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COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 
Programa de Comunicação realiza Seminário sobre Comunicação Comunitária 
O Programa de Comunicação do Movimento de Organização Comunitária (MOC), através da 
técnica Kívia Carneiro, realizou hoje, 16, o Seminário municipal para discutir a comunicação 
comunitária como direito humano e instrumento de mobilização e mudança local. Essa 
atividade aconteceu no município de Retirolândia, na sede do auditório do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e contou com a participação de crianças, adolescentes, 
jovens multiplicadoras, membros da comunidades de Laginha, Vista Bela, Jitaí e Lagoa Grande 
do município de Retirolândia e das comunidade de Mucambinho, Miranda e Rose do município 
de Santaluz. O objetivo do seminário foi aprofundar a concepção de comunicação comunitária, 
discutir sobre a representação das pessoas na comunidade diante da mídia e construir 
estratégias de comunicação que possam fortalecer e dar visibilidade às ações dos sujeitos e 
suas comunidades. Sobre a metodologia do seminário aconteceu o carrossel de conceituação 
sobre que é: comunicação comunitária, mobilização social e o uso de mídias alternativas. Os 
grupos passaram pelas tarjetas e conceituaram os temas acima. Leia matéria completa no site 
do MOC. 
 
 
II Curso de Realidade Brasileira (CRB) 
O MOC esteve presente na construção e participação do I Modulo do II Curso de 
Realidade Brasileira (CRB) 
“Entrei na luta da luta eu não fujo (...) Pra construir uma nova sociedade”. É na resistência e 
insistência em acreditar que um outro mundo é possível que o Movimento de Organização 
Comunitária (MOC) caminha na busca constante de subsídios que fortaleça sua luta para o 
alcance da missão institucional, na sua tarefa de transformação social e estruturante. E foi por 
essa busca de renovação e soma de conhecimentos para levar as bases da labuta diária, que 
membros da sua equipe participou durante o final de semana de 13 à 15 de abril do I Modulo 
da II turma de do Curso de Realidade Brasileira do Recôncavo da Bahia (CRB), que trouxe em 
sua primeira etapa ensinamentos e reflexões sobre “Categorias básicas do Marxismo”, 
embasamento teórico que comunga com mundo democrático e popular que se anseia para a 
sociedade. O CRB teve sua abertura na sexta-feira à noite, no campus da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), com uma palestra de Leidiano Farias, historiador e 
militante da Consulta Popular, com o tema "O Brasil de Verdade: O que está em jogo em nosso 
país?", traçando a real situação do país com a atual conjuntura, firmando meios possíveis para 
fortalecer e politizar o povo para continuar a luta e resistir aos retrocesso e as percas de 
direitos. Leia matéria completa no site do MOC. 
 
EDUCAÇÃO DO CAMPO CONTEXTUALIZADA  
MOC participou de reunião para Fortalecer a Educação do Campo Contextualizada na 
Bacia do Jacuípe 
Aconteceu no dia 13 de abril, no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), município 
de Ipirá, uma reunião para diálogo entre o Núcleo Territorial de Educação - NTE 15, 
juntamente com as organizações como: o Conselheiro Fiscal do Colegiado de Desenvolvimento 
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Territorial da Bacia do Jacuípe (COODETER), Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do 
Semiárido da Bahia (FATRES) e Movimento de Organização Comunitária (MOC) para pensar e 
discutir a elaboração de uma proposta de Educação do Campo Contextualizada para 
professores/as da rede estadual de educação. Segundo a técnica do Programa de Educação do 
Campo Contextualizada do MOC (PECONTE) Ana Paula Duarte a reunião foi muito proveitosa, 
na qual teve como encaminhamento bem avançado, a realização de um Seminário Territorial 
com educadores, gestores, coordenadores, articuladores, NTE, movimentos sociais e demais 
organizações da sociedade civil para apresentação das experiências exitosas em Educação 
Contextualizada no território, além de ser uma oportunidade de coletar insumos diretamente 
com os educadores/as para coletivamente iniciar a construção da proposta. Leia matéria 
completa no site do MOC. 
 
 
CAT 
Encontro para construir Ficha Pedagógica com a metodologia CAT aconteceu em 
Retirolândia  
O projeto Conhecer, Analisar e Transformar (CAT), desenvolvido pelo Movimento de 
Organização Comunitária (MOC) há mais de vinte anos, tem como proposito contribuir com o 
desenvolvimento territorial sustentável da região do Semiárido baiano, dessa forma, o MOC 
que conta com as parceiras das secretarias municipais de educação, acompanha e leva 
acessória para municípios de sua atuação com o intuito de trabalhar ações de Educação do 
Campo Contextualiza, ou seja, educar a partir da realidade do campo, a qual defende a 
garantia de direitos para crianças e adolescentes na busca por um Sertão justo. Assim, foi 
realizado no município de Retirolândia, um encontro para construção da Ficha Pedagógica do 
ano 2018, com base na metodologia do CAT, no dia 12 de abril. A atividade contou com 
professores/as que trabalham nas escolas do campo do município, sendo facilitada pela técnica 
do Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE/MOC) Daiane Santos. 
 
 
MEIO AMBIENTE 
MOC participou de Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente em Teofilândia 
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) participou no dia 12 de abril, da Conferência 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, na Escola Sete de Setembro da comunidade Malhada 
Grande, no município de Teofilândia através do Jutaí dos Santos (Coordenador do Projeto 
Cisternas nas Escolas do MOC) que contribuiu como palestrante com o tema: O cuidado com a 
Água nas Escolas do Campo. Segundo Jutaí dos Santos foi um momento de diálogo muito 
importante e proveitoso com as crianças e adolescentes, professores/as e famílias da 
comunidade no qual apresentou sobre os impactos e os cuidados com a água, assim como a 
preservação do meio ambiente, além de analisar esse tema por meio do filme “A Cisterna que 
Transforma”, levando a reflexão sobre o conteúdo proposto que busca conscientizar a 
comunidade sobre uma boa gestão da água, que é um bem precioso na vida humana. 
 
 
 
Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto 
 
 
AGENDE-SE  
 
 
17 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil - Serrinha ; 
17 de abril- Formação de cisternas nas escolas- Santanopolis; 
17 e 18 de abril- Segunda Etapa do Formater –Serrinha; 
18 de abril – Reunião de TDH – Riachão do Jacuípe ; 
18 de abril- Construção da Ficha Pedagógica – Mairi ; 
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19 de abril – Estudo da Ficha 2ª turma - Serra Preta; 
20 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil - Cansanção ; 
23 de abril –Participação na Mesa - Seminário sobre Educação do Campo UFRB Feira de 
Santana ;  
23 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil  - Barrocas ; 
24 de abril – Visita de TDH - Com roda de prosa – Conceição do Coité;  
24 e 25 de abril- Encontro Estadual de Ater em Salvador –; 
25 de abril –Monitoramento de TDH – Feira de Santana/MOC; 
25 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil - Araci ; 
27 de abril - Dia de estudo - TDH - Riachão do Jacuípe; 
30 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil - Retirolândia ; 
 


