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RESUMO DA COMUNICAÇÃO COORDENADA: 
 
O Observatório Interinstitucional Mariana – Rio Doce é uma articulação entre as universidades 
federais de Minas Gerais, Ouro Preto e Espírito Santo que visa reunir iniciativas de pesquisa e 
extensão sobre o rompimento da Barragem do Fundão em Mariana/MG e suas consequências 
junto à população e região atingida. Nesta comunicação coordenada, pretende-se discutir sobre 
as ações que grupos de professores dessas três universidades tem desenvolvido em diálogo com a 
população atingida, órgãos ambientais, instituições do judiciário, etc.. Na primeira apresentação 
intitulada Impactos do rompimento da Barragem do fundão na identidade das escolas do campo: 
um estudo na perspectiva das representações sociais, a professora Ma. Isabel Antunes Rocha 
(UFMG) apresentará proposta de pesquisa em que pretende identificar, sistematizar e analisar as 
representações sociais elaboradas por professores, pais, alunos e lideranças locais sobre as 
escolas do campo localizadas nas áreas atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão. A 
profa. Cristiana Losekann (UFES), apresentará as ações de extensão desenvolvidas na UFES  
que consistem no acompanhamento dos atingidos em busca da reparação dos seus direitos 
violados com o desastre e das iniciativas populares de mobilização e organização dos atingidos 
como o Fórum Capixaba em Defesa do Rio Doce na comunicação Ações de extensão em 
processos de mobilização dos direitos de atingidos pelo desastre da Samarco no Espírito Santo. 
Na comunicação intitulada O Trabalho como Reconstrução: a via da pesquisa e extensão, a 
professora Carolina Maranhão (UFOP) apresenta proposta de atuação junto à população atingida 
que pretende diagnosticar iniciativas e potenciais de indivíduos e grupos com foco nas questões 
relacionadas a trabalho e emprego e promover ações com foco na geração de renda. Como 
indicado acima, esta comunicação coordenada pretende analisar e refletir sobre dimensões 
importantes relacionadas ao desastre como educação, trabalho e participação popular.  
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APRESENTAÇÃO 1: Impactos do rompimento da Barragem do fundão na identidade das 
escolas do campo: um estudo na perspectiva das representações sociais 
 
Autora: ANTUNES-ROCHA, Ma. Isabel – Universidade Federal de Minas Gerais. Pós-
Doutora pela Universidade Estadual Presidente Prudente, São Paulo. Professora Associada da 
Faculdade de Educação, UFMG. Coordena o Comitê Institucional de Formação Inicial e 



Continuada da UFMG. Atua nas áreas de formação e prática docente articulando os temas da 
Educação do Campo, Movimentos Sociais e Sindicais e Psicologia Social. Observatório 
Interinstitucional Mariana Rio Doce (UFMG-UFOP-UFES).  
 
Resumo 
A pesquisa tem como objetivo central identificar, sistematizar e analisar as representações 
sociais elaboradas por professores, pais, alunos e lideranças locais sobre a escola do campo 
localizada nas áreas atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão. A escola do campo é 
aqui compreendida como aquela que se localiza no espaço rural ou que mesmo situada em áreas 
urbanas atende prioritariamente as populações rurais. Para tanto propõe um desenho referenciado 
na pesquisa-ação focalizando os desafios e possibilidades da escola no processo de reconstrução 
das formas de produção e reprodução da vida na Região. A pesquisa será desenvolvida em duas 
etapas. Na Etapa I (9 meses) serão coletadas informações visando compor o mapeamento da 
oferta escolar em seis comunidades atingidas. Na Etapa 2 (15 meses) serão realizadas rodas de 
conversa com professores, diretores, alunos, pais e membros das comunidades em pelo menos 
uma escola por comunidade. Serão utilizadas como referências teóricas o conjunto de princípios, 
conceitos e práticas produzidos pelo Movimento da Educação do Campo, pela abordagem teórica 
das representações sociais e pelos indicativos metodológicos da pesquisa-ação. Espera-se que os 
dados obtidos possam contribuir para referenciar tomadas de posição por parte dos gestores 
públicos, provocar novas pesquisas e gerar processos de mobilização por parte das comunidades 
atingidas. 
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APRESENTAÇÃO 2: Ações de extensão em processos de mobilização dos direitos de 
atingidos pelo desastre da Samarco no Espírito Santo 
 
Autora: LOSEKANN, Cristiana – Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora em 
Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009). Professora adjunta do 
Departamento e do Programa de Pós-graduação em ciências sociais da Universidade Federal do 
Espírito Santo, UFES. Observatório Interinstitucional Mariana Rio Doce (UFMG-UFOP-UFES).  
Tem experiência em pesquisa e extensão universitária nas seguintes linhas: mobilização do 
direito como repertório de ação coletiva nas questões ambientais; efeitos do uso de recursos 
judiciais para mobilizações sociais e para mudanças institucionais; processos de mobilização 
contestatória de afetados pela mineração. 
 
Resumo 
A presente comunicação visa apresentar ações de extensão desenvolvidas na Universidade 
Federal do Espírito Santo desde a ocorrência do desastre socioambiental provocado pela 
mineradora Samarco. As ações consistem no acompanhamento dos atingidos em busca da 
reparação dos seus direitos violados com o desastre. Para tanto, além de diagnosticar os impactos 
sociais gerados pelo desastre, buscamos observar a atuação de instituições de justiça e de 
movimentos sociais e suas interações com os atingidos pelo desastre da Samarco no estado do 



ES. Trabalhamos com a perspectiva da “mobilização do direito” buscando analisar as formas 
através das quais os atingidos constituem processos de ação coletiva e interagem com atores do 
Estado. São aspectos importantes para esta investigação: a) analisar a atuação de instituições, tais 
como, Legislativo, Ministério Público, Judiciário e instituições de acesso à justiça tais como 
Defensoria Pública; b) analisar o uso da lei (frame legal) na construção das denúncias e as ações 
civis públicas; c) analisar as interações e repertórios específicos de mobilização do direito; d) 
analisar a elaboração do conflito relativo ao desastre a partir de iniciativas populares de 
mobilização e organização dos atingidos.  A UFES participa formalmente do Fórum Capixaba 
em Defesa do Rio Doce desde Junho de 2016, além disso, desde novembro de 2015 estamos 
acompanhando os impactos sociais através de visitas periódicas às regiões atingidas e de contato 
permanente com os atingidos.  
 
Palavras-chave: Desastre socioambiental na Bacia do Rio Doce; processos de mobilização do 
direito; afetados pela mineração; movimentos sociais; interações socioestatais. 
 

 
APRESENTAÇÃO 3: O Trabalho como Reconstrução: a via da pesquisa e extensão 
 
Autora: MARANHÃO, Carolina – Universidade Federal de Ouro Preto. Doutora em 
Administração pela UFMG. Profa. Adjunta da UFOP, coordenadora do Núcleo da Cátedra 
Unesco: água, mulheres e desenvolvimento e coordenadora do Observatório em Crítica, 
Formação em Ensino em ad – Observatório C.A.F.E. Atuará como coordenadora local (UFOP) 
do Observatório Interinstitucional Mariana Rio Doce (UFMG-UFOP-UFES). 
 
Resumo: 
Na tarde do dia cinco de novembro de dois mil e quinze, a barragem de rejeitos de Fundão se 
rompeu em Mariana- MG liberando 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente 
(CALIXTO, 2015), gerando inúmeros problemas socioambientais. Bento Rodrigues é o distrito 
de Mariana que continha a barragem, por isso é sempre mencionado em relação ao acidente. 
Infelizmente, os danos não se limitaram a esse distrito e os distritos de Camargos e Paracatu de 
Baixo também sofreram extensos danos, e há informações de danos em Pedras, Campinas e 
Gesteira.  É imprescindível contextualizar que os distritos foram profundamente afetados, não 
apenas pelo deslizamento de terra, que apesar de terrível foi apenas o golpe inicial. Bento 
Rodrigues tinha parte importante de sua receita proveniente da Associação de 
Hortifrutigranjeiros, responsável pela produção de pimenta Biquinho e derivados, principalmente 
geléias, cooperativa essa que teve suas atividades paralisadas, pela impossibilidade de acesso ao 
distrito e às terras. Acreditamos que a Universidade tem um potencial enorme de apoio à 
população atingida em sua reconstrução profissional e social, principalmente no tocante ao eixo 
do Trabalho temas tais como empreendedorismo, empregabilidade, geração de renda e economia 
solidária. O objetivo desta temática é desenvolver ações relativas de pesquisa e extensão à 
reconstrução das identidades das vítimas da queda das barragens, através de alternativas dignas 
de trabalho e emprego. Para tal estão sendo desenvolvidos projetos relativos ao trabalho digno, 
economia solidária, cooperativismo, gestão participativa, emprego e renda, projetos de geração 
de renda, recolocação profissional, qualificação profissional, empreendedorismo, gestão 
empresarial e assessoria em gestão. Através desses projetos em desenvolvimento, estamos 



reunindo forças para a construção de um mundo mais justo e igualitário, fazendo-se cumprir, de 
forma orgânica, o papel da universidade, como ator social e político. 
 
Palavras-chave: Trabalho; Geração de Renda; Emprego; Cooperativismo; Economia Solidária. 

 


