, “só 

minha família mesmo. Porque os outros moradores moram muito longe e a gente não tem 

tanto contato igual antes”. Ela diz que, com os acontecimentos decorrentes do rompimento 

da barragem, “algumas pessoas – não todas – foram esquecendo as amizades”. “Antes, as 

pessoas eram muito mais humildes, agora nem tanto são. Mudaram muito”. Os encontros se 

resumem à reunião escolar ou à reunião da Renova, na qual ela e a mãe vão com 

frequência, pontua a jovem.  

O sentimento que Rafaela tem sobre as mudanças nas relações sociais é muito 

evidente em suas colocações. “Muitas pessoas eram muito humildes, conversava, brincava 

e tudo. Hoje, tem gente que olha e vira a cara quando você passa na rua. Do nada, não 

entendo por que”. Este tipo de fato aconteceu várias vezes com a jovem, “com pessoas aqui 

da escola que ficaram com raiva de mim assim do nada. Ficam sem conversar”. Segundo 

Rafaela, começaram a existir grupos até mesmo dentro da escola, principalmente devido 

aos “julgamentos” um dos outros.   

A maioria das amizades que tinha em Bento se desfez, algumas permanecem da 

mesma forma e outras até se intensificaram. É o caso da sua amizade com José34, em Bento 

os dois não eram tão próximos e hoje é seu melhor amigo: “hoje ele é meu irmão 

praticamente [...] Hoje eu digo que eu tenho mais amizade com pessoas daqui [de Mariana] 

do que da própria comunidade”. 

O que ficou marcado em meio a essas mudanças foi o “julgamento das pessoas”. O 

julgamento e o preconceito também, os quais Rafaela considera como sendo “praticamente 

a mesma coisa”. “A gente ser julgado por uma coisa que a gente não queria que tivesse 

acontecido com qualquer outra pessoa, mesmo quem a gente não conhecia. A gente não 

desejaria para ninguém. Ser julgado por uma coisa que a gente não queria que acontecesse”.  

Em relação às mudanças no comportamento, ela as percebe pelas brincadeiras e 

risadas: “lá eu era mais de brincar, de rir assim. Agora eu não tenho muito motivo pra rir. 

                                                 
34 Nome fictício.  
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Não tem milhares de motivo pra rir. Lá eu ria de qualquer coisa”. Outro ponto que Rafa 

também acredita que modificou, de acordo com tempo e o espaço, foi o modo de falar. 

Agora ela utiliza mais “gírias”. “Minha mãe fica às vezes brava quando eu falo algumas 

gírias, mas é difícil”, conta a jovem.  

Rafaela conta que hoje se sente mais bonita, “porque, tipo assim, lá a gente não 

tinha muita opção, igual roupa. Não tinha opção assim de roupa essas coisas”, e em 

Mariana tiveram acesso a produtos que antes não conheciam, como “açaí e milk-shake”. 

Para ela, morar na sede de Mariana é bom e ruim:  

 

É bom porque aqui, tipo, tem hospital, tem tudo aqui já. É… Assim… Se quiser 

arrumar alguma coisa, já tem os lugares pra comprar as coisa também aqui já tem, 

não precisa ficar saindo assim. Mas, aqui, o único problema é que a gente não 

tem tanta liberdade igual tinha lá em Bento (Rafaela, 2020). 
 

Ela gosta de morar em Mariana, mas ainda prefere Bento, pois lá é “bem melhor”. 

Nas falas de Rafaela fica muito explícito o quanto ela valoriza a sua liberdade. Além da 

liberdade, a jovem pontua que, em Bento, todo mundo morava pertinho um do outro e isso 

possibilitava encontros frequentes.  

Em Mariana, o único lugar em que ela encontra seus/as amigos/as é na escola. Eles 

não se encontram fora do espaço escolar porque não moram perto um dos/as outros/as. A 

questão das distâncias das moradias dificulta a socialização entre os amigos fora do 

ambiente escolar. Rafaela conta que, quando ela e os amigos querem tomar um açaí, eles 

combinam de sair da escola e ir, “porque sair de casa não tem como”. Com essa distância 

dos/as seus/as amigos/as de Bento, Rafa conta que nos dois bairros que morou em Mariana 

ela fez e mantém muitas amizades. 

Mas as relações na cidade de Mariana nem sempre foram assim, principalmente ao 

se referir a primeira escola na qual estudou, logo após o rompimento da barragem. Rafaela 

afirma ter sofrido preconceito quando chegou em Mariana, “na escola, com todo mundo de 

Mariana. Maioria, todo mundo não, falei errado, mas a maioria”. Rafaela estava na rua e 

escutou as pessoas falando: 

 

Ai começaram a falar assim, que agora que o povo veio morar aqui, que vai ficar 

é... Que vai ser estranho, porque nunca moraram aqui, agora vai ter dinheiro, 

agora vai ter não sei o que. Vai acabar com nosso sossego, essas coisas assim. É 

como se a gente fosse, tipo, uma pedra no sapato das pessoas. E, tipo assim, se 

fosse até assim, depois, seria mais ou menos tranquilo, porque a gente tinha 

acabado de chegar e já ouvi tudo isso assim (Rafaela, 2020). 
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Rafaela se sentia “pesada”, “triste” e “magoada” com esses comentários. Além 

disso, sentia culpa. “Me sentia culpada de ter feito, por mais que eu sabia que eu não era 

culpada, mas eu ainda... Por causa das coisas que acontecia, eu me sentia realmente 

culpada”. A jovem conta que um problema social instaurado após o rompimento e que 

abalou muito não só os adolescentes e as crianças, mas a todas as pessoas, foi a questão do 

desemprego. “Tipo assim, todo mundo jogou a culpa, como se a gente tivesse estourado a 

barragem, entendeu? Isso foi um problema”. Rafaela se sentia destruída por dentro,  

 

[...] porque, tipo assim, os meus pais e a minha família praticamente tipo assim... 

Todo mundo da comunidade tava bem magoada porque, tipo, tinha acabado de 

acontecer uma coisa assim, aí vem julgamento, as pessoas julgando a gente. 

Sendo que nem… Como a gente vai perder a nossa casa assim, a gente mesmo 

querendo perder a nossa casa? Assim, não tem lógica. Não tem lógica a gente 

querer que acontece isso (Rafaela, 2020). 

 

A maior dificuldade para Rafaela em meio a tudo isso foi “aceitar a morte da minha 

prima e do meu tio. E também aceitar que eu tinha perdido a minha casa e não podia voltar 

lá. Porque, no início, a gente não podia voltar pra lá pra gente ver as coisas que aconteceu”. 

O que ela mais tem medo é de perder a sua avó. Logo depois, ela afirma que 

também tem medo de perder a sua família de modo geral, mas o medo em perder a avó é 

maior porque foi ela quem a criou desde pequena. Rafaela diz lembrar-se de todas as coisas 

“como se fossem ontem”, e perdê-la seria seu maior medo.  

Após o rompimento da barragem, Rafaela perdeu uma pessoa que ela também 

considerava como avó. Nesse momento desencadeou um quadro depressivo. Sua mãe a 

levou ao psicólogo e, “por meio das conversas”, ela foi “melhorando”. Rafaela quase 

iniciou tratamento com alguns remédios, mas não foi necessário. Inicialmente ela não 

gostava da ideia de ir ao psicólogo, ela pensava que as coisas que ela contasse naquele 

ambiente seriam “espalhadas para todo mundo”. Mas, com o tempo, a jovem percebeu que 

“não seria bem assim”. Para ela foi uma “sensação de alívio” poder falar de tudo o que 

estava sentindo.  

 
A psicóloga me ajudou [...] mas também a minha mãe que ela foi, tipo assim, um 

meio tão importante nessa parte aí que ela realmente, tipo assim, me dava 

atenção, só que antes dessas coisas acontecer ela não era assim tão presente tanto 

assim. E foi nessa época aí que ela teve presente na minha vida. Meus colegas me 

ajudaram bastante nesse período. Os amigos me ajudaram a sair dessa situação 

também (Rafaela, 2020). 
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O período foi “doloroso”, porque ela estava sofrendo e a “família sofria junto”. 

Rafaela sentia que estava “colocando um peso a mais” na própria família e o momento pelo 

qual todos passavam já era muito ruim. Ela não consegue explicar como o sentimento 

começou, mas para descrevê-lo, faz alusão a uma “caixa fechada toda escura” e ela no 

interior dessa caixa. Ela descreve que as coisas estavam todas dando errado na vida e quis 

até parar de estudar. Rafaela conta que não estava aguentando mais. “Foi uma fase de 

desespero. Mas, tipo assim, eu não queria falar pra ninguém nessa fase. Não tava com 

vontade de falar nada. Tipo, não tinha vontade de fazer nada”.    

Além desse momento pessoal pelo qual Rafaela passava, as pessoas da escola que 

estudava começaram a julgar suas atitudes e a afirmar que “isso tudo não passava de 

drama”. Rafa conta que tais comentários foi a deixando “com mais depressão ainda e que 

foi ruim demais”. Ela chegou a se cortar. Quando estava na primeira escola que estudou em 

Mariana, ela usava apenas blusa de frio para cobrir os braços e ninguém perceber.  

Além desses julgamentos tiveram outros: “‘ah... Esse pessoal da lama vem estudar 

na nossa escola’, essas coisas assim”. Ela sentia ódio e tristeza em relação a esses 

comentários, “porque, tipo assim, a gente tava naquele momento horroroso e aí, tipo assim, 

a gente precisava de alguém pra apoiar a gente. Tipo, a gente pensou que ia tá todo mundo 

com a gente”.  

 

Quando a gente estudava no Rosário, aí sempre que a gente ia pra escola 

acontecia alguma coisa, porque, tipo assim, como a gente tava no início de que as 

coisas aconteceram, a gente, teve muito preconceito com a gente. Igual uma vez 

que teve uma brincadeira na quadra que foi pra gente do Rosário e pra gente 

também, só que a gente não podia brincar em nenhum dos brinquedos [...] A 

gente foi pra fila do algodão doce, foi, tipo assim, passando um monte de gente 

na nossa frente. A gente nunca podia ir (Rafaela, 2020).  

 

Ela descreve o momento que estudou lá como péssimo, porque, segundo ela, “já 

havia passado por tudo” e todas as situações que aconteceram anteriormente e, ao chegar na 

escola, as pessoas começaram a julgar e a discriminar, a “chamar a gente da lama”. O 

preconceito relatado pela jovem partia dos estudantes daquela escola. Rafaela percebia que 

atitudes como estas procediam da maioria da escola, não era de grupos específicos. “Tinha 

dia que nem dava vontade nem de sair pra ir pra escola”. 

 

Porque lá eu não tinha... Eu não tinha nem, tipo, eu chegava na sala de aula e não 

tinha nem como estudar, porque meu pensamento ficava nas frases que as pessoas 

falavam toda vez que a gente chegava na escola. Que aí, tipo assim, a gente era os 

últimos a chegar na escola, quando chegava ficava todo mundo lá, tipo, tava 
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cheio de gente e, tipo, elas abriam assim… Pra gente passar. E aí nessa parte eles 

falavam: “Ah, chegou os da lama” (Rafaela, 2020).    

 

No início, Rafaela “não tinha cabeça para estudar”, não conseguia se concentrar. A 

jovem afirma sobre esse período que passou na escola: “aquela ali já acabou comigo. 

Desmoronou ainda mais”. “Eu ficava muito com o pensamento lá, assim, sobre as coisas 

que aconteceu, dos preconceitos que tiveram com a gente. Eu tive muita dificuldade”.  

Segundo a estudante, foi por motivos como esses que eles saíram dessa instituição 

“correndo” e organizaram uma escola separada para acomodar, inicialmente, os/as jovens 

estudantes que haviam sido atingidos/as pelo rompimento da barragem de Fundão. Apenas 

em 2018 a estudante pôde se “concentrar e fazer as suas coisas”. Isso só foi possível porque 

ela contou com pessoas que “vieram para ajudar mesmo. Que você percebeu que tava ali 

com você e veio e ajudou muito”. 

  

4.1.3 Instituição Uatu Ererré  

 

Rafa afirma ter duas motivações para ir à escola. A primeira é relacionada aos 

estudos, para poder “crescer mais” e “conseguir ter entendimento” e, no futuro, “conseguir 

um trabalho de veterinária ou policial” – ela resume em “estudar e saber as coisas para 

conseguir fazer o que eu quero”. E o segundo é referente às pessoas que Rafaela vê como 

motivos para frequentar a escola. A instituição escolar, na vida dela, representa antes de 

tudo o seu futuro: “é o que eu sonho pra mim é tá aqui, eu tô aprendendo pra conseguir 

fazer coisas boas no futuro”.  

A escola em que Rafa estuda agora possui as cores branca e laranja. A estudante 

acredita que faz referência à antiga escola em Bento. Quando ela chegou nesta escola, 

sentiu-se feliz, “porque parecia que eu tava saindo de um lugar que eu me sentia 

massacrada”. Além da felicidade nítida na fala, a jovem se sentiu mais confiante também. 

A escola em que ela está hoje melhorou em relação à anterior, mas, ainda assim, não é a 

mesma coisa que estar em Bento.   

 A felicidade em estar nesta instituição também é reflexo das relações sociais 

estabelecidas pela jovem – “porque aqui eu encontro as pessoas, aqui eu posso conversar, 

eu posso brincar” e “aprender coisas novas”. A família da estudante – sobretudo sua mãe – 

vai à escola apenas quando tem reunião, e ela apresenta como um dos motivos para isso a 

distância da casa dela, sendo “bem difícil” a sua família se deslocar até a instituição. 
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As pessoas que estão lá para dar aula e ensinar, os/as docentes, “ensinam de uma 

forma que os alunos conseguem entender” e Rafaela acredita “ser legal” a maneira com que 

eles/elas fazem o trabalho. Assim, de forma geral, a relação entre docentes e estudantes é 

“boa”, mas às vezes existem alguns/as professores/as mais “rigorosos”. Com os/as 

estudantes, ela considera ter uma relação “boa e tranquila”, pois “eu converso com todo 

mundo, brinco com todo mundo” e “às vezes até falo mesmo das matérias assim”.  

Entretanto, mesmo gostando das pessoas da escola, não confia em todas, mas só 

naquelas que são verdadeiras com ela – se uma pessoa chegar “e me contar alguma coisa e 

confiar em mim aí eu já passo a confiar na pessoa. Porque tô percebendo que ela tá 

contando, eu também vou confiar”. Rafa confia talvez em apenas umas duas pessoas 

[estudantes] em toda a escola, “porque a escola é boa. Todo mundo é gente boa, mas tem 

coisas que a gente não pode ter que confiar muito, porque o ser humano é errado”.  

Nesta instituição, o que Rafaela aprendeu e julga ser mais importante é a educação, 

nesse caso, materializada em forma de respeito. Ela acha isso importante, porque “todo 

mundo precisa de respeito” e “ter educação tem que ser, tipo assim, você não tratar de 

forma, de forma agressiva, falar, tipo, de forma ruim”.  

Rafaela acha que a escola em que ela está agora “não é muito boa por causa do 

tamanho das salas de aula”. A escola utiliza-se da estrutura de uma casa e, por isso, as salas 

possuem tamanhos diversos, algumas muito pequenas. A estrutura física da instituição 

“poderia ser melhor”, segundo Rafaela. 

  

É bom, só que podia melhorar, igual nossa sala, podia ser maior, porque não tem 

muito espaço assim e a quadra tinha que ser maior por causa que ela é pequena, 

não sei, pra jogar assim. Quando vai jogar, tipo assim, aí tem muita gente pra 

jogar, aí tem que ficar dividindo, porque não cabe tanta gente, aí tem que jogar só 

cinco pessoas (Rafaela, 2019).  

 

Rafaela refere-se principalmente à quadra, pois o que ela mais gosta na escola é de 

jogar bola. O que ela menos gosta é das aulas de História e Geografia porque “os 

professores falam demais! Dá até vontade de dormir”. Rafaela não almoça todos os dias na 

escola, pois não deseja “encontrar com algumas pessoas no refeitório”: “é comida boa, só 

que têm muitas pessoas que saem e vai pro refeitório aí eu não gosto de ficar passando por 

lá”.  

 

*** 
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As motivações que a jovem encontrava para ir à escola eram os amigos e os 

deveres: “eu amava fazer dever” – e ainda ama. Outra motivação apresentada corresponde à 

expectativa da família depositada nos estudos. “A minha família conversava comigo que a 

escola é um caminho pro futuro e aí eu sempre ia com aquele pensamento: ah eu quero ser 

isso, então eu vou estudar pra mim conseguir ser o que eu quero”. Hoje o sentimento é 

diferente em relação aos colegas, mas o objetivo em relação ao futuro continua sendo 

motivador.  

Quanto ao motivo pelo qual ela mudou o relacionamento com os colegas, Rafaela 

não sabe explicar “por que do nada assim todo mundo se distanciou. Acho que foi a 

distância das coisas terem acontecido, teve muito desentendimento também com a 

comunidade”. A característica principal em Bento era a união das pessoas e, agora, Rafa 

sente que “não é bem assim”.  

Quando tinha festa em Bento era muito bom, por exemplo, a festa junina e o 

carnaval. Para Rafaela, na escola de hoje as festas são “sem graça”, “nem vem tanta gente 

assim. Ia [em Bento] todo mundo pra escola. Não faltava uma pessoa. Todo mundo” e “era 

bem organizado as coisas lá”.  Ao sair de Bento, “mudou tudo. As festas ficaram sem graça, 

parece que deu um apagão em uma parte da nossa história e voltou a ser uma nova história 

totalmente diferente”. Rafaela percebe esse processo de mudanças como ainda não sendo 

tranquilo, pois “fica gravado aquilo. Parece que foi ontem que aconteceu”.  

A jovem percebe que o relacionamento com as pessoas foi o que mais se modificou 

em todo esse processo. A estudante não acredita que necessariamente esses desdobramentos 

interferem na sala de aula, mas confessa que a vivência dentro da escola foi modificada: 

“hoje em dia, tipo assim, na sala de aula em si não, mas tipo, igual se algumas pessoas que 

eu não converso e não gostam de mim tiverem brincando eu já não vou pra lá”, pois “não 

consigo olhar pra essas pessoas e saber que ela tá olhando pra você assim com aquele olhar 

de ódio, sendo que você não fez nada”. Além das brincadeiras, Rafaela também repensa 

suas idas ao refeitório pelos mesmos motivos. A jovem também passou por um momento 

delicado, a depressão inicialmente fez com que ela não tivesse vontade de ir para a escola e 

percebia a exclusão que vivenciou no primeiro colégio em Mariana.  

A relação de confiança também mudou, “porque, tipo assim, lá, tipo assim, todo 

mundo passava realmente uma confiança. Hoje em dia já não é assim não”. Para Rafa, as 

relações dos/as jovens foram prejudicadas também pelos desentendimentos entre os/as 

responsáveis. “Muitas coisas que aconteceram tipo igual quando tinha pessoas que não 
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tinha casa lá, mas aí tão tentando, tipo assim, a gente acaba sendo prejudicado pelos pais da 

gente entendeu? Tipo assim, alguma coisa acontece entre os pais e aí prejudica a gente”.  

Ela não tem muitas expectativas em relação à futura escola que vão estudar quando 

o assentamento estiver concluído – “tirando só aumentar a sala de aula, porque a sala [da 

escola atual] é muito pequena”. Porém, “eu acho que pra mim vai ser a mesma coisa. Só vai 

mudar o local mas vai ser a mesma coisa. Geralmente os relacionamentos vão ser a mesma 

coisa. Vai ser tudo normal”.  

 

4.2 Clara 

 

Os encontros foram divididos em dois dias devido à extensão da entrevista para os 

sujeitos e ao contexto no qual seria realizada. A primeira entrevista aconteceu no dia 14 de 

fevereiro de 2020, quando a estudante cursava o 8º ano. Ela demonstrou disponibilidade 

imediata em conversar na sala da coordenação pedagógica, foi simpática e um pouco tímida 

do início ao fim da conversa, o que eu percebia principalmente pelo olhar que mirava toda a 

sala em que estávamos, inclusive, às vezes, tentando ver as perguntas que estavam no 

papel, e poucas vezes direcionado a mim. Porém, com o passar das perguntas, foi se sentido 

mais à vontade com aquela situação inusitada. Para a jovem, a entrevista foi tranquila, não 

estava com receio de participar e foi até uma experiência legal, segundo ela. 

A segunda entrevista aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2020. O que mais me 

chamou a atenção foi a resiliência da estudante e a capacidade de olhar para o futuro com 

tanta força e segurança. Além disso, foi interessante perceber que, mesmo tímida, ela 

compartilhou fatos para além do roteiro. As entrevistas foram marcadas por muitas risadas 

e, por falta de memória de alguns fatos, houve muitas pausas para se pensar nas respostas. 

Para a jovem, não foi incômoda aquela conversa e foi tranquilo responder às perguntas. 

Clara estava de calça jeans e camiseta branca com símbolos da cidade Paris na cor cinza e 

com os bonitos cabelos soltos.  

Os dois encontros foram realizados na sala da coordenação pedagógica, escolhida 

pela jovem. Com as observações e impressões, a estudante demonstrava ser um pouco 

tímida e muito comprometida com os estudos. Nas vezes em que fui em sua sala de aula 

falar sobre a pesquisa, ela concordou de imediato em participar e trouxe rapidamente os 

termos assinados. Ao interrogar sobre o momento relacionado à entrevista, respondeu que 

estava “mais ou menos tímida”.  
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4.2.1 Existências  

 

Com vergonha, de início não sabia qual nome queria utilizar para a entrevista. 

Apenas ao final do primeiro dia da entrevista ela conseguiu escolher o nome Clara, porque, 

em suas palavras, foi “o único nome que veio na minha cabeça”. Clara nasceu em Mariana 

no dia 26 de novembro de 2006, tem 13 anos, autodeclara-se parda segundo as categorias 

utilizadas pelo IBGE, é evangélica, mora com o pai e a mãe e não tem irmãos. Clara 

declarou que o núcleo familiar não possui renda, pois seu pai está sem trabalho, mas que ele 

sempre trabalhou como pedreiro, e sua mãe é “dona de casa”. Clara não sabe ao certo qual 

é o nível de escolaridade de seu pai e sua mãe.  

A jovem se descreve como extrovertida, pois “eu não consigo ficar muito parada. 

Tô mexendo no telefone, mas ao mesmo tempo que eu tô mexendo no telefone eu não 

consigo ficar sentada mexendo no telefone. Eu tenho que mexer. Aí eu tô assistindo filme, 

porque eu gosto de assistir filme. Mas aí eu tenho que assistir filme em pé, mexendo”.  

Clara tem uma relação muito boa com os amigos, que são amigos da escola e da 

igreja, inclusive Rafaela e Clara frequentam a mesma igreja. Clara toca flauta transversal há 

uns dois anos, faz parte de uma orquestra da igreja e às vezes se apresenta em teatro. “Eu 

não conseguia tocar direito. Aí meus pais pagaram uma professora pra mim e agora eu 

consigo tocar direitinho”. Quando a jovem toca, ela sente uma “sensação boa”: “você passa 

tempo com uma coisa boa”.  

Clara não sabe explicar como é ser jovem, mas o que diferencia de ser criança é que 

“você tem mais tempo livre. Igual quando você é criança se seus pais querem sair, se você 

não quer ir você meio que é obrigado a ir. Agora você não é tanto e você também tem mais 

privacidade”. Além disso, o jovem “entende mais as coisas e sabe quando a pessoa é sua 

amiga de verdade e quando a pessoa tá sendo falsa. Você se diverte mais”. “Eu acho bom, 

por exemplo, a privacidade fica mais entre os pais e você. São seus pais que mexe nas suas 

coisas, as amizades também. Agora você que escolhe”. 

Quando não está na escola, a jovem não costuma sair muito, geralmente para igreja 

ou para a casa dos avós, mas às vezes também frequenta a casa das amigas. O que Clara 

mais gosta de fazer é assistir a filmes, “porque, dependendo do filme, você se identifica 

muito com a personagem e também você aprende bastante coisa”.  

O que Clara quer ser quando for adulta é também seu maior sonho: fazer Medicina, 

porque “é um jeito de ajudar as pessoas”. Com dificuldade para falar qual é seu maior 

medo, Clara chega à conclusão de que é perder seus pais, “porque eles cuidam de mim, eles 
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são como se fossem meus melhores amigos. O que eu tenho medo eu posso conversar com 

eles que eles vão me ajudar”.  

É tanta coisa que deixa Clara triste que ela precisou refletir por um tempo. A jovem 

fica triste quando vê “que tem muita gente que tá num hospital por causa de uma doença 

que não tem cura, que pode tá igual, tipo, muita gente que tá igual na China, sofrendo com 

o coronavírus, gente que perdeu as casas igual nas enchentes que tão tendo”, porque “você 

se coloca no lugar das outras pessoas, igual quando aconteceu a quebra da barragem a gente 

sabe como é ruim perder a casa. Aí tipo, as pessoas que perderam com as enchentes... Essas 

coisas... Aí a gente fica pensando... Como que deve ser ruim pra elas”. Porém, Clara não 

pensa muito nesses fatos que se relacionam com que ela viveu, “porque tipo... Eu prefiro 

esquecer as coisas ruins e pensar na parte boa”. 

Clara cresceu em Bento Rodrigues. Viver oito anos em Bento foi “legal”, “o tempo 

que você ficou lá, tipo, sua vida foi toda lá então cê já é acostumado com aquele lugar, o 

jeito, tipo, o estilo de lá”. A relação com os/as moradores/as era “boa”, conviviam todos os 

dias juntos. Lá “você conhecia todo mundo, todo canto que você ia você conhecia alguém 

aí você conversava, aqui já é mais difícil. Você não sabe quem é essa pessoa, talvez ela tá 

aqui conversando com você, mas é com outras intenções”. 

Em Bento, Clara brincava no terreiro, na casa da avó e poucas vezes na rua, 

“gostava mais de ficar em casa. Eu não gosto muito de sair” e, “na rua, é mais brincadeira 

de bicicleta essas coisas e eu não sei andar, aí ficava mais em casa”. A jovem descreve 

Bento como um “lugar gostoso de se morar”, “porque lá era um lugar tranquilo, não tinha 

tanto perigo igual aqui tem”.  

Clara guarda uma memória “boa” de Bento, “das coisas boas que aconteceram lá”. 

Mas, “agora é saudade né? Os sentimentos são bons por saber que o tempo que eu passei lá 

foi um tempo positivo, foi um tempo bom. Muitas coisas que eu aprendi foi lá”. A jovem se 

sente “tranquila” com as perguntas, pois ela não liga muito “pra essas coisas, porque o que 

passou já passou né? Fica no passado pra mim, eu não tenho muito problema pra responder 

essas coisas”. 

A escola em Bento era uma boa escola, grande (bem maior do que a que está agora), 

mas Clara não se lembra muito bem desta escola: “assim, eu lembro um pouquinho mais o 

básico”, por exemplo “tinha salas, tinha o pátio, o refeitório, a biblioteca, a sala dos 

professores, da pedagoga, da diretora”, já a “quadra você tinha que andar um pouquinho pra 

chegar”. A jovem acredita não se lembrar muito da escola pelo fato de que ela era muito 

nova e passava “só 5 horas na escola, aí eu num reparava muito”.  
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As relações naquela escola eram boas e ela sempre se deu bem com todo mundo; 

“os professores mudaram agora, mas os alunos eram os mesmos assim que eu estudava na 

sala, ninguém da minha sala nunca tomou bomba, os meninos já, mas as meninas sempre 

foram as mesmas. Então, desde pequenininha eu tenho convívio com as mesmas pessoas”. 

Para Clara, é bom ter as mesmas colegas desde que entrou na escolinha, “porque, tipo 

assim, já conhece o estilo de cada uma. Então a gente sabe como, tipo, agir com a pessoa”, 

e por esses motivos a jovem sempre confiou nas pessoas daquela escola.  

Nesse sentido, o que Clara mais gostava na escola era de estar sempre cercada de 

quem ela conhecia e que, por passar tempo com elas, passava a conhecer melhor “e acaba 

virando amigos pra vida”. O que ela menos gostava era de “acordar cedo” e, por isso, ela 

prefere, como agora, estudar de tarde. As motivações para a jovem ir à escola era aprender 

coisas novas. Naquela escola, o que aprendeu de mais importante foi a ler e a escrever. 

Clara sempre se considerou uma “boa” aluna e, para a estudante, uma boa aluna é 

quem: “não responde as professoras, não caça briga com os alunos. Faz os deveres”. A 

estudante afirma gostar muito de conversar e acredita que seu “problema” enquanto aluna é 

este, “às vezes você não presta atenção no que tá acontecendo, começa a conversar”.  

Algumas perguntas tratam de assuntos que Clara não consegue recordar, pois ela não 

“consegue pensar como naquela época, eu tinha oito anos quando eu saí de lá. Agora eu não 

tenho, tipo, contato com lá, então eu não lembro muito bem”.  

 

4.2.2 Violações  

 

Com o rompimento da barragem de Fundão, Clara percebeu “que todo mundo ficou 

muito triste, meio que sem entender o que aconteceu muito bem. E acho que todo mundo 

ficou muito abalado com o que aconteceu”. Ela não se lembra muito dos/as adultos/as e 

daqueles primeiros dias, mas se recorda que preferia ficar mais próxima e conversando com 

seus primos. A jovem lembra que ficaram hospedados em um hotel em Mariana por uns 

oito dias enquanto seu pai e seus tios procuravam casa para morar; era necessário que 

encontrassem casas próximas para que não perdessem o contato e pudessem “ter um canto”.  

 

Assim, a minha mãe, quando aconteceu, ela já tinha um problema no joelho. Eu 

lembro que... A gente tava no hotel e minha mãe teve que ir pro hospital porque 

lá, acho que o joelho dela tinha um problema e ele virou lá, aí teve que ir pro 

hospital. E eu não vi ela chegando, porque eu tava dormindo, eu tava cansada e 

tals, mas... Ela sempre teve problema no joelho, mas depois que a barragem 

estourou acho que piorou um pouquinho (Clara, 2020). 
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 Chegar em Mariana foi estranho, afirma Clara. “A gente chegou e foi direto pro 

centro de convenções e lá a gente achou que ficaria lá por um bom tempo”. Ela ficou com 

medo ao chegar no centro de convenções, pois ela foi com seus familiares, mas sem seus 

pais.  

 

Os meus pais foram de carro porque o meu pai achou melhor não deixar o carro 

lá (em Bento) pra não ser roubado nem nada. Aí eu fiquei com medo, a gente 

chegou lá um monte de gente falando que a outra barragem tinha estourado. Meu 

medo foi de ter estourado e eles ainda estarem lá (Clara, 2020).  

 

Após a chegada no centro de convenções, ficaram por lá mais ou menos uma hora, 

segundo a jovem, e logo foram encaminhados/as para os hotéis, “e aí a gente ficou mais à 

vontade”.  

 Clara relata que, no primeiro dia no hotel, ela dormiu muito: “acho que é por causa 

que eu tava cansada, praticamente foi um dia quase inteiro sem dormir. Dormindo assim, 

picado porque ficava preocupado. Acho que acordaram a gente 4 horas pra gente poder vir 

pra Mariana”.  

 

Aí fui me soltar no segundo dia quando eu descobri que uma prima e uma tia 

minha estavam no mesmo hotel que eu. Aí eu aproveitei que eu sou muito 

próxima... Eu tenho um primo que eu sou muito próxima, ele é um pouquinho 

mais velho que eu... Aí, eu descobri que ele tava no mesmo hotel que eu, ai eu fui 

me soltando (Clara, 2020).  

  

A jovem diz que agora já se “acostumou” a morar em Mariana. Clara relaciona 

como um dos principais fatores para essa adaptação o fato de ela ter se dedicado a aprender 

a tocar flauta. Tocar o instrumento e participar da orquestra fez com que ela passasse mais 

tempo na igreja e essa foi uma das formas pelas quais ela se “adaptou”. “Eu falei na última 

vez, eu toco instrumento então quando a barragem estourou, meu pai, tipo, a gente foi pra 

igreja que a gente tá hoje e o meio que eu me distraí foi esse, né? Eu toco instrumento”. A 

jovem Clara percebe que a igreja foi importante em todo esse processo, pois algumas 

pessoas do seu atual círculo de amizade são da igreja. “Porque agora eu conheci tipo 

bastante pessoas que eu sou bem mais próxima do que tipo talvez eu estaria das pessoas do 

Bento, tem uma menina que eu sou muito próxima”.  

 A jovem “gosta” de morar na cidade de Mariana, “porque aqui eu conheci muita 

gente nova e aqui tem mais coisas por perto, tipo o hospital aqui é mais perto, as lojas 

também são mais perto”. Ela considera o bairro em que mora “bom e tranquilo”. Assim, 

Clara acredita que não mudou muitas coisas, “só as pessoas mesmo que eu comecei a 
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conviver com outras”. “Eu fiz várias amizades, tanto na rua, algumas pessoas no bairro”, 

mas não tantas, pois “eu sou mais caseira”, “eu tenho vergonha, não sou muito de falar com 

as pessoas”. “Assim, quando eu conheço a pessoa eu sou meio difícil de me abrir depois eu 

vou soltando aos poucos”.  

Para ela, morar em Mariana é praticamente a mesma coisa que em Bento. “Eu faço 

muitas coisas que eu fazia lá, normalmente. Só que tipo, não faço as mesmas coisas porque 

a idade mudou bastante”. A jovem considera que modificou a forma de falar e de se 

comportar e acredita ser por causa da idade, por exemplo: “Eu usava muito o cabelo preso, 

hoje já não consigo” e o uso de gírias, que “eu falava menos do que eu falo hoje”. 

Porém, ela considera que o que mais mudou foi que “cada um foi morar num lugar 

diferente e só encontram na escola quando tem uma alguma reunião importante”. “[...] 

antes cê via todo mundo, todo dia cê ia pra escola e encontrava com as pessoas. Não só na 

escola como fora da escola. Hoje não dá pra se encontrar fora porque cada um mora num 

lugar diferente, meio longe”. Além disso, por ser uma cidade maior e, portanto, não 

conhecer todo mundo, “acaba que fica um pouco mais perigoso”, afirma a jovem. O maior 

desafio em meio a tudo isso, de acordo com Clara, “foi saber que cê vai deixar uma boa 

parte da sua vida pra trás, você vai deixar um lugar onde você cresceu durante oito anos pra 

trás”.  

A relação com o restante da população de Mariana nem sempre foi assim. “Foi 

transformando. Até como eu falei, eu sou muito tímida. Não sou muito de conversar, às 

vezes tentam puxar papo comigo e eu prefiro ficar mais na minha, mas depois eu fui me 

soltando”. A jovem responsabiliza esse fato ao seu jeito próprio e não, necessariamente, às 

outras pessoas.  

Clara afirma não ter sofrido preconceito quando chegou em Mariana, porém sua tia 

sofreu uma vez: “Falou que a culpa de Mariana tá do jeito que tá é por causa do Bento, que 

se a barragem tivesse estourado, tinha que ter estourado toda porque todo mundo tinha que 

ter morrido”. Depois, a jovem complementa: “só na escola do Rosário que já tiveram muito 

preconceito”. Na escola, “eles falavam que a gente tinha que ter morrido, falavam que a 

gente tinha que ter morrido, falavam que a gente não devia tá morando aqui, falavam muita 

coisa”.  

 

A gente sofreu muito por causa disso. Minha prima e uma amiga minha que 

estudam na mesma sala que eu, eles fizeram uma coisa pra gente e chamou o 

pessoal de lá. A minha sala toda, ninguém quis participar porque a gente chegou 

lá é... Eles... Os meninos começaram a olhar pra gente com um jeito estranho. 

Eles chegaram perto da minha prima e falou com ela que ela não deveria... Tá... 
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Não deveria nem tá viva, nem deveria tá lá. Ai isso, tipo, abalou todo mundo da 

sala, ninguém conseguiu mais ficar (Clara, 2020).  

  

A estudante achava ruins essas situações, pois ela entendia que estava lá para 

aprender e não para sofrer aquilo. “Assim, não sei se a escola de lá fez alguma coisa. A 

diretora daqui achou melhor tirar a gente de lá. Por isso que a gente achou melhor vim pra 

escola aqui”.  

 

4.2.3 Instituição Uatu Ererré 

 

 Inicialmente, Clara não sabe ao certo há quanto tempo estuda nesta escola, “acho 

que desde 2017”. A estudante considera a instituição “boa”, “os professores são muito 

bons, a diretora também é muito boa”. Ela acha “interessante e importante”, porque “alguns 

professores conversam muito com a gente sobre nossa vida fora da escola procuram saber 

mais sobre a gente”, “eles passam dever, mas conversam com a gente pra saber como é que 

tá o dia”. “É bom ter diálogo entre professores e alunos”, complementa.  

 Outo ponto levantado pela estudante é que ela considera a escola muito colorida, 

“parece uma creche”, “cada pilastra é de uma cor, parece coisa pra criança”. Além disso, a 

ela acha que as salas são muito pequenas, “mas é provisório, né? Até construir o novo 

Bento”. O que a jovem mais gosta na escola é “passar o tempo com os amigos, com os 

professores”, gosta da disciplina de História e não gosta de escrever.  

 A estudante considera que o que aprendeu de mais importante nessa escola foi sobre 

os lugares do Brasil, as regiões, “o Brasil em si em Geografia”, e isso é importante “porque 

você conhece mais o seu país. Você conhece mais as cidades onde tem as coisas, ou o lugar 

que você mora” e “pra gente saber a cultura das pessoas... A gente sabe se alguém chegar 

pra gente e perguntar: Ah, onde fica tal estado? Você sabe informar”.  

Clara acha “legal” fazer parte da escola, “aqui a gente já conhece todo mundo”. As 

relações nessa entre os/as estudantes, professores/as, funcionário/as e diretora, para ela, são 

boas. A jovem confia nas pessoas porque ela já as conhece há algum tempo, já que sempre 

estudou com as mesmas pessoas, “então tem bastante confiança, igual eu... Estudo com a 

minha prima. A gente passa bastante tempo junto”. 

Clara se considera uma boa aluna, “porque dentro da sala eu converso, mas os 

deveres eu entrego em dia, faço o dever de casa” e porque tem uma boa relação com os/as 

professores/as e com os/as alunos/as. “Quando a gente veio pra cá, eu tava formando no 5º 

ano. Aí o que mais me marcou foi ter que dividir os horários”, “cada horário um professor. 
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Ter que decorar nove nomes diferentes” e “cada hora uma matéria diferente”. Além disso, 

quando a jovem chegou nesta escola, ela sentiu que teria mais liberdade. 

 

Acho que foi saber que, tipo assim, a escola ia ser só nossa. Não ia ter que dividir 

uma escola com outras pessoas e... A gente ia ter mais liberdade pra… A gente ia 

ter mais liberdade aqui. Porque lá, a gente... Os meninos falavam coisas ruins 

com a gente e era ruim dividir a escola porque você passava... Ia beber água, por 

exemplo, os meninos de lá já olhavam meio estranho. Porque aqui seria um lugar 

só nosso. Aqui seria um... Espaço só pra gente. Como... Se fosse a escola do 

Bento, uma escola só pra… Só pros alunos que eram do Bento, as pessoas que já 

têm um costume. Não dividir a escola com as outras pessoas. Teve uma época 

que as professoras tavam tendo que... Tavam pedindo... Tava tipo, duas pessoas 

indo beber água junta pra caso acontecer alguma coisa tinha duas (Clara, 2020).  

 

*** 

 

Clara considerou que estava tudo partindo “praticamente do zero em sua vida”, por 

começar em um novo lugar e em uma nova escola após o desastre. Sobre os fatos e 

momentos que marcaram a trajetória de Clara, ela diz não se lembrar muito das coisas 

porque ela era “muito nova”: “eu não tenho muita lembrança... Eu tenho bastante 

lembrança de lá, mas igual eu falei, tenho mais lembranças boas”. Para a estudante, retomar 

os estudos após o rompimento da barragem foi “mais ou menos [difícil]. Até porque a gente 

já voltou num período mais difícil né? Voltou num outro nível da escola. E foi difícil 

também na do Rosário por conta de tudo que tava acontecendo ai o começo dessa escola 

aqui já foi melhor”.  

Hoje, Clara não tem “muito contato com as pessoas que eram de lá [Bento]”, apenas 

“com o pessoal da escola”, isto é, ela e a família não costumam encontrar com as outras 

pessoas de Bento fora da escola. A jovem entende que, em meio a tantas transformações “o 

que mais mudou foi a minha personalidade aqui. Eu cresci bastante, eu saí de lá eu era bem 

novinha”. Clara saiu de Bento uma criança e agora é uma adolescente.  

 Clara vai à escola para “aprender, pra poder passar um tempo com os amigos, tipo 

assim, só”. Além da escola, a estudante também conta com a ajuda de sua mãe e seu pai nos 

estudos e deveres de casa. Sua mãe não tinha o costume de ir à escola, pois trabalhava, mas, 

como agora apenas seu pai trabalha, sua mãe vai às reuniões da escola. Clara compreende a 

escola como um lugar que:  

 

[...] ensina muita coisa pra gente, tanto coisas boas tanto coisas que a gente vai 

levar pra vida, como matemática. A gente aprende hoje pra gente poder colocar 

em prática. Como, por exemplo, você vai fazer uma conta de quantos remédios 

precisa tomar. Aí você tem que saber quantos ml que tem. Que igual, hoje em dia 
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a gente precisa também, mas no futuro a gente vai precisar mais que hoje (Clara, 

2020).  

 

As motivações que Clara encontrava para ir à escola sempre foram as mesmas. “É a 

mesma porque desde pequenininha eu sei que a escola é boa pra nos ensinar, pra gente 

aprender coisas novas e igual eu falei na última aula, pra gente aprender: igual aqui na 

escola a gente aprende a ler, a escrever”. Da mesma forma, possui uma relação semelhante 

com a instituição escolar, uma relação boa, de sempre ter se dado bem com todos, como ela 

mesmo descreve. Suas motivações e as relações sociais no interior da instituição escolar 

não foram alteradas.  

Em vários momentos da conversa, Clara deixou evidente que não se recordava de 

muitas coisas, pois era uma criança. Assim, a jovem percebe que grande parte das 

transformações em sua vida são principalmente decorrentes da idade e relacionadas à 

mudança de série escolar. Na vida da jovem, os/as amigos/as permaneceram e 

acrescentaram-se alguns novos que ela conheceu na igreja.  

Entretanto, isso também não significa que foram mudanças superficiais ao chegar 

em Mariana. A jovem enfrentou situações segregativas e de falta de liberdade na primeira 

escola em que estudou na cidade. Além disso, as pessoas com quem convivia diariamente 

em Bento não moram mais próximas e, portanto, afastaram-se. Neste processo de 

reconstruções, um dos principais fatores esteve relacionado com o fato de se dedicar a 

aprender a tocar flauta transversal e fazer parte de uma orquestra.  

A jovem comentou sobre as expectativas com a futura escola, a qual será a “escola 

definitiva” e pensa ser “uma nova aventura”, “tipo, um novo começo. Igual, o ano que vem 

eu já vou formar, já vou pro nono ano, ai já é praticamente um novo começo, vou pro 

primeiro ano já”. A jovem Clara de 13 anos percebe a sua história marcada por “novos 

começos” e é dessa forma que ela lida com os desafios: “eu sou de boa com mudanças”. 

  

4.3 Diretora 

 

A primeira entrevista aconteceu no dia 24 de novembro de 2020 e durou cerca de 1h 

e 20 minutos. Cheguei por volta das 9 horas na escola, subi as escadas e fui direto para a 

sala da direção. Inicialmente, conversamos sobre a escola em tempos de pandemia e como 

estava a situação das aulas em formato remoto nesse momento. A diretora afirmou que o 

trabalho estava mais intenso devido às novas demandas as quais a instituição deveria 

atender.  
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A entrevista foi interrompida nove vezes por conta das atividades que necessitavam 

do parecer da diretora: carregamento de material, assinatura de estágio, professores e as 

atividades do ensino remoto etc. Nesse contexto atípico, diversos foram os motivos que 

justificam os atrasos que tivemos para conseguir a realização das entrevistas. Assim, para o 

primeiro dia de entrevista, obedecendo às normas de segurança, usei álcool em gel ao 

chegar e deixar o local, também usávamos máscaras e mantínhamos uma distância de 

segurança.  

A segunda entrevista aconteceu no dia 11 de dezembro de 2020. Não foi possível 

realizar de forma presencial devido à indisponibilidade da entrevistada. Portanto, 

realizamos a conversa de forma remota pelo Google Meet, com duração aproximada de 1h 

e 20 min, atendendo também às normas de segurança estabelecidas.  

 

4.3.1 Existências  

 

A entrevistada está na direção da Escola Municipal de Bento Rodrigues desde 2013, 

tem 37 anos, possui graduação em Pedagogia e pós-graduação em Gestão Escolar. A 

diretora conta que a escola de Bento era reconhecida como a “escola dos painéis”, “todas as 

pessoas que passavam por lá percebiam que os painéis eram sempre atualizados de acordo 

com datas comemorativas”. O prédio da instituição era “recém-reformado e muito bonito”, 

“uma das escolas mais bonitas de Mariana e ela tinha esse diferencial de assim de ter muito 

espaço de recreação, e os meninos adoravam a escola”. Para ela, depois de sua casa, aquele 

era “o melhor lugar”.  

A “escola sempre foi um referencial para a comunidade de Bento”, “todo mundo a 

acessava para tudo, seja para tirar dúvidas com professores ou até mesmo para tratar de 

questões pessoais. Se fosse fazer uma festa, a comunidade queria a escola envolvida. Os 

moradores de lá sempre tiveram essa visão em relação à escola”. Além das festas, a 

instituição também abarcava as campanhas de vacinações e de votação.  

De acordo com a diretora, a discussão da mineração era pautada pela escola de 

acordo com a matéria, com os conteúdos e com as habilidades que deveriam ser 

trabalhadas, “além dos projetos que os professores faziam para conscientizar os alunos e 

desenvolver o senso crítico da percepção dos danos, pois a sociedade não está acostumada a 

pensar nos impactos de uma mineração”.  
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As pessoas não têm muito essa consciência, então, às vezes trabalha de uma 

forma bem superficial, né? Sem entrar muito no assunto, assim, de tentar, é, 

explorar muito o assunto porque foge um pouco da percepção das pessoas, né? As 

pessoas não têm esse costume, esse hábito de fazer essa reflexão sobre o que é 

bom e o que é ruim (Diretora, 2020). 

 

A população de Bento tinha a noção do risco, mas “jamais passou pela cabeça” 

deles/as que seria nessas “proporções”, “desse nível”, “porque imagina cê correr um risco 

desse, e eu imaginava uma coisa mais simples, todo mundo né, cê não tinha ideia que seria 

tão forte assim, de destruir tudo”. “A dimensão do que seria ninguém tinha noção”. As 

pessoas achavam que “era bem mais simples, que daria pra ficar em cima de uma laje”, 

“uma coisa assim que que ia passar, mas não ia passar ia levar todo mundo”. A atingida 

relembra de quando ela era criança e disseram que uma das barragens iria se romper. Ela e 

a família colocaram as coisas no carro e foram para o alto do morro – “e nós ficamos lá o 

dia inteiro dentro do carro esperando, aí não deu nada e voltamos pra casa”.  

As informações que a comunidade tinha sobre o risco das barragens vinham de 

conversas informais com as pessoas que trabalhavam lá dentro, mas nunca de forma 

institucional. “Mas aí a gente apertava a Samarco, apertava a Vale, fazemos reunião de 

associação, enchia sabe, toda vez que fazia reunião dentro da escola enchia, a comunidade 

tinha esse interesse de saber realmente”. 

 

É, pra gente saber, né, a gente falava com eles “é verdade? Corre esse risco?”. 

Eles falavam: “gente, não acredita, não tem nada disso, nossas barragens são isso 

e isso e isso, tá monitorada”, sabe e só pra inglês vê. Igual, eles tinham lá um 

medidor de poeira, eles colocaram um medidor de poeira dentro do Bento. Ô 

gente, mas todo mundo passava mal, sabe, todo mundo. Só que o medidor 

apontava que tava tudo ok, o tanto de poeira que chegava na gente não causava 

mal nenhum, mas todo mundo apresentando problema de saúde por causa de 

poeira, né? [...] Então, assim, tinha o medidor e às vezes eles geravam um 

relatório e mostravam pra gente que tava tudo ok, mas tava tudo ok porque o 

medidor foi colocado lá pra apontar tudo ok, né? Que a gente sabe isso, né? Mas 

nunca, nunca, nunca. Teve uma vez bem assim, próximo da época do 

rompimento, eles começaram a comprar, a oferecer dinheiro pras pessoas que 

tinha o terreno maior (Diretora, 2020). 

 

A comunidade de Bento começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada, “a 

gente até pensou ‘será que eles tão fazendo uma barragem na parte de baixo do Bento?’”. 

Além disso, as mineradoras sempre contratavam empresas que faziam questionários 

socioeconômicos com todas as casas de Bento. “Eles sabiam tudo que todas as famílias 

possuíam” “e isso tudo gerava um desconforto na gente. Pra que isso, né? Por que tá 

fazendo esse levantamento? E no final ainda tirava uma foto da fachada da casa da gente”.  
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A moradora e atingida de Bento sempre teve uma percepção crítica em relação à 

mineração e nunca a viu como “algo bom”. Ela lembra como, desde pequena, já ficava 

nervosa de saber que os rios estavam sujos, “mas a gente sabe que não é a chuva que causa 

aquilo ali, aquela sujeira toda do rio”. Porém, ela também compreende a necessidade da 

atividade, principalmente por causa da geração de empregos e porque a economia da cidade 

gira em torno dela. Entretanto, deveria ter uma maior fiscalização, uma vez que “eles 

burlam as leis”. “Tudo no papel é lindo e maravilhoso”, mas, “na prática, eles não 

cumprem, e isso traz muitos danos para o meio ambiente, para as pessoas que moram nos 

entornos das barragens. É necessário que sejam feitas com responsabilidade social e 

ambiental”.  

 

4.3.2 Violações  

 

A atingida descreve a cena do rompimento da barragem de Fundão como uma cena 

forte em que se imaginava o pior: foi um “salve-se quem puder”. “Só não foi pior por causa 

da mão de Deus e que Deus fez aquela lama fazer aquele percurso, porque se ela tivesse 

vindo direto no caminho, ninguém tinha sobrevivido”. Ninguém teve tempo de nada, nem 

de pensar em nada, de reunir a família e isso aumentou ainda mais o desespero de todo 

mundo.  

 

Ninguém foi avisado nada, foi a percepção de todo mundo mesmo por causa da 

poeira que tava subindo e o barulho que tava vindo, sabe, o barulho é como um 

helicóptero pousando mesmo assim sabe? Então aí todo mundo assustou e todo 

mundo fez o que o que Deus aquela hora permitiu que fizesse, né, que era correr e 

ir pro lugar certo, porque, assim, não dava tempo não, o tempo que meu marido 

me chamou e que eu entrei na escola de novo, eu fui no portão e atendi ele, ele 

me falou, que eu voltei na escola, que eu saí de novo no portão eu já vi a lama 

(Diretora, 2020). 

 

A Samarco está voltando a operar, mas “nós voltamos pra nossa casa? A gente tá 

sem casa até hoje”; se durante cinco anos conseguiram só desenhar a casa, imagina para 

construir. Ninguém condenado e esse tempo todo os/as atingidos/as fora de casa. Além 

disso, as mudanças de casas na cidade têm acontecido com frequência com os/as 

moradores/as de Bento e de Paracatu. “A pessoa mobília a casa, porque o que a Samarco 

não dá mobília a casa, de jeito nenhum, o que a Renova dá não mobília uma casa assim. Só 

uma cama de casal, um fogão, não é uma mobília de casa mesmo. Então cê vai lá compra 

pra adaptar seu espaço”, e depois de alguns meses a pessoa pede a casa de volta e aí muitos 
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precisam desfazer dos móveis. “Então não é a mesma coisa né? Que ter a sua casa. Então, 

assim, às vezes a pessoa pensa assim ‘não tá desabrigado’, mas é um sentimento tão ruim, 

porque não é seu, sabe, não é seu. Não é a mesma coisa cê pagar um aluguel, não é”. 

 

Então assim, aí que virou aquela disputa, sabe? A Renova oferece tanto, a Vale 

oferece tanto e aí acaba te tirando da casa porque a Vale comprou pra outros 

atingidos. Sabe, aquela confusão que não tem fim. E parece que o negócio não 

tem fim (Diretora, 2020).  

 

Outra dificuldade apresentada pela diretora é a de morar perto dos familiares, “não 

posso ir pra algum bairro tão distante e as pessoas não entendem isso”, “sua vida não era 

isso. Então a gente tenta manter, mas não é fácil, aí só quem tá ali vivendo aquilo é que 

sabe. A gente recebe muitas críticas, o pessoal fica com preconceito, mas eles não tão 

vivendo essa vida que nós estamos vivendo”. 

  

Então, assim, cada família tá num pé nesse processo [da indenização], né? Cada 

família, porque, é tem assessoria técnica que deu essa assistência pras famílias, e 

aí tem alguns dossiês ainda que estão sendo elaborados [...]. Só que sua vida tá 

toda na mão do outro, né, porque são critérios totalmente desiguais, né? Eles 

usam critérios, assim, nada a ver, nada a ver mesmo, porque quando cê pega, por 

exemplo, eles avaliam em cem mil reais por pessoa, é... Quem não mora mais lá, 

né, teve que correr no dia, teve esse susto todo, né, cem mil reais. Aí quem nem 

morava lá, cem mil reais, quem nasceu depois disso, cem mil reais, sabe, quem 

morava ganha casa, quem casou aqui ganha casa. Então, cê não vê critério 

nenhum, assim, justo das pessoas, né, porque não é justo. Eu, por exemplo, eu 

não acho justo uma pessoa que teve contato com a lama, igual uma prima minha, 

que a lama pegou ela dentro da casa dela, ela engoliu lama, aí ela quase morreu, 

foi resgatada por helicóptero. Eu não acho que ela tinha que ganhar cem mil, 

sabe? Ou eu ganharia menos, né, ou ela bem mais, porque olha o risco que ela 

correu, muito maior que o meu, né, e aí não. Então assim, tá tudo assim 

bagunçado (Diretora, 2020).  

 

A moradora de Bento não consegue entender o porquê dessa dificuldade para saber 

o valor de indenização, “sendo que eles tinham na palma da mão todas essas informações” 

de acordo com a última consultoria que havia sido realizada. “Pode pegar o relatório, vocês 

não fizeram um relatório em 2014, um questionário socioeconômico? Cê sabe a vida de 

todo mundo do Bento, o quê que tinha, o quê que não tinha”.  

 

Por exemplo, os professores que estavam lá e as pessoas que estavam lá 

trabalhando dentro do Bento, eles ofereceram 20, 25 mil. Pegar ou largar. Com a 

Renova é assim, ou você pega ou... Que não existe uma contraproposta. Não 

existe diálogo. Pra todo mundo que recusou a proposta da Renova até hoje não 

recebeu uma contraproposta (Diretora, 2020). 
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 A família da entrevistada foi uma das primeiras a serem indenizadas, pois pagaram 

um advogado particular e entraram com um processo, e não contaram com a assessoria do 

Caritas. Mas as propostas já estão previamente definidas, não existe personalização. 

Independente de advogado ou Caritas, é esse o valor. “Aquele tanto de papel, entregando a 

gente aquele tanto de papel. Tudo bobagem!”.  

A diretora também relata os “preconceitos” sofridos na cidade de Mariana pelas 

pessoas atingidas. Primeiro, existe a ideia de que os/as atingidos/as nem trabalham mais e 

vivem apenas das indenizações. “As pessoas continuam trabalhando. As pessoas tão 

buscando melhorias pra vida. Então, assim, eles têm esse preconceito assim de que 

ninguém trabalha mais, todo mundo tá com a vida feita”. Segundo, há o pensamento de que 

os atingidos fazem muita “bagunça em suas casas” e por isso as pessoas não querem morar 

por perto.  

Segundo a diretora, a instituição escolar sempre dispôs de uma relação com a 

Samarco. Sempre tinham os “funcionários do diálogo”, “eles vinham na escola, ofereciam 

programas, projetos pra escola, pra comunidade por questões internas da empresa. Mas 

assim eu sempre tive um bom relacionamento com eles em relação a isso assim, nunca tive 

problema” com ninguém da Samarco. A atingida sabe que “tem um lá, um, dois, três que 

realmente é o responsável”, aqueles que assinavam, aqueles que conferiam a autorização. 

  

Esses aí, assim, eu acho que eles... Nossa... Começa a pedir perdão agora porque 

a vida é um sopro pra dar tempo de ser perdoado, porque não é, assim, é muito 

desumano. Né, cê pensar assim, cê pode matar uma comunidade inteira, é com 

isso e não tá nem aí. E aí cê vê aí também era pra ter acontecido de novo? Não 

era pra ter acontecido de novo, né? Aí acontece com Brumadinho, na proporção 

muito pior em relação á vidas, né? (Diretora, 2020).  

 

A atingida conta que sempre soube “separar muito as coisas”, mas que, “às vezes, 

dá uma revolta muito grande pensar que a empresa sabia do risco, do que poderia acontecer 

e mesmo assim deixar acontecer”. “Foram 19 vidas. 19 vidas. 19 famílias destruídas. Então, 

“quem sabia do risco e assinava as liberações não é um ser humano. É muita maldade, é 

muito querer ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro e nem se importar com a vida humana”. 

Para a moradora de Bento, diretora da escola e atingida pelo rompimento da 

barragem, foi muito difícil perder aquela escola; “eu sempre tenho a minha casa e a escola, 

sabe, a escola é a extensão da minha casa. Porque, assim, é onde eu fico boa parte do meu 

tempo”. Ela também estudou e exerceu diversas funções na instituição quando mais jovem. 
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Então assim, sempre trabalhei na escola, então, assim, pra mim foi um choque 

muito grande, assim, perder a escola. Eu acho que foi, assim, eu estava no lugar 

que deveria estar na época do rompimento da barragem, que era a escola, eu tinha 

passado na minha casa e depois fui pra escola normal, igual eu fazia todos os 

dias. E é um lugar, assim, que eu sempre gostei de estar, sabe, com o pessoal da 

escola, e a escola do Bento é aquela escola que acolhia a comunidade, a escola 

que abria em finais de semana e abria depois das 17 [horas] [...]. Então assim, eu 

ficava na escola praticamente todos os dias da semana, eu sempre tava lá, né, de 

domingo a domingo sempre indo na escola (Diretora, 2020). 

 

Em Mariana, após uma semana do desastre, os/as estudantes voltaram às aulas. A 

diretora considerou válido não estender o afastamento dos/as estudantes da escola, achava 

que valia a pena tentar, apesar de pensar que os estudantes não iriam querer voltar naquele 

momento.  

 

Mas foi muito bom pra eles, os ônibus pegavam nas pensões, nos hotéis, os 

ônibus passavam e pegavam. Foi bom pra eles rever os amigos. Como cada turma 

ficava num canto, aí na escola reunia. Aí era um encontrão de todo mundo, rever 

professor, distrair um pouco, e deu muito certo. Só que depois eles foram 

perdendo o interesse (Diretora, 2020).  

 

A diretora explica como foi a organização da escola nesse primeiro momento: em 

2015, eram três escolas funcionando em um mesmo espaço físico. “Não era uma única 

diretora comandando todas as turmas. Mas aí, a gente tinha que compartilhar a sala de 

professores, tinha que compartilhar a mesma sala de aula”. Em 2016, o prédio atendia pela 

manhã os estudantes do Dom Luciano, e os de Bento à tarde – os de Paracatu já haviam 

conseguido um prédio. A maioria dos professores da escola de Bento eram e são efetivos, o 

que contribuiu para a organização da escola. Os que eram contratados tiveram que se 

reorganizarem ou acabaram deixaram a instituição.  

Naquele espaço físico, a diretora não se sentia “segura”, pois era muito grande e 

aberto. “Então não precisava de um espaço daquele tamanho, sendo que os meninos não 

podiam brincar na quadra, os meninos não podiam acessar a biblioteca, os meninos não 

podiam nada. Então, se lá era só sala de aula, então por que não podia alugar outro lugar?”. 

 

Assim deu pra ficar, a gente sempre tentou ser parceiro, amigo do pessoal de lá, 

tanto na secretaria, nós equipe diretiva com as meninas de lá, as professoras daqui 

com as professoras de lá trocando ideias, né? Mas nunca houve um 

relacionamento dos alunos, aluno com aluno nunca. Eu acho que eles têm mais 

dificuldade disso de relacionar assim, né? Porque vê assim, eu já tenho meus 

amiguinhos aqui, então eu não preciso de interagir com outros (Diretora, 2020). 
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 Nessa escola, alguns fatos causaram desconfortos. Segundo a diretora, há coisas que 

poderiam ter sido evitadas para não criar tanta confusão na época, tanto atrito, coisas sem 

necessidade e que acabaram atrapalhando as relações. 

 

Por mais que os meninos precisavam desse acolhimento, de tudo isso, de se sentir 

assim “olha, alguém se importa com você”, né? Tudo isso vai passar, mas ao 

mesmo tempo criava essa rixa com outra comunidade, porque só os do Bento 

tinha que ficar recebendo tudo? Bento e Paracatu. Teve um dia que um 

helicóptero baixou lá com Papai Noel sem ninguém saber de nada. Cheio de 

presentes, cheio de panetone, sabe? E não comunicou com ninguém (Diretora, 

2020). 

 

 Por exemplo, só os alunos de Bento e Paracatu recebiam as doações. Existia o polo 

receptor no centro de convenções ao qual só as pessoas atingidas tinham acesso. “Então, 

quando os atingidos entravam ali, os voluntários que trabalhavam ali dentro distribuindo 

que tinha noção do que tava chegando. Agora lá não, chegava e os menino viam tudo o 

tempo inteiro”.  

 

Chegou ao ponto de uma pedagoga do Dom Luciano falar com a gente que um 

menino na sala de aula ele falou “eu queria ser atingido agora” porque olha o que 

os meninos estão tendo, né? Eles só estavam vendo a recompensa de ter sido 

atingido, na inocência dele, porque ele via as coisas boas em ser atingido, né? 

Mas pra ele o melhor era isso, ninguém tinha morrido mesmo, no caso, os que 

tavam lá no Dom Luciano não tinham morrido, então pra eles tava ótimo, tava só 

ganhando coisas (Diretora, 2020). 

 

Para a diretora, episódios como esses eram totalmente compreensíveis, pois “gera 

um pouco de ciúme porque lá é uma comunidade carente, os meninos vão pra escola de 

chinelo de dedo. Então eles estavam vendo os meninos tudo bem acolhido”. A diretora 

precisou solicitar à Renova uma segurança para o prédio, “lá é muito aberto, quando a 

gente assusta o povo já tá chegando, causa confusão, sem avisar, o pessoal chegava aí de 

repente abria a van e ‘poom’, e já chegava aqueles palhaços, já chegava aquele povo todo 

vestido, sem comunicação prévia, nenhuma”.  

“Aí então gerou um pouco de conflito sim, aí às vezes umas mentiras que saíam na 

mídia de que os meninos estavam comendo uma merenda diferente, isso é mentira, a nossa 

merenda era igual a de todo mundo”. Vários fatos dificultaram o relacionamento entre a 

escola Dom Luciano e a escola do Bento, uma vez que também atrapalhava os estudos dos 

outros estudantes. “É compreensível, eu não faço apontamentos nenhum. Eu acho assim, 

são ações externas, de pessoas que estão vindo de outras cidades, de outro estado que 

causou a maior parte dos atritos e das confusões”.  
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No mesmo ano, em 2015, a direção da escola já se mobilizava na intenção de alugar 

um outro espaço. Em diálogo com a Samarco, já afirmavam que “não ficariam no Dom 

Luciano o tempo inteiro até a reconstrução de Bento”, pois sabiam que demandaria tempo. 

Os estudantes foram perdendo o interesse e passaram a não querer mais frequentar a escola 

(“não era a escola que eles queriam”, era uma “escola muito grande”, “não era colorida 

como tinham costume” e possuía “alguns conflitos internos”). Em 2016, o índice de faltas 

subiu muito, mas a escola continuou funcionando, apenas no turno da tarde, no mesmo 

espaço.  

 

Imagina uma pedagoga e uma diretora dando conta de 11 turmas ao mesmo 

tempo. Cada uma com sua especificidade, né? Olha a Educação Infantil, olha o 

que é Fundamental I, olha o que é Fundamental II, né? Então, é uma loucura. 

Sem espaço direito, sem biblioteca, sem sala direito pra professor, sem nada, né? 

Então, assim, foi um ano bem sofrido, mas a gente tava buscando pelo imóvel, 

né? (Diretora, 2020). 

 

4.3.3 Instituição Uatu Ererré 

 

De início, os/as estudantes não se adaptaram à mudança de uma escola pequena, do 

campo, para uma escola muito maior e na cidade. No final de 2016, encontraram o espaço 

em que estão agora, mas “ainda não tinha a parte de acabamento pronta”. A Samarco havia 

afirmado que estaria pronta para começo do ano letivo em 2017, porém apenas em maio de 

daquele ano conseguiram organizar o espaço para receber os/as estudantes. 

 

Então, eu sabia que era melhor arrumar um lugar menorzinho, né? E que ficasse 

com a nossa cara, né? Que os meninos já iam gostar mais. Aqui eles não faltam, 

eles já gostam de vir pra cá. Quando inaugurou aqui, nossa, a farra deles, a festa 

deles. Que eles gostam tanto daqui, sabe? [...] então, assim, mesmo estando aqui, 

sempre tá em obra, porque sempre a gente precisa adaptar o espaço pra melhorar, 

porque tá demorando tanto pra reassentar, então tem que tentar melhorar aqui, 

né? Então sempre tem obra aqui, mas eles gostam muito daqui (Diretora, 2020).  

 

Mesmo com todas as transformações na vida das crianças e dos jovens, a diretora 

considera que o deslocamento de Bento para a cidade de Mariana “não afetou o processo 

educativo” de tais estudantes, uma vez que a própria escola, em seu interior, conseguiu 

“contornar a situação”. As situações relacionadas ao processo educativo são as mesmas que 

aconteciam na comunidade no que se refere aos/às alunos/as que já necessitavam de uma 

atenção diferenciada “por questões do núcleo familiar”.  
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Para ela, os/as estudantes se encontram nessa escola e sentem-se “acolhidos”. A 

instituição faz de tudo, com sensibilidade, para suprir todas as necessidades que eles/as 

possuem.  

 

Vou te dar um exemplo: mesmo com o rompimento da barragem, nossos alunos 

continuaram fazendo avaliação padronizada, então a mesma prova que é dada na 

nossa escola, é dada em toda a rede municipal. Então isso prova que os alunos 

não tiveram nenhum prejuízo em relação ao rompimento da barragem, se for 

relacionar aos conteúdos, né? Que são trabalhados no dia-a-dia na sala de aula, 

porque eles dão conta de fazer a prova. Não vem uma prova específica pra eles 

levando em consideração o que eles passaram. Então, só deles fazerem as provas, 

né? Essas do Governo Federal, eles se saem tão bem assim como saiam lá na 

comunidade. Então isso prova, assim, que não teve prejuízos da aprendizagem 

deles na escola (Diretora, 2020).  

 

Todavia, a diretora considera que mudou a relação dos pais com a instituição 

escolar. Em sua grande maioria, “os pais continuam participativos e levam muito a sério 

essa questão da escola para seus filhos, mas agora a instituição já não é uma referência para 

eles”, diferente da realidade de Bento. A escola não tem mais os festejos que costumava ter, 

não tem mais festa junina, não tem a festa do padroeiro. “A comunidade em peso não 

participa mais dos eventos que a escola oferece”, apenas “um grupo menor que quer manter 

a tradição, a cultura”.   

“Tudo foi se perdendo”. Tudo o que a escola tinha como referência para a 

comunidade foi se perdendo, no sentido que agora ela não é mais tão “acionada” como era 

no distrito, não recorrem à escola o tempo inteiro como recorriam em Bento Rodrigues. 

“Desde quando a gente mudou pra cá, ninguém pediu a escola emprestada pra nada, né, 

nem pra uma reunião, pra nada mais igual era antes”.  

Em relação aos/às estudantes com dificuldades de aprendizagem, classificados/as 

como público-alvo da educação especial, a diretora considera que “não houve mudanças 

prejudiciais”. Ao contrário, estar na cidade possibilitou “um grupo de alunos até pequeno” 

a usufruir dos recursos. Segundo ela, “foi um ganho estar na sede”, pois permite que 

esses/as alunos/as que “têm um pouco de dificuldade em relação à aprendizagem 

frequentem a sala de recursos”. “A Secretaria Municipal de Educação disponibilizava 

transporte para quem era da zona rural frequentar a sala de recursos na cidade, mas existia 

muita resistência dos pais em deixar seus filhos sair do distrito para fazer aula na cidade 

duas vezes na semana”.  

São quatro alunos que apresentam dificuldade. Dois deles passaram por avaliação 

médica “porque os pais têm condições”, e os outros “só passaram por uma avaliação 
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psicopedagógica”, uma vez que a contratação da empresa foi realizada pela Fundação 

Renova. 

 

É muito difícil, porque foi feita avaliação desses alunos, né? E muitos deles 

precisam ser encaminhados para outros profissionais, assim como a escola 

precisa da capacitação pra lidar com esse tipo de aluno. E aí o que a Renova fez 

foi só, assim, dar nome pra que a gente era meio obscuro “o que essa criança 

tem?”, “o que que esse aluno tem?”. Sabe, que ele tem aquela dificuldade e aí 

com o laudo, com o relatório a gente tem os nomes, né? A gente tem tudo 

técnico, né? Os nomes científicos que são dados, mas a gente não sabe agir! 

(Diretora, 2020). 

 

“A escola tem esse olhar diferenciado para esses alunos, mas quando chegam em 

casa não existe essa tratativa, não conseguem fazer o que deve ser feito”. De acordo com a 

diretora, a própria família não sabe lidar com os alunos com “dificuldades intelectuais”. 

“São alunos que a família não consegue lidar também e isso acaba acumulando uma carga 

muito negativa na vida do aluno”. A escola também passa por um processo de 

aprendizagem nesse sentido: 

 

A gente tá aprendendo, é, no dia a dia, lê e relê aqueles relatórios que são difíceis 

pra gente. Foram poucas formações com esse tanto de nome, né? Eles usam um 

tanto de nome, um tanto de código lá na hora de explicar e que não faz parte do 

seu dia a dia, então cê tem que ficar pegando relatório, relendo e vendo. Mas, se 

tivesse essa capacitação pra gente, pra lidar com cada um, né? “Olha, essa aluna 

aqui só aprende assim”, né? “Essa aluna aqui é visual”, “essa aluna aqui é 

auditiva”. Então, assim, é muito superficial, faz-se um trabalho, mas não dá toda 

assistência pra que a escola consiga trabalhar. Então por isso que a gente pede 

ajuda do município. Que aí o município tem a sala de recurso. E aí os alunos são 

atendidos individualmente, né? A professora da sala de recurso tem todo um 

preparo pra isso, as avaliações desses alunos são feitas pelas professoras da sala 

de recursos. Então vem, assim, pra ele, né? (Diretora, 2020). 

 

Para a diretora, “inclusão vai além de colocar o menino na sala”. Ela acredita que o 

conceito de inclusão é muito complexo, uma vez que “muitas pessoas acham que é só 

aceitar o aluno, colocar o aluno (direito dele) e ser aprovado”, “mas e a assistência? E o 

acompanhamento que ele merece, que ele precisa? Isso é angustiante, porque a gente quer 

fazer”. Uma empresa foi contratada para dar apoio pedagógico e psicopedagógico para as 

escolas atingidas e foi ofertado um curso sobre inclusão. A escola também participa de 

outros encontros oferecidos pela Secretaria de Educação.  

 

Então sempre a gente tá buscando isso, né? A escola tem autonomia, a gente já 

convidou as professoras da sala de recursos pra ir até a escola conversar com os 

professores como é feita a avaliação desses alunos durante essa uma hora, é... De 

aula lá na escola deles. Como eles fazem, o que eles percebem desses alunos pra 

nos orientar também no dia a dia. Então a gente tem todo, todo esse trabalho, 
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sabe? De sempre buscar melhorar as nossas práticas levando em consideração, né, 

todas essas adversidades. A gente chama de “adversidades” por causa que, 

infelizmente, a gente nunca tá capacitado o suficiente pra lidar com elas 

(Diretora, 2020). 

 

Quanto às questões curriculares e práticas referentes à diversidade e inclusão, a 

diretora considera que a equipe escolar é “bem engajada”. A instituição “busca parceria 

para proporcionar encontros formativos para os professores”. A Fundação Renova oferece 

“ajuda”, mas às vezes não atende aos anseios da instituição escolar, então “a equipe vai se 

moldando para chegar nos objetivos e no que realmente é necessário”.  

Segundo a diretora, muitas coisas eram abordadas e trabalhadas na escola, por 

exemplo, “a questão da empatia, da superação, de dar a volta por cima e viver o que está 

acontecendo agora sem ficar pensando tanto no reassentamento”. Esses valores eram 

abordados pela escola com os/as estudantes, mas “em casa as famílias descontruíam, por 

causa da formação deles enquanto pessoa e cidadão, uma vez que os pais estavam 

revoltados, muito nervosos e com muitas reuniões para participar”. Não deu certo a 

tentativa de agir também com as famílias, “porque já são pessoas adultas, com os 

pensamentos formados, é difícil trabalhar com eles”. Então, “a escola foca mesmo é nos 

alunos”. Nesse sentido, a diretora diz ser uma percepção dela e de toda a escola:  

 

[...] cê passa por tudo isso, cê encaminha a criança, aprende um pouquinho como 

lidar com essa criança e com esse adolescente… Até que ponto que cê pode 

ajudar, que cê pode amparar a criança e o quanto que essa criança precisa que 

isso se estenda até a casa dela, né? E que não é possível, porque o pai não tem 

essa percepção, a mãe não tem... Então vai nisso, né? A escola faz, mas a família 

não faz (Diretora, 2020). 

 

Mas, “quando chega o relatório” (não só relatório, “mas os discursos de hoje em 

dia”), “é como se tudo dependesse só da escola, é como se tudo fosse culpa só da escola, 

como se a responsabilidade fosse toda da escola e só da escola”. “E não é assim, não é 

desse jeito que as coisas funcionam”, “só quem tá ali no dia a dia da escola é que sabe”.  

Hoje, dos estudantes de Bento, “são pouquíssimos os que estão em tratamento 

psicológico”. Quando aconteceu o rompimento da barragem, os atendimentos foram 

realizados na escola de forma coletiva. Depois, passaram a ser em equipes de psicólogas e 

terapeutas ocupacionais que atuavam, principalmente, com a equipe da escola “para 

conseguir chegar no aluno”. “Isso tudo foi acabando”. Hoje, existe um centro de 

atendimento, uma casa chamada Conviver, onde há atendimentos psicológicos, arte terapia 

etc., e não é mais a escola que encaminha, mas sim a própria família que busca por essa 
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ajuda. A escola cumpre a função de divulgação da existência dessa instituição, mas não 

trabalha diretamente com a casa de atendimento.  

A construção do projeto político pedagógico (PPP) da escola passou por idas e 

vindas. Desde 2013, a instituição de ensino vinha trabalhando no PPP com a ajuda de uma 

consultoria “que ensinou a equipe diretiva ao que que tem que ser priorizado [...] através do 

curso que a gente participou nós começamos a entender como que funciona, qual que é o 

nosso papel na educação”. Porém, esse primeiro documento ficou muito extenso e pouco 

acessível. 

  

Pra gente foi muito bom, né, a gente resgatou a história da escola da gente, né? 

Eu fiz mapas, eu fiz taxas de reprovação, taxas de evasão, tudo isso, sabe, num 

documento só. Aí cê pensa “que riqueza pra minha escola que perdeu tudo!”, né? 

Então assim, pra mim não foi nada perdido do trabalho que eu fiz em 2013, 2014 

e 2015, né? Antes do rompimento da barragem, porque pra mim esse documento 

é rico demais [...]. A história da nossa escola tá nesse documento [...] eu vejo esse 

PPP como um histórico da escola que ficou perdido com o rompimento da 

barragem [...]. Hoje eu tenho esse PPP de 2013 porque é um arquivo que ficou 

salvo em e-mail (Diretora, 2020). 

 

O PPP de 2013 não teve a aprovação da Secretaria de Educação. Assim, após o 

rompimento da barragem, em um outro contexto, começaram a construir um novo PPP e 

estão na última etapa de formulação. Porém, a pandemia atrapalhou a coleta dos dados 

(questionários das famílias), uma vez que precisa da mobilização e participação da 

comunidade na construção e finalização de tal documento.  

Mesmo com as transformações, a escola exerce um papel importante para a 

comunidade e é possível ver isso nas crianças, ressalta a diretora. “Os alunos nos 

transmitem isso. Tanto enquanto alunos como quando eles já são ex-alunos, sabe?  O que 

eles nos passam, as mensagens que eles mandam pra escola”. A instituição, desde o distrito, 

“sempre teve boas notícias” e “sempre foi muito bem vista na região”. A diretora afirma 

que ela é uma referência, tanto para a comunidade quanto para o ensino. 

É uma escola muito importante para a comunidade. É uma escola que tem o respeito 

deles e que “possui o olhar de trabalhar com as dificuldades e adversidades”. Nesse sentido, 

segundo a diretora, não foi tão sofrido se adequar à realidade e trabalhar em contexto de 

pandemia, pois já haviam tido a experiência do rompimento da barragem.  

Desde o início de tudo, das primeiras reuniões com fundação, com ministério 

público e com comissão de atingidos, a equipe diretiva sempre apontou a importância de 

os/as alunos/as participarem de todo processo de discussões e, consequentemente, das 

tomadas de decisões.  
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O reassentamento não pode ser uma coisa assim: “Pega aqui, joga lá!”, né? “Tira 

daqui, põe aqui!”, né? Como se os alunos, como se as pessoas dessa comunidade 

fossem peças de um jogo, que ocê movimenta ali. Não é assim, sabe? Não pode 

ser visto assim. Então, e principalmente as crianças que são pouco ouvidas, né? 

Acha que criança não tem sentimento, que criança não tá entendendo, não tá 

percebendo o que que tá acontecendo. E às vezes deixa de lado, né? Ah, aonde 

que o pai ir, a mãe ir, definir, decidir tá valendo pra eles. Então, assim, a escola já 

tem uma responsabilidade social muito grande, né? Qualquer escola tem! A do 

Bento muito mais! A gente tem uma responsabilidade muito maior e isso foi 

passado pra equipe desde os primeiros dias do rompimento da barragem. “Olha, a 

gente precisa de força. A gente precisa entender esse aluno. A gente precisa 

entender essa comunidade. A gente precisa agir!” (Diretora, 2020). 

 

Um dos principais modos de ação que a escola encontrou foi pelos projetos 

institucionais, para os quais sempre buscaram parcerias e apoio “para ir além com os 

alunos”. Em 2016, foi a realização do primeiro projeto: “Bento Rodrigues, nossa história 

nossa vida”.  

 

Então em 2016 nós já começamos com isso, sabe? O que que é isso? Uma 

história morreu, uma história acabou? O que que é história pra esses alunos? 

Então eles reproduziam o que os pais falavam, né? Eles reproduziam o que saía 

na mídia. E eles não podia crescer pensando que história é isso, né? É o que a 

lama levou. História somos nós. Né? Aí vem o papel da escola, né? Aí entra a 

escola. Aí que a gente sentou [...] nós precisamos trabalhar um projeto com esses 

alunos que mostre pra eles que a história é eles! Eles são a história do Bento. Nós 

somos a história do Bento. Não existe isso que a história acabou, que a história 

morreu, não (Diretora, 2020).  

 

Com projeto de 2016, a busca foi resgatar a história de Bento Rodrigues. Projetos 

como este já haviam sido realizados dentro da comunidade, mas “falar de Bento Rodrigues 

que não existe mais” foi a primeira vez. “Resgatou-se tudo! A história do local, a história 

do time de futebol, das igrejas e da geleia, tudo o que precisava resgatar”. Para a moradora, 

era uma “delícia” falar sobre Bento, trazia muita “motivação”. “Mas tinha uma parte do 

projeto que era ruim, que ia chegar o ano de 2015 e o dia do rompimento da barragem”.  

Inicialmente, o projeto seria apresentado na escola e para a comunidade, mas 

acabou sendo apresentado no centro de convenções da cidade em um evento aberto ao 

público de Mariana. A culminância do projeto aconteceu no dia 5 de novembro de 2016, “a 

gente plantou [em Bento Rodrigues] 19 mudas [de orquídeas] em homenagem às vítimas”. 

Além disso, realizaram o resgate de umas mil fotos (em tamanho gigante) e “fizeram a 

exposição em um grande varal. As fotografias foram resgatadas por todos por meio de 

arquivos de Facebook, arquivos pessoais de professores, fotos dos alunos pequenos, dos 

moradores, das festas etc. e deixaram livre para que as pessoas pudessem pegar qualquer 

fotografia que quisessem e levar para a casa” – “se aquela foto significasse alguma coisa 
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pra ele, alguma lembrança, leva! É sua!”. Para a diretora, esse evento significou muitas 

coisas, foi muito importante e necessária a realização. “Lavou! Sabe? Acabou! Como cê já 

ia em 2016 já falar de reassentamento, de vida que segue, de não sei o quê, sendo que 

ninguém despediu do Bento? Cê não teve tempo despedir”. 

  

Aí esse projeto, o que que eu chamo do projeto hoje, depois dele concluído e 

depois dos resultados dele é o luto. 2016 foi o nosso luto. E o que que é viver o 

luto? Todo mundo precisa dessa oportunidade de viver o luto. Não é assim, você 

não esquece assim, eu quero esquecer e pronto e acabou. Não existe isso! Tem 

que ter sensibilidade pro que tá passando. Então, assim, ninguém fez o projeto 

pensando em luto. Mas hoje todo mundo vê o resultado do projeto e pensa assim: 

“é o luto que todo mundo precisava passar por ele” (Diretora, 2020).  

 

De 2017 para frente, mudou-se o formato dos projetos. A escola começou a tratar as 

questões referentes ao reassentamento, a acompanhar as reuniões e se envolver (“na luta 

propriamente dita”), em uma atuação principalmente relacionada à escuta das crianças: 

“eles vão morar lá, eles precisam acompanhar, como que eles vão se sentir pertencentes se 

eles estão tão excluídos disso tudo? Se não tá colocando os meninos a par de nada?”.  

Em 2017, o projeto foi finalizado com uma peça teatral “muito bonita” chamada O 

grãozinho de areia. Nessa peça, “a professora trabalhou com os alunos sobre o grãozinho 

que precisou ir embora para outra comunidade e, nesse lugar, ele precisava ser feliz, seguir 

com a vida dele”. Em 2018, também realizaram um projeto que se encerrou com uma peça 

do Vinicius de Moraes no Cine Teatro. 

“A instituição escolar sempre teve uma preocupação muito grande dos meninos se 

sentirem pertencentes à Mariana”. 

  

Porque eles tão aqui, mas eles não tão vivendo aqui, eles não participam das 

coisas que a cidade oferta, né? Que a cidade oferece e isso é uma preocupação 

muito grande. Imagina, uma criança, meu menino tinha um ano, hoje ele tá com 

quase sete. Imagina se eu ficar falando com ele “não, cê vai brincar quando você 

tiver sua nova casa. Lá no novo Bento cê vai brincar. Lá não sei o que”. Ele 

precisa viver agora, né? Ele precisa explorar a infância dele, aproveitar a infância 

dele agora. Eu não posso esperar. O tempo não para pra gente (Diretora, 2020).  

 

Então, o projeto em 2019 (“O Pequeno Príncipe e a Corrente do Bem”) foi conhecer 

a cidade de Mariana a partir das instituições que fazem trabalho voluntário no município, 

“porque durante um tempo esses meninos foram muito ajudados, né? Uma comunidade que 

foi muito acolhida, muito ajudada. Todo mundo querendo ajudar, todo mundo interessado 

em fazer alguma coisa por ela”. Ao longo do ano, os/as estudantes conheceram as 

instituições e as ONGs e fizeram campanha na escola para arrecadar fraldas e brinquedos 
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para doação. Assim, “o objetivo era refletir sobre o que é mais importante nessa vida” e 

finalizou com uma peça no teatro Sesi, segundo a diretora à “nível de Rede Globo”.  

Além disso, em maio de 2019, a festa da família foi realizada no reassentamento. 

Para o evento, foram conduzidos seis ônibus e a comunidade em peso esteve presente; 

“pensa numa logística pra fazer uma festa num canteiro de obras? Mas foi feita lá”. 

 

Então, assim, a gente tenta o que é possível fazer pra acompanhar o 

reassentamento e pra inserir os alunos no processo, a gente tenta. Visitas, é... Às 

vezes até esporádicas, mas a gente faz. Porque tem as limitações, tem questões de 

segurança, né? E.. E a gente vê o quanto que isso é importante. E aí eu falei com 

eles “agora toda festa da família vai ser feita na lavoura porque, né?”. Eu falei 

“faz sentido algum fazer uma? Não!”. Agora todas vão ser feitas lá. Não fez esse 

ano porque não teve jeito por causa da pandemia, mas se é pra falar de 

pertencimento, vamos fazer direito, né? Vamo tirar do papel. E tá indo, né? 

(Diretora, 2020). 

 

Então, “uma coisa que a gente conversou com a equipe da Fundação Renova na 

época era isso, as festas da família, elas tinham que acontecer lá no reassentamento pra 

gente ir fazendo essa ligação dessa questão, o novo local”. Outra solicitação 

 

[...] era da escola ser construída o mais rápido possível pros alunos estudarem lá 

que aí eles iam acompanhar o restante, a construção ali no entorno deles. Eles iam 

ver o Bento ressurgindo. O novo Bento nascendo de novo. Mas é um canteiro de 

obras e não é uma liberação tranquila [...]. Não é viável ficar levando aluno pra 

lá, porque é um canteiro de obra. Mas seria bom, não seria? Se os meninos já 

frequentassem o local? Aí então essa questão do pertencimento seria bem assim, 

mais eficaz. Ele surtiria um efeito muito melhor na vida deles. 

 

 

Em 2020, ano em que se completaram cinco anos do rompimento da barragem de 

Fundão, infelizmente, a instituição escolar ficou impossibilitada de realizar o projeto ao 

longo do ano devido ao fechamento da escola e das medidas de distanciamento social 

causados pela pandemia. A diretora diz, com pesar, ter se sentido mal em não conseguir 

realizar nada neste ano. 

  

Sempre a gente pensa nessa data, nesse encontro, de tá junto com a comunidade 

nesse momento difícil, quando vai chegando esse período. Mas eu não vi, eu não 

vi saída [...]. Eu acho que fez falta pra comunidade, fez falta pra todo mundo [...] 

Mas, se Deus quiser, em 2021 a gente retoma (Diretora, 2020).  

 

A singularidade da escola e as experiências de vida dos/as estudantes são tratadas de 

forma natural pela instituição, principalmente porque “as pessoas envolvidas nesse 

processo estão nela há um bom tempo” e “a gente já tá vivendo aquilo, [...] isso já tá ali”.  
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Eu sou uma atingida da comunidade então isso é muito natural pra mim quando 

eu faço as reuniões de professores, quando eu faço as propostas de trabalho, de 

projeto. Tanto eu como os outros professores, porque a gente é tão inserido nessa 

comunidade, né? A M. e os outros professores que já tão a 12, 13, 15 anos 

trabalhando na escola. A gente é tão ali da comunidade que a gente faz 

naturalmente, quando a gente vê... Tá fazendo! (Diretora, 2020). 

 

Segundo a diretora, a equipe da escola trabalha no dia a dia com os/as estudantes a 

questão do reassentamento, das condições de vida, de condições financeiras, do patrimônio. 

“Isso tudo teve que ser feito, uma vez que os/as alunos/as perderam até mesmo o cuidado 

com o bem patrimonial e um monte de coisas que tiveram que retomar”, “de mostrar pra ele 

que aquele bem ali é um bem público, que ele precisa cuidar. E eles cuidavam antes, então 

a gente não sabia se isso é uma revolta, isso é tá sendo desconstruído com o rompimento”. 

Dessa forma, para ela, atuar em uma escola já é “desafiante” e as instituições de ensino de 

Bento e de Paracatu têm um diferencial: ao mesmo tempo que fala da escola temporária 

(manutenção do prédio, banheiros, transporte de alunos, professor que adoeceu etc.), 

também têm que falar da escola definitiva (reunião semanal com a Renova sobre 

imobiliária, projeto etc.). “E você faz isso sozinho? Você não pode fazer isso sozinho, né? 

Cê precisa sentar com a sua equipe, cê precisa ouvir os alunos, cê tem que ouvir a 

comunidade”.  

 

*** 

 

Vivenciar o rompimento da barragem de Fundão no subdistrito de Bento Rodrigues 

e o deslocamento forçado para a cidade de Mariana foi um processo doloroso para a 

atingida. Ela relembra com saudade a sua escola e a sua comunidade.  

Ao chegar em Mariana, a escola passou a funcionar com mais duas outras escolas, 

usufruindo de um mesmo espaço físico. Porém, a diretora sempre compreendeu que era 

necessário que escola de Bento tivesse seu próprio endereço, que pudesse funcionar com 

“mais liberdade e tranquilidade”: “a gente queria ter um cantinho da gente”, “pensa assim, 

cê vai casar e vai morar na casa de alguém. Durante uns tempos isso é tranquilo, quando 

começa a ficar muito tempo aí já começa a aparecer os defeitos”. Então não dava pra ficar 

na “casa do outro” por muito tempo. 

Então, encontrar um espaço para a comunidade foi muito importante nesse 

processo. Nessa instituição, trouxeram Bento para ela, puderam se organizar individual e 

coletivamente em uma corrente de fortalecimento mútuo. Em todos esses processos de 

adversidades, a diretora considera que a equipe que forma a escola fez e faz a diferença e 
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trabalha com a potencialidade de cada um para superação dos desafios que atravessam a 

instituição escolar.   

A instituição, mesmo atualmente compondo o ambiente urbano, continua sendo 

considerada uma escola rural. A diretora acredita não ter realizado mudanças nos dados 

oficiais “porque tem a intenção de voltar pra lá, né, só tá esperando acontecer o 

reassentamento e a escola vai voltar pro campo”. 

Porém, em meio a todo esse processo, houve “pequenas mudanças”. Em uma 

comunidade pequena, a pessoas estavam acostumadas com todo mundo no entorno da 

escola. Já em Mariana, a instituição tem muita dificuldade em se comunicar com as 

famílias, “não é mais aquele olho no olho”. Mesmo antes da pandemia, o contato estava 

sendo por telefone, e em Bento não era assim, o contato era “bem mais gostoso e bem mais 

eficaz”. Hoje, a escola está tão longe das famílias, que moram em bairros diferentes e, 

então, deixam para ir à escola apenas quando têm demanda e assuntos para resolver. “É 

diferente de quando era na comunidade, que, por qualquer coisa, por qualquer dúvida, eles 

acionavam a escola”. “Então isso era muito melhor”. Ao mesmo tempo, a diretora ressalta 

que a escola ainda é muito importante para essa comunidade. Hoje, na cidade, quem entrou 

depois do rompimento acredita que a escola é “mega-atuante e que as famílias são 

megapresentes”, mas “não conheceu como já foi”.  

No que se refere aos/às alunos/as, a diretora confessa não ter visto muita diferença. 

Na primeira escola, no início, eles/as se assustaram, mas ela acredita que os/as estudantes 

têm uma facilidade muito grande de se adaptar. Então, ela não vê que eles/as sofreram 

muita pressão em relação à escola e ao conteúdo. Todavia, ela percebe principalmente a 

questão do brincar. “O lazer deles/as foi impactado com essa tragédia, porque eles tinham 

muito mais liberdade de brincar, de sair, de ficar pelas ruas e não é assim na cidade”.  

Passados cinco anos do rompimento da barragem e o deslocamento forçado para a 

cidade de Mariana, a atingida e diretora afirma que a instituição foi um dos pontos de 

referência para a superação. A escola, para ela, era tão importante, “tanto que a gente tentou 

trazer um pouquinho do que era lá pra esse imóvel aqui, que são as cores, de trazer vida pra 

essa escola do jeito que era lá”. “A escola traz esse conforto pra mim, porque eu me sinto 

na comunidade ainda pela escola, né? Pelo trabalho aqui com os meninos, então, pra mim, 

tá ótimo assim, a gente vai adaptando”.  

Além da escola, a sua fé é de onde vem a sua força, “porque se a gente não buscar 

em Deus, minha filha, a gente não sobrevive não. Seu psicológico fica bem abalado, né? 

Então, assim, a força vem dele”.  
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E onde eu busco a minha força é no Senhor, senão a gente não dá conta não. São 

muitos problemas. São problemas que causam revoltas na gente, não era pra 

gente tá passando por isso, né? Por tudo isso. E, para pra pensar, a Renova, a 

Samarco que é totalmente responsável pelo que aconteceu, ela virou a coitadinha 

e os atingidos são os ruins. Então, se ocê se apegar a esses tipos de pensamentos 

de certas pessoas, cê até adoece. Porque, primeiro, cê não vai mudar o 

pensamento deles. Ai cê não vai mudar. Só se eles estivessem passando pela 

mesma situação que eles entenderiam. Então não vão entender (Diretora, 2020). 

 

“São coisas que, assim, você vai pegando o jeito. Não tem outro jeito, na verdade”. 

Essa forma de enxergar, viver e conhecer a realidade, a moradora, atingida e diretora tenta 

também levar para o interior da instituição escolar e para os estudantes que dela fazem 

parte. 

 

Se a gente ficar esperando, a nossa vida não vai ser interrompida até o Bento ficar 

pronto. Ela precisa ser vivida. Então...então a gente tem que se adaptar ao que 

tem, né? E ser feliz assim mesmo, porque a nossa luta continua? Continua. Mas 

estamos vivos, com saúde, né? Pra fazer outras coisas também enquanto essa casa 

não sai (Diretora, 2020).  
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5 TRABALHO INTERPRETATIVO: PRESENÇAS E RESISTÊNCIAS  

 

Neste capítulo, propomos uma forma de análise interpretativa dentre as tantas 

interpretações possíveis. Faz-se necessário relembrar e ressaltar a especificidade de onde 

parte o olhar de quem escreve tal análise, isto é, a perspectiva de alguém que está de fora 

dessas vivências, mas que não deixou de experienciar e aprofundar as histórias disponíveis 

– não só nas histórias relatadas pelas entrevistadas, mas também por meio de diversas 

outras fontes, como notícias, reportagens, filmes, entrevistas, seminários, palestras, eventos, 

livros e redes de diálogos. A tentativa de uma imersão, que nunca foi o suficiente, tornou-se 

sempre um esforço necessário para compreender uma realidade tão distante e, ao mesmo 

tempo, tão próxima geograficamente. Foi nessa insaciável busca que reverberou os 

principais desafios da pesquisa.  

A complexidade do campo de pesquisa e do campo teórico provocou a emergência 

de conflitos internos, os quais tentamos relatar até o momento e os quais continuaremos 

ponderando. As histórias narradas anteriormente apresentaram as experiências e as 

mudanças que foram vivenciadas de forma única por cada sujeito. As ambivalências estão 

presentes nos processos vividos pelas estudantes e pela diretora. As dicotomias, 

diferenciações e singularidades – ao mesmo tempo que coletivas – denotam a complexidade 

de tais histórias e do emaranhado de processos que envolvem o desastre-crime do 

rompimento da barragem de Fundão.  

O contexto central de análise aqui proposto parte principalmente do contexto 

escolar, mas que se relaciona, em diversos momentos, com os contextos social e familiar. 

Esses contextos apresentaram interferências e rupturas, ora modificadas ora adequadas, a 

um novo contexto imposto na vida de Rafaela, Clara e da diretora. A partir dos conceitos da 

“ecologia de saberes” orientado por um “processo de tradução” de acordo com as 

“epistemologias do Sul” (SANTOS, 2002b; 2009), pretendemos identificar outros discursos 

e que tais discursos não sejam provenientes apenas de uma forma de totalidade dicotômica 

estabelecida pela racionalidade ocidental. 

Nesse sentido, é necessário também “pensar os termos das dicotomias fora das 

articulações e relações de poder que os unem, como primeiro passo para os libertar dessas 

relações, e para revelar outras relações alternativas que têm estado ofuscadas pelas 

dicotomias hegemônicas” (SANTOS, 2002b, p. 246). A partir de um movimento contra-

hegemônico no campo social e epistemológico, Santos (2002b) afirma que uma justiça 

social global só será possível por meio de uma justiça cognitiva global. Ou seja, nós que 
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lutamos para uma justiça social, devemos, antes de tudo, exercitar uma justiça cognitiva – o 

conhecimento prudente para uma vida decente (SANTOS, 2000) – a alternativa encontrada 

por Santos (2002b), no campo epistemológico, é representada por meio de um “trabalho de 

tradução” – tradução intercultural.  

As experiências sociais que não podem ser compreendidas por uma teoria geral 

devem se debruçar em um trabalho de tradução: um trabalho de interpretação e 

preocupações isomórficas, isto é, pensar o que se tem de melhor em cada campo pautado 

em um trabalho intelectual e político levantando questionamentos sobre o que podemos 

aprender um com o outro e, assim, reconhecer o oprimido para além da relação de opressão. 

A riqueza está no diálogo entre os saberes, sejam eles hegemônicos ou não, no qual se torna 

relevante reconhecer o lugar entre as práticas sociais e seus agentes por meio de uma 

inteligibilidade recíproca – uma ecologia de saberes (SANTOS, 2002b).  

O processo de tradução insiste em denunciar a dimensão do desperdício da 

experiência como uma alternativa à razão indolente (SANTOS, 2002b). Entretanto, há 

limites para a realização do “trabalho de tradução” proposto pelo autor. Assim, 

reconhecemos que os estudos de Santos (2002b; 2009) são apenas uma orientação de 

caracteres epistemológico e metodológico para uma análise do conteúdo.  

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que se utiliza de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, isto é, o entendimento daquilo que encontramos nas entrevistas, a 

fim de interpretar e tornar compreensíveis os materiais recolhidos a partir da inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção. Os saberes deduzidos do conteúdo são 

baseados no uso de categorias derivadas de modelos teóricos que possuem como “objetivo 

classificar o conteúdo dos textos alocando as declarações, sentenças ou palavras a um 

sistema de categorias” (FLICK, 2013, p. 134).  

Com o objetivo de compreender o espaço que a instituição escolar Uautu Ererré 

ocupa nas reconstruções dos processos educativos e nas restaurações de dignidade por meio 

da diversidade da experiência em seu interior, utilizamos as seguintes categorias de análise: 

Violações à dignidade humana; A diversidade da experiência e do conhecimento; e Latitude 

escolar: restaurações, saberes e (re)existências. A informações, conhecimentos e experiências 

concedidas nas entrevistas foram sistematizadas e apresentadas de acordo com tais categorias 

em um exercício de tessitura de seus relatos com os dados teóricos apresentados 

anteriormente, trazendo reflexões sobre o sofrimento e as formas de resistências.  
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Pretende-se que as categorias sejam capazes de auxiliar na compreensão da 

complexidade dessas variáveis ao estarem adequadas à problematização do objetivo da 

pesquisa, em que representa as possibilidades e processos de restaurações de dignidade, de 

vida. Tais categorias foram identificadas apenas ao final do trabalho de campo, quando 

compreendemos os três importantes eixos que orientavam o roteiro das entrevistas e que 

descreveriam também as experiências das entrevistadas. Após o exame de qualificação e a 

realização de todas as entrevistas, percebemos a necessidade de direcionar o olhar para tais 

sujeitos pela perspectiva da ecologia de saberes e dos conceitos de “tomada de dignidade” e 

“reconstrução de dignidade” (ATUAHENE, 2016). 

 

5.1 Violações à dignidade humana  

 

 O modelo de racionalidade ocidental, denominado por Boaventura de Sousa Santos 

(2002b) como razão indolente, compreendeu o mundo por meio de uma monocultura 

racional. A partir de uma forma de totalidade, simétrica e hierárquica, estabeleceu 

dicotomias que reduziram a multiplicidade do mundo. Segundo o autor, isso significou 

violência, destruição e silenciamento de todos/as aqueles/as que estão do outro lado da 

linha abissal.   

O processo de diferenciação e hierarquização das raças tornou-se o marco inaugural 

da colonização das Américas. A categorização de raça retirou a subjetividade dos povos 

cujas identidades eram diferentes, hierarquizou os seres humanos e os classificou como 

sujeitos subalternizados. As particularidades do colonialismo histórico, mesmo com as 

independências ou descolonização, reproduzem-se nas sociedades contemporâneas. O 

conceito de colonialidade do poder, segundo Quijano (2002; 2009), explicita a continuidade 

dos instrumentos coloniais de dominação e exploração.  

O advento do capitalismo nesse contexto contornou o que identificamos como o 

processo civilizatório. A ideia de progresso e desenvolvimento, em uma monocultura 

produtivista, estabeleceu as bases do modo de vida, estipulando o que deveria ser 

mercadoria, comercializado e consumido. O capitalismo, em suas concepções liberais e 

neoliberais, engendrou de tal forma que reorganizou o Estado moderno e o faz refém de 

suas concepções, estabelecendo as regras do jogo.  

Nas sociedades modernas capitalistas e que se tornaram independentes, a 

colonialidade do poder se manifesta em três situações frequentemente indissociáveis: 

genocídios, ecocídios e epistemicídios. Em diferentes graus e intensidades, essas situações 
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compõem o pressuposto de extermínios de grupos sociais, do meio ambiente e das formas 

de saberes. Não podemos deixar de situar o caso do rompimento da barragem de Fundão 

dentro da lógica do nexo modernidade/racionalidade ocidental, colonialismo/colonialidade 

e capitalismo/neoliberalismo. Segundo Hunzicker, Ribeiro e Antunes-Rocha (2019, p. 380), 

 

Na lógica dos usos econômicos do território, podemos elucidar o caso de 

determinados grupos sociais ou empresas que se apropriam de certos espaços 

com a finalidade de extrair recursos naturais e comercializá-los, de modo que 

sirvam ao sistema capitalista, por exemplo os territórios em que são produzidas 

mercadorias pelo agronegócio, por polos industriais, ou pela extração de recursos 

minerais em grande escala (como a mineradora que desterritorializou os povos 

camponeses de Bento Rodrigues em Mariana). Esse sistema capitalista, que usa 

os territórios para extração dos recursos naturais com o objetivo de angariar 

lucros para grupos hegemônicos.  

 

Esse nexo alimentou uma dinâmica desterritorializadora se o relacionarmos com tal 

desastre. Na literatura, há três principais dimensões da natureza do processo de 

desterritorialização: econômica, política e cultural (HAESBAERT, 2020). Pensar a 

desterritorialização no caso de Bento Rodrigues não se encaixa em uma lógica simplificada 

baseada em apenas uma das dimensões; ao contrário, é necessário o sentido mais amplo 

para a abordagem da natureza do fenômeno, apontar as variáveis e dicotomias. O processo 

de desterritorialização trata de uma imbricação, principalmente entre duas das dimensões. 

A dimensão política, bem como a cultural, está em um movimento ambivalente melhor 

abordado no próximo item. 

 Em uma perspectiva econômica, a desterritorialização oriunda do desastre 

provocado pelas empresas Samarco/Vale/BHP consolidou-se por meio do projeto 

neoliberal a partir das maximizações do lucro em detrimento da vida, na ausência de um 

Estado fiscalizador, em uma perspectiva política. Tais são os entendimentos da diretora da 

instituição escolar Uatu Ererré: 

 

[...] é muita maldade, é muito querer ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro e nem se 

importar com a vida humana”; [...] deveria ter uma maior fiscalização, uma vez 

que eles burlam as leis. Tudo no papel é lindo maravilhoso, mas na prática eles 

não cumprem (Diretora, 2020).  

 

A reconfiguração do Estado que daqui decorre reflete a crise do paradigma do 

contrato social. A erosão crescente dos direitos é exercida por empresas privadas cujas 

ações estão legitimadas pelo Estado hegemônico por meio das instituições denominadas 

democráticas. A diretora demonstra a descrença nas instituições e no contrato, ou seja, é um 
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falso contrato, uma vez que o efeito da desigualdade socioeconômica desequilibra as partes 

deste, reproduzindo as exclusões abissais. Segundo Santos (2002a, p. 22), “a crise da 

contratualização moderna consiste na predominância estrutural dos processos de exclusão 

sobre os processos de inclusão”.  

Com o rompimento da barragem de Fundão, uma das maiores dificuldades 

vivenciadas por Rafaela foi aceitar que ela havia perdido a sua casa e que não poderia 

voltar para aquele território. A perda material da casa de Rafaela também representa 

simbolicamente a sua infância, o território no qual ela cresceu e aprendeu a estar no mundo 

e com o mundo. “É na casa que os indivíduos podem exercer por completo seu habitus. É 

onde os papéis só se fazem por completo, como filho/a, como criança. Perder a casa 

significa perder toda essa dimensão de familiaridade e aconchego do seu lugar de morar” 

(PAVAN, 2009, p. 104).  

As dimensões da territorialidade da casa em todas as situações cotidianas que lá 

eram realizadas foram perdidas. A paisagem da moradia, de forma representativa, que se 

alarga para o ambiente natural é a extensão da natureza e o lugar seguro para Rafaela e 

Clara. Na primeira infância, a casa é a referência de orientação no mundo, tornando-se o 

maior valor de estruturação da vida do sujeito. Observamos que a casa era a referência 

espacial para o exercício das interações da vida e onde havia os próprios entendimentos do 

habitar no mundo.  

A noção de desterritorialização parte de uma conceitualização genérica de território 

como sendo “as relações de domínio e apropriação do espaço, ou seja, nossas mediações 

espaciais do poder, poder em sentido amplo, que se estende do mais concreto ao mais 

simbólico” (HAESBAERT, 2020, p. 339). Em primeira instância, compreendemos a 

desterritorialização como a destruição do território pelo mar de lama – território este que 

possuía determinadas funções e ligações afetivas, em uma perspectiva heterogênea do 

mesmo. No caso de Bento Rodrigues, a partir das falas das atingidas, percebe-se o caráter 

múltiplo dos efeitos de tal desterritorialização.  

O território de Bento, em suas características simbólicas, era marcado pelas 

brincadeiras na rua e o contato diário com as pessoas que ali viviam. Ao se deslocar para 

Mariana, Rafaela se sentiu presa por não poder sair para brincar na rua – esta, que era um 

dos principais espaços de diversão, a extensão da casa, da experimentação da liberdade, 

agora associa-se frequentemente a um local “perigoso” e de “pessoas estranhas”.  

Rafaela apreende a desterritorialização também no âmbito escolar, uma vez que 

vivenciava aquele território de maneira única nas brincadeiras, nas festas, no pé de 
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jabuticaba, nas aulas e nas pessoas. Ela faz referência a Bento como “natureza” e a 

cachoeira a qual frequentava também se tornou um território material e simbólico de 

ausência. 

 A jovem Clara percebe o processo, em especial, pelo afastamento da comunidade, o 

distanciamento das moradias e, portanto, a redução do convívio social. Além disso, a 

desterritorialização também é sentida no âmbito da segurança, ou da falta dela, uma vez que 

sente que viver na cidade é mais “perigoso” em relação a viver em Bento; então, significou 

vivenciar a dimensão do perigo. É nesse sentido que advém o maior desafio que, para ela, é 

saber que vai deixar uma “boa parte da vida para trás”, deixar “o lugar que cresceu para 

trás”.  

Do processo desterritorializador vivenciado por Clara emergiu também um 

sentimento de empatia. A jovem sentiu tanto por perder sua casa, seu lar, que se sente triste 

e reflete em seu cotidiano sobre a vida de outras pessoas que passam por situações 

similares. Por exemplo, as perdas nas enchentes que marcavam o noticiário na época da 

entrevista. Nesse caso, a perda possui também um caráter educativo. 

Jacques Lacan (2003) refere-se à relação estabelecida por Clara a partir do conceito 

de identificação. Por meio do processo de identificação, a ameaça externa internalizou e o 

outro passou a ser tomado em si. A relação do sujeito com o significante daquilo que há de 

concreto na experiência referente à identificação é, portanto, uma identificação de 

significante. Segundo Lacan (2003, p. 28) “se trata de partir da própria dificuldade, aquela 

que nos é proposta pelo próprio fato de nossa experiência, de onde ela parte, a partir do 

qual nos é necessário articulá-la, teoriza-la”.  

Assim como perder a casa, perder a escola foi muito difícil para a diretora, pois era 

a “extensão de sua casa”. A escola com a sua finalidade bem definida, com suas 

características concretas, também carrega consigo traços simbólicos e afetivos muito fortes. 

Além da formação escolar das crianças, adolescentes e jovens daquele território, a 

instituição era um ponto de referência para toda a comunidade de Bento Rodrigues. Em um 

único espaço físico, laços foram criados durante toda a vida, como estudante, como 

trabalhadora, como diretora e como moradora que vivenciava o espaço de domingo a 

domingo.  

A instituição escolar carregava consigo a característica simbólica do exercício dos 

direitos e de características culturais das tradições da comunidade. O território era a 

representação do exercício dos direitos constitucionais à educação pública, ao voto e às 

escolhas de seus representantes, ao acesso a vacinas e, portanto, à saúde pública. Além 
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disso, as festas da comunidade como representação da cultura e da tradição aconteciam 

todas naquele mesmo ambiente.  

Nesse sentido, para cada sujeito, a escola assumiu vivências particulares; cada 

morador/a, de alguma forma, possuía uma história naquela instituição. Mas, ao mesmo 

tempo, foi um espaço comum de experiências coletivas, de se reconhecerem pertencentes a 

um grupo e de se constituírem enquanto comunidade. Tanto quanto os lares, a instituição 

escolar assume um importante espaço nas perdas, ausências e memórias da população de 

Bento.  

As vivências das múltiplas desterritorializações tornam-se singulares de acordo com 

cada história de vida e foram vivenciadas como uma das mais violentas formas de 

desterritorialização que um grupo social pode vir a sofrer. As violências engendradas a 

partir da mineração naquela localidade, a qual resultou no rompimento da barragem de 

rejeitos e, posteriormente, no deslocamento forçado da população do campo para a cidade, 

podem ser referidas a antes, durante e depois do desastre, de caráter simbólico, físico, 

biológico, psicológico e ambiental. 

A população das comunidades situadas próximas às barragens do complexo 

minerário não tinha a adequada noção do risco que havia em se viver naquela localidade. A 

falta de percepção real do risco devido a tais estruturas de contenção de rejeitos era oriunda 

da omissão das empresas no que diz respeito às informações relacionadas à dimensão e à 

segurança das barragens. A diretora afirma que a população de Bento reconhecia que havia 

um risco proveniente da mineração, porém não possuía a percepção real da proporção que 

um rompimento poderia atingir. Segundo ela, a comunidade imaginava que pudesse ocorrer 

o alagamento de algumas casas, “mas não que ia passar e levar todo mundo”.  

As informações oficiais e institucionais que a população possuía era de que as 

barragens eram seguras e estavam sendo monitoradas. No entanto, as empresas sabiam dos 

riscos, uma vez que houve inúmeras mudanças no projeto original que levaram à liquefação 

dos rejeitos. Segundo Valencio (2009b, p. 184), a cultura política que concede poderes aos 

grupos que decidem sobre as novas funções de um lugar “subjaz a violência simbólica em 

torno do direito à informação das populações na área de influência”. A negação do direito à 

informação sobre tal território caracteriza-se como uma das primeiras violências sofridas. 

De acordo com a diretora, a população do entorno apresentava problemas de saúde 

causados pela poeira oriunda das atividades minerárias. Além das doenças, os rios também 

eram prejudicados com a poluição. Nesse contexto, ela sempre teve uma percepção crítica 

em relação ao modo de produção da mineração: antes mesmo do rompimento da barragem, 
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a mineração na região já causava violações ao direito a saúde, à informação e aos direitos 

da natureza.  

O próprio dia 5 de novembro de 2015 foi um “salve-se quem puder”, como descreve 

a diretora. Não houve aviso, não houve tempo de reunir os familiares, o que aumentou o 

desespero de todos/as. Houve apenas o barulho estrondoso, uma poeira na frente do mar de 

lama que se aproximava rápido e a percepção individual de que algo grave havia acontecido 

e que deveriam correr até um lugar seguro. Rafaela perdeu dois familiares. A mãe da Clara 

machucou o joelho e precisou fazer uma cirurgia. A prima da diretora estava em casa 

quando a lama tóxica (com metais pesados) a alcançou, ela engoliu lama e só conseguiu ser 

resgatada por um helicóptero, “quase não sobreviveu”. A população de Bento Rodrigues 

assistiu aterrorizada a tudo aquilo.  

Para Rafaela, parecia um pesadelo horrível que nunca iria acabar. Clara percebeu a 

tristeza daqueles que vivenciaram aquele momento e sentiu medo quando seu pai voltou até 

Bento para buscar o carro da família devido aos boatos de que havia rompido outra 

barragem. “Pesadelo horrível”, “tristeza” e “medo” são as palavras que as jovens 

encontraram para descrever a ocasião. A relevância de tais relatos reflete as percepções 

traumáticas individuais e coletivas diante da vivência a um desastre na infância de Rafaela 

e Clara. A EIRD/ONU afirma que há uma probabilidade muito maior para as pessoas de 

desenvolver sintomas psicológicos quando a vivência a um evento traumático ocorre na 

infância, antes dos 11 anos.  

Passados cinco anos, as histórias denotam o sofrimento que as jovens vivenciaram 

em suas singulares infâncias e na construção de suas subjetividades juvenis. Elencamos as 

situações que foram relatadas nas entrevistas relativas aos desdobramentos após o desastre. 

As perspectivas apresentadas podem ser descritas em um quadro analítico amplo como 

sendo o desastre que não se findou no dia 5 de novembro de 2015; ao contrário, os relatos 

denotam as contínuas violações de seus direitos e de suas dignidades.  

Em primeiro lugar, a diretora aponta as dificuldades no processo de reparação/ 

indenizações: critérios desiguais, uma vez que não há personalização (“100 mil reais por 

pessoa”). Segundo a diretora, os critérios não são justos, por isso muitos/as atingidos/as não 

aceitaram a proposta e isso faz com que cada família esteja em uma etapa diferente desse 

processo. A empresa oferece o valor e é “pegar ou largar”, “não existe uma 

contraproposta”, “não há diálogo com a Renova” e “quem recusou a proposta até hoje não 

recebeu uma contraproposta”.  
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Aos/às atingidos/as não apenas é negado o acesso à justiça, mas também lhes é 

rotineiramente negada a autonomia em decisões que dizem respeito a suas próprias vidas. A 

“ilegitimidade” de uma compensação justa ilustra o “exercício legítimo” do domínio da 

empresa em um processo colaborativo com o Estado – este, que deveria garantir tais 

direitos, contrariamente nega a autonomia dos/as atingidos/as em um processo constante de 

assalto à dignidade da população.  

O direito à indenização justa faz parte do discurso da atingida. As reparações dos 

danos têm sido conduzidas de forma lenta, desigual e sem a participação da comunidade. 

Como transformar uma questão cultural, histórica e tradicional em uma indenização sem a 

participação da própria população? A morosidade nesse processo representa que os direitos 

dos/as atingidos/as continuam, incansavelmente, colocados em um plano jurídico-

institucional.  

A falácia de que há negociações dos/as atingidos/as com as empresas envolvidas 

proporciona reflexões sobre como o modus operandi das instituições privadas e do Estado 

brasileiro se organiza na concepção neoliberal. Segundo Santos (1997), o acesso à justiça é 

o tema que mais diretamente equaciona as relações entre igualdade jurídico-formal e a 

desigualdade socioeconômica. O Estado é cada vez mais incapaz de desempenhar as suas 

funções estabelecidas no contrato, o que identificamos anteriormente como a crise no 

contrato social.  

Esse conflito entre sujeitos e empresa, de alguma forma, também perpassou entre o 

grupo dos sujeitos atingidos. Rafaela afirma que as relações entre as crianças e jovens 

acabam sendo prejudicadas pelos pais e as mães: “alguma coisa acontece entre os pais e aí 

prejudica a gente”. Isto é, tal cenário é tão perverso que também provocou dissidências nas 

relações entre as famílias atingidas em relação às negociações das indenizações com as 

empresas responsáveis e impacta até mesmo as relações entre os/as jovens.  

Em segundo lugar, o quadro de impunidade no caso do rompimento da barragem é 

representado pela ausência de condenados nesse processo, um reflexo da falha de um dos 

principais paradigmas da modernidade: a igualdade perante a lei. A luta por justiça por 

parte dos/as atingidas esbarra na grande influência das mineradoras nas instâncias dos 

poderes Legislativo e Executivo e, provavelmente, até mesmo no Judiciário. Bem como 

apontou Laschefski (2020), 78,4% dos/as deputados/as estaduais e federais de Minas Gerais 

tiveram suas campanhas eleitorais financiadas por mineradoras em 2014.  

Em terceiro lugar, a violação ao direito básico à moradia. Nesse caso, passados 

cinco anos do desastre, os/as atingidos/as ainda não possuem moradia própria: “a Samarco 
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voltou a operar e a gente tá sem casa até hoje”. A diretora compreende que não estão 

desabrigados, mas a questão da moradia em Mariana tem se dado de forma conflituosa. As 

mudanças de casa na cidade têm acontecido com frequência com os/as moradores/as de 

Bento. A dificuldade em morar perto dos familiares, como acontecia em Bento, também se 

torna um problema, pois não encontram muitos imóveis que possibilitem a reprodução 

mínima de suas vidas em seus lares como era na comunidade. 

Em quarto lugar, os estigmas de “pessoal da lama”, “pessoas preguiçosas e que não 

trabalham mais”, “pessoas que ficaram ricas do dia para a noite”, “bagunceiros” etc. que 

recaíram sobre a população atingida. Segundo Goffman (1963), a sociedade estabelece 

meios de categorizar as pessoas e tais categorias podem ser estigmatizantes, principalmente 

quando o seu efeito de descrédito é muito grande, podendo ser considerado um defeito, uma 

fraqueza e/ou uma desvantagem. Isto é, o termo estigma faz “referência a um atributo 

profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de 

relações e não de atributos” (GOFFMAN, 1963, p. 13). Assim,  

 

Os sujeitos camponeses que foram desalojados de suas comunidades passaram a 

ser denominados de várias formas: “atingidos”, “afetados”, “vítimas”, “pés-de-

lama”, “impactados”, e até mesmo de “aproveitadores”. Compreendemos que 

cada termo desses designa uma relação política, econômica e identitária vinculada 

ao modo de produção e reprodução da vida nos contextos produtivos da 

mineração e da vida campesina (HUNZICKER; RIBEIRO; ANTUNES-ROCHA, 

2019, p. 380).  

 

Nesse contexto, instalou-se um modelo de figuração estabelecidos-outsiders, como 

relataram as jovens, principalmente dentro da escola: um grupo de antigos residentes/ 

estudantes e outro dos recém-chegados, o qual recebia o tratamento como “os de fora” – “o 

pessoal da lama vem estudar na nossa escola” –, isto é, as pessoas que não se inseriam no 

grupo. De acordo com Elias e Scotson (2000), a autoimagem de grupos que, em termos do 

seu diferencial de poder, são superiores a outros faz com que eles estigmatizem os demais 

como pessoas de menor valor humano. Para as jovens, foi muito difícil lidar dentro desse 

modelo de figuração estabelecido. 

O sentimento de superioridade humana de um grupo para com outro na figuração 

estabelecido-outsider denota algumas características comuns e constantes em contextos 

diferentes. Entretanto, a natureza das fontes de poder em que se fundamenta a superioridade 

social pode sofrer diversas variações, como apontam Elias e Scotson (2000). Em escalas 

diferentes, tal relação pode se instaurar em muitas situações. No caso do pós-rompimento 
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da barragem de Fundão, essa figuração foi percebida tanto na instituição escolar na qual as 

jovens estudaram quanto na cidade de Mariana.  

Os mesmos autores identificaram que a diferenciação no grau de coesão grupal era 

o que sustentava a relação de poder que determinava o valor humano, ou seja, o grupo mais 

coeso determinava que o grupo que possuía fraca coesão social tivesse menor valor. Porém, 

para esta análise, não é necessariamente esse o fator determinante, haja vista que os dois 

grupos possuíam certa coesão social. Arrisco dizer que a coesão da comunidade de Bento 

fosse até mais forte pela especificidade do território. Assim, nesse contexto, percebemos 

que há uma unidade estrutural de um conflito complexo e que há muitas variantes que 

poderiam ser objetos de investigações para a compreensão de tal figuração.  

Entretanto, há algumas situações e/ou características que se destacam nas 

entrevistas e que devem ser apontadas para o entendimento do modelo de figuração 

estabelecido. No Brasil há o estigma de quem mora no campo como o “caipira” e 

“atrasado”. Essa população é vista como inferior pelo modo de vida – agricultura familiar, 

outras epistemologias e a relação com o tempo e com a natureza –, que pode ser sentido 

como uma ameaça ao estilo de vida “urbano” estabelecido.  

Além disso, “os de fora” não estavam em seu local de origem, eram deslocados 

ambientais. A lama que marcou a destruição foi associada diretamente aos/as atingidos/as, 

que foram representados/as como pessoas sujas, o que, por sua vez, expressa 

concomitantemente a humilhação e a opressão. O tratamento “especial” dado aos/às 

estudantes atingidos/as acabou assumindo um papel ambivalente de acolhimento e 

exclusão, como relata as jovens e a diretora. Por fim, tais estudantes, abalados/as com os 

acontecimentos, não apresentavam capacidade de reagir e enfrentar.  

Nesse cenário, o que salta aos olhos relaciona-se principalmente à situação 

econômica da cidade de Mariana. De acordo com Coelho (2017, p.3), o destaque da 

especialização produtiva de Mariana foi a mineração “quando a Compensação Financeira 

pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) correspondeu a quase 30% da receita da 

prefeitura de Mariana”. Entre o período de janeiro de 2013 a novembro de 2015 o minério 

de ferro correspondeu a 95,06% da arrecadação econômica do município de Mariana 

(MINAS GERAIS, 2016, p. 31). Em 2015, Mariana foi o município onde mais se arrecadou 

CFEM em Minas Gerais (COELHO, 2017). Por meio desses números compreendemos que 

a economia local é movimentada, quase que exclusivamente, pela mineração na região. Em 

decorrência do desastre foi decretado a paralisação das atividades da Samarco 
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O desastre-crime proporcionou um alto índice de desemprego e afetou 

economicamente toda a cidade. A tensão inerente ao desemprego recaiu sobre os/as 

atingidos/as, que chegaram a ser considerados os/as responsáveis por tal situação. Essa tensão 

também foi reproduzida no interior da instituição escolar. Alguns/as jovens estudantes 

moradores de Mariana reproduziam o discurso dominante de caráter excludente. Assim,  

 

É preciso considerar não só a perda de moradias, mas os prejuízos causados pelo 

deslocamento forçado para a área urbana, em que esses sujeitos sofreram 

mudanças em seus modos de vida. Foram exigidas novas relações sociais, em que 

esses sujeitos oriundos do campo passaram por conflitos com alguns moradores 

de Mariana, que os acusavam de “aproveitadores da empresa Samarco” 

(HUNZICKER; RIBEIRO; ANTUNES-ROCHA, 2019, p. 376).  

 

As normas de socialização e as relações de poder foram sentidas pelas jovens na 

primeira instituição escolar em que estudaram, o estigma como atributo de um lugar social 

proporcionou episódios segregativos. Rafaela sentia que havia tratamento diferente, em que 

ela não poderia frequentar os mesmos brinquedos dos/as estudantes “estabelecidos” naquela 

escola. Na dimensão da vida social, a representação das relações de poder no par 

estabelecidos-outsiders utiliza elementos como o de reconhecimento, pertencimento e 

exclusão (ELIAS; SCOTSON, 2000).  

Rafaela se sentia “destruída por dentro”, “pesada”, “triste”, “magoada” e “culpada” 

com os comentários, como se ela fosse “uma pedra no sapato das pessoas”. Tais 

“julgamentos”, “preconceitos” e o estigma que recaiu sobre eles/as marcaram a trajetória da 

jovem. As atingidas vivenciaram tais relações de poder de maneiras distintas, porém, em 

dimensões singulares, há o traço comum de sofrimento. Clara, por exemplo, reconhece que 

os/as estudantes sofreram muito com o preconceito, principalmente dentro da instituição 

escolar.  

Em quinto lugar, reconhecemos a diversidade de experiências relacionadas ao 

sofrimento, as quais se manifestam de formas diversas de nomear e dar expressão ao 

sofrimento. Manifestações frequentes de sofrimento associadas a formas de violência que 

não são diretamente inscritas nos corpos em lesões e carências diagnosticáveis podem 

encontrar resistência a serem reconhecidas como sofrimento “real” e “legítimo” (NUNES, 

2019, p. 78).  

Tal sofrimento desencadeou um quadro depressivo, período doloroso para Rafaela, 

no qual ela se sentia dentro de uma “caixa fechada e escura”. A jovem o descreve como 

uma “fase de desespero” em que passou por automutilações. Na escola, ela encontrou 
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resistência por parte de seus/as colegas em reconhecer o seu sofrimento como legítimo, ao 

considerarem que “isso tudo não passava de drama”. Essa experiência na escola a 

“desmoronou ainda mais”.  

Fanon (1968), em seus relatos sobre a diversidade de experiências de sofrimento em 

situações tanto coloniais como pós-coloniais, convida-nos a considerar as condições 

estruturais e históricas que perpassam esse sentimento. Para Butler (2018), é evidente que 

há uma diferenciação de reconhecimento e dignidade dos corpos que sofrem, uma vez que 

há normas que produzem a ideia de humano digno de reconhecimento. É importante 

ressaltar que há um “diferencial de poder existente que distingue entre os sujeitos que serão 

elegíveis para o reconhecimento e os que não o serão” (BUTLER, 2018, p. 199).  

As compreensões distintas de partilhas de sofrimento e as diversas formas de 

nomeá-lo pavimentam a reflexão a respeito da dignidade daqueles que sofrem e, portanto, 

do reconhecimento dos corpos que sofrem. Segundo Butler (2018), as formas com que 

lidamos com as dores alheias dependem da noção do humano que se forma em oposição 

àquilo que não é encarado como tal. Isto é, a violência e a não-violência configuram os 

sujeitos e se tornam uma luta permanente de reconhecimento somente para alguns.   

Com a exposição de tais violações, é necessário apontar para um tipo diferente de 

violência, uma que não é instantânea e espetacular, mas acumulativa e que se manifesta em 

escalas temporais. Rob Nixon (2011, p. 02 – tradução nossa) nos chama a atenção para a 

relativa invisibilidade da violência lenta: 

 

Por violência lenta, entendo uma violência que ocorre gradualmente e fora de 

vista, uma violência de destruição retardada que se dispersa no tempo e no 

espaço, uma violência de desgaste que normalmente não é vista como violência. 

A violência é habitualmente concebida como um evento ou ação imediata no 

tempo, explosiva e espetacular no espaço e como uma erupção em visibilidade 

instantânea sensacional.35 

   

As histórias contadas pelos sujeitos da “violência lenta” discorrem sobre a ausência 

do consenso nas indenizações que deveriam ser pagas pelas empresas, a benevolência do 

Estado com as empresas, a fragmentação do paradigma da igualdade no que tange o 

desigual acesso à justiça referente à impunidade dos envolvidos, o estigma que recaiu sobre 

população e que é fonte de discriminações na área urbana, o reassentamento que não foi 

                                                 
35 Do original: By slow violence I mean a violence that occurs gradually and out of sight, a violence of 

delayed destruction that is dispersed across time and space, na attritional violence that is typically not 

viewed as violence at all. Violence is customarily conceived as an event or action that is immediate in time, 

explosive and spectacular in space, and as erupting into instant sensational visibility. 
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realizado no tempo previsto e as doenças e os danos psicossociais provenientes do trauma 

vivenciado com o desastre-crime e das sucessivas violências.  

Assim, compreendemos as dimensões materiais e imateriais da perda involuntária 

da propriedade e realizamos algumas conexões entre as instâncias de privação de 

propriedade e dignidade. A comunidade de Bento foi despojada de seus direitos 

constitucionais básicos. O rompimento da barragem de Fundão é um caso enfático de 

desumanização em um processo meticuloso pautado na ausência de agência de tais sujeitos 

envolvidos.  

Para isso, usamos o conceito de dignity takings referido por Bernadette Atuahene 

(2016), para o qual realizamos a tradução como sendo a “tomada e/ou retirada de 

dignidade”. De acordo com a autora, uma tomada é quando o Estado, direta ou 

indiretamente, destrói ou confisca direitos de propriedades dos proprietários ou ocupantes. 

É a perda involuntária de propriedade, sem o pagamento de indenizações justas e sem um 

propósito público legítimo, a qual pode envolver deslocamento, expropriação ou ambas as 

formas de privação. Tais tomadas ocorrem como resultado de humilhação, degradação, 

alteridade radical, status desigual ou ações discriminatórias que chegam ao nível de 

desumanização e infantilização (ausência de autonomia/autodeterminação/agência).  

Esse conceito nasce das observações sobre como os indivíduos e os grupos são 

removidos ou subordinados ao contrato social (ATUAHENE, 2016). Há diferentes 

maneiras de indivíduos ou grupos serem excluídos ou subordinados ao contrato social, mas, 

para esta análise, focamos duas maneiras particulares: as privações de propriedade e 

dignidade a partir do fenômeno do desastre do rompimento da barragem de Fundão.  

A diretora percebe as situações vivenciadas como “desumanas” e, portanto, reforça 

as condições em que ocorreram as violações à dignidade humana no caso do rompimento 

da barragem de Fundão e da comunidade de Bento Rodrigues. Em consonância a isso, a ela 

vê como ausência de humanidade as pessoas que estavam envolvidas – quem sabia do risco 

e quem assinava os documentos –; como bem é apontado por Paulo Freire (2018a), a 

violência dos opressores os fazem também desumanizados. 

O conceito de violação à dignidade humana relacionado às narrativas das jovens 

estudantes e da diretora se apresentou nas formas de privações, humilhações associadas à 

degradação da forma de vida e ausência do poder de realizar o próprio desejo – desejo 

fundamental para a própria vida (MATOS, 2019) –, uma vez que foram obrigadas a se 

deslocar do seu local de origem em decorrência de um desastre que levou aos mais variados 

desdobramentos e revelou “ao mundo a vulnerabilidade jurídica brasileira em relação ao 
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amparo aos indivíduos que se encontram em situação de deslocamento ambiental interno e 

a gestão de desastres ambientais” (VEDOVATO, FRANZOLIN; ROQUE, 2020, p. 1674). 

Os estudos que demarcam as epistemologias do Sul têm demonstrado que o 

paradigma da apropriação/violência não chegou ao fim, uma vez que relações muito 

desiguais de poder trazem consigo a lógica da apropriação/violência. Segundo Santos 

(2009), o pensamento abissal moderno tem se sujeitado a uma maior pressão por parte da 

lógica da apropriação/violência ao lidar com os cidadãos como se fossem não-cidadãos; 

bem como o fascismo social coexiste com a democracia liberal, o Estado de exceção 

coexiste com a normalidade constitucional e a sociedade civil coexiste com o estado de 

natureza. A lógica estabelecida a partir desse paradigma se baseia em diversas formas de 

opressões e proporcionam verdadeiros ecocídios, genocídios e epistemicídios.  

Rafaela percebia Bento como sendo maravilhoso e, por mais que fosse pequeno, ela 

o achava “lindo” e “qualquer pessoa se identificava” com o local, “porque é natureza e 

natureza é outra coisa”. Natureza esta que a jovem identificava como sendo o diferencial 

daquela comunidade e que foi e continua sendo destruída pelo modo de produção 

minerário. Em Bento Rodrigues, desde a infância, a diretora percebia que os rios estavam 

sujos devido à atividade de mineração na região e que, portanto, a atividade traz muitos 

danos para o meio ambiente e para as pessoas que moram nos entornos das barragens e, por 

isso, deveria ser conduzida com responsabilidade social e ambiental. De acordo com 

Horácio Machado Aráoz (2020), a modernidade se origina, principalmente, com o 

extrativismo na América, o qual foi e segue sendo um modelo de exploração e saqueio 

devastador de toda biodiversidade.    

 “Foram 19 vidas. 19 vidas. 19 famílias destruídas”. Esse foi um dos trechos que 

marcaram a entrevista com a diretora. Tentar compreender a dimensão desse fato em uma 

perspectiva de quem está do lado de fora revelou-se uma tarefa desafiadora ao longo da 

pesquisa. A vida de Rafaela foi marcada pela perda de um tio e uma prima e talvez esteja aí 

umas das principais fontes do sofrimento que a jovem teve que enfrentar em sua trajetória. 

A mineração, em toda a sua construção histórica, proporcionou uma espécie de genocídio 

no Brasil ao se estabelecer como uma das principais características econômica e cultural do 

país.  

Segundo Aráoz (2020), as violências do modelo minerador se apresentam 

praticamente como inesgotáveis e estão sempre produzindo uma grande quantidade de 

cenários trágicos, os quais se remetem sempre a um mesmo padrão de degradação sistêmica 

e integral das formas de vida. Vidas desperdiçadas. Mortes de pessoas que foram 
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escravizadas no período colonial, mortes de trabalhadores/as, mortes de comunidades nos 

entornos, uma história escrita cada vez com mais sangue. O rompimento da barragem do 

córrego do feijão em Brumadinho reafirmou o poder da mineração em criar verdadeiros 

genocídios. Mas quais são as vidas ameaçadas pela mineração? 

Se há uma ameaça às formas de vida existentes, há um epistemicídio em curso, uma 

vez que toda dominação é também uma dominação epistemológica (SANTOS, 2009). A 

partir do conceito de epistemicídio da abordagem de Boaventura de Sousa Santos, Sueli 

Carneiro (2005) articula saberes, poderes e subjetivação como as três dimensões do 

dispositivo e discorre: 

 

[...] o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do conhecimento 

dos povos subjugados, um processo persistente de produção da indigência 

cultural: pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela 

produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de 

deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de 

rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo 

comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no 

processo educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de 

conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também, individual e 

coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a 

condição para alcançar o conhecimento “legítimo” ou legitimado. Por isso o 

epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou a seqüestra, mutila a 

capacidade de aprender etc. (CARNEIRO, 2005, p. 97). 

 

 Os corpos dos/as educandos/as exigem ser pensados como sínteses dos processos 

tensos entre humanização-desumanização, crianças, adolescentes e jovens que chegam às 

escolas em vidas ameaçadas, vítimas de estruturas sociais que tornam suas vidas precárias 

(ARROYO, 2019). “Todo esse acervo cultural material e imaterial fazia parte do modo de 

vida dos sujeitos camponeses, que ao serem inseridos na cidade alteram seus modos de 

subjetivação ao começarem a fazer parte de outro contexto cultural, econômico e social” 

(HUNZICKER; RIBEIRO; ANTUNES-ROCHA, 2019, p. 383).  

Dito isso, torna-se necessário refletir sobre o lugar que a educação assume nessa 

reprodução e/ou no combate a tais lógicas epistemicidas. As crianças e os/as jovens do 

campo que têm sido expropriados de seus locais de origem discorrem sobre os novos 

desafios no âmbito educacional. Segundo Arroyo (2019), quando os modos de produção da 

vida são ameaçados, as matrizes da produção humana, cultural, identitária e educativa 

também o são, e toda ameaça à vida provoca sofrimento, este que tem sido levado em 

escalas cada vez mais desafiadoras para o interior das instituições escolares. Nesse sentido,  
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As práticas históricas do Estado administrar os Outros, os oprimidos como sem 

direitos, sem lugar nas estruturas de classe, etnia, raça, poder têm marcado as 

políticas sociais, educativas. Têm marcado a gestão dos direitos dos Outros à 

terra, teto, trabalho, renda saúde, educação. Vida. Se pretendemos entender como 

o Estado ameaça a educação pública teremos de tentar entender como ameaça os 

Outros como coletivos sem direito a ter direitos. Sem direito até a vidas vivíveis, 

condenados a vidas ameaçadas (ARROYO, 2019, p. 29). 

 

A partir das problematizações realizadas, devemos transportar algumas reflexões 

para o campo pedagógico e educacional a partir dos questionamentos elaborados por 

Arroyo (2019): como podemos humanizar as infâncias-adolescências que a sociedade 

desumaniza? Como reconhecer as interrogações que vêm dos corpos-vidas ameaçados para 

a ética profissional? Como entender e acompanhar percursos dos/as educandos/as no limite 

da possibilidade humana, da dignidade de uma vida justa? Que demandas éticas chegam à 

educação dos rostos-corpos dos/as educandos/as que chegam em vidas ameaçadas? Em que 

medida a vida precária interroga a educação? Quais exigências éticas crescem nas escolas?  

Essas são questões propriamente reflexivas e que não temos pretensão de responder. 

Os/as educandos/as são outros e possuem exigências éticas de reconhecimento dos corpos 

oprimidos, de reconhecimento da infância e da adolescência como sujeito de direitos e 

saberes. O objetivo é, portanto, demonstrar as atuais e diversas situações dos/as 

educandos/as e como a instituição escolar tem enfrentado tais adversidades.  

 

5.2 A diversidade da experiência e do conhecimento 

 

As entrevistas realizadas recorreram às memórias como meio para o levantamento 

das informações do capítulo anterior e para o trabalho interpretativo do presente capítulo. 

As memórias carregaram os sentidos, as intencionalidades e as representações sociais36 dos 

discursos e das práticas sociais de Rafaela, de Clara e da diretora. A jovem Clara, por 

exemplo, não se lembra de muitos acontecimentos relacionados à sua infância, 

evidenciando como a memória pode ser profundamente seletiva. Pollok (1992) chama 

atenção para o descortinamento da importância daquilo que não é dito, do que dizem os 

silêncios, e, por isso mesmo, talvez profundamente significativos.  

Segundo o autor, a memória é um fenômeno construído, tanto consciente como 

inconsciente. É um elemento constituinte do sentimento de identidade, de continuidade e de 

                                                 
36 Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que ela 

constrói e apresenta aos outros e a si mesma para acreditar na sua própria representação, mas também para 

ser percebida da maneira como quer pelos outros (POLLOK, 1992).  
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coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. É algo íntimo, mas, 

sobretudo, deve ser entendido como um fenômeno coletivo e social construído pelas 

próprias pessoas, por suas singulares memórias e narrativas de suas próprias vidas 

(POLLOK, 1992). Isso significa resistência.  

O desastre-crime provocou a extinção de incontáveis lugares de memória, deixando 

as lembranças comuns da comunidade ancoradas apenas nos pensamentos e nas falas dos/as 

moradores/as. O bem material é recoberto por um sentido afetivo específico para cada 

atingido/a. De acordo com Henrique F. Carneiro (2006), os elementos de uma cultura 

material servem de insígnias importantes na construção de uma identidade de pertença a um 

lugar, isto é, “a memória está diretamente ligada ao patrimônio de um povo, pois gera, a 

partir da cultura tomada em suas manifestações naturais, materiais e imateriais, um ponto 

de referência de sua identidade” (CARNEIRO, 2006, p. 20).  

As memórias de sofrimentos relatadas anteriormente, bem como as memórias de 

resiliência, representam o laço social estabelecido pelas jovens com o território de Bento. 

Tais memórias ilustram a infância de Rafaela e Clara na comunidade, sendo uma época 

“feliz”, “legal” e “positiva”. Para Rafaela, Bento era um lugar calmo e lindo, digno de se 

viver para sempre e, por isso, ela possui muitas memórias da comunidade, principalmente 

das brincadeiras e da “união das pessoas”. Clara aponta para a mesma direção ao afirmar 

que todo mundo se conhecia lá e relembra que gostava de brincar no terreiro da casa de sua 

avó. Para ela, a comunidade era um lugar “tranquilo”, seguro e “gostoso de se morar”, onde 

aprendeu muito do que sabe hoje. 

Assim como os danos são, concomitantemente, compartilhados e subjetivos, as 

memórias também passam a ser. Ao mesmo tempo que as memórias são demasiadamente 

individuais, “estão profundamente dependentes, senão de uma memória coletiva, de 

histórias partilhadas que reescrevem o passado ao mesmo tempo que inscrevem os sujeitos 

nos sucessivos presentes de onde falam” (MARTINS, 2016, p. 133).  

As jovens compartilham o sentimento de que se acostumaram com a vida que 

levavam em Bento, uma vez que foi toda construída lá. Há também o sentimento comum de 

que existem “coisas boas que aconteceram lá” e que, portanto, possuem “boas lembranças” 

da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, há uma tristeza “porque acabou tudo” e “agora é só 

saudades”. Com os relatos, é possível perceber que o sofrimento de um povo pode ser 

evidenciado a partir das perdas coletivas ao qual são submetidos/as e que toda perda sofrida 

pela cultura material (e imaterial) deixa marcas na memória (CARNEIRO, 2006).  
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Segundo S. Carneiro (2005), é da memória coletiva que se extrai a seiva da 

resistência. Para tanto, o ato de rememorar revela-se como um ato político, o qual 

identificamos como uma das principais estratégias de resistência em combate a tais 

epistemicídios em curso. Essa memória não pode ser negada e apagada; ao contrário, 

enquanto sociedade, não poderemos nunca esquecer o desastre-crime do rompimento da 

barragem de Fundão. Os horizontes que tangem a memória das experiências é a força da 

mobilização, da luta e da resistência da comunidade, das jovens e da diretora.  

Os testemunhos de perdas e resiliências sobre os efeitos da desterritorialização 

reafirmam o diálogo entre formas e os processos de (re)conhecimentos. A 

desterritorialização que significou a perda do território, material e simbólico, para os/as 

atingidos/as de Bento pode também perpassar o sentimento de despersonalização, à qual 

Fanon (1968) aponta, ao se interrogar constantemente: se sou pertencente ao campo, à 

agricultura, à pecuária, à pesca e à liberdade, então, na cidade, eu sou o quem? Quem sou 

eu na realidade?  

A comunidade de Bento Rodrigues tinha aproximadamente 600 habitantes e  

 

Ao migrar de maneira forçada para a cidade de Mariana, tiveram além da 

interrupção das atividades de trabalho, perdas materiais em relação às suas terras, 

criações e propriedades e, ainda, perdas de vidas humanas, já que houve mortes 

de moradores locais. Houve também prejuízos na esfera cultural, religiosa e nos 

laços de convivência coletiva (HUNZICKER, ANTUNES-ROCHA, 2020, p. 199). 

 

Tais situações são também provenientes dos “danos psicossociais oriundos da perda 

de referência no desempenho dos papéis sociais correntes da família e do grupo afetados” 

(VALENCIO, 2009b, p. 181). Segundo Martins (2016), há também uma compreensão dos 

impactos subjetivos dos desastres nos/nas sobreviventes, isto é, os danos também 

apresentam caráter subjetivo, visto que cada sujeito e cada trajetória foi afetada 

individualmente de acordo com as próprias referências, papéis e relações que foram 

estabelecidas no e com o território devastado.  

De acordo com Haesbaert (2020), pensar o território é, antes de tudo, pensá-lo 

política e culturalmente, pois tais dimensões sempre estiveram presentes nos processos de 

formação territorial. É na natureza política e cultural que o processo de desterritorialização 

torna-se simultâneo ao de reterritorialização e o Estado torna-se o principal agente. “A 

criação dos Estados nações e, portanto, das sociedades nacionais, é, do ponto de vista 

cultural, da mesma forma como vimos para a dimensão política, um movimento 
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ambivalente, concomitantemente desterritorializador e reterritorializador” (HAESBAERT, 

2020, p. 215).  

Compreendemos que a desterritorialização não é “absoluta” e utilizamos tal noção 

com o intuito de provocar uma reflexão no sentido das perdas, e não para propriamente 

defender a sua existência “absoluta”, uma vez que os territórios não são homogêneos e não 

há grupo social sem território. Isto, por sua vez, é o que Haesbaert (2020) denominou de 

mito da desterritorialização: a desterritorialização como um processo destino e dissociado 

da (re)territorialização não existe.  

Contextualizar tais dinâmicas da tríade de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização torna-se fundamental, pois possibilita compreender os movimentos 

humanos e a construção e a destruição de seus territórios. Interpretamos que não 

necessariamente seja um mito, mas uma noção insuficiente caso não tenhamos 

compreensões sobre os processos simultâneos de reterritorialização, mesmo que precários e 

não definitivos. De acordo com as memórias das entrevistadas, ficaram evidentes os 

sentimentos delas ao presenciarem a expropriação de suas terras e lares, que foram 

acometidos de maneira violenta e impositiva, sem nenhuma possibilidade de autonomia no 

que se refere aos efeitos do processo desterritorializador.  

A desterritorialização não significa a completa ausência de estabelecimento de 

vínculos com o novo território. A diretora, por exemplo, ao ser forçada a abandonar Bento 

às pressas, com o tempo, estabeleceu novas relações em Mariana e pretende continuar 

vivendo na cidade mesmo quando a comunidade for reassentada. Compreendemos que a 

comunidade sofreu a desterritorialização, mas não são sujeitos desterritorializados; ao 

contrário, formam agora, talvez, uma multiterritorialidade na qual incorporaram os 

elementos e territórios disponíveis em suas vidas.  

Em Mariana, as atingidas construíram redes de sociabilidade e fortaleceram redes de 

solidariedade e laços afetivos no sentido de se reorganizarem e resistirem às violações 

sofridas. Esse processo de reterritorialização assume a natureza política de estar e ocupar 

politicamente um outro território e de natureza cultural no qual se estabelecem relações 

simbólicas e afetivas.  

Rafaela reconhece outras vivências que estiveram disponíveis a ela ao viver em 

Mariana, como é o caso do açaí e do milk-shake. Muito mais que simples alimentos, esses 

produtos também demonstram uma possibilidade de encontro com seus/as amigos/as fora 

do horário escolar, ou seja, é utilizado como um meio socializador pela jovem. No espaço 

urbano, o açaí e o milk-shake passam a ser mais uma forma de socialização.  
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Rafaela e Clara percebem a facilidade de possuir outras experiências, algumas 

escassas no campo, tanto de consumo37 quanto na saúde pública. As jovens apontam como 

novos as opções de lojas, de roupas e, em especial, o hospital. Rafaela até se sente mais 

bonita com as roupas que antes ela não possuía. Clara se ambientou ao novo território, pois 

conheceu muitas pessoas e o bairro em que mora é “bom” e “tranquilo” e talvez por isso ela 

acredite que é “praticamente a mesma coisa que viver em Bento”. Porém, Rafaela sente que 

não tem a mesma liberdade que desfrutava em Bento, mas que, depois do período difícil e 

doloroso vivenciado por ela, morar na cidade de Mariana tornou-se aceitável.  

Rafaela considera que algumas amizades de Bento se desfizeram, algumas 

permaneceram e outras se intensificaram – hoje, tem mais amizade com pessoas de Mariana 

do que com as da própria comunidade. Clara também fez novas amizades, principalmente 

na igreja que frequenta, e entende que as atividades que fazia em Bento costumavam ser as 

mesmas que agora ela faz em Mariana. O que mudou foi principalmente relacionado ao 

tempo que passou, uma vez que não se considera mais uma criança.  

As jovens modificaram a forma de falar e de se comportar, usam mais gírias e/ou 

cabelo solto e se sentem um pouco mais vaidosas. Clara acredita que tais transformações se 

devem principalmente à fase de vida – a adolescência. Rafaela também compreende tal 

motivo e acrescenta ser relacionado também ao espaço em que ela agora se insere – o 

urbano.  

As transformações na vida das duas jovens são recorrentes ao desastre-crime, mas 

também há transformações relativas à idade. “Compreender os jovens apenas pelo fator 

idade, contudo, seria simplificar uma realidade complexa, que envolve elementos 

relacionados ao simbólico, ao cultural e aos condicionantes econômicos e sociais que 

estruturam as sociedades” (CARRANO, 2013, p. 26) e que estruturam as suas vidas.  

Nesse sentido, Ferreira, Rahme e Vila Real (2017) chamam atenção para a 

discussão que permeia a (in)visibilidade das crianças e dos/as adolescentes na forma como 

suas vidas foram afetadas, sua relação com a escola e as incertezas que cercam o futuro, 

não apenas em relação à perda material, mas, em certa medida, à perda do espaço de 

identificação e reconhecimento de suas infâncias. Rafaela e Clara nunca terão a 

                                                 
37 Sinalizamos que há também uma reflexão que deveríamos realizar ao questionar a lógica consumista 

capitalista e como ela se projeta em dicotomia ao campo e ao urbano. Porém, não adentraremos nesta 

discussão, mas reconhecemos que há estruturas sociais complexas por detrás do sentimento do poder e da 

possibilidade do consumo.  
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oportunidade, quando adultas, de ir à casa de suas avós38 e relembrar os momentos da 

infância vivenciados naquele espaço de liberdade. As memórias da infância serão sempre 

associadas à felicidade de ter vivido em Bento e à ausência desse mesmo Bento.  

As singulares trajetórias de Rafaela e Clara representam a complexidade da vivência 

de um desastre na infância. As jovens experienciaram a infância no campo, a adolescência 

no meio urbano e há grandes possibilidades de viverem a fase adulta no campo, no 

reassentamento de Bento Rodrigues, ou ainda onde elas escolherem estar no mundo. A 

realidade complexa nas quais se inscrevem as histórias das duas expõem as singularidades 

dos processos vivenciados nas infâncias e nas juventudes. Ao utilizarmos tais vozes como 

protagonistas sem um caráter genérico que reforce o imaginário hegemônico sobre as 

crianças e jovens estamos conectando os percursos biográficos rumo à uma emancipação 

por meio dos processos comunicativos e interpretativos dos seus próprios mundos de vida.   

Os pressupostos das epistemologias do Sul tornam-se um importante instrumento 

político para a compressão de tais experiências. Segundo Santos (2009), as epistemologias 

do Sul são um contra-movimento de um cosmopolitismo subalterno, ou seja, uma variante 

de oposição contra-hegemônica que, a partir do uso diverso e alternativo do conceito de 

cosmopolitismo, tem sido utilizada para apoiar os interesses dos grupos sociais excluídos. 

Situar tais sujeitos para além da lógica da hierarquia em que os subalterniza contribui no 

alargamento da compreensão do mundo. Existem múltiplas formas de se estar no mundo e, 

sendo assim, a diversidade é inesgotável (SANTOS, 2009). 

Para a compreensão de tal diversidade a partir de lutas políticas de reconhecimento 

da diferença, é fundamental um pensamento pós-abissal em combate aos falsos 

universalismos, à razão indolente e à colonialidade do poder. A resistência política deve ter 

como postulado a resistência epistemológica, uma vez que não existe justiça global sem 

justiça cognitiva global (SANTOS, 2009). Haja vista que, das diversas opressões das 

formas de estar no mundo, o epistemicídio é talvez aquele que sustente todas as outras. 

 
Um epistemicídio maciço tem vindo a decorrer nos últimos cinco séculos, e uma 

riqueza imensa de experiências cognitivas tem vindo a ser desperdiçada. Para 

recuperar algumas destas experiências, a ecologia de saberes recorre a seu 

atributo pós-abissal mais característico, a tradução intercultural. Embebidas em 

diferentes culturas ocidentais e não-ocidentais, estas experiências não só usam 

                                                 
38 É relevante ressaltar a dinâmica familiar e a importância das avós no contexto de vida e de aprendizagens 

das jovens (COUTRIM et al., 2018) como descreveram ao longo das entrevistas. Para além das avós, o 

protagonismo das mulheres em situações de desastres é evidente na literatura. Na lógica do patriarcado, 

elas são as mais afetadas pelos desastres; em contrapartida, são reconhecidas também como o pilar da 

resistência e da luta. Martins (2016) também discute tais protagonismos. 
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linguagens diferentes, mas também distintas categorias, diferentes universos 

simbólicos e aspirações a uma vida melhor (SANTOS, 2009, p. 52). 

 

De acordo com Santos (2002b), todas as práticas sociais envolvem conhecimento e, 

portanto, são também práticas de saberes. Inclusive os sofrimentos vivenciados pelas 

estudantes e pela diretora incidem nas relações entre os saberes por elas produzidos, 

fomentando outras formas de conhecer a realidade, de produzir entendimentos e de travar 

lutas. Ao situar a perspectiva na experiência social do outro lado da linha, podemos 

aprender com o Sul a partir do próprio Sul, por meio de uma ecologia de saberes, em 

condições que seja possível levar a luta pela dignidade humana a todos/as.  

A ecologia de saberes é um pensamento pluralista, propositivo e possui como base a 

ideia de que o conhecimento é interconhecimento39 (SANTOS, 2009). As formas, os 

conteúdos e os conhecimentos são produzidos em uma relação de interdependência que se 

inscreve em elementos simbólicos e materiais, na qual estamos evidenciando a importância 

das crianças e dos/as jovens na produção cultural e na potência de transformação de uma 

sociedade. Tais conhecimentos são socialmente produzidos, constituem-se historicamente e 

são alterados pelo processo histórico de recomposição das condições sociais que vivenciam 

(SARMENTO, 2002).   

Clara e Rafaela, na época do desastre-crime, eram crianças e hoje são adolescentes, 

de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – mas optamos por utilizar a 

categoria juventude. Compreendemos as duas estudantes dentro da lógica temporal da 

infância e juventude, sem necessariamente situá-las em apenas uma categoria. Elas estão 

inseridas nos processos de grandes transformações da infância para a adolescência.  

As categorias da infância e da adolescência/juventude também foram silenciadas na 

racionalidade moderna. Os pressupostos epistêmicos na construção social da infância pela 

modernidade convocam o trabalho de desconstrução de muitas bases teóricas com que as 

crianças foram sistematicamente tematizadas nas Ciências Sociais: o que não fala, o que 

não trabalha, o que não tem direitos políticos, o que carece de razão (SARMENTO, 2002). 

É nesse sentido que a ecologia de saberes propõe identificar os contextos e práticas 

em que operam os saberes de diferentes sujeitos e, consequentemente, diversificar o 

reconhecimento, principalmente daqueles que foram silenciados – isto é, identificar o modo 

como cada saber orienta uma dada prática em meio a tantos processos educativos. Assim, 

compreendemos a necessidade de um esforço epistemológico no sentido da resistência à 

                                                 
39 “A utopia do interconhecimento é aprender outros conhecimentos sem esquecer os próprios” (SANTOS, 

2009, p. 47). 
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colonização do imaginário infantil (e da juventude) a partir das interpretações singulares, 

criativas e críticas que as crianças têm do mundo social, uma vez que tal imaginário é um 

fator de conhecimento, e não de incapacidade (SARMENTO, 2002).  

No contexto de perdas, danos e sofrimentos, as atingidas ressignificam seus modos 

de estar no mundo, reconstroem suas redes de solidariedade, criam novas formas de 

socialização, rememoram o passado, fomentam diariamente seus processos educativos e 

planejam seus futuros. Histórias, ensinamentos e aprendizados adquirem novos contornos 

conforme as experiências, as adversidades e os desafios que aparecem em suas singulares 

trajetórias. A luta por dignidade, igualdade e emancipação tem sido a força motriz desses 

sujeitos.  

A emancipação da infância e da adolescência perpassa a identificação dos 

imaginários das jovens como imaginários de saberes e conhecimentos relevantes para a 

compreensão do mundo. A exemplo disso, ressaltamos o entendimento que Rafaela tem do 

que é ser pai e, consequentemente, a noção que ela possui de família. A compreensão de 

família é relativa ao “carinho” depositado na relação, e não apenas ao vínculo sanguíneo. 

Mesmo após os diversos desafios enfrentados pelos familiares de Rafaela, a união de toda a 

família é uma das demonstrações mais evidentes de contentamento. A relação com sua mãe 

é baseada no cuidado e a jovem descreve a natureza da vida humana que resultará na 

velhice de sua mãe. O afeto, o cuidado e o sentimento de “união” são os principais 

combustíveis das relações afetivas estabelecidas por ela. 

Há muitas maneiras de ser jovem hoje, principalmente aquelas que compõem os 

contextos de desigualdades sociais. A juventude deve ser compreendida e inserida nos 

relacionamentos com outros grupos a partir de uma relatividade histórica e social, em que 

estão afirmando os traços profundos da personalidade que os acompanharão por toda a vida 

(CARRANO, 2013). Utilizamos a categoria juventude para identificar os sujeitos desta 

investigação e o fizemos para o cumprimento das exigências de um rigor metodológico.  

Inserida nas profundas transformações socioculturais, a atual condição juvenil se 

manifesta em variadas dimensões por meio das culturas, das demandas e das necessidades 

próprias (DAYRELL, 2007). A percepção do que é ser jovem para Rafaela é de que há um 

lado bom e outro ruim: o lado bom é o de “conhecer” e “aprender”; o ruim é a 

“responsabilidade”, os acontecimentos de “coisas ruins”, como se fosse um “peso”, um 

fardo. É bom ser jovem, mas é melhor ser criança, pois a juventude está afastada do 

“mundo bom”; mas ainda tem jovens que “gostam de estudar”. “É preciso considerar que 
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‘juventude’ é noção produtora de sentidos e contribui para o estabelecimento de 

representações sociais” (CARRANO, 2013, p. 28). 

As transformações vivenciadas por Rafaela em meio a esses processos de infância e 

juventude demarcam as concepções que ela tem do que é viver no campo e na cidade. A 

cidade, para a jovem, apresenta riscos, perigos e ausência de liberdade. A representação que 

ela tem da infância e da juventude remete a um momento traumático vivenciado pela 

estudante com o desastre-crime, principalmente quando reconhece a juventude como sendo 

o acontecimento de “coisas ruins”. Mas, para Rafaela, ser jovem também representa uma 

dimensão educativa de conhecer, aprender e encontrar sentidos do experienciar da vida e 

das relações sociais para além da instituição escolar.  

Rafaela articulou duas concepções emblemáticas: “para o jovem, o mundo é preto” 

e para “as crianças, parece ser tudo colorido”. As concepções da oposição do “mundo 

preto” e o “mundo colorido” nos leva a associar a feliz infância que ela demonstrou ter tido 

em uma pequena comunidade no campo e como isso foi destruído com o desastre-crime. 

Por meio de um jogo simbólico, a jovem utiliza a criatividade na relação com a linguagem 

a expressão de competências no uso e na criação vocabular e semântica (SARMENTO, 

2002). Ela possui uma capacidade única de construir seus próprios repertórios relacionais e 

culturais, leituras da realidade e interpretações da própria jornada. Nesse sentido, faz-se 

  

Um esforço de desconstrução das representações idealizadas sobre os jovens se 

faz necessário, como forma de superar a noção de “etapa de transição”. Isso para 

concebê-la como momento do ciclo de vida, com uma finalidade intrínseca, lugar 

e tempo social, onde os jovens são “autoridades” diretoras de seus próprios 

destinos e escolhas biográficas (CARRANO, 2013, p. 24).  

 

 Para Clara, ser jovem é divertido, pois há poder de escolhas, estas relacionadas à 

“privacidade” e, como consequência, a “ter mais tempo livre” – na infância, há uma 

obrigação de acompanhar o pai e a mãe. Além disso, ser jovem possibilita distinguir as 

amizades que são ou não verdadeiras. O ser criança, para ela, perpassa as obrigações a 

serem cumpridas, a falta de privacidade e a não-compreensão das verdadeiras amizades. 

Segundo Alves e Dayrell (2016, p. 605), embora os/as jovens possuam dificuldades em 

explicar o que é ser jovem, arriscam apontar algumas atribuições de quem não é mais 

criança, como “ter responsabilidade pelos seus atos”, “poder fazer escolhas”, “poder se 

divertir” etc.  

Os adjetivos dados pelas jovens como “bom” e “ruim” estão atrelados, 

principalmente, à liberdade ou à falta dela. Rafaela identifica a liberdade como sinônimo da 
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sua infância e, para Clara, a sua liberdade está associada à juventude. As concepções 

distintas do que é ser criança e jovem para Rafaela e Clara são constitutivas das identidades 

individuais que, a partir de criadores culturais, reconfiguraram seus universos de 

conhecimentos e de interações cotidianas.  

Apoiadas não só por vivências traumáticas, as jovens apresentam organização lógica 

dos próprios discursos, conhecimento das realidades vivenciadas, partilham interações com 

seus pares e adquirem práticas sociais pertinentes para lidar com tudo o que as rodeia. 

“Assim, é importante destacar que trabalhamos com uma noção de juventude marcada pela 

diversidade, por vários modos de ser jovem” (ALVES; DAYRELL, 2016, p. 606).  

As concepções de ambas ilustram as passagens entre os tempos da infância, da 

adolescência e da juventude como sendo, para além da idade biológica, constructos sociais, 

os quais “estabelecem acordos intersubjetivos e normas culturais que definem o modo 

como o juvenil é conceituado ou representado” (CARRANO, 2013, p. 28). Dessa forma,  

 

A combinação de distintas maneiras de enxergar a questão juvenil colabora para 

se tentar responder à pergunta sobre quando alguém deixa de ser jovem e atinge a 

vida adulta. Esta resposta, que não pode ser dada definitivamente, depende tanto 

dos indicadores relacionados às transformações vividas pelo corpo biológico 

quanto àquilo que se refere aos dados sociais objetivos e às representações que 

cada sociedade empresta ao conceito de jovem e juventude. Em outras palavras, 

trata-se da idade objetiva, medida em anos de vida, em combinação com as 

representações sociais que são feitas sobre as idades (CARRANO, 2013, p.27). 

 

Outro exemplo da identificação dos imaginários das jovens como imaginários de 

saberes e conhecimentos relevantes para a compreensão do mundo em que vivem é 

referente ao sentimento de medo. O medo de ambas as jovens é da perda de familiares 

queridos, seja a avó ou o pai e a mãe. Inicialmente, questionei-me sobre como meninas tão 

jovens podem ter a percepção do perigo e da finitude da vida. Isso me levou a refletir sobre 

os meus próprios medos quando eu estava na mesma faixa etária das entrevistadas. Como a 

construção dos nossos medos, principalmente construídos nessa idade, está intrinsecamente 

ligada às experiências vividas, baseadas nos perigos reais que Rafaela e Clara 

experienciaram, por exemplo?  

Os sentidos que as jovens atribuem aos seus medos discorrem sobre as situações de 

mortes que estiveram inseridas em suas infâncias. O desastre representou as realidades que 

dizem sobre o contato com a morte mediante as experiências pessoais e a constante 

exposição das crianças à morte. São várias as mortes e perdas que ocorrem ao longo do 

desenvolvimento da criança, tanto concretas quanto simbólicas. Com as narrativas de 
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Rafaela e Clara, verificamos o impacto da morte, ainda que não necessariamente 

mencionada em seu termo, mas que as jovens conseguem nomear como “perda”. Assim, 

  

Ao se pensar a morte, reflete-se sobre perdas de ordem real, bem como sobre 

simbólicas, ambas perpassadas pelas frustrações e pelos sofrimentos do sujeito. 

Nesse sentido, além da perda de um vínculo afetivo, algumas vivencias e 

acontecimentos no transcorrer da vida estabelecem sua analogia com a ideia da 

morte, como separações, perdas de objetos, abandonos, adoecimentos, situações 

que de algum modo retratam rompimentos (GIARETTON et al., 2020, p. 03). 

 

Segundo Sarmento (2002, p. 14), 

 

[...] as crianças desenvolvem a sua imaginação sistematicamente a partir do que 

observam, experimentam, ouvem e interpretam da sua experiência vital, ao 

mesmo tempo que as situações que imaginam lhes permitem compreender o que 

observam, interpretando novas situações.  

 

Tal imaginação e modo de inteligibilidade podem ser reais ou imaginários. Neste 

caso, o medo que Rafaela e Clara possuem perpassa uma situação evidente de um perigo 

real vivido por elas no desastre do rompimento da barragem de Fundão. A compreensão das 

diferentes situações enfrentadas pelas jovens compõe seus entendimentos de mundo – o 

medo não deixa de ser uma forma de conhecimento dos seus mundos.  

As relações de ambas com o mundo estão sendo estabelecidas mediante diversas 

situações enfrentadas por meio de um processo ativo de interpretação, compreensão e 

intervenção na realidade social. Esse processo é o responsável pela capacidade de 

resistência ao horror de situações extremas que lhes foram projetadas ao conseguirem criar 

um mundo outro nas condições da mais dura adversidade (SARMENTO, 2002). Há um 

mundo de diferenças vivenciado por Rafaela e Clara em suas singulares trajetórias. E há 

também um elemento comum de vida: a ausência da garantia de seus direitos.   

O ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 199040, marco de proteção aos direitos de 

cada criança e do adolescente – dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente41, consistindo basicamente no entendimento de que nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  

                                                 
40 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências. Brasília: Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/-

ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 16 mar. 2021. 
41 Para os efeitos da Lei, considera-se criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

http://www.planalto.gov.br/-ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/-ccivil_03/leis/l8069.htm
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De acordo com o Estatuto, é dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhe condições de liberdade e de 

dignidade. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos espaços e de objetos pessoais. Isto é, têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. 

Carrano (2013) demonstra a necessidade de se inserir as políticas públicas de 

juventude no debate mais amplo dos direitos sociais e, consequentemente, do combate às 

desigualdades que incidem diretamente sobre os/as jovens social e economicamente mais 

desprotegidos. Tais políticas de juventude necessitam  

 

[...] ter a capacidade de indagar, na construção de suas agendas, sobre os 

contemporâneos desafios para apoiar os jovens tanto na vivência do tempo 

presente quanto na realização de suas escolhas. O processo de tomada de 

decisões, quase sempre angustiante para os jovens, tem sido vivido como tempo 

de angústia e solidão. É neste sentido, que políticas democráticas de escuta, de 

oferta de novos repertórios culturais, aproximação e diálogo dos poderes públicos 

com os jovens podem favorecer que percursos biográficos tomem o rumo da 

autonomia e segurança cidadã que se espera que todos tenham na vida adulta. É 

neste sentido que as ações públicas dirigidas aos jovens deveriam se preocupar, 

mais com a esfera do desenvolvimento pessoal e recursos que esses dispõem para 

a conquista da autonomia do que estabelecer focos em processos de 

“socialização” ou “integração social”; essas figuras vêm caracterizando a 

intervenção sobre os jovens ao longo dos tempos (CARRANO, 2013, p. 30). 

 

Reconhecer Rafaela e Clara como sujeitos de direitos, em respeito à sua dignidade 

humana, nos faz reconhecer também a relevância das instituições sociais na luta pela 

garantia de direitos em meio aos processos de reconstruções. A igreja, por exemplo, obteve 

um papel fundamental, após o desastre-crime, na vida da diretora e da Clara. A jovem 

percebe que a igreja foi importante em tais processos de ressignificações. A instituição 

proporcionou à jovem fazer parte de sua orquestra, na qual ela se dedicou a aprender a tocar 

flauta transversal. Tal atividade lúdica e educativa foi o principal meio que ela encontrou 

para superar as dificuldades em sua vida. A diretora também aponta no mesmo sentido ao 

afirmar que a fé e a igreja foram um de seus principais meios de sobrevivência. Conhecer 

pessoas e fazer novas amizades por meio da igreja possibilitou à diretora e à Clara 

concretizarem sentimentos de pertencimento no novo território, ou seja, há em curso 

processos de restaurações de dignidades.  
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Para Rafaela, a família foi o grande ponto de apoio ao vivenciar os efeitos do 

rompimento da barragem de Fundão. Os amigos também foram importantes nesse processo. 

Mas ela aponta, principalmente, a importância do tratamento psicológico no que tange o 

adoecimento psicossocial. A implicação desses profissionais, e de tantos outros 

profissionais e não profissionais, envolve a criação de estratégias em conjunto que 

possibilitem a reorganização da vida da jovem, isto é, a necessidade da atenção e ação 

coletiva sobre as questões psicossociais a fim de superar uma possibilidade de patologia 

individualizante. 

De acordo com Ferreira, Rahme e Vila Real (2017, p. 85), Rafaela e Clara 

apresentam uma singular capacidade às “situações de extrema precariedade, de possuírem 

recursos simbólicos que as levam a lidar com as situações por meio de jogos e construções 

imaginárias distintas da dura realidade que as cercam”. Quando a vivência a um evento 

traumático ocorre na infância, as crianças, os/as adolescentes e jovens podem superar com 

maior dignidade se puderem contar com o apoio coletivo de seus pais, suas mães, 

amigos/as, familiares, profissionais, professores/as e instituições, em especial a instituição 

escolar. 

Além da igreja, a escola se tornou a principal instituição fornecedora de novas 

possibilidades socializadoras e que fomentou o sentimento de pertença que uniu novamente 

a comunidade de Bento Rodrigues na sede de Mariana. A escola possui papel fundamental 

na proteção das nossas crianças e jovens como um dos principais meios socializadores. É 

importante ressaltar que essas culturas não são apenas construídas por processos 

institucionalizados de formação e constituição (SARMENTO, 2002). 

As culturas infantis e juvenis são construídas nas interações com o mundo, para 

além da cultura escolar, e, por isso, consideramos até aqui a diversidade de outros 

conjuntos de dispositivos e vivências que nos conduz a um olhar diferente, até mesmo 

sobre a instituição escolar e os processos educativos. Assim,  

 

Uma das mais importantes tarefas das instituições, hoje, seria a de contribuir para 

que os jovens pudessem realizar escolhas conscientes sobre suas trajetórias 

pessoais e constituir os seus próprios acervos de valores e conhecimentos que já 

não são mais impostos como heranças familiares ou institucionais (CARRANO, 

2013, p. 25). 

 

A perda dos territórios existenciais e afetivos na vida das atingidas reflete a ausência 

do modo como se organizavam individual e coletivamente. No resgate do sensível, as pistas 

deixadas por Rafaela e Clara contribuem ao direcionar o olhar para a integralidade da 
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pessoa humana em uma cultura que valorize seus sentimentos, suas formas de saber e 

autonomia. Os paradoxos presentes e os novos desafios nos quais estão inseridas nos 

conduzem a novos olhares para a juventude, em uma tarefa em que são os/as próprios/as 

protagonistas. Para, assim, construir novos espaços e processos educativos a partir de uma 

concepção epistemológica que vise o fortalecimento de uma ecologia de saberes. Esse olhar 

nos permite rever até o nosso próprio mundo – iluminar os olhos dos/as adultos/as 

(SARMENTO, 2002) e refletir o que podemos vivenciar e aprender com elas por meio de 

suas presenças, experiências, conhecimentos e potências de ser e existir.  

 

5.3 Latitude escolar: restaurações, saberes e (re)existências. 

 

Na escola, cruzam-se os tempos, as infâncias em vidas ameaçadas, os jovens do 

campo em lutas por terra-vida e as lutas pelo direito à escola e pelo direito à vida 

(ARROYO, 2019). A desumanização a que tantas infâncias foram submetidas no desastre-

crime denota a fragilidade do reconhecimento de crianças e jovens como sujeitos de 

direitos. Os obstáculos e o contratempo do viver transpõem os muros das escolas, face às 

adversidades do cotidiano no qual se inserem esses sujeitos.  

Os desafios enfrentados pelas crianças e jovens têm ocupado um espaço de reflexão 

relativo ao alargamento da concepção de escola. As práticas educativas institucionais 

devem levar em consideração o contexto no qual a instituição Uatu Ererré está inserida – 

espaço campesino rodeado de atividades minerárias. Segundo a diretora, a discussão 

relativa à mineração era pautada pela escola de acordo com a disciplina curricular, os 

conteúdos e as habilidades que deveriam ser abordadas em sala de aula, além dos projetos 

que os/as professores/as executavam. Porém, a diretora ressalta a dificuldade dos/as 

profissionais da educação em trabalhar, através do viés crítico, o modo de produção da 

mineração. Além disso, a Samarco colaborava com programas e projetos oferecidos à 

escola. A relação estabelecida entre a empresa e a instituição escolar em Bento Rodrigues 

denotam 

 

[...] as estratégias e práticas historicamente presentes na relação das corporações 

mineradoras com a educação e com as instituições de ensino, a natureza do 

debate sobre mineração nas escolas situadas em territórios minerados e os 

referenciais a serem adotados na perspectiva de uma abordagem crítica sobre o 

tema. Destacam-se, inicialmente, as formas adotadas pelo capital privado para 

substituir as funções do Estado, especialmente por meio de doações, benfeitorias 

e atividades promovidas nas escolas; as estratégias empresariais para capturar 

projetos e dinâmicas formativas nos territórios minerados; e, não menos 
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importante, a disputa de narrativas calcadas na “vocação mineral” de Minas Gerais 

para influenciar conteúdos e sentidos da educação (ALVES et al., 2020, p. 70). 

 

Tal relação pode ser melhor explicitada a partir do conceito da minério-

dependência. As escolas situadas em regiões de extração mineral enfrentam maiores 

dificuldades em discutir de maneira crítica o assunto relacionado ao modo de produção da 

mineração, principalmente devido à relação de dependência econômica do território, sendo 

este um dos múltiplos impactos da relação de condicionamento da minério-dependência no 

município de Mariana. De acordo com Coelho (2017, p. 02), a definição de minério-

dependência é referente a uma  

 

[...] situação na qual, devido à especialização da estrutura produtiva de um 

município, região ou país na extração de minerais, os rumos da estrutura local são 

definidos em centros decisórios externos. Obviamente, se trata também de uma 

relação entre classes sociais localizadas em diferentes locais. Esta relação de 

subordinação faz com que as decisões sobre o que ocorrerá na estrutura produtiva 

local sejam tomadas em centros políticos externos, sejam eles empresas 

multinacionais mineradoras e/ou mercados de commodities minerais, sejam 

centros consumidores dentro de um mesmo país ou internacionais. 

 

Sabe-se que os impactos causados pelas empresas de mineração não estão apenas 

vinculados à ocorrência de desastres. Elas utilizam como estratégia, a fim de controlar os 

territórios, o domínio da população para que as comunidades acreditem que a vida sem a 

mineradora não seria possível (ALVES et al., 2020). Os saberes ancestrais são 

desvalorizados, submetidos ao “esquecimento” pelo assinalamento forçoso da 

(im)possibilidade de outras formas de viver que não sejam àquelas promovidas pela 

dependência da atividade mineradora. 

Conforme abordado anteriormente, segundo Santos (2014), as empresas 

multinacionais têm contribuído para a reorganização do Estado. As disputas de narrativas 

no interior das instituições escolares estão condicionadas à dependência econômica criada 

nas localidades onde as empresas se instalam. Da ordem das relações simbólicas dúbias, a 

escola no contexto neoliberal também tem sido objeto de disputa das empresas e do capital, 

principalmente devido ao seu poder formador e transformador. No que tange a questão 

minerária, 

 

Ao afastarem do ambiente escolar a discussão sobre impactos e riscos aos quais a 

comunidade está submetida pela mineração, as empresas amortecem a crítica à 

minério-dependência e retardam a busca por alternativas econômicas para a 

comunidade. O principal dano incide sobre a formação do sujeito crítico, uma vez 

que a escola incorpora o discurso hegemônico de natureza desenvolvimentista e 
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dissipa a reflexão sobre a realidade, impacto este constatado tanto na educação 

básica como na educação superior (ALVES et al., 2020, p. 72-73). 

 

Incialmente, por meio das entrevistas e de tais reflexões, podemos questionar: Em 

que medida as vivências nos territórios minerados podem ser invisibilizados pelas 

instituições educativas? Quais são as relações estabelecidas entre as empresas mineradoras 

e as escolas? Como as instituições sociais podem contribuir para a construção dos 

imaginários positivos sobre as empresas multinacionais? Em que medida a instituição 

escolar cumpre suas funções sociais diante dos territórios vulneráveis? E em que medida o 

modo de produção devastador da mineração tem “reorganizado” as escolas em suas 

proximidades? São questões levantadas no decorrer da pesquisa e que foram evidenciadas 

nas entrevistas, mas que não temos o objetivo de responder – pensamos que isso pode vir a 

ser construído como objeto de futuras pesquisas.  

Em meio a esses questionamentos, torna-se necessário apontar alternativas que nos 

levem a construir outros caminhos educativos. A escola demanda ser um forte instrumento 

que corrobore a busca de alternativas à relação de condicionamento da minério-

dependência. Além disso, o desenvolvimento do conteúdo escolar relativo à temática dos 

territórios vulneráveis e dos desastres deveria ser uma preocupação pública, um tema 

importante diante das dezenas de ameaças da modernidade, aponta Pavan (2009), bem 

como a mineração, o agronegócio e tudo o que envolve situações que têm colocado as 

crianças e jovens em vidas desumanizadas e ameaçadas. Há a exigência ética de tornar a 

escola um espaço público de democratização do acesso da infância-adolescência populares 

e que, ao resistirem à opressão, educam-se e humanizam-se (ARROYO, 2013; 2019). 

Alves et al. (2020) discorrem sobre propostas e resistências relativas à participação 

popular no processo de construção e gestão do projeto pedagógico em instituições 

educativas em áreas de mineração. Tais propostas consistem em defender a educação como 

ferramenta para a tomada de consciência da população acerca dos processos de 

formação/transformação do território e os riscos impostos pelas atividades econômicas das 

empresas; valorizar as lutas; atuar politicamente na defesa da escola pública; reforçar os 

processos educacionais críticos e contextualizados, pautados no respeito, no diálogo e na 

valorização dos saberes locais; atuar na formação de professores; proporcionar a Educação 

Ambiental crítica; fortalecer a Educação do Campo e a Educação Popular42 etc.  

                                                 
42 Segundo Paulo Freire (2018b, p. 207), Educação Popular é a “educação para um certo tipo de classe social. 

A Educação Popular está relacionada, em um primeiro momento, com a educação das classes populares [...] 
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As especificidades da instituição Uatu Ererré parte da valorização da identidade 

campesina por meio de processos político-pedagógicos que atendem a população que 

trabalha e vive no e do campo. De acordo com Hunzicker e Antunes-Rocha (2020), a 

instituição escolar fazia parte da socialização daquele histórico povoado há muitos anos. 

Nos dados escolares, a instituição é reconhecida como escola rural, porém utilizaremos os 

princípios e a perspectiva da concepção de escola do campo, pois 

 

O referencial que ilumina a Educação do Campo germina, nasce e frutifica na/da 

luta pela terra, pelos direitos a uma vida digna, pela relação igualitária entre 

homens e mulheres, pela distribuição igualitária da renda e dos bens produzidos 

pela sociedade de forma justa. Uma luta histórica que os movimentos sociais 

contemporâneos resgatam ressignificam e atualizam em função da leitura de que 

a desigualdade social, econômica e política aumenta, fica mais aguda ao longo do 

tempo, descortinando que não há saídas dissociadas da superação do capitalismo 

(MOLINA; ANTUNES-ROCHA, 2014, p. 225).  

 

Na concepção de Rafaela, a escola era genuinamente “perfeita”, ela amava a 

“merenda”, sentia-se segura – não precisava nem de câmeras de segurança –, uma escola 

que poderia ser resumida em “união das pessoas”. A vida no campo interroga os processos 

educativos institucionalizados. Nas vivências naquela escola, a jovem relembrou, de uma 

forma nostálgica e feliz, do pé de jabuticaba em uma área gramada que havia ao lado do 

muro da instituição. Hunzicker e Antunes-Rocha (2020) nos conduzem à reflexão sobre 

como, a partir da perspectiva de relação com a natureza, podemos compreender um pouco 

do modo de produção e reprodução da vida camponesa da comunidade: “os educandos das 

escolas do campo têm uma identidade vinculada aos aspectos culturais e socioeconômicos 

relativos às práticas de vivências no campo” (HUNZICKER, ANTUNES-ROCHA, 2020, 

p. 201).  

A família de Rafaela sempre a incentivou a estudar e “a despeito da pouca 

escolaridade dos pais, a escola tinha importância central” (ALVES; DAYRELL, 2016, p. 

612). As populações do campo também buscam as escolas, compreendem a importância da 

instituição e desejam que suas crianças e jovens tenham a oportunidade de concluir a 

educação formal. Para a jovem, a escola é “um caminho para o futuro”. Além disso, torna-

se também um caminho de possibilidades outras para jovens das camadas populares. Como 

apontado por Alves e Dayrell (2016, p. 613), na qual “todas as dificuldades enfrentadas 

                                                                                                                                                     
tem a ver exatamente com a educação dos oprimidos, a educação dos enganados, a educação dos 

proibidos”.  
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para o acesso e a permanência na escola, para esses jovens o sonho de uma vida melhor 

passa, necessariamente, pela escolarização”.  

Clara não se recordava muito daquela instituição do campo. A jovem acredita não se 

lembrar bem porque ela era muito nova e passava apenas “5 horas na escola”. Desde 

pequenina, Clara convive com as mesmas pessoas diariamente. O que ela mais gostava na 

instituição era de estar sempre cercada das pessoas conhecidas – a singularidade da escola. 

O aprendizado que a marcou naquele ambiente foi aprender a ler e a escrever. O aprender a 

ler, a escrever 

 

[...] é, antes de tudo, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, numa 

relação dinâmica que vincula a linguagem e a realidade. Neste sentido, o diálogo 

é ponto de referência central, pois é através dele que se acredita ser possível seres 

humanos se transformarem em seres comunicativos, podendo atuar para 

transformar a realidade (BERTONCELLO; ROSSETE, 2008, p. 186). 

 

Pensemos no quanto é singular a importância da escola que nos ensina a ler e a 

escrever, que nos abre a porta ao mundo letrado e nos apresenta outras possibilidades de 

entendimento do mundo. Para Freire (2011), ler a palavra e aprender a escrevê-la são 

precedidos do aprender como “escrever” o mundo – a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra – em que se torna impossível separar a leitura da palavra da leitura do mundo. 

O ato educativo é enlaçado pelo desejo e motivação de Clara de ir à escola, pois 

sempre soube que lá iria aprender coisas novas, conhecer melhor as pessoas e “fazer 

amizades para vida”. De acordo com Alves e Dayrell (2016), isso evidencia que esses/as 

jovens também criam sentidos e motivações próprias para estar na escola. Refletir sobre os 

processos educativos e de escolarização vivenciados pelas estudantes entrevistadas nos 

conduz a enfatizar a relação dos/as jovens do campo com a escola, objeto este que tem sido 

pouco estudado, como destaca Alves e Dayrell (2016). Diante da improvisação da escola 

em um contexto urbano, as entrevistas indicam que as jovens e a diretora tinham uma 

relação muito forte de pertencimento com a instituição que foi destruída. As reverberações 

do desastre na rotina escolar ainda é um grande desafio para todos/as. (HUNZICKER; 

ANTUNES-ROCHA, 2020). 

Realizados os primeiros apontamentos, voltaremos ao objeto central da análise. Ao 

interrogar como a instituição escolar Uatu Ererré e os sujeitos que a integram enfrentam as 

adversidades produzidas pelo desastre-crime sociotecnológico do rompimento da barragem 

de Fundão, partimos do entendimento de que tais enfrentamentos compõem processos 

educativos formais e não formais, simultaneamente. Isto é, as condições e situações 
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adversas conduzem a uma produção de saberes e transformam as ações cotidianas em 

práticas educativas ao buscarem estratégias no enfrentamento das adversidades.  

A diretora compreende como “adversidades” aquilo que, “infelizmente, nunca 

estamos capacitados o suficiente para lidar com elas”. Frente às adversidades, ela expõe sua 

preocupação em sempre buscar melhorar as suas práticas e de toda sua equipe. Diante das 

entrevistas, ressaltamos a dimensão educativa de tais enfrentamentos.  

Alguns dias após o desastre, os/as estudantes voltaram para escola, porém em uma 

instituição totalmente diferente daquela que eles/as frequentavam em Bento Rodrigues. A 

diretora considerou válido não estender o afastamento dos/as estudantes da escola para que 

eles/as pudessem ter minimamente sua rotina de volta, rever as pessoas com quem 

conviviam diariamente, encontrar os/as amigos/as e se distraírem em meio ao conturbado 

contexto que havia se estabelecido em suas vidas.  

As adversidades pressupõem também a diversidade de contextos, de histórias, de 

experiências e, evidentemente, a diversidade no interior da instituição escolar. Para esse 

entendimento, utilizamos a noção de juventude na perspectiva da diversidade e a 

consideramos como parte de um conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no 

seu contexto social (DAYRELL, 2003). Reconhecemos os/as jovens que estão na escola 

enquanto sujeitos socioculturais, isto é, superamos a visão homogeneizante e estereotipada 

de estudante, atribuindo outro significado a partir da diferença enquanto indivíduos que 

possuem historicidades (DAYRELL, 2001).  

De acordo com a diretora, a singularidade da escola e das experiências de vida 

dos/as estudantes são tratadas de forma “natural” pela instituição, principalmente pelo fato 

de a diretora também ter vivenciado o desastre em horário escolar e junto da comunidade. 

Ela, por ser atingida, consegue dimensionar e compreender, na prática, as perdas, os danos 

e os sofrimentos. Os/as professores/as que estiveram sempre inseridos na comunidade 

também vivenciam a realidade “naturalmente” e incorporam as exigências éticas de tais 

sujeitos e realidades.  

Nesse sentido, segundo a diretora, a equipe escolar tem trabalhado no dia a dia com 

os/as estudantes a questão do reassentamento, das condições de vida, de condições 

financeiras e do patrimônio. Isso tudo precisou ser realizado, uma vez que os/as estudantes 

perderam até mesmo o cuidado com o bem patrimonial público, aponta a diretora. Para 

Freire (2018b, p. 37), “há uma relação indubitável entre as condições materiais e as nossas 

condições mentais, espirituais, éticas etc.”.  
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Por exemplo, como a escola pode solicitar o cuidado com o bem material da 

instituição quando quem deveria resguardá-lo, como o Estado, não respeita minimamente 

esse espaço? A escola foi completamente destruída no desastre. Quanto mais evidenciado o 

zelo pela escola, em uma demonstração de respeito, mais se educará crianças e jovens, isto 

é, as condições do espaço podem ser em si mesmas pedagógicas (FREIRE, 2018b). 

Atuar em uma escola é certamente desafiante, segundo a diretora. Mas atuar na 

instituição Uautu Ererré tem um diferencial: ao mesmo tempo em que se preocupa com a 

“escola temporária” (manutenção do prédio, banheiros, transporte de alunos, professor que 

adoeceu etc.), também necessita se preocupar com a “escola definitiva” (reunião semanal 

com a Renova sobre imobiliária, projeto etc.). Essas discussões e as tomadas de decisões 

devem ser realizadas de forma conjunta, com a equipe escolar, os/as estudantes e toda a 

comunidade, afirma a diretora. De acordo com Dayrell (2001), a essência da escola é ser 

um espaço coletivo de relações grupais que desempenha um papel ativo no cotidiano, em 

um diálogo ou conflito constante com a sua organização, interpretada como uma instituição 

dinâmica, fruto de um processo de construção social e coletivo.  

Compreendemos as instituições escolares em um espectro ambivalente. Como 

demonstrado no primeiro item deste capítulo, a primeira escola em que as jovens Rafaela e 

Clara estudaram na cidade de Mariana foi repleta de conflitos. Mesmo conseguindo realizar 

parcerias com a equipe diretiva e com as professoras da escola já estabelecida, não houve o 

fortalecimento de relacionamentos entre os/as estudantes que já estavam e aqueles/as que 

chegaram. O sentimento de insegurança, de falta de autonomia, de ausência de liberdade, 

preconceito e os impactos das ações externas e das fake news43 foram sentidos por todos/as 

da comunidade escolar.  

Alguns fatos causaram desconfortos entre os sujeitos que compunham aquela nova 

organização escolar. Além disso, a diretora acredita que os/as estudantes possuíam 

dificuldades de se relacionar naquele contexto. De início, os/as estudantes não se adaptaram 

à mudança de uma escola pequena e do campo para uma instituição de dimensões muito 

maiores e na cidade. As crianças os/as jovens foram perdendo o interesse e passaram a não 

querer frequentá-la.  

Em 2015, a direção da escola Uatu Ererré já se mobilizava na intenção em “arrumar 

um lugar menorzinho e que ficasse com a nossa cara”. Era tudo isso que a comunidade 

gostaria de resgatar: um espaço para o funcionamento exclusivo da escola a fim de tentar 

                                                 
43 Sobre as merendas escolares, por exemplo.  
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retomar a rotina escolar e a identidade da escola campesina (HUNZICKER; ANTUNES-

ROCHA, 2020). O sentimento de que a comunidade escolar não pertencia àquele primeiro 

espaço escolar em Mariana tornou insustentável a permanência no local.  

Em 2016, o índice de faltas subiu, mas a escola continuou funcionando no mesmo 

espaço. Por exemplo, a jovem Rafaela não conseguia se concentrar nos estudos, sofria com 

os preconceitos, passava por momentos de fragilidade emocional, possuía muita dificuldade 

de adaptação e cogitou a ideia de parar de estudar, mesmo sendo uma aluna dedicada.  

Observamos que, para além dos aspectos positivos da infância, as perdas são 

processos também pertencentes a essa etapa da vida. As crianças se deparam “com diversas 

perdas, as quais se podem configurar mediante a morte de um animal de estimação ou de 

uma pessoa significativa, bem como em eventos como a separação dos familiares e a 

necessidade de lidar com frustrações” (GIARETTON et al., 2020, p. 03).  

Com as entrevistas, tornou-se também evidente como tais perdas produzem 

impactos na relação criada com a instituição escolar. A separação do pai biológico, a perda 

da casa e da escola e a morte de familiares no desastre provocaram sofrimentos que 

refletiram diretamente na relação da Rafaela com a escola. O fenômeno da perda e seus 

reflexos se manifestaram no cotidiano da jovem e exigiu dela interpretações e 

enfrentamentos (GIARETTON et al., 2020).  

As várias formas de enfretamentos, como já discutidos anteriormente, nos deixaram 

pistas do espaço que a instituição escolar Uatu Ererré obteve na vida de Rafaela, de Clara e 

da diretora. As relações de poder que as submeteram à condição de atingidas produzem, 

paralelamente, condições de reflexividade de seus lugares sociais, de lutas e de resistências. 

A escola, nesse contexto, possui papel fundamental nas reconstruções de vidas, de 

dignidade, de humanidade.  

A instituição era um dos principais pontos de referência na comunidade de Bento, 

era o espaço de produção e reprodução da cultura daqueles que ali viviam, o local de defesa 

das tradições culturais, o ambiente que fortalecia os laços de sociabilidade e solidariedade 

de toda uma comunidade. Sobretudo no primeiro momento pós-desastre, a escola não 

concebia a educação apenas como transmissão de conteúdo.  

Essas características denotam que há uma multiplicidade de sentidos na escola e que 

não podemos considerá-la por um sentido único, principalmente quando este é definido 

previamente pelo sistema. Percebemos a instituição Uatu Ererré enquanto uma escola 

polissêmica, a qual leva em consideração seus espaços, tempos e relações que estão sendo 
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significadas de diversas formas, de acordo com a cultura dos grupos sociais nela existentes 

(DAYRELL, 2001).  

No final de 2016, a equipe escolar encontrou o espaço que atendia suas condições 

enquanto uma instituição de ensino, porém apenas em maio de 2017 conseguiram se 

instalar. A diretora afirma que os/as estudantes gostam de estar nesse ambiente, o número 

de faltas caiu e as jovens passaram a sentir a liberdade novamente em estar na escola. Ao 

falar dos sujeitos na escola e da própria escola, referimo-nos à cultura e aos lugares da 

cultura como um conjunto de sistemas simbólicos (TOSTA, 2005). Compreendemos a 

instituição escolar   

 

Como uma totalidade social, reconhecendo-se na sua composição, porém, a 

presença de vários sujeitos. Vários e diferentes sujeitos e processos que impedem 

qualquer simplificação ou perspectiva homogênea nas explicações ao seu 

respeito. Mais do eu isso, vejo a escola como uma instituição que historicamente 

carrega em seu cotidiano marcas significativas, nem sempre coerentes, mas 

expressões controversas da existência concreta dos sujeitos que dela participam 

(TOSTA, 2005, p. 183).  

 

Para Dayrell (2001), a escola é um espaço sociocultural que implica resgatar o papel 

dos sujeitos na trama social que a constitui enquanto instituição social fundamental em 

nossa sociedade. Para contribuir com o fortalecimento da noção de escola como um espaço 

sociocultural, a relação professor-aluno se torna um importante instrumento. Por exemplo, a 

jovem Clara aponta a importância do diálogo dos/as professores/as com os/as estudantes. 

Os/as docentes da instituição Uatu Ererré, para além das matérias, buscam saber da vida 

fora da escola, sobre o cotidiano de seus/as educandos/as.  

Consideramos que o pensamento de Clara adquiriu diversos sentidos acerca da 

importância da construção do diálogo em sala de aula a fim de contribuir com o processo 

educativo. De acordo com Bertoncello e Rossete (2008, p. 182) “é preciso existir uma 

relação democrática entre professores e alunos, mediada por um diálogo que respeite a 

leitura de mundo do educando, reconhecendo dessa forma, a historicidade do saber”. Na 

concepção freireana, o diálogo no sentido educacional é uma posição epistemológica na 

qual, por meio de um processo de conscientização-reflexão, a prática do diálogo torna-se 

uma fundamental estratégia de ensino.  

A percepção das mudanças vivenciadas por Clara foi relacionada à transição de 

série, à divisão dos horários, à variedade de professores/as e à obrigação de decorar os 

vários nomes dos novos professores/as. Tais mudanças é o que espontaneamente 

aconteceria nas trajetórias escolares das jovens. O processo de transição relatado por ela a 
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coloca diante de uma realidade completamente nova, na qual se perdem os laços de 

afetividade que havia com apenas um/a professor/a e nos instiga a refletir acerca dos 

sentimentos e percepções dos/as estudantes sobre as transições de séries que demandam 

novos comportamentos por parte deles/as.  

Para as jovens, uma das especificidades da instituição Uatu Ererré é que “a gente 

conhece todo mundo”, inclusive a comunidade que fazia parte do entorno da escola. Porém, 

segundo a diretora, a relação família-escola se modificou após o desastre. As famílias, em 

sua grande maioria, continuam participativas e responsáveis com a escola e a educação de 

seus/as filhos/as, mas agora não possuem a mesma referência para a comunidade. Bem 

como corrobora as autoras Hunzicker, Antunes-Rocha (2020), ao afirmarem que o 

distanciamento geográfico das famílias acarretou a diminuição da presença dos pais e 

responsáveis na escola, tanto em momentos de festas quanto em reuniões pedagógicas. 

Rafaela relatou, por exemplo, que sua família frequenta a escola apenas quando há reunião, 

sendo um dos motivos a distância da casa ao colégio.  

A ausência das famílias também gerou tensões no que tange a formação das crianças 

e dos/as jovens; “a escola faz, mas a família não faz”. A crítica da diretora relaciona-se com 

a percepção de que a responsabilidade passa a ser apenas da instituição escolar, não mais 

compartilhada entre a família e a escola. As práticas das famílias de camadas populares44 

no seu encontro com as lógicas escolares é objeto de estudo para muitos sociólogos/as da 

educação. Thin (2010) demonstra como os membros das famílias populares tentam entrar 

no jogo escolar e adaptar-se à situação que lhes é imposta, realizando suas próprias lógicas. 

Ou seja, deve-se levar em consideração a existência de uma autonomia das lógicas 

populares. Porém, para o autor, não podemos analisá-las fora das relações de dominação.  

As relações das famílias populares com a instituição escolar precisam ser 

compreendidas no desenvolvimento de uma relação ambivalente das práticas das famílias 

populares (THIN, 2010). Para o referido autor, existem lógicas socializadoras próprias das 

famílias populares as quais as fazem interagir com as instituições sociais e, dentre elas, a 

instituição escolar. Entretanto, “a cultura popular está inserida em um conjunto de práticas 

e lógicas hierarquizadas que, finalmente, a coerência e a lógica das práticas populares só 

poderão ser inteiramente compreendidas nas relações que mantém com as práticas 

dominantes” (THIN, 2010, p. 69). Tal entendimento conduz 

 

                                                 
44 Termo utilizado por Daniel Thin (2010). 
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[...] a considerar as relações entre famílias populares e escola e, mais 

amplamente, as instituições de socialização em termos de um confronto, isto é, de 

um encontro e de uma tensão (numa relação de dominação) entre lógicas sociais e 

socializadoras diferentes ou divergentes. Nesse confronto, são reveladas as 

dissonâncias e as contradições entre lógicas socializadoras populares e lógicas 

pedagógicas, entre disposições dos alunos e atividade pedagógica nos 

estabelecimentos escolares dos bairros populares, entre as pressões da vida 

popular e as exigências da vida escolar etc. A abordagem em termos de confronto 

entre essas lógicas (por meio de práticas, maneiras de fazer...) permite escapar de 

uma análise que privilegiaria unilateralmente o efeito de imposição, de 

dominação e de dependência das lógicas institucionais ou dominantes, ao mesmo 

tempo em que não desconhece os efeitos de uma relação desigual. Além disso, o 

confronto supõe encontro e interdependência. Porque o confronto acontece 

sociologicamente nas relações de interdependência na medida em que cria 

relações de interdependência, ela coage as duas partes. Ainda que em relações 

desiguais e de dominação a coação seja repartida desigualmente, ainda que a 

relação das forças seja favorável à instituição escolar e às lógicas escolares, a 

coação se exerce também sobre essas últimas (THIN, 2010, p. 69). 

 

Observamos que os desafios entre a comunidade e a escola no novo contexto de 

vida perpassam, principalmente, os distanciamentos estabelecidos na reconfiguração do 

território. Há algumas hipóteses que contribuem para esse entendimento: não são as 

famílias que levam as crianças e os/s jovens até a escola, há um transporte encarregado de 

levá-los e buscá-los; e, devido à distância, as famílias participam com menor frequência dos 

eventos comemorativos oferecidos pela instituição. São essas, por exemplo, duas situações 

concretas causadas pelo distanciamento entre as famílias e a escola após o desastre-crime, 

que em Bento eram fatores que proporcionavam as famílias a estarem no ambiente escolar.  

Outro fato relatado pela diretora relaciona-se com o estado emocional e de luta pela 

garantia dos direitos dos/as atingidos/as. As famílias se afastaram da vida escolar de seus/as 

filhos/as, uma vez que passaram a enfrentar as situações pós-desastre, como a luta pelas 

indenizações, situações estas que antes não faziam parte do cotidiano delas, como corrobora 

Atuahene (2016) ao demonstrar como as lutas por justiça e reparações afetam o modo de 

vida das pessoas em tais contextos. Essas novas situações a serem enfrentadas por todos/as 

os/as atingidos/as dificultam a capacidade de conciliar variadas demandas simultâneas. A 

diretora compreende que a tentativa de trabalhar em conjunto às famílias “fracassou” e que, 

portanto, a escola direciona toda sua energia apenas aos/as estudantes.   

Independentemente de tais tensões e desafios, a escola continua sendo vista com 

respeito pela comunidade e exercendo um papel extremamente relevante. A diretora afirma 

que a instituição é uma referência, tanto relacionada ao ensino como a todas as outras 

questões que a envolvem, uma vez que a escola possui autonomia e sensibilidade ao 

trabalhar em contexto adverso. A diretora relaciona esses contextos, por exemplo, com o da 

pandemia do novo coronavírus vivida nos anos de 2020 e 2021. Não foi tão difícil se 
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adequar ao trabalho em regime remoto devido às medidas de segurança, pois já haviam 

vivenciado os desafios do rompimento da barragem.  

Tais percepções da diretora nos conduzem a compreender que há variações entre 

aproximação/distanciamento entre a comunidade e a escola. A reestruturação das relações 

sociais também possibilitou fatores favoráveis às relações estabelecidas entre a população 

de Bento e a instituição Uatu Ererré. A escola conhece a realidade do cotidiano da 

comunidade e, portanto, há o acolhimento e reconhecimento às famílias por meio de um 

processo de identificação que possibilita a aproximação entre elas: 

 

Os vínculos afetivos de professores que atuam em comunidades com condição 

identitária do campo interpassam por questões de pertencimento com a escola, 

com as relações afetivas entre alunos e familiares, fato que se materializa também 

com a identidade socioterritorial, ou seja, o pertencimento com a escola e o seu 

entorno (HUNZICKER; ANTUNES-ROCHA, 2020, p. 206). 

 

Percebemos que há uma ambivalência na fala da diretora. Não compreendemos 

como uma contradição, mas nos direciona a apreensão da diversidade das percepções que 

se embaralham diante do novo contexto social da escola. Ao mesmo tempo que ela afirma 

não ser mais uma referência, posteriormente ela pondera que ainda há o espaço de 

referência ocupado pela instituição na vida da comunidade. Isso nos faz refletir sobre como 

as situações pós-desastre são repletas de tensões e dualidades que se torna impossível 

ponderar apenas uma das perspectivas.   

Há ainda limitações, tanto das famílias quanto da escola, em trabalhar questões 

relacionadas com as dificuldades de aprendizagem. Para a diretora, é muito difícil lidar 

profissionalmente com os/as estudantes com dificuldade de aprendizagem, classificados 

como o público-alvo da educação especial, uma vez que não há capacitação adequada para 

a equipe escolar. Os/as profissionais da escola sempre se perguntavam “o que essa criança 

tem?”. Tal preocupação é comum no âmbito escolar em que  

 

Muitas questões são levantadas a respeito de alunos que dificilmente ou nunca, 

avançam no processo ensino/aprendizagem: Sofrem de limitações orgânicas ou 

transtorno mental? O problema advém da família de cada um deles, dos 

professores ou da escola? Enfim, a pergunta que persiste é: “O que esse menino 

tem?” (SANTIAGO; ASSIS, 2015, p. 10).  

 

Segundo a diretora, a Fundação Renova colaborou ao disponibilizar equipes que 

fizessem as avaliações, como laudos e relatórios, entretanto não atendeu aos anseios da 

instituição escolar. Mesmo com os nomes técnicos, a escola não sabe como agir, pois não 
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há formações para lidar com tais laudos. Assim, precisam recorrer à Sala de Recursos45 

oferecida pelo município, a qual conta com profissionais especializados para atender os/as 

estudantes individualmente.  

A Sala de Recursos Multifuncionais é um atendimento educacional especializado 

garantido pela Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(PNEEPEI). De acordo com Neves, Rahme e Ferreira (2019), a PNEEPEI afirma-se 

alinhada à defesa pelo acesso e permanência de todos os/as estudantes nas escolas, ou seja, 

na organização de sistemas educativos inclusivos, apoiada na noção dos direitos humanos e 

inspirada no princípio constitucional do direito universal à educação.  

Porém, as autoras expõem a problemática relativa à forma de funcionamento de tal 

política – e, consequentemente, da Sala de Recursos – e questionam se realmente 

contribuem para a inclusão dos/as estudantes com necessidades educacionais especiais ou 

se se constituem enquanto um espaço segregativo. Por meio do levantamento dos estudos, 

elas percebem que há críticas a alguns aspectos do processo de implementação e à 

caracterização do público-alvo. O documento não se apresenta livre de contradições e pode 

provocar a ilusão de eliminar a exclusão educacional (NEVES; RAHME; FERREIRA 

2019).  

Corroborando a ideia dos desafios de tais políticas, destacamos a concepção da 

diretora a respeito da inclusão: “vai além de colocar o menino na sala”. Ela entende que o 

conceito de inclusão é complexo, uma vez que muitas pessoas acreditam que seja apenas 

aceitar o/a aluno/a e aprová-lo/a, “mas, e a assistência? E o acompanhamento que ele 

precisa? Isso é angustiante, porque a gente quer fazer”. Segundo Santiago e Assis (2015), 

tais crianças e jovens geram profunda angústia nos docentes que se empenham em 

experimentar métodos, adotar estratégias pedagógicas, apesar de jamais conseguirem 

atingir os resultados esperados, bem como apontado pela diretora da escola.  

Ela compreende que, em relação aos/às alunos/as com dificuldades de 

aprendizagem, não houve mudanças prejudiciais no contexto pós-desastre. Ao contrário, 

estar na cidade possibilitou que eles/elas pudessem usufruir dos recursos que estavam 

                                                 
45 Dentre as ações desenvolvidas pela PNEEPEI, implementada em 2008, é garantido o atendimento 

educacional especializado, complementar à escolarização, por meio do Programa de Implantação de Salas 

de Recursos Multifuncionais. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-

5981-29159. Acesso em: 18 abr. 2021. 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-5981-29159
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-5981-29159
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distantes em Bento Rodrigues46. Porém, para a instituição Uatu Ererré ainda é um grande 

desafio. Segundo Neves, Rahme e Ferreira (2019, p. 12),  

 

A proposição de uma educação dita inclusiva é uma afirmação das mais 

desafiadoras para a sociedade e para as instituições de ensino, quando 

consideramos o longo percurso de estigmatização social experimentado pelas 

pessoas com deficiência e a constituição dos espaços segregados. Romper com 

essa lógica e trabalhar na construção de princípios democráticos que efetivem os 

direitos sociais dessa população, considerando, para tanto, seu protagonismo, 

torna esse processo ainda mais desafiador. 

 

É necessário que o particular se inscreva em suas relações com o saber e que a 

diversidade seja reconhecida e respeitada para que os/as educandos/as possam se tornar 

sujeitos de sua experiência escolar. Para uma maneira autêntica de ser e estar no mundo, é 

fundamental incluir no leque das diferenças culturais, étnicas, de gênero, bem como de 

deficiências, as formas sintomáticas que se manifestam em crianças e jovens durante a 

trajetória escolar (SANTIAGO; ASSIS, 2015).  

A constatação do discurso que se apresenta diante dos desafios da educação 

inclusiva não é traduzida em um imobilismo por parte dos/as profissionais da educação. A 

diversidade instiga a instituição Uatu Ererré a buscar parcerias com os/as professores/as da 

Sala de Recursos, encontros formativos, cursos sobre inclusão, encontros oferecidos pela 

Secretaria de Educação etc., apesar do desamparo diante da ausência de orientações 

pedagógicas.  

Assim, sobre as questões curriculares e práticas referentes à diversidade e à 

inclusão, a diretora considera que a equipe escolar é bem engajada em alcançar os objetivos 

necessários. Os sujeitos diversos proporcionam aos/às próprios professores/as, aos/às 

gestores/as e à instituição escolar reflexões sobre as práticas e os processos educativos, 

assumindo dimensões educativas e transformadoras no cotidiano desses profissionais. 

Rahme, Ferreira e Neves (2019) chamam atenção para as ambivalências que acabam 

por visibilizar os aspectos segregativos que ameaçam a dignidade humana e que, portanto, é 

necessário pensar a inclusão em todos os contextos por meio da busca pela alteridade que 

se torna da ordem da experiência dispendiosa no exercício da humanidade e da efetivação 

de políticas públicas.  

                                                 
46 Isso instiga a refletir as relações entre a inclusão e a educação do campo e os desafios presentes nesses 

territórios. Não é o objeto de análise da presente pesquisa, mas é um dado relevante para ressaltarmos. Tais 

situações são importantes para a reflexão sobre com as escolas têm articulado os obstáculos específicos a 

atividades de inclusão escolar: a escola está preparada para lidar com o particular? Quais são os desafios 

que tangem a inclusão na educação do campo?  
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Os desafios presentes nas relações e nos processos educativos no interior das 

escolas públicas que são enfrentados pelos/as docentes e estudantes demandam um trabalho 

conjunto por parte de ambas as instituições – família e escola. Por exemplo, atualmente, os 

tratamentos psicológicos não acontecem em parceria direta com a instituição; a família 

possui autonomia na busca pelo tratamento e não mais a equipe escolar que os encaminha. 

Compreendemos a importância do trabalho em conjunto e a necessidade de que a 

relação família-escola torne menos distante para que se possa atender toda a diversidade de 

experiências dos/as estudantes da instituição Uatu Ererré. O trabalho da escola e das 

famílias carece de ser realizado de forma conjunta para melhor compreender e desenvolver 

esses/as estudantes. As ambivalências que rondam a relação família-escola e as questões 

referentes à inclusão demonstram que a instituição escolar está em recorrentes processos, 

conflitivos ou não, em adentrar os universos dos sujeitos que a compõem.  

Outra dimensão importante para a análise é referente à sociabilidade das jovens 

Rafaela e Clara. A sociabilidade juvenil ocorre, em especial, no interior das instituições 

escolares, ambientes que recriam um momento próprio de expressão da condição juvenil. 

“Podemos afirmar que a sociabilidade, para os jovens, parece responder às suas 

necessidades de comunicação, de solidariedade, de democracia, de autonomia, de trocas 

afetivas e, principalmente, de identidade” (DAYRELL, 2007, p. 1111).  

A felicidade que Rafaela demonstra em estar na instituição Uatu Ererré é reflexo 

das relações sociais estabelecidas pela jovem, pois é onde ela encontra as pessoas, onde ela 

pode conversar, brincar e aprender. Porém, ela sente que no pós-desastre as pessoas se 

distanciaram. A estudante não acredita que, necessariamente, esses desdobramentos 

interferiram na sala de aula, mas confessa que a vivência dentro da escola foi modificada. 

Pensar nas novas redes de socialização que foram estabelecidas por Rafaela é pensar 

também em suas relações na e com a instituição escolar. A trajetória dela foi marcada 

principalmente pelas transformações nas suas relações sociais estabelecidas ao longo de sua 

vida na comunidade de Bento Rodrigues. Devido ao distanciamento de algumas amizades, 

seja pelo fato da distância física instaurada após o deslocamento para Mariana, seja pelo 

julgamento estabelecido no momento da depressão ou, ainda, pelos desentendimentos entre 

as famílias atingidas em negociação pelas indenizações com as empresas responsáveis, 

entre outras coisas.  

Vários fatos decorridos do rompimento da barragem de Fundão fizeram com que 

Rafaela alterasse suas relações sociais e, consequentemente, modificasse seu jeito de estar e 

enxergar a instituição escolar. As motivações estabelecidas, as festas escolares, os 
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relacionamentos com os colegas, a união das pessoas, a confiabilidade nos indivíduos da 

escola e até mesmo suas brincadeiras e alimentação foram transformadas no interior do 

ambiente escolar. A rede de sociabilidade e o sentimento de pertencimento em relação à 

instituição adquiriram novos sentidos na vida de Rafaela.  

É necessário problematizar as relações que foram estabelecidas entre as jovens e a 

escola para, dessa forma, refletir sobre os desafios que as juventudes têm transportado para 

o interior das instituições. Para Dayrell (2001), é necessário questionar a atual condição 

juvenil, sua cultura, suas demandas e necessidades próprias. Pensamos que é possível 

questionar em que medida a escola está inserindo a juventude de acordo com suas 

especificidades e desejos, de que forma está fomentando o sentimento de pertencimento ou, 

ainda, como a escola fortalece as redes de sociabilidade daqueles que ali vivem grande 

parte do seu dia.  

A construção da condição juvenil, para Dayrell (2007), expressa mutações mais 

profundas nos processos de socialização, seus espaços e tempos, no qual os diferentes 

modos de ser jovem expressam modificações significativas nas formas como a sociedade 

contribui na produção de indivíduos. Segundo o autor, na sociedade contemporânea, essas 

modificações interferem nas instituições tradicionalmente responsáveis pela socialização 

das novas gerações, como a escola.  

As jovens enfrentaram desafios consideráveis que, além dos processos “naturais” 

vivenciados nessa etapa da vida, ainda experienciaram um desastre na infância. Assim, 

estamos dedicadas a refletir sobre as infâncias-adolescências que a sociedade deixou na 

estrada, às margens do digno, do humano e do viver, as quais se tornam lições para o 

pensamento pedagógico comprometidos em buscar onde essa infância ficou (ARROYO, 

2015). 

A instituição Uatu Ererré sempre demonstrou preocupação com os/as estudantes se 

sentirem pertencentes a Mariana, ao mesmo tempo, ao novo Bento47. Segundo a diretora, as 

crianças e os/as jovens precisavam participar das atividades que a cidade oferece, precisam 

viver o agora, explorar suas infâncias, aproveitar a adolescência, o agora! Tal preocupação 

é transformada em práticas para o exercício.  

Um dos projetos realizados pela escola foi conhecer a cidade de Mariana por meio 

das instituições que fazem trabalho voluntário. Além disso, em maio de 2019, a festa da 

                                                 
47 Proporcionar práticas que instiguem o sentimento de pertencimento a ambos os locais: Mariana e na 

Lavoura/reassentamento (Novo Bento). A data para a finalização e a entrega do Novo Bento tem sido 

protelada e, consequentemente, as famílias não sabem quando poderão retornar às suas vidas no campo.  
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família foi realizada no reassentamento. A diretora planeja que todas as próximas festas da 

família sejam realizadas na Lavoura48 para começar a construir uma ligação com o novo 

local. Entretanto,  

 

Os impactos identitários para estes sujeitos serão certamente de longa duração. 

De antemão não é possível prever como os adultos, responsáveis em grande parte 

pela herança identitária, conseguirão superar os desafios vivenciados com as 

mudanças abruptas em suas formas de produzir e reproduzir suas existências e 

transferir esta experiência para seus descendentes. Observa-se que foram as lutas 

advindas da organização social dos sujeitos que possibilitaram aos mesmos negar 

a identidade atribuída de impactado e construir a identidade de atingido. Mas, 

mesmo nesta trajetória, persiste o desafio de recolocar o modo de vida campesino 

vivenciado anteriormente (HUNZICKER; RIBEIRO; ANTUNES-ROCHA, 

2019, p. 385). 

 

Por meio das entrevistas, compreendemos que os processos de reconstrução de 

dignidades não estão em completo modo suspenso. Cada atingido/a vivenciou e vivencia os 

desafios em sua trajetória de forma singular, não podemos reduzir como uma suspensão nos 

seus modos de vida que apenas se reconstituirá no reassentamento. Ao nos referirmos a 

seres humanos e culturas, não podemos pensar em relações imóveis, estagnadas, suspensas, 

mas são necessariamente processos vivenciados, ora conflitivos, ora ambivalentes, ora 

reconstrutivos.   

Desde o início, das primeiras reuniões com a Fundação Renova, ministério público 

e comissão de atingidos, a equipe diretiva sempre apontou a importância de os/as 

estudantes participarem de todo processo de discussões e, consequentemente, das tomadas 

de decisões. Segundo Freire (1996), ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Tal 

disponibilidade é um saber necessário à prática educativa, uma vez que crianças e jovens 

possuem seus próprios entendimentos do mundo, percepção da realidade, sentimentos e, 

portanto, podem e devem participar e contribuir na construção do próprio futuro, seja 

relacionado à escola ou ao reassentamento. Como aponta Dayrell (2007, p. 1109), 

 

Com todos os limites dados pelo lugar social que ocupam, não podemos esquecer 

o aparente óbvio: eles são jovens, amam, sofrem, divertem-se, pensam a respeito 

das suas condições e de suas experiências de vida, posicionam-se diante dela, 

possuem desejos e propostas de melhorias de vida. 

 

A perspectiva da ecologia de saberes (SANTOS, 2002b) contribui na reflexão sobre 

como cada saber colabora com o diálogo e pode orientar as práticas e os processos 

educativos. Nesse sentido, é necessário salientar o processo de identificação do sujeito 

                                                 
48 Território escolhido pelos/as atingido/as para o reassentamento de Bento Rodrigues.  
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juvenil como um conjunto de dinâmicas de reestruturação simbólica com que grupos 

populares, em especial, recriam e adaptam seus saberes, experiências e estilo para viver em 

meio às desigualdades sociais (TOSTA, 2005).  

Além do diálogo, a escola demonstrou sensibilidade para outras questões. Segundo 

a diretora, muitas coisas eram abordadas e trabalhadas na instituição, por exemplo a 

questão da empatia, da superação, de “dar a volta por cima” e “viver o que está 

acontecendo agora”. As pistas deixadas nas entrevistas nos levam a refletir sobre as análises 

elaboradas por Atuahene (2016) sobre as restaurações de dignidade.  

Procuramos demonstrar, no segundo capítulo e na primeira parte deste, a tomada de 

dignidade que envolveu a comunidade de Bento Rodrigues no rompimento da barragem de 

Fundão. As atitudes e posições dos atores estatais e das empresas responsáveis pela 

barragem evidenciam a colaboração para a ocorrência do desastre que teve como 

consequência as perdas involuntárias de propriedade e dignidade da população que foi 

atingida. Segundo Atuahene (2016), a tomada de dignidade ocorre quando um Estado, 

direta ou indiretamente, destrói ou confisca direitos de propriedades e o resultado, 

intencional ou não, é a desumanização e/ou a ausência de autonomia. 

Portanto, ao nos referirmos às restaurações de dignidade, estamos apontando em 

direção à reparação e à justiça restaurativa. A união da reparação e da justiça restaurativa é 

a restauração da dignidade, isto é, a compensação que aborda tanto os danos econômicos 

quanto as privações de dignidade envolvidas, em que o objetivo é reabilitar as populações 

despossuídas, reintegrá-las ao tecido da sociedade ao dar ênfase aos processos vividos 

(ATUAHENE, 2016).  

O aspecto restaurador da dignidade é, por si só, o próprio processo, uma vez que a 

dignidade não é um simples botão de liga/desliga. Ao entender o conceito de restauração de 

dignidade, estamos necessariamente compreendendo os processos pelos quais é possível 

restaurar dignidades. Para o entendimento da dignidade, a definimos a partir de dois 

elementos centrais: igual valor humano e autonomia (ATUAHENE, 2016). Por isso, ao 

falar da perda ou restauração de dignidade, obrigatoriamente precisamos falar da condição 

de humano e do poder de agência.  

A restauração pode assumir a forma de reparação material e/ou simbólica, pode 

incluir reparação individual ou em grupo, pode acontecer em diversos momentos, em 

diversos âmbitos e por diversos atores (ATUAHENE, 2016). Na expropriação da 

dignidade, no caso do desastre-crime, o processo de reconstrução vai para além da 

compensação dos bens materiais usurpados. A restauração da dignidade pode ser conduzida 
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pelo Estado e por atores não estatais que irão a todo momento buscar reafirmar a 

humanidade e a autonomia da população. 

Os protagonismos das lutas que educam também são esforços para promover a 

restauração, ilustrado anteriormente pela Comissão de Atingidos, o MAB, a sociedade 

cientifica, o MAM, o Jornal A Sirene, a Cáritas Regional Minas Gerais e, por fim, mas não 

menos importante, a instituição escolar Uatu Ererré, entre tantas outras organizações, 

movimentos e instituições não mencionadas, mas que possuímos a consciência da 

relevância neste cenário de lutas. Assim, o próprio ato de resistência adquire o potencial de 

resgatar a dignidade (ATUAHENE, 2016).  

Nessa perspectiva, a instituição escolar adquire a responsabilidade social de 

reconstruir dignidades que foram violadas no desastre-crime. A diretora, por exemplo, 

reconhece essa nova função que a escola passou a ter no novo território. A responsabilidade 

partiu de toda a equipe escolar, uma vez que eles/as, enquanto instituição, precisavam de 

“força”, de “compreender os/as estudantes e a comunidade atingida” e “agir em conjunto”. 

Um dos principais modos de ação que a escola encontrou foram os projetos institucionais 

que sempre buscaram parcerias e apoio “para ir além com os/as estudantes e com a 

comunidade”. 

A relevância de tais projetos, em especial o primeiro realizado em 2016, no que 

tange a “importância de se viver o luto”, no resgate da memória e no entendimento de que a 

“história continua viva”, que deu base parar fortalecer os projetos seguintes e conseguir 

trabalhar outros temas importantes. A escola começou a tratar as questões referentes ao 

reassentamento, a acompanhar as reuniões e a se envolver (na luta propriamente dita), 

principalmente relacionadas à escuta das crianças e dos/as jovens. É nesse sentido que  

 

O processo de socialização entre a escola e a comunidade forma valores sólidos e 

conscientes no papel social da primeira, não basta apenas saber sobre a realidade, 

mas utilizar seu poder escolar para auxiliar, assim como para quem aprende, 

utilizar o conhecimento adquirido como um instrumento de transformação, 

construindo e dando oportunidade de uma mudança e um futuro mais solidário, 

onde todos contribuem para a construção de uma cultura comum (NOGUEIRA; 

BRITO, 2017, p. 317-318).  

 

Diante da situação vivenciada pelos sujeitos que estavam em Bento Rodrigues, do 

luto e das mudanças bruscas dos modos de vida após a desterritorialização da comunidade, 

houve também comprometimento no processo de ensino-aprendizagem: um dos exemplos 

dos esforços que os/as docentes tiveram para a retomada da identidade campesina foi 

alterar também suas práticas pedagógicas (HUNZICKER; ANTUNES-ROCHA, 2020).  
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Além dos projetos institucionais e das práticas pedagógicas, a construção do PPP de 

2013 até 2015 foi importante para a instituição Uautu Ererré, principalmente após o 

desastre-crime. Segundo Nogueira e Brito (2017), o PPP é um esboço realizado pela equipe 

escolar o qual visa beneficiar a qualidade de ensino escolar e a comunidade, ou seja, é um 

instrumento que reflete o contexto e a proposta educacional da escola49.  

O primeiro PPP da instituição representa o resgate da história da escola, com mapas, 

taxas de reprovação e de evasão etc. A diretora percebe o documento como o histórico da 

escola, em meio a tudo aquilo que se perdeu na lama. Um documento que serviu de 

“riqueza para uma instituição que perdeu tudo”, como aponta a diretora. É evidente o lado 

político que tal documento assume, uma vez que o projeto interliga o compromisso 

sociopolítico, com interesses reais e coletivos, com a formação educacional do cidadão para 

toda a sociedade (NOGUEIRA; BRITO, 2017). 

Após o desastre, a instituição iniciou a construção de um novo PPP, que está em 

fase final e, por esse motivo, não conseguimos acessá-lo para a realização de uma análise 

detalhada. No entanto, o que é importante ressaltar neste momento é a relevância, 

principalmente do documento anterior como fonte de resgate da memória social coletiva e, 

consequentemente, de resistência da comunidade escolar e da comunidade de Bento. “A 

luta pela sobrevivência da memória não é separada da luta dos sobreviventes que, no 

presente, inventam gramáticas de dignidade e reconhecimento” (MARTINS, 2016, p. 144).  

Mesmo com todas as transformações na vida das crianças e dos/as jovens, a diretora 

considera que o deslocamento forçado de Bento para a cidade de Mariana não afetou o 

processo educativo formal de tais estudantes, uma vez que a própria escola, em seu interior, 

conseguiu contornar a situação. Porém, “mesmo diante de tentativas de retomar a rotina 

escolar, é patente que houve danos e comprometimentos na identidade socioterritorial dos 

sujeitos do campo que tinha uma relação com a natureza no antigo povoado” 

(HUNZICKER; ANTUNES-ROCHA, 2020, p. 206). 

Segundo Hunzicker e Antunes-Rocha (2020), o corpo docente da instituição realiza 

movimentos para tentar resgatar memórias culturais e a identidade campesina dos/as 

estudantes, como os passeios em trilhas, plantio de sementes, histórias sobre o antigo 

Bento, até mesmo quando lutaram por um novo espaço para que houvesse o funcionamento 

somente da comunidade escolar de Bento Rodrigues. “Após a transmutação da escola que 

                                                 
49 O PPP visa à participação efetiva dos vários segmentos nas ações educativas, define a identidade da escola, 

possui como intuito a inclusão cultural nas escolas e a interação entre a escola e a comunidade e propõe 

reflexão e discussão dos problemas internos escolares para realizarem um serviço adequado à comunidade 

(NOGUEIRA; BRITO, 2017).  
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se localizava na área rural de Mariana para dois endereços ao longo de quatro anos, 

podemos constatar alterações na rotina escolar e nas práticas educativas” (HUNZICKER; 

ANTUNES-ROCHA, 2020, p. 207). 

As situações referentes ao processo educativo são as mesmas que aconteciam na 

comunidade, relacionadas aos/as estudantes que já demandavam atenção diferenciada por 

questões do núcleo familiar, conforme explica a diretora. Mesmo após a vivência a um 

momento traumático, os/as alunos/as fazem as avaliações padronizadas e os resultados 

continuam sendo os mesmos. De acordo com a diretora tais avaliações provam que não 

houve prejuízos nas aprendizagens deles/as. Para ela, os/as estudantes se encontram nessa 

escola e sentem-se acolhidos. A instituição faz de tudo, com sensibilidade, para suprir todas 

as necessidades que eles/as apresentam. 

Ao refletir sobre todas essas dimensões frente às adversidades que circunscrevem a 

escola, afetados por uma reconfiguração de seus territórios produzidos pelo desastre-crime 

sociotecnológico, compreendemos o espaço que a instituição escolar Uautu Ererré ocupa 

nas reconstruções dos processos educativos e nas restaurações de dignidade por meio da 

diversidade da experiência em seu interior. Isto é, os/as jovens estão, cada vez mais, 

transpondo os muros da escola, trazendo suas experiências, tensões, conflitos e novos 

desafios para o interior dessa instituição.  

Segundo Dayrell (2001), os/as jovens que chegam à escola são o resultado de um 

processo educativo amplo a partir das relações sociais com os elementos culturais aos quais 

têm acesso, em um diálogo constante com os elementos e com as estruturas sociais em que 

se inserem. A luta pela escola e pela identidade campesina e a tentativa de manter viva a 

esperança de que esses sujeitos terão de volta suas terras são, sem dúvida, atos políticos 

(HUNZICKER; RIBEIRO; ANTUNES-ROCHA, 2019).  

Nesse sentido, é importante ressaltar o importante papel que a instituição Uatu 

Ererré assumiu e assume nos processos de restauração de dignidades por meio de uma 

posição ativa de enfrentamento às adversidades, tendo em vista os conflitos e tensões 

estabelecidos. A instituição Uatu Ererré, a qual os/as professores/as, a diretora, as crianças 

e os/as jovens mantêm viva, ativa e engajada, tornou-se símbolo de luta e resistência de 

toda comunidade. As lutas de reconhecimento revelam importantes estratégias de 

aprendizagens, nos contextos dos processos educativos, em especial os projetos que a 

escola desenvolveu e desenvolve, a construção de projeto político pedagógico como um 

instrumento da memória coletiva, com a busca constante de formações continuadas, além 
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das festas realizadas pela escola, que são muito significativas para a comunidade de Bento 

Rodrigues.  

A estrutura teórica nos permitiu examinar o processo de reconstrução de dignidades 

da comunidade atingida sobre os impactos tangíveis e intangíveis da perda involuntária de 

propriedade. A escola, nesse cenário, tornou-se um importante instrumento de 

(re)existências, em que busca reafirmar a autonomia e a humanidade de toda uma 

comunidade a partir de diversas estratégias elencadas pela diretora, pela Clara e pela 

Rafaela – tentamos abordar algumas delas neste capítulo. Além disso,   

 

Uma memória pós-abissal da violência terá que ser capaz de conter as vastas 

latitudes da experiência moderna, os vastos suis50, carregando corpos e 

violências, mortos e sobreviventes, reconhecendo, como promessa de novos 

saberes, o tempo testemunhado por aqueles que melhor conheceram os 

escombros da modernidade (MARTINS, 2016, p. 145-146). 

 

Existem diferentes circunstâncias sob as quais as restaurações de dignidade 

ocorrem; aqui, procuramos demonstrar, em específico, o contexto da instituição escolar. O 

alargamento de tal instituição é reconhecido por meio das diferentes latitudes das 

experiências apresentadas. Nomeamos enquanto latitude escolar a diversidade da 

experiência, tanto das próprias situações enfrentadas pela instituição que proporciona 

outros saberes quanto dos sujeitos que a compõem nas buscas por restaurações de 

dignidade. As histórias de Rafaela, Clara e da diretora dispuseram os elementos que nos 

possibilitaram realizar este trabalho interpretativo. Essas experiências singulares e coletivas 

denotam o conjunto de processos vivenciados por elas a partir do desastre-crime que 

assolou todo o país em 2015 e como elas, após cinco anos, têm reivindicado o 

direcionamento de suas próprias vidas – humanas, dignas e vivas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Relativo ao Sul. 
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REFLEXÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa buscou compreender, a partir da ocorrência do desastre-crime do 

rompimento da barragem de Fundão, o espaço que a instituição escolar Uatu Ererré ocupa 

nas reconstruções dos processos educativos e nas restaurações de dignidades por meio da 

diversidade das experiências em seu interior. Ao caminhar em um terreno que carrega 

consigo sofrimentos, traumas, memórias emocionalmente frágeis, singularidades e 

coletividade, o nosso percurso sempre foi ponderado pelas responsabilidades éticas que 

envolviam tal trabalho. 

Refletir sobre o lugar de fala foi o primeiro conflito na pesquisa; situar-me enquanto 

mulher, branca, latino-americana, cientista social de formação, pesquisadora, professora de 

Sociologia na rede pública, nascida em Minas Gerais e que viveu grande parte da sua 

infância no estado do Mato Grosso, filha de profissionais da educação e que nunca 

vivenciou um desastre socioambiental. Houve também o compromisso com a condução do 

mestrado e com a elaboração da dissertação, que possibilitou adquirir conhecimentos, 

compreender novas perspectivas teóricas, experienciar as descobertas do trabalho de 

campo, exercitar a escrita – tarefa sempre desafiadora – e construir pontes entre as 

diversidades dos saberes. Assim, situo-me brevemente na intenção de realizar uma pesquisa 

honesta com o/a leitor/a, respeitosa com as histórias ouvidas e coerente com as situações 

disponíveis.  

A todo momento, esse trabalho mobilizou aspectos pessoais e profissionais. A partir 

de uma postura de escuta empática, havia sempre a emoção ao adentrar nas histórias de 

sofrimentos e resiliências. Encontrei também despreparos e, por isso, não posso dizer que 

foi fácil chegar até aqui. Realizar este trabalho foi mergulhar na sensibilidade que o mundo 

exige. Compreender os saberes e as aprendizagem que rondam as juventudes sempre foi 

objeto de interesse particular. Observamos que permitir que as crianças e adolescentes 

sejam estudadas a partir de suas próprias vozes é uma das formas de entendimento das 

realidades sociais e dos fenômenos sociais que elas vivenciam (PAVAN, 2009). Neste 

estudo, a escuta das entrevistadas Rafaela e Clara foi fundamental para construir a 

percepção das histórias diversas da juventude do campo de Bento Rodrigues.  

Os estudos sobre infâncias, juventudes e instituição escolar sempre reverberaram 

internamente as experiências vivenciadas na própria infância/adolescência, a mudança de 

cidade/estado e, consequentemente, as novas escolas e novos processos educativos. Essa 

vivência por si só está repleta de desafios quando acontece nessa fase da vida. Se somarmos 
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a isso um desastre, a situação se torna extremamente frágil e angustiante. Pensamos nas 

diversas situações que estão no cotidiano dos/as estudantes que tornam esses cenários 

conflitivos em verdadeiros campos minados. Os corpos dos/as educandos/as exigem ser 

pensados como sínteses dos processos tensos entre humanização-desumanização, crianças, 

adolescentes e jovens que chegam às escolas em vidas ameaçadas, vítimas de estruturas 

sociais que tornam suas vidas precárias (ARROYO, 2019) diante de um desastre-crime.  

Ao mapearmos as produções acadêmicas sobre o rompimento da barragem de 

Fundão, entendemos que, por meio de toda a discussão apresentada pelas teses, dissertações 

e artigos, os desastres como os ocorridos em Mariana e Brumadinho inserem-se em uma 

mesma lógica macroeconômica, política e social. A sociedade de mercado e o 

neoliberalismo intensificaram as condições das máximas produções baseadas no 

extrativismo e na exploração mineral, eliminando custos de produção, driblando a 

legislação ambiental, descaracterizando as licenças ambientais etc. Tais desastres oriundos 

das atividades exploratórias passam a ser um dos perversos reflexos do surgimento da 

sociedade capitalista moderna-colonial, a qual produz uma sucessão de tragédias 

anunciadas e continuadas, violando permanentemente os territórios, as populações e o meio 

ambiente.  

A partir do estado do conhecimento, compreendemos a produção e a disputa dos 

discursos acadêmicos acerca do rompimento da barragem de Fundão e os desdobramentos, 

principalmente em relação à população atingida. A escassez de estudos provenientes de 

programas de pós-graduação em Educação ou com foco na instituição escolar e na 

juventude atingida indica a ausência de pesquisas que contribuam diretamente para com o 

campo educacional.  

Ao adentrar neste campo, buscamos relacionar o modo de produção da mineração, 

os processos educativos, as juventudes e a instituição escolar. Na presente pesquisa, 

procuramos refletir e fortalecer o campo de estudos dos desastres no âmbito educacional a 

partir da seguinte reflexão orientadora: como a instituição escolar e as juventudes 

enfrentam as adversidades e vivenciam os processos educativos afetados por uma 

reconfiguração de seus territórios produzidos pelo desastre-crime sociotecnológico do 

rompimento da barragem de Fundão?  

Em primeiro lugar, foi necessário identificar os processos sociais, globais e locais 

que compuseram a vivência da destruição a partir do desastre-crime sociotecnológico. Por 

meio da crítica ao sistema-mundo moderno colonial e às estruturas que operam limitando a 

vida, observamos que os níveis de afetação em desastres têm correspondências evidentes 
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com a estrutura de classe e raça, com as classificações sistema-mundo, as vulnerabilidades 

microssociais e que, portanto, possuem assimetrias de atendimentos na situação encontrada 

no pós-desastre. Os/as atingidos/as e as vítimas do rompimento da barragem de Fundão 

dispõem das narrativas sobre as insuficiências ou incapacidades operativas do moderno 

Estado-Nação em proteger a vida da população: a quem serve o modo vigente de produção 

da mineração? 

O projeto de modernidade, ao longo do tempo, mostrou-se controverso, 

especialmente ao incorporar o colonialismo e o capitalismo como bases estruturantes no 

processo civilizatório. O nexo moderno/colonial/capitalista estabelece relações hierárquicas 

de poder e desqualificam o valor das vidas situadas fora da lógica ocidental do Norte 

Global. Nos territórios do Sul Global, as relações sociais estabeleceram características 

ainda mais nefastas com o advento do neoliberalismo. A linha abissal, segundo Santos 

(2019, p. 41), “longe de ter sido eliminada com o fim do colonialismo histórico, continua 

sob outras formas (neocolonialismo, racismo, xenofobia etc.)”.  

O modelo desenvolvimentista dos Estados neoliberais inscreve-se em uma 

concepção de progresso que obtém como consequência fatal a devastação do meio 

ambiente e as violações dos direitos fundamentais dos humanos. Caso o desastre seja 

compreendido como consequência plausível do desenvolvimento, parte-se do pressuposto 

de que certas vidas podem ser descartadas para que outras possam viver e desfrutar do 

progresso e do desenvolvimento. Caso seja esse o pensamento hegemônico, há algo urgente 

a se combater! 

 Entendemos que, mesmo depois de mais de cinquenta anos da publicação de Frantz 

Fanon (1968), a ideia de condenados da terra ainda se faz presente nas sociedades do Sul 

Global, isto é, consideramos que os grandes desastres que ocorreram no estado de Minas 

Gerais, dentre tantos outros alertas de instabilidade de grandes barragens, nos direcionam 

ao que o autor chamou, mesmo que em outro contexto e em outras circunstâncias, de 

aqueles que estão e são os condenados da terra. Ser mineiro ou mineira – terminologia que 

se origina da própria prática de exploração de minério – é sempre estar atento aos 

noticiários dos jornais, uma vez que o estado possui centenas de barragens de contenção de 

rejeitos que apresentam potenciais devastadores. Com frequência, áreas são evacuadas 

devido a alertas de instabilidade e populações deslocadas ou atingidas crescem cada dia 

mais.  

Em segundo lugar, depois dos limites estabelecidos no trabalho de campo, 

investigamos como as estudantes e a diretora experienciaram as mudanças na forma de 
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viver e como isso refletiu em suas relações com a instituição escolar. Por meio de uma 

pesquisa qualitativa, utilizamos como instrumento de coleta de dados a observação 

participante e a entrevista semiestruturada e em profundidade com os sujeitos da pesquisa, 

sendo estes duas jovens estudantes – Rafaela e Clara – e a diretora da instituição Uatu 

Ererré, todas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão.  

Ao longo do trabalho, compreendemos as dimensões materiais e imateriais da perda 

involuntária da propriedade e realizamos algumas conexões entre as instâncias de privação 

de propriedade e dignidade. A comunidade de Bento Rodrigues foi despojada de seus 

direitos constitucionais básicos. O rompimento da barragem de Fundão é um caso enfático 

de desumanização em um processo meticuloso pautado na ausência de agência antes, 

durante e depois do desastre. Reconhecemos que, de acordo com o conceito abordado por 

Atuahene (2016), houve a “tomada e/ou retirada de dignidade” neste caso.  

Passados cinco anos do desastre, as histórias denotam o sofrimento que as jovens 

vivenciaram em suas singulares infâncias e na construção de suas subjetividades juvenis. 

Assim, elencamos as situações que foram relatadas nas entrevistas relativas aos 

desdobramentos pós-desastre. As perspectivas apresentadas podem ser descritas em um 

quadro analítico amplo como sendo o desastre que não se findou no dia 5 de novembro de 

2015; ao contrário, os relatos evidenciam as contínuas violações de seus direitos e de suas 

dignidades.  

Nesse contexto, tornou-se imprescindível contar as experiências de três atingidas de 

Bento para compreender em que medida a estrutura opressora das lógicas de poder colonial 

e capitalista refletiu em suas individuais e subjetivas histórias. As histórias singulares 

circunscritas em um evento comum vivenciado pela comunidade lidam em torno dos 

problemas vivenciados pelos/as atingidos/as: a liberdade ou da falta dela, o medo, o 

sofrimento, a despersonalização, o pertencimento, a identidade, o estigma, o processo de 

socialização, as memórias, as saudades e as restaurações. 

Por último, as constelações de saberes criadas por meio das entrevistas 

possibilitaram refletir sobre como as lutas para reconhecimento revelam importantes 

estratégias de aprendizagens nos contextos dos processos educativos. A partir da 

perspectiva de Santos (2002b; 2009), elaboramos tal constelação de saberes e experiências 

através das práticas sociais que envolvem os sofrimentos, as lutas e as diversas 

territorialidades, que são também práticas que produzem saberes. Valorizar os saberes 

locais, as identidades culturais e os saberes que as jovens produzem junto à escola por meio 

de outra forma de organização social nos leva a reivindicar o direito de imaginar a 
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instituição Uatu Ererré nas perspectivas das epistemologias do Sul em forma de combate as 

lógicas epistemicídas.   

De acordo com Santos (2002b), todas as práticas sociais envolvem conhecimento e, 

portanto, são também práticas de saberes. Inclusive, os sofrimentos vivenciados pelas 

estudantes e pela diretora incidem sobre as relações entre os saberes por elas produzidos, 

em outras formas de conhecer a realidade, de produzir entendimentos e travar lutas. A 

perspectiva desse autor contribuiu de forma enfática na questão metodológica ao conduzir o 

olhar às experiências que foram desperdiçadas. Os pressupostos das epistemologias do Sul 

tornaram-se um importante instrumento político para a compressão de tais experiências.  

Os protagonismos das lutas são esforços para promover a restauração de dignidades. 

Consideramos que esses protagonismos são ilustrados pela Comissão de Atingidos, o 

MAB, a sociedade cientifica, o MAM, o Jornal A Sirene, a Cáritas Regional Minas Gerais 

e, por fim, a instituição escolar Uatu Ererré, entre tantas outras organizações, movimentos 

e instituições não mencionadas, mas de que temos consciência da relevância neste cenário 

de lutas e resistências.  

As várias formas de enfrentamento deixaram pistas do espaço que a instituição 

escolar Uatu Ererré obteve na vida de Rafaela, de Clara e também da diretora. Os dados 

evidenciaram que a instituição possui múltiplas dimensões educativas e, nesse cenário, 

tornou-se um importante instrumento de (re)existências e de fortalecimento do sentimento 

de pertencimento, da identidade escolar, de saberes e práticas educativas que contribuíram 

para a conquista dos laços afetivos, de solidariedade, de sociabilidade, do resgate das 

memórias e da resistência pela garantia de direitos na luta pela democracia.  

A escola comprometida com a educação desta comunidade busca reafirmar a 

autonomia e a humanidade a partir de diversas estratégias: a busca por retomar 

características da escola que foi destruída, os projetos institucionais, a construção do 

projeto político pedagógico, a festa da família no reassentamento, o acolhimento aos 

estudantes, os processos formativos dos profissionais, entre tantas outras que podem não ter 

aparecido nas entrevistas, mas que reconhecemos as existências no cotidiano dos processos 

educativos.  

Nesse sentido, a pesquisa corrobora a necessidade de discutir os rumos do desastre-

crime do rompimento da barragem de Fundão após seis anos. Nesses rumos, buscamos 

encontrar o espaço que a instituição Uatu Ererré tem nas restaurações das dignidades da 

população de Bento Rodrigues. Acreditamos que este estudo pode ser uma fonte de 

reflexões sobre a relevância das instituições escolares nos contextos de vulnerabilidade 
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social e sobre como nós, profissionais da educação, podemos também contribuir com esses 

processos. Além disso, ressaltamos a relevância da pesquisa ao instigar o surgimento de 

outras análises que abordem tais dimensões relativas à escola, às juventudes atingidas, aos 

desastres e à mineração e, assim, provocar um alargamento dos estudos da temática.  

Entretanto, seria desonesto não reconhecer também os limites da pesquisa. Alguns 

conceitos e perspectivas poderiam ter sido melhor abordados ao longo da dissertação, mas 

que não foi possível inclui-los na discussão proposta. Apresentamos brevemente no 

capítulo metodológico os limites que rondam as entrevistas realizadas com jovens. Além 

disso, gostaríamos de ter discutido a perversidade do nexo modernidade/colonialidade/ 

capitalismo também associado ao patriarcado nos desastres; de ter apontado o debate que 

envolve os conceitos dicotômicos do rural e do campo; e de ter aprofundado as perspectivas 

da Educação do Campo, Educação Popular e da noção do que envolve o “silêncio 

pedagógico” (HUNZICKER, 2019, p. 139). Percebemos o quanto é inesgotável a temática, 

reconhecemos as ausências teóricas-metodológicas e sabemos que possuímos mais 

perguntas do que propriamente respostas.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado(a) responsável, 

Convido seu filho(a) ou responsável a participar como voluntário(a) da pesquisa: 

“Trajetória escolar das juventudes atingidas no contexto do rompimento da barragem de 

Fundão, em Mariana (MG)”, de responsabilidade da pesquisadora Bárbara de Oliveira. A 

pesquisa pretende investigar como a instituição escolar tem se desenvolvido conforme os 

diversos desafios trazidos pela modernidade, em específico na “sociedade de risco”, 

principalmente em relação a diversificada juventude.  

A investigação proposta possui relevância, pois foca na centralidade da juventude 

como sujeitos relevantes para a compreensão dos processos escolares em um contexto 

marcado por uma tragédia. A pesquisa será realizada por meio de uma abordagem 

qualitativa, utilizando a técnica de coleta de dados, através da entrevista semiestruturada. 

Ressaltamos que os instrumentos não geram nenhum custo para o respondente e exige em 

média trinta minutos para cada instrumento.  

Reconhecemos eventual desconforto e risco mínimo para que se submeta a este 

procedimento, uma vez que serão discutidos temas pessoais e demandará tempo, mas que 

você só responderá quando se sentir seguro (a) e confortável e se tiver disponibilidade. As 

informações repassadas serão confidenciais e a sua privacidade será respeitada. 

As respostas serão registradas em um banco de dados digital. Por isso, ao aceitar 

participar desta pesquisa, você estará autorizando a utilização das informações obtidas para 

fins científicos. Mesmo assim, será garantido o sigilo das informações, a preservação da 

imagem com anonimato, procedimentos utilizados como garantia de redução de danos. Sua 

participação é voluntária, não havendo remuneração para esta tarefa. Você é livre para 

retirar esse consentimento, bem como desistir a qualquer momento da pesquisa ou se 

recusar a responder qualquer questão específica, sem que isso lhe traga quaisquer 

constrangimentos, penalidades ou prejuízos. Sempre que você desejar serão fornecidos 

esclarecimentos sobre cada uma das etapas da pesquisa. 

Os critérios para participar desta pesquisa são os seguintes: estar matriculados no 7º 

e 8º ano em 2019 das Escolas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. O primeiro critério 
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para a seleção dos jovens para entrevista é de possuir 10 anos completos no dia do desastre 

(5/11/2015). 

Os dados coletados na entrevista estarão sob a guarda da pesquisadora responsável 

por esta investigação, em arquivo eletrônico, por um período de cinco anos, após esse prazo, 

os arquivos serão destruídos. Informo-lhe que os critérios para suspensão desta pesquisa são: 

a) recusa dos(as) estudantes em participar e disponibilizar dados; b) impossibilidade física e 

mental da pesquisadora em continuar realizando o trabalho; c) interrupção de funcionamento 

das atividades de pesquisa na Universidade Federal de Ouro Preto. 

Os resultados desta investigação serão disponibilizados por meio de dissertação de 

mestrado, relatório técnico, artigos científicos, capítulo de livros, seminários e eventos 

relacionados ao tema. O principal benefício da pesquisa é a produção de subsídios teóricos e 

críticos sobre a socialização e pertencimento dos jovens nas escolas municipais, obtidos 

através de informações e concepções relatadas pelos estudantes. A pesquisa terá início assim 

que o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP - aprová-

la. As atividades devem ser finalizadas, conforme o Programa de Mestrado em Educação da 

UFOP, em março de 2021, com o apoio do Instituto de Ciências Humanas – ICHS. 

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários apresento o meu endereço 

e telefones para contato: Rua Pátio da Estação, 160A. Bairro Barra, Ouro Preto (MG). CEP: 

35400-000. Celular: (31) 995516262. Atenção: para informar ocorrências irregulares ou 

danosas durante a sua participação na pesquisa, dirija-se ao: COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação - Campus Universitário Morro do Cruzeiro - Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas, sala 29 – Ouro Preto/MG – CEP: 35400.000, que atende pelo 

telefone (31) 3559-1368, e-mail cep@propp.ufop.br. 

Caso você concorde com os termos deste TCLE, assine o documento: 

Eu,_______________________________ portador do RG, nº ___________, 

declaro ter lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e concordo com 

que meu filho(a) - menor de minha responsabilidade - participe como voluntário da 

pesquisa: “Trajetória escolar das juventudes atingidas no contexto do rompimento da 

barragem de Fundão, em Mariana (MG)” sem que para isso tenha sido forçado ou 

obrigado. Participo, portanto, com meu consentimento livre e esclarecido. 

 

______________________, _____ de_____________________ de ________. 

Assinatura do(a) responsável pelo participante:  ____________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Assentimento – TA 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Prezado(a) estudante, 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa: 

“Trajetória escolar das juventudes atingidas no contexto do rompimento da barragem de 

Fundão, em Mariana (MG)”, de responsabilidade da pesquisadora Bárbara de Oliveira. A 

pesquisa pretende investigar como a instituição escolar tem se desenvolvido conforme os 

diversos desafios trazidos pela modernidade, em específico na “sociedade de risco”, 

principalmente em relação a diversificada juventude.  

A investigação proposta possui relevância, pois foca na centralidade da juventude 

como sujeitos relevantes para a compreensão dos processos escolares em um contexto 

marcado por uma tragédia. Para alcançar esses objetivos, a pesquisa será realizada por meio 

de uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica de coleta de dados, através da entrevista 

semiestruturada. Ressaltamos que os instrumentos não geram nenhum custo para o 

respondente e exige em média trinta minutos para respondê-lo. Os critérios para participar 

desta pesquisa são os seguintes: estar matriculados nas Escolas de Bento Rodrigues e 

Escola de Paracatu de Baixo. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 

recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pelo pesquisador que tratará a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Reconhecemos eventual desconforto e risco mínimo para que se submeta a este 

procedimento, uma vez que serão discutidos temas pessoais e demandará tempo, mas que 

você só responderá quando se sentir seguro(a) e confortável e se tiver disponibilidade. As 

informações repassadas serão confidenciais e a sua privacidade será respeitada. As 

respostas serão registradas em um banco de dados digital. Por isso, ao aceitar participar 

desta pesquisa, você estará autorizando a utilização das informações obtidas para fins 

científicos. Mesmo assim, será garantido o sigilo das informações, a preservação da 

imagem com anonimato, procedimentos utilizados como garantia de redução de danos. Sua 
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participação é voluntária, não havendo remuneração para esta tarefa. Você é livre para 

retirar esse consentimento, bem como desistir a qualquer momento da pesquisa ou se 

recusar a responder qualquer questão específica, sem que isso lhe traga quaisquer 

constrangimentos, penalidades ou prejuízos. Sempre que você desejar serão fornecidos 

esclarecimentos sobre cada uma das etapas da pesquisa. 

Os dados coletados por meio da entrevista estarão sob a guarda da pesquisadora 

responsável por esta investigação, em arquivo eletrônico, por um período de cinco anos, 

após esse prazo, os arquivos serão destruídos. Os resultados desta investigação serão 

disponibilizados por meio de dissertação de mestrado, relatório técnico, artigos científicos, 

capítulo de livros, seminários e eventos relacionados ao tema. O principal benefício da 

pesquisa é a produção de subsídios teóricos e críticos sobre a socialização e pertencimento 

dos jovens nas escolas municipais, obtidos através de informações e concepções relatadas 

pelos estudantes. 

A pesquisa terá início assim que o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto- UFOP - aprová-la. As atividades devem ser finalizadas, conforme o 

Programa de Mestrado em Educação da UFOP, em março de 2021, com o apoio do 

Instituto de Ciências Humanas – ICHS. 

Caso você concorde com os termos deste TCLE, preencher:  

Eu, __________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a 

decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já 

assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo 

assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas 

Mariana, ____ de ______________ de ______. 

_____________________________________________ 

 Assinatura do(a) menor  
__________________________ 

 Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezada, 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa: 

“Trajetória escolar das juventudes atingidas no contexto do rompimento da barragem de 

Fundão, em Mariana (MG)”, de responsabilidade da pesquisadora Bárbara de Oliveira. A 

pesquisa pretende investigar como a instituição escolar tem se desenvolvido conforme os 

diversos desafios trazidos pela modernidade, em específico na “sociedade de risco”, 

principalmente em relação a diversificada juventude.  

A investigação proposta possui relevância, pois foca na centralidade da juventude 

como sujeitos relevantes para a compreensão dos processos escolares em um contexto 

marcado por uma tragédia. Para alcançar esses objetivos, a pesquisa será realizada por meio 

de uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica de coleta de dados, através da entrevista 

semiestruturada. Ressaltamos que os instrumentos não geram nenhum custo para o 

respondente e exige em média trinta minutos para respondê-lo. Dessa forma, convidamos-

lhe para uma entrevista semiestruturada.  

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você 

será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que tratará a 

sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Reconhecemos eventual desconforto e 

risco mínimo para que se submeta a este procedimento, uma vez que serão discutidos temas 

pessoais e demandará tempo, mas que você só responderá quando se sentir seguro(a) e 

confortável e se tiver disponibilidade. As informações repassadas serão confidenciais e a 

sua privacidade será respeitada. As respostas serão registradas em um banco de dados 

digital. Por isso, ao aceitar participar desta pesquisa, você estará autorizando a utilização 

das informações obtidas para fins científicos. Mesmo assim, será garantido o sigilo das 

informações, a preservação da imagem com anonimato, procedimentos utilizados como 

garantia de redução de danos. Sua participação é voluntária, não havendo remuneração para 

esta tarefa. Você é livre para retirar esse consentimento, bem como desistir a qualquer 

momento da pesquisa ou se recusar a responder qualquer questão específica, sem que isso 

lhe traga quaisquer constrangimentos, penalidades ou prejuízos. Sempre que você desejar 
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serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas da pesquisa. 

Os dados coletados por meio das entrevistas estarão sob a guarda da pesquisadora 

responsável por esta investigação, em arquivo eletrônico, por um período de cinco anos, 

após esse prazo, os arquivos serão destruídos. Os resultados desta investigação serão 

disponibilizados por meio de dissertação de mestrado, relatório técnico, artigos científicos, 

capítulo de livros, seminários e eventos relacionados ao tema. O principal benefício da 

pesquisa é a produção de subsídios teóricos e críticos sobre a socialização e pertencimento 

dos jovens nas escolas municipais, obtidos através de informações e concepções relatadas 

pelos estudantes. 

A pesquisa terá início assim que o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto- UFOP - aprová-la. As atividades devem ser finalizadas, conforme o 

Programa de Mestrado em Educação da UFOP, em março de 2021, com o apoio do 

Instituto de Ciências Humanas – ICHS. 

Caso você concorde com os termos deste TCLE, preencher:  

Eu, __________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a 

decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. 

Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas 

Mariana, ____ de ______________ de ______. 
 

_____________________________________________ 

 Assinatura da entrevistada   
 

__________________________ 
 Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista semiestruturado – Estudantes  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Primeiro momento  

 

BLOCO 1: Constituição e saber do sujeito singular 

1. Para os jovens do 8º ano de Bento: Porque o receio inicial em participar da pesquisa? 

2. Se fosse para se descrever em uma palavra/imagem, qual seria? 

3. O que você entende por ser jovem? Como é ser jovem? 

4. O que você faz quando não está na escola? 

5. O que você mais gosta de fazer? Porque? 

6. Gosta de ver tv? O que mais gosta? Por que? 

7. Quais são seus medos? Por que? 

8.  Quais são seus sonhos? Por que? 

9.  O que te deixa triste? O que te deixa feliz? 

10. Como é sua relação com os amigos? E com sua família? 

11. Você já pensa sobre o que gostaria de fazer quando for adulto? 

11. Como é morar na cidade de Mariana? 

12. Gostaria de contar mais alguma coisa sobre a sua vida que possa ser legal compartilhar?  

BLOCO 2: Representação da instituição escolar 

13. O que a escola, de forma geral, representa na sua vida? Qual o sentido que ela tem para 

você? (Que a escolarização tem na vida). Porque você vai à escola? 

14. Sua família costuma frequentar a escola? (Saber da sua vida escolar). Em que 

momentos? Sempre foi assim? Você gostaria que fosse diferente? 

BLOCO 3:  Instituição Uatu Ererré  

15. Me conte algum caso engraçado que aconteceu aqui nessa escola. 

16. Como você descreve sua escola? 

17. Como ela é fisicamente? 

18. O que você mais gosta nela? O que você menos gosta? 

19. O que você apreendeu nesta escola? (Que você julgue mais importante). Porque você 

acha isso o mais importante? Exemplifique. 

20. Qual a relação que você tem com essa escola? 

21. Como você se sente em fazer parte dessa escola? 

22. Como é sua relação com as pessoas que frequentam a escola? (Estudantes, professores, 
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funcionários, diretoria). 

23. De maneira geral, você confia ou não confia nas pessoas que fazem parte dessa escola? 

Porque? 

24. Como você se descreve como estudante? (Hoje/nessa escola). 

25. Gostaria de contar mais alguma coisa sobre a sua escola que possa ser legal 

compartilhar?  

26.  A gente escuta muito falar na escola sobre desigualdade. O que você sabe sobre 

desigualdade? Dê exemplos. 

27.  Você já sofreu bullying ou preconceito? Em relação a que? Como foi? 

28.  Como você gostaria de ser chamada? 

 

Segundo momento  

 

BLOCO 4: Identificações socioeconômicas (estruturada) 

29. Qual é sua data de nascimento?  (Indique o dia, o mês e o ano): ____________ 

30. Onde nasceu: _________________. Estado: ______ 

31. Em que bairro você mora?  _______________     

32. A sua cor ou raça é (segundo as categorias usadas pelo IBGE): 

(  ) Branca 

(  ) Preta        

(  ) Parda  

(  ) Amarela      

(  ) Indígena 

33. Qual a sua religião ou culto?  

( ) Católica.  

( ) Protestante ou Evangélica.  

( ) Espírita.  

( ) Umbanda ou Candomblé.  

( ) Sem religião 

(  ) Outra: _________ 

34.Quantas pessoas moram em sua casa? (Contando com seus pais, irmãos ou outras 

pessoas que moram em uma mesma casa).  

( ) Duas pessoas.  

( ) Três.  
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( ) Quatro.  

( ) Cinco.  

( ) Mais de seis.  

35. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar? (Considere a renda de todos que moram na sua 

casa.) 

(  ) Até 1 salário mínimo. 

(  ) De 1 a 2 salários mínimos.  

(  ) De 2 a 5 salários mínimos.  

(  ) De 5 a 10 salários mínimos. 

(  ) De 10 a 30 salários mínimos.  

(  ) De 30 a 50 salários mínimos.  

(  ) Mais de 50 salários mínimos.  

(  ) Nenhuma renda. 

36. Qual o nível de escolaridade de sua mãe/responsável? 

( ) Nenhuma instrução 

( ) Ensino Fundamental incompleto 

( ) Ensino Fundamental completo 

( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio completo 

( ) Ensino Superior incompleto 

( ) Ensino Superior completo 

( ) Pós-graduação 

( ) Não sei   

37. Qual o nível de escolaridade de seu pai/responsável? 

( ) Nenhuma instrução 

( ) Ensino Fundamental incompleto 

( ) Ensino Fundamental completo 

( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio completo 

( ) Ensino Superior incompleto 

( ) Ensino Superior completo 

( ) Pós-graduação 

( ) Não sei  
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38. Em que seu pai trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? 

( ) Na agricultura, no campo, em fazenda ou na pesca. 

( ) Na indústria. 

( ) Na construção civil. 

( ) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 

( ) Funcionário público do governo federal, estadual ou municipal. 

( ) Profissional liberal, professor ou técnico de nível superior. 

( ) Trabalhador fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, 

ambulante, guardador de carros, catador de lixo etc.). 

( ) Trabalha em sua casa em serviços (alfaiataria, cozinha, aulas particulares, artesanato, 

carpintaria, marcenaria etc). 

( ) Trabalhador doméstico em casa de outras pessoas (faxineiro, cozinheiro, mordomo, 

motorista particular, jardineiro, vigia, acompanhante de idosos/as etc.), 

( ) No lar (sem remuneração). 

( ) Outro: _________________________________ 

( ) Não trabalha. 

( ) Não sei. 

39. Em que sua mãe trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? 

( ) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca. 

( ) Na indústria. 

( ) Na construção civil. 

( ) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 

( ) Como funcionária do governo federal, estadual ou municipal. 

( ) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior. 

( ) Trabalhadora fora de casa em atividades informais (feirante, ambulante, guardadora de 

carros, catadora de lixo etc.). 

( ) Trabalha em sua casa em serviços (costura, aulas particulares, cozinha, artesanato etc). 

( ) Como trabalhadora doméstica em casa de outras pessoas (cozinheira, arrumadeira, 

governanta, babá, lavadeira, faxineira, acompanhante de idosos/as etc.). 

( ) No lar (sem remuneração). 

( ) Outro: _________________________ 

( ) Não trabalha. 

( ) Não sei. 
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COMO VOCÊ CLASSIFICA SEU 

RELACIONAMENTO NESTA ESCOLA 

COM: 

Muito ruim Ruim Razoável Bom Muito 

bom 

Seus colegas (A) (B) (C) (D) (E) 

Seus professores (A) (B) (C) (D) (E) 

A direção (A) (B) (C) (D) (E) 

A coordenação pedagógica (A) (B) (C) (D) (E) 

Os funcionários (A) (B) (C) (D) (E) 

  

MINHA ESCOLA É O LUGAR 

ONDE: 

Discordo 

totalmente 

Discordo Concordo Concordo 

totalmente 

Eu me sinto como um estranho (A) (B) (C) (D) 

Eu faço amigos facilmente (A) (B) (C) (D) 

Eu me sinto à vontade (A) (B) (C) (D) 

Eu me sinto incomodado (A) (B) (C) (D) 

Os outros alunos parecem gostar de 

mim 

(A) (B) (C) (D) 

Eu me sinto solitário (A) (B) (C) (D) 

Vou porque sou obrigado (A) (B) (C) (D) 

Eu me sinto entediado (A) (B) (C) (D) 

Aprendo a me organizar nos estudos (A) (B) (C) (D) 

Aprendo a raciocinar (A) (B) (C) (D) 

Aprendo a escrever textos (A) (B) (C) (D) 

  

COMO VOCÊ CLASSIFICA OS 

SEGUINTES ASPECTOS DA SUA 

ESCOLA: 

Muito 

ruim 

Ruim Razoável Bom Muito 

bom 

Organização (A) (B) (C) (D) (E) 

Segurança (A) (B) (C) (D) (E) 

Qualidade do ensino (A) (B) (C) (D) (E) 
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Terceiro momento  

 

BLOCO 5: Memórias da vida do campo 

40. Do que você mais brincava em Bento/Paracatu? 

41. Descreva Bento/Paracatu? Quais as memórias você tem de lá? (Desenho) 

42. Quanto tempo você viveu lá? Como foi esse período? 

43. Como foi ser morador(a) de Bento/Paracatu? 

44. Qual era a sua relação com os outros moradores e moradoras no distrito? 

45. Quais sentimentos você tem de ter vivido lá? 

46. Como você se sente ao responder essas perguntas? 

47. Gostaria de contar mais alguma coisa que seja importante eu saber? 

BLOCO 5: Pertencimento e identidade 

48. Qual é a relação com os outros moradores e moradoras do distrito hoje? 

49. Você e sua família costumam encontrar os outros moradores de Bento/Paracatu fora da 

escola? Em quais ocasiões? Como são esses encontros? 

50. Como é a relação com o restante da população de Mariana? Sempre foi assim? 

51. Como você se sentiu ao mudar para Mariana? 

52. Gostaria de contar mais alguma coisa que possa ser importante?  

BLOCO 6: Escola do campo 

53. Como você descreve sua escola de Bento/Paracatu? 

54. Como ela era fisicamente? 

55. Como era sua relação com as pessoas que frequentavam a escola? 

56. O que você mais gostava e menos gostava na escola? 

57. Quem eram os professores e as professoras? Moravam no distrito? 

58. Existia alguma motivação para você ir à escola? Qual? (Naquela época). 

59. Qual era a sua relação com escola? 

60. Como você se sentia em fazer parte da escola? 

61. De maneira geral, você confiava ou não confiava nas pessoas que faziam parte daquela 

escola? 

62. Como você se descreveria enquanto estudante na escola? 

63. O que você aprendeu quando lá estudou? (Que você julgue mais importante). Porque? 

64. Gostaria de contar mais alguma coisa sobre aquela escola que possa ser legal 

compartilhar? 

 



239 

 

BLOCO 7: Do campo à cidade 

65. Ao sair de Bento/Paracatu o que aconteceu? Como foi esse processo até hoje? Você 

sofreu algum preconceito? 

66. Como você percebe essa mudança para a cidade de Mariana em relação a morar e 

estudar? 

67. Teve algum momento ou fato, de maneira geral, que te marcou no meio a essas 

mudanças? 

68. Houve alguma modificação na maneira de vestir, falar e comportar? 

69. O que você lembra sobre os primeiros minutos/dias após a tragédia/rompimento da 

barragem a respeito dos seus pais/adultos próximos? Como eles/elas lidaram com esse 

acontecimento? Qual foi a sua percepção sobre esse momento? 

70. A relação com os amigos mudou? Continua sendo os mesmos amigos? O que mudou? 

71. Quais foram os maiores desafios em sair de Bento/Paracatu e ir para Mariana? 

72. E os professores e professoras, mudaram de uma escola para outra? O que mudou? 

73. Como foi quando você chegou nessa escola? Qual sentimento teve? (Me conta um 

pouquinho mais sobre esse período de 2015/2016) 

74. Como foi retomar os estudos? Foi fácil ou difícil? Porque? (Se a escola foi um ponto de 

união e superação ou se a escola foi um ponto de intensificação desses impactos). 

75. O que mudou em relação às duas escolas? O que mais marcou nessa mudança de 

escola? 
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APÊNDICE E – Roteiro de entrevista semiestruturado – Diretora  

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

1. Como você descreveria a escola lá no Bento? Ela era considerada escola do campo? E 

agora? Como ficou essa classificação? 

2. Para você, enquanto moradora e diretora, o que significou perder aquela escola?  

3. Qual é o papel que a instituição escolar assumiu diante da comunidade atingida?  

4. A comunidade sabia que aquele espaço era um espaço de risco? E a escola, abordava 

esse assunto (da mineração, da barragem, do contexto na qual ela se inseria)? Se sim, 

como? Se não, porque?  

5. Qual era seu conceito de mineração? E agora? 

6. O que você observa em relação a situação atual dos atingidos? Quais as reparações 

foram realizadas e quais não foram? Como você vivenciou e reinventou a sua trajetória 

durante esses 5 anos? Como você avalia tudo isso?  

7. Como foi o processo de organização desta escola? E qual foi o papel que você exerceu 

nessa mudança? Como foi a organização do quadro dos professores?  

8. Como você avalia essa separação de escolas (ex: escola do Rosário e do Bento) dentro 

da cidade de Mariana (lugar de segregação ou inclusão)? Como você enxerga essa 

escola na cidade?  

9. Você acredita que o deslocamento de Bento para a cidade de Mariana afetou em alguma 

medida o processo educativo e o desempenho escolar dos estudantes? Por exemplo, 

houve mudanças em relação a indisciplina, repetência ou evasão escolar? Quais 

mudanças? Porque? Como? Houve mudanças em relação aos alunos com dificuldade de 

aprendizagem classificados como público alvo da educação especial? 

10. Como a instituição lida com questões curriculares e práticas referentes a diversidade e 

inclusão? Quais estratégias foram utilizadas no âmbito pedagógico e institucional? 

11. O que você considera que mudou e o que não mudou em relação a escola de Bento em 

Bento e a escola de Bento em Mariana? As relações sociais, as questões pedagógicas, a 

reconstrução do projeto político pedagógico, etc. O que foi/será necessário reconstruir 

no PPP?  

12. Qual é o papel da escola nesse contexto e qual é o espaço que ela assumiu na vida das 

crianças e dos jovens após a tragédia? Como a instituição escolar atravessou todo esse 

processo?  
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13. Qual é o espaço da escola referente as questões da restauração da autoestima, da 

autonomia, no sentimento de pertencimento, de reconhecimento e/ou na luta pela 

reparação dos danos dos atingidos, etc.? Como?  

14. Como a instituição se organiza para pensar a especificidade da comunidade escolar? Ou 

seja, como a escola trata a singularidade da experiência de vida dos seus estudantes? A 

escola responde a esse desafio? Como?   

15. Quais são as expectativas para a futura escola? 
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