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RESUMO: Importância: Enquanto o mundo urbano se enche de minérios, em 
uma era de excessiva política de consumo de bens materias que se tornam cada 
vez mais descartáveis, as mineradoras de rejeitos se enchem de lixo de minério 
sem valor econômico (rejeitos). Esses rejeitos que constituem o conteúdo de 
diversas barragens de minério que desrespeitam as leis de segurança de 
barragem no Brasil. Nesta toada, a degradação ambiental, provocada pela ação 
antrópica, tem suscitado diversos debates envolvendo violações de direitos 
humanos. Projetos “desenvolvimentistas”, tais como a construção de 
mineradoras e suas respectivas barragens, têm gerado danos às comunidades 
entorno destas construções, principalmente quando se verifica a ocorrência de 
desastres por meio do rompimento de tais barragens. Assim se deu com a 
comunidade de Bento Rodrigues, localizada no município mineiro de Mariana, 
diretamente atingida com o rompimento da barragem de Fundão no dia 5 de 
novembro de 2015.Objeto: violações de direitos humanos decorrentes de 
rompimento de barragens. Objetivo: relatar a história de vida de famílias 
atingidas pelo desastre de Mariana no ano de 2015 e apontar as violações de 
direitos humanos ocorridas, a partir da perspectiva das vítimas Metodologia: 
Utilizou-se da exploração do campo. Este trabalho resulta de uma pesquisa 
empírica, embora localizada no campo das ciências sociais, que se deu por meio 
de entrevistas e visita exploratória ao local da tragédia. Por meio da história oral, 
histórias de vidas foram contadas e denúncias de violações de direitos se 
tornaram objeto de análise pelo pesquisador. Resultados finais obtidos: Chega-
se à conclusão de que de fato ocorreram diversas violações de direitos humanos 
no caso do rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais, violações 
estas apontadas pelas vítimas, sujeitos de estudos deste trabalho acadêmico. 
Diante disso, uma conclusão propositiva salta aos olhos: de que o país tem que 
um grande problema a resolver relacionado à segurança de barragens para que 
desastres como o de Mariana e o de Brumadinho não se repitam em uma 
espécie de círculo vicioso envolvendo produção, consumo e exportação de 
minérios. 
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