
COMRioCOMMar OPINIÃO POPULAR 

Programa de capacitação de Lideranças atingidas pelo desastre no vale do Rio Doce 

 

I. Programa 

Este Programa nasce do objetivo da Rede de Pesquisa ComRioComMar de oferecer apoio 
aos atores sociais mobilizados em torno do desastre decorrente do rompimento da 
Barragem de Fundão. Considerando que há uma sociedade civil que já desenvolve 
processos de capacitação este programa se propõe a somar-se a estes esforços e a 
oferecer apoio no sentido de socializar as informações compiladas pelos diversos Eixos de 
Pesquisa (que estão investigando as dimensões da Sociedade Civil, Capacidades estatais 
e Políticas públicas afetadas pelo desastre) e ainda de propiciar reflexão conjunta de forma 
a construir conhecimentos compartilhados coletivamente.  

Este apoio deverá ocorrer em duas dimensões: (1) organização de 7 oficinas de 
capacitação, a cada 3 meses, entre julho de 2018 e maio de 2020, apoiadas por Cartilhas 
pedagógicas; (2) desenvolvimento de processo de mobilização nas comunidades através 
de Jornais e coleta de opiniões através de votações com a metodologia do Painel de 
Opinião Popular (POP).  

II. Oficinas 

Público: as Oficinas deverão reunir as lideranças multiplicadoras do Painel de Opinião 
Popular e demais lideranças envolvidas nas mobilizações, em número de até 50 lideranças. 

Local: as oficinas serão realizadas em Linhares, local de mais fácil acesso a lideranças 
das regiões de Colatina e Foz do Rio Doce (Foz norte e Foz sul).  

III. Primeira oficina 

Título: Rompimento da Barragem de Fundão: responsabilidades, consequências e 
perspectivas// (ou) Engolidos por um tsunami de lama, tivemos que acordar. 

Objetivos:  

- Introduzir o processo de reflexão e mobilização articulados, denominado “Com Rio Com 
Mar Opinião Popular”, sua metodologia, articulação, papéis das lideranças na mobilização 
e coleta de opiniões, a retroalimentação etc. 

 - Propiciar uma apropriação coletiva do processo desencadeado pelo desastre: sua 
repercussão nas comunidades, as lutas da sociedade civil, as respostas das empresas e 
do governo (TACs, CIF, Renova, etc.), os dilemas, vitórias e perspectivas/desafios.  

- Preparar a rodada piloto de mobilização “Com Rio Com Mar Opinião Popular” nas 
comunidades piloto. 

Conteúdos: 

- Respostas das Empresas e do Estado (Samarco, Vale e BHP) e dos Governos; ações 
(ACP) e acordos judiciais (TACs, TTAC) 

- Consequências: impactos socioambientais (estudos, pesquisas, etc.); reações diversas: 
repercussões, contestações, articulações sócio-organizacionais, enfrentamentos e lutas; 
medidas institucionais (ACP, TTAC, TACs, CIF, RENOVA) 

- Perspectivas; Estratégias das empresas; Estratégias dos governos; Estratégias dos 
atingidos. 

- Fatos; Lutas; Conquistas; Desafios.  



Metodologia 

A metodologia será participativa, trabalhando sempre a partir das percepções dos 
participantes, e agregando informações e reflexões através de dinâmicas de grupo, leitura 
e reflexão a partir da cartilha, vídeos e depoimentos.   

Utilizar os boletos de votação nas dinâmicas da oficina; para treinar e para levantar as 
percepções dos participantes. Sistematizar cada item com auxílio de uma pessoa do Fórum 
ou liderança da região, e um de nós junto. (Tipo revezar MC e Julia em cada um dos itens 
sempre junto com uma liderança bem qualificada do Fórum, da Pastoral, da OAB, da 
Saúde etc.).  

Procedimentos 

1. Apresentação da Oficina e da equipe, combinados (8:30 até 9:00) após café da 
manhã reforçado 

2. Apresentação d@s participantes (9:00 até 10:00)  

2.1. Preparação dos crachás: 5 minutos  

Nome, comunidade 

2.2. Preparação da apresentação da comunidade: 30 minutos para preparação 

 Cada comunidade discute o que os caracteriza, como sentiram, viveram, 
perceberam o desastre.  

 Montam apresentação com fotos, música, objetos, cartazes. 

 Buscam elementos e materiais para montar os cartazes a partir de um amplo mural 
com fotos relativas ao desastre coletadas em jornais e outros meios. 

2.3. Apresentação para o grupo todo (25 minutos) 

 cada comunidade tem 5 minutos para se apresentar para os demais. 

 
3. Linha do Tempo.  

3.1. Introdução. Apresentar proposta de construção de 2 linhas do tempo 

- linha de FATOS  

- linha de LUTAS 

 
4. Linha do Tempo dos Fatos 10h até 11h – 60 minutos 

 Apresentar alguns marcos temporais e fatos (oficiais)  

o Cartelas preparadas pela equipe a partir de folhas A4 coloridas, recortas ao 
meio.  

o Algumas cartelas com datas, outras cartelas com fatos.  

o Enfatizar as respostas do Estado (medidas legais, TTAC) e das empresas 

 Discutir o sentido dos marcos temporais e fatos oficiais para as comunidades, 
como eles percebem esses fatos, como os vivenciaram e como contam a história 
(história oral) 

 A partir do debate, as comunidades apresentam outros fatos e marcos que são 
relevantes para eles 



o OBS.: As linhas deverão ser complementadas pelos participantes com fotos, 
folhetos e notícias da tragédia causada pelo rompimento da barragem de Fundão, 
colocados em “cartelas” coloridas. Cartelas preparadas com meia folha A4 colorida. 
Propor que eles organizem as cores a partir de algum sentido (conquistas, desafios, 
oponentes, aliados etc).  

 

(Almoço – das 11:00 às 12:30h) (1:30) 

 

5. Apropriação da história do desastre a partir das apresentações (12:30 até 12:50) -> 
(20 minutos)  

 Apropriação de uma história que todos já sabiam, mas está sendo recontada a 
partir deles, uma reapropriação coletiva e interação entre as diferentes 
comunidades.  

o Todos conheciam as histórias vividas e contadas pelas outras comunidades? 

o Leitura do texto1 Cartilha. Diferenças entre as comunidades 

6. Respostas do Estado e das Empresas: As responsabilidades das empresas 
(Samarco, Vale e BHP) e dos Governos; ações (ACP) e acordos judiciais (TACs, TTAC).  

 Leitura Texto 2 da Cartilha. (12:50 até 13:30 (40 minutos) 

 
7. Linha do Tempo das lutas (13:00 – 14:00) (60 minutos)  

 Olhar a linha de LUTAS E ALIADOS - As mobilizações dos atingidos/sociedade civil – 
Texto 3. (educador mais liderança chave completam)  

 Leitura Texto 3 da Cartilha: Organização e Lutas –  (14:00 – 14:30) (30 minutos) 
 

8. Votação POP com boletos (14:30 – 15:30) (60 minutos 

 Cada pessoa escreve na cédula qual é o principal problema de sua comunidade 

 A comunidade discute os problemas levantados pelas pessoas e escolhe os 3 
principais problemas  

 Comunidade elabora cartaz com os 3 principais problemas  

 Cada grupo apresenta seu cartaz (2 minutos) 

9. Como vai funcionar nas comunidades o “Com Rio Com Mar Opinião Popular” ]  

(15:30 até 16:00) (30 minutos) 

 Leitura Texto 4 da Cartilha o “Com Rio Com Mar Opinião Popular”  

o - Usar também o Jornal, e as orientações para a votação que estão nos 
boletos.  

10. Combinados. Confirmar as Comunidades piloto, as lideranças multiplicadoras, 
responsáveis por “ponto de mobilização”, as responsabilidades, prestação de contas, 
aspectos financeiros. (16:00 até 16:30) (30 minutos) 

 

 


