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O Trabalho como Eixo de 
Reconstrução
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• Coordenadora do Observatório C.A.F.E. -
Observatório em Crítica, Formação e Ensino 
em Administração 

• Coordenadora Local do Observatório da 
Tragédia Mariana-Rio Doce (juntamente com a 
Profa. Margareth Diniz) – UFOP/UFMG/UFES



www.observatoriocafe.com.br                                                                                                  contato@observatoriocafe.com.br                             

Objetivo das Ações
• Analisar os processos formativos e de 

reconstrução de subjetividades dos atingidos 
da queda da barragem através do Trabalho.
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Por que o Trabalho?
• Conjunto de ações produtivas capazes de promover a 

compreensão do homem sobre si mesmo e a sociedade 
em que ele vive. 

• Trabalho na concepção de auto-determinação crítica do 
homem, desvelando as condições concretas e objetivas 
de realização de seu trabalho e de seus pares. 

• O objetivo é resgatar a esfera estética (categoria 
sensível) do Trabalho, possibilitando uma visão crítica 
do mundo e criando bases para a construção de um 
novo agir sobre o mundo.
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Analisar a vida produtiva dos atingidos da 
queda da barragem

• Perfil profissiográfico: compreender qual o perfil de trabalho, 
competências e habilidades dos atingidos da queda da barragem 
têm e/ou querem desenvolver no tocante ao emprego e renda;

• Análise das ações, processos e decisões legais, públicas e privadas 
relativas ao “Emprego e Renda” para os atingidos da queda da 
barragem;

• Recuperação das histórias de vida sobre o trabalho, entendendo a 
categoria “memória” como um agir político;

• Desenvolvimento de ações de intervenção no campo do Trabalho, 
tais como: Formação de livreiros, Formação em Economia Solidária, 
Formação de Cuidados de Idosos e Crianças, dentre outros.
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Relações com o Futuro construídas pelos 
atingidos da queda da barragem

• Superando a concepção de vitimização, 
buscaremos compreender como os atingidos 
constroem resistências, lutas e estratégias de 
emancipação e suas construções de perspectivas 
de futuro;
– Analisar a queda da barragem, através dos múltiplos 

discursos que a compõe, presentes nas mídias locais, 
evidenciando os interesses institucionais, políticos, 
tecnocráticos e ideológicos envolvidos
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Projetos Desenvolvidos e em Andamento

• Mapeamento do perfil profissional dos 
atingidos da queda das barragens de rejeito da 
Samarco;

• Contra a Barbárie, a Memória: elaborando a 
queda da Barragem de Fundão;

• A Lama da Samarco: um caso de crime 
corporativo?
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Projetos Desenvolvidos e em Andamento
• Administração Em Ação: apoio às iniciativas de geração de renda e 

empregos às vítimas da queda das barragens de rejeito da Samarco;
– Comunicação e Marketing: desenvolvimento de ações junto à 

comunidade para o empoderamento das vítimas da queda da 
barragem de Fundão;

– Perspectivas de futuro no trabalho através de um mapeamento 
profissiográfico das vítimas do rompimento da barragem: ações de 
campo

– A Economia Solidária e a Autogestão: desenvolvimento de conceitos e 
aplicação prática para promover o desenvolvimento das comunidades 
afetadas pelo rompimento das barragens de rejeito da Samarco

– Diagnóstico das características e potencialidades das iniciativas 
empreendedoras, empresariais e sociais, que operavam na região 
atingida pelo rompimento da barragem da Samarco.


