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Dimensão de reflexibilidade da prática pedagógica, após o rompimento de 

uma barragem de mineração, em Brumadinho. 

O crime ocorrido no município de Brumadinho, Minas Gerais, devido o 

rompimento da barragem de mineração do Córrego do Feijão, não deixou 

apenas mortos e feridos, mas um grande dano ambiental e também 

sociocultural. Quando entendemos e passamos a de fato olhar para esse 

acontecimento, sendo ele um crime ambiental, podemos compreender que não 

se tratou de um desastre ambiental, mas sim de um desastre do ponto de vista 

tecnológico, pois as barragens de mineração são construídas pelo homem, não 

é algo natural, mas sim uma interferência humana na natureza. Sendo assim, 

poderíamos trocar “o mar de lama”, por “tsunami de rejeitos” que invadiu 

Brumadinho. A lama era na realidade um conjunto de lixo industrial e tóxico, 

que invadiu também as vidas das famílias e seus sonhos. Um outro ponto a 

destacar, é a alta exploração mineral existente no estado de Minas Gerais. 

Quando observamos os lugares onde essa exploração acontece e a 

localização das barragens de mineração, constatamos que se tratam 

coincidentemente ou não, de locais com alta vulnerabilidade social, o que faz 

com que essa tragédia tome dimensões ainda maiores. 

Durante o ápice do rompimento da barragem, em Brumadinho, à todo momento 

notávamos intervenções dramáticas da Mídia, mas pouco se ouvia as vozes 

das pessoas afetadas, de fato. O sofrimento psicossocial da população, era 

para além das perdas concretas, mas havia também um impacto simbólico. 

Melhor dizendo, o conceito de “Morte em Vida”, de pessoas que perderam 

também o sentindo da vida, não sabiam como seguir em frente, diante de 

tantas perdas simbólicas. 

Todo esse impacto, é sentindo também na escola. Nesse sentindo, do ponto de 

vista da perspectiva da prática pedagógica, o espaço escolar, sendo a escola 

um microcosmo da sociedade, precisa ser repensado e reconstruído. Novas 

questões surgem para escola, como o redirecionamento de alunos da zona 
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rural para a escola instituída no meio urbano, o que gera um conflito devido a 

heterogeneidade de pessoas. Todos nesse contexto são atingidos diretamente 

ou indiretamente por esse crime ambiental. Por isso, é necessário ao docente 

uma visão humanitária, sensível e ao mesmo tempo dinâmica, para lidar com 

esses discentes, evitando situações de negação ou discriminação, entre outras. 

Sugerindo propostas de integração, tendo um olhar atento as necessidades 

destes no momento, trazendo-os para serem também ativos nessa 

reconstrução escolar. Assim: 

 [...] não se consegue a reconstrução dos conhecimentos, atitudes, e modos de 
atuação dos alunos/as, nem exclusiva, nem prioritariamente, mediante a transmissão 
ou intercâmbio de ideias, por mais ricas e fecundas que sejam. Isto ocorre mediante as 
vivências de um tipo de relações sociais na aula e na escola, de experiências de 
aprendizagem, intercâmbio e atuação que justifiquem e requeiram esses novos modos 
de pensar e fazer.(SACRISTÁM; PEREZ GOMEZ, 1998, p.26) 

Portanto, é fundamental pensar no papel que o pedagogo exerce nesse 

contexto. A responsabilidade de reavivar o espaço escolar, integrar e 

reconstruir as relações escolares, sem que haja uma negação dos fatos 

evidenciados. Buscando juntamente com a comunidade escolar, uma nova 

direção que seja norteadora e eficaz nesse processo.  

Partindo dessa perspectiva, apontamos elementos essenciais para a prática do 

pedagogo com ações que visam debater a realidade local numa perspectiva de 

classista, ou seja, que liga aos que estão passando pelo impacto da mineração 

e com os crimes advindos dessa prática na cidade. Busca-se, com esse 

trabalho trazer uma reflexão do papel do pedagogo enquanto sujeito que liga à 

realidade dos estudantes, não se colocando de forma neutra, mas sim se 

posicionando no contexto do crime. Essa atuação do pedagogo passa pelos 

aspectos de organização escolar, conteúdos e processo de escuta dos 

estudantes.  

Esse trabalho está numa fase inicial e tem como finalidade trazer uma reflexão 

da prática pedagógica nos espaços de crime da mineração no estado de Minas 
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Gerais a partir da observação participante, tendo como resultado sugestões de 

ações para trabalhar com os estudantes da região. 
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