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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a tragédia em 
Brumadinho, Minas Gerais - MG, Brasil, e o que não foi aprendido com o caso 
análogo ocorrido em Mariana, Minas Gerais - MG, Brasil, poucos anos antes. Ao 
comparar a tragédia de Brumadinho - palco do rompimento da Barragem do 
Córrego do Feijão, da Vale S/A, em 25 de janeiro de 2019 - verifica-se que este 
evento deixou 235 pessoas mortas e 35 desaparecidas, enquanto a tragédia de 
Mariana, 5 de novembro de 2015, com o rompimento da Barragem de Fundão, 
do mesmo grupo empresarial - Samarco, deixou 19 mortos. Considerado uma 
violação expressiva aos Direitos Humanos, um crime socioambiental, com 
impacto a outros direitos, inclusive, trabalhistas, causado pela mineradora Vale 
S/A, no Complexo Córrego do Feijão, a tragédia anunciada de Brumadinho 
alcançou proporções nacionais e internacionais, principalmente por ser 
ocasionada pela mesma negligência nas fiscalizações e segurança como 
aconteceu em Fundão – Mariana (MG) e pelo curto espaço de tempo entre 
ambos os desastres. Além do número de mortos, que ultrapassou 
exponencialmente todos os outros desastres com barragem de rejeitos de 
minério no Brasil, ficando atrás apenas do rompimento nas cidades de Stava e 
Tesero, norte da Itália, em 1985, segundo a ONU. O caso de Mariana ainda conta 
com investigações não concluídas e responsáveis sem punição, sem mencionar 
os danos irremediáveis. Todos esses fatores instigam a construção de uma 
discussão a respeito do tema, desde a responsabilidade social das empresas 
como da memória efêmera de um país que, há anos, convive com tragédias 
semelhantes. As fontes de informação que embasam a discussão do tema são 
a reportagem multimídia Soterrados - Relatos da Tragédia em Mariana - MG e 
toda a cobertura da mídia tradicional a respeito do ocorrido em Brumadinho - 
MG. Será necessária também uma investigação para um entendimento mais 
aprofundado sobre a importância da memória e da opinião pública. Busca-se, 
com a construção do presente, chegar próximo a uma ou várias respostas sobre 
o porquê tivemos a repetição de um fato de proporções catastróficas em um curto 
período de tempo. Qual o papel da opinião pública na construção da memória? 
Quais ações devem ser tomadas para evitar mais uma tragédia ambiental e 
social no campo da mineração no Brasil? 
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