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RESUMO

A proposta deste trabalho de pesquisa contemplou as disciplinas de Conteúdo e Prática da História e da Geografia e de Ciências e Educação 
Ambiental, considerando as tragédias de Mariana e Brumadinho. O problema levantado na pesquisa foi: 1 - De que forma pode-se compreender 
os acontecimentos ocorridos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) a partir de contextos históricos, geográficos e ambientais? Como objetivos 
foi realizada uma pesquisa teórica da história das duas cidades, a localização geográfica, neste caso, dando ênfase às minas existentes e as 
consequências ambientais da mineração. A hipótese levantada foi que no Brasil não existe uma preocupação por parte das mineradoras e do 
Estado em seguir a legislação, proteger o meio ambiente e as cidades que surgiram no entorno das minas. O trabalho foi desenvolvido durante o 
primeiro bimestre, consolidando a pesquisa teórica primeiramente. A segunda fase foi realizada no laboratório de ensino da Faculdade, 
construindo maquetes das duas cidades, antes e depois das rupturas das minas, fotografias do Rio Doce e do rio Paraopeba, estabelecendo os 
comparativos da tragédia ambiental provocada pelo rompimento das barragens. No terceiro momento, os alunos construíram um jornal, 
noticiando os acontecimentos e, por fim, organizaram a Jornada de Pedagogia, ocasião em que o trabalho foi apresentado à comunidade 
acadêmica. Também como resultado deste trabalho de pesquisa, foi convidado um voluntário que participou dos resgates às vítimas em 
Brumadinho para contar a sua experiência neste episódio. O trabalho realizado de forma interdisciplinar envolveu toda a turma do quinto 
período, proporcionando a reflexão a análise mais crítica das consequências da ação humana no meio ambiente, levando à compreensão do seu 
papel como agente modificador e mediador de condutas sustentáveis e éticas, da necessidade da conscientização de que em sua prática 
pedagógica será um ator importante para ressignificar o papel humano frente aos desafios de uso sustentável que o planeta precisa.
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