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INTRODUÇÃO
Prezados membros de órgãos colegiados de controle 
social – CMDS e CODETER. É com muita satisfação que 
o Governo do Estado inicia este projeto de Formação 
de Órgãos Colegiados, tendo em vista contribuir para 
o melhor funcionamento dos Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Sustentável (CMDS) e dos Colegiados 
de Desenvolvimento Territorial (CODETER). Este é um 
compromisso político e de Gestão afim de fortalecer 
as instâncias participativas e de governança, para 
uma maior assertividade das Políticas Públicas e o seu 
controle social.

Desde a implementação dos Territórios de Identidade, 
em 2007, o Governo da Bahia vem apoiando espaços 
de governança e implementando políticas públicas 
de franca participação social. Iniciada com os Planos 
Plurianuais Participativos (PPA-P), a participação 
social, desde então, passou a ser fomentada e 
apoiada, com a criação do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Territorial (CEDETER) e o reforço 
do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 
(CEDRS). A partir daí, iniciativas de reestruturação 
dos CMDS e de apoio aos CODETER vêm sendo 
tomadas em consonância com o diálogo permanente 
entre o Estado, os municípios e a sociedade civil.

A SDR foi criada dentro deste princípio e 
deste diálogo, e sustenta um conjunto de 
políticas que tomam os CMDS e os CODETER 
como espaços oficiais de governança. 
Este programa de formação que hora 
se inicia está contido nestas iniciativas, 
respondendo aos interesses da Sociedade, 
do Governo e dos financiadores. Seu 
financiamento é realizado pela Companhia 
de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, 
com recursos do Projeto Bahia Produtiva – 
projeto de desenvolvimento rural apoiado 
pelo Banco Mundial. 

Esta iniciativa pretende contribuir para 
a qualificação da participação social nos 
rumos das políticas públicas, por meio da 
Educomunicação. Seu foco está centrado 
na Governança e pretende atingir o 
conjunto dos CMDS e CODETER, por meio 
da qualificação de seus membros. A 
pedagogia Educom, que une educação e 
comunicação, está de acordo com o que 
acreditamos para o desenvolvimento 
sustentável do rural baiano e com a 
contemporaneidade e suas tecnologias 
de comunicação. No que diz respeito aos 
órgãos colegiados, representa maior 
capacidade de interação com as políticas 
públicas, e sua concertação. Esperamos 
que as políticas sejam reconhecidas, 
criticadas e avaliadas, e que a sociedade e 

os poderes públicos possam delas tirar o melhor 
proveito possível, sempre visando os impactos 
positivos na transformação das realidades a 
serem enfrentadas.

O Projeto Formativo envolverá 27 Oficinas 
Presenciais para CMDS e 54 para os CODETER, 
a ser realizadas em até 2 anos. E formação 
permanente via redes sociais – site, bloggs, 
fanpages, fóruns e atividades telepresenciais 
– videoaulas, videoconferências. Todos terão 
oportunidade de conhecer esta pedagogia e 
seus intentos, bem como as informações e os 
links necessários para um ativismo cidadão em 
favor de uma ação em rede, articulada e capaz 
de produzir discurso e informação em escala. 
A Educomunicação pretende, pois, favorecer o 
interativismo através das redes sociais e das 
telepresenças, além do agenciamento formativo 
dos conteúdos referentes ao desenvolvimento 
rural na Bahia e suas políticas públicas. O 
intuito é o de se atingir um conjunto tanto maior 
de pessoas envolvidas com o sucesso dos seus 
resultados.

Boa leitura e uma excelente formação.

Marcelo Rocha
Chefe de Departamento de Órgãos Colegiados – SDR/CAR.
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1. EDUCOMUNICAÇÃO
A Educomunicação é o processo educativo 
envolvendo educação, comunicação, interação, 
tecnologias, compartilhamento de conhecimento e 
produção em forma de autorias coletivas.  

Produzir educação educomunicativa (Educom) é 
organizar formas de aprender vivendo, criando, 
questionando de maneira interativa, tendo na 
autoria seu “motor” de produção de conhecimentos. 
A Educom promove justamente agenciamentos 
coletivos permanentes. Isto significa processos 
formativos nos quais os seres formadores e os 
que estão em formação estabelecem relações 
horizontais, sobre a linha de encontros das 
realidades que se entrelaçam nos territórios. 
Ao agenciar processos formativos, a Educom 
desenvolve novos fluxos e potências, favorecendo 
também as potencialidades que já existem.  

76

Os processos formativos transcorrem por 
meio de oficinas dialógicas, da relação com 
os problemas  concretos dos gestores; dos 
conselheiros municipais e dos membros dos 
CODETER; dos territórios e municípios e da 
leitura crítica destes espaços e destas práticas. 
A produção da metodologia está centrada 
nos problemas sociais, nas ações formativas 
contextualizadas e na produção crítica 
autoral. Os métodos visam uma aprendizagem 
ativa de todos os envolvidos no processo de 

trabalho. Busca-se criar as bases para formação 
de equipes que, ao compartilharem conceitos, 
metodologias e novas práticas pedagógicas, 
assumam a responsabilidade de ser agentes de 
transformação nos seus espaços de atuação. Na 
perspectiva educomunicativa, não há processo 
sem produto. Nem produto sem agenciamento, 
veiculação, divulgação e exposição. 
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DEVIR EDUCOM 

O Devir Educom expressa a mobilidade e o 
questionamento dos cidadãos em relação ao 
caráter estático das realidades. E ocorre por:

a) CONTRACORRENTES - Produção de novos 
sentidos e novas visões sobre as realidades, 
crítica e autocrítica, resistência a fluxos 
instituídos;

b) RAMIFICAÇÕES – Ligação do individual com 
o imediato político. Relação das micropolíticas 
às macro politicas, produzindo um discurso 
que ‘fala’ a cada indivíduo.

c) AFETAÇÃO - Tudo adquire um valor 
coletivo, produzindo multiplicidades, 
projetos, individuações, em regime de signos 
compartilhados.   

1.1 EDUCAÇÃO-REDE 

Uma educação educomunicativa produz conhecimento 
através de construções contextualizadas, críticas 
e afirmativas. Diante dos modelos conservadores 
de educação, a Educom emerge como uma arte 
corrosiva, produzida por um intelecto coletivo. Diante 
do exposto, é quase desnecessário afirmar que o fazer 
educomunicativo não é experimentação individualista, 
ou mesmo de grupos desvinculados dos desejos por 
alteridade, liberdade, rompimentos. O tecer junto tem 
conectividade com o destecer aquilo que aprisiona, 
repete, impõe o controle, o consumismo, a 
padronização. 

A Educom se dá pela produção dos saberes. Os 
saberes da experiência, do discernimento, da 
capacidade de coordenação, da auto-organização 
e da comunicação e os saberes da vida, aprendidos 
pela experiência. Quando estes conhecimentos são 
aproveitados coletivamente a favor de objetivos 
voltados para o desenvolvimento de uma sociedade, 
território, município, ou grupos de pessoas, projetam 
novas formas de ser, fazer e interagir.  E também 
novas criações educomunicativas. A Educom 
produz acontecimentos nos quais emergem 
as simultaneidades, os desejos reprimidos, 
as expressões, as experiências de cada um e 
do coletivo, amparados pela diversidade dos 
encontros. A educomunicação também é baseada 
no acontecimento, nas realidades concretas. Gera 
auto-organização e se propaga de maneira a não 
estabelecer um centro que domina e um conjunto que 
lhe é subordinado. Ao contrário, promove autonomia 
dos sujeitos e estimula-os a ser protagonistas de 
suas realidades, propositivos, críticos, em redes 
colaborativas. 



NOVAS PAUTAS 

A formação 
educomunicativa 
introduz novas  
pautas, tais como:

• Território
• Identidade
• Diferença
• Redes
• Subjetividade
• Significação
• Etnia
• Gênero
• Multiculturalismo

TRADIÇÃO X EDUCOM

A formação Educom confronta práticas elitistas e personalistas.
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Elementos da 
modelagem 

Tradição conservadora 
(Elitismo) 

Educomunicação 
(Redes) 

Centro 

Programa de controle 
centralizado. Púlpitos: 

 Politico (palanque, 
mesa diretora, 
gabinete) 

 Padre, pastor (altar) 
 Professor (sala de aula) 

Programas descentralizados 
 Roda de conversa 
 Grupos em rede 
 Autorias coletivas 

 

Emissão -
recepção  

Grande mídia. Um emissor, 
vários receptores. 

 Rádios (locutor) 
 Tv (apresentador) 
 Jornais (repórter) 

Todo receptor é também um 
emissor potencial 

 Radio comunitária 
 Sítio online (blogue, 

fanpage) 
 Roda de conversa 

Mobilização  

Massas como objeto de política 
 Marchas 
 Colunas 
 Desfiles 

Indivíduos livres, com autonomia 
para criar e recriar e para 
contestar a realidade 

Especialidade 

Produção de agentes 
especializados 

 Especialista da ciência 
 Especialista das artes 
 Especialista da cultura 

Autorias coletivas 
 Agenciamento dos saberes 
 Interação dos 

participantes 
 Produção de ecossistemas 

Gestão 

Gerenciamento 
 Proprietário 
 Burocrata 
 “Pau mandado” 

Auto-organização 

 Direção colegiada 
 Produção coletiva 
 Revezamentos 
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1.2 OBJETIVOS 

O foco da formação Educom é imprimir um 
processo formativo com leituras contextuais 
engajadas nas realidades vinculadas aos espaços 
dos órgãos colegiados do Projeto Bahia 
Produtiva. Destas ações ocorrem a produção de 
novos conhecimentos, tendo o protagonismo 
com as mídias como um dos seus mais fortes 
dispositivos.       

a) Objetivo geral
• Produzir o conhecimento como processo 
autoral, crítico e autocrítico, formando 
grupos educomunicativos nos territórios 
de identidade da Bahia, visando contribuir 
com movimentos de empoderamento 
coletivo e pessoal, tecendo redes de 
interação, para a melhor atuação dos 
CMDS e CODETER.  

b) Objetivo teórico
• Desenvolver conceitos novos sobre as 
realidades a partir das vivências e 
experimentações, agenciando esses 
conceitos como novos focos de ação.

C) Objetivo Específico
• Engendrar mudanças de comportamento 
nos CMDS e CODETER, em relação 
à produção do conhecimento e sua 
apropriação, relacionando o individual 
com o imediato político e com os processos 
coletivos de concertação política, com 
foco em projetos compartilhados e em 
políticas públicas para o desenvolvimento 
rural sustentável;

• Produzir processos de autorias em grupos, 
com ações multilógicas, multirreferenciais, 
multimidiáticas, a fim de fortalecer o 
controle social das políticas públicas;

• Questionar o caráter estático das 
identidades e promover aberturas 
para novos conhecimentos e formas 
de perceber a realidade, por meio de 
criações multimidiáticas, visando ampliar 
o pensamento crítico e a cidadania nos 
órgãos colegiados.

• Promover uma rede de autores capazes 
de produzir informações e opiniões 
sobre os significados e a importância dos 
problemas sociais e das políticas públicas 
nos municípios e territórios.
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1.3 MÉTODOS 

Os métodos da formação educomunicativa dos 
Órgão Colegiados - CMDS e CODETER se articulam 
em três fases, por meio de oficinas, encontros 
presenciais e online:

• Pré-produção: momento em que ocorre uma 
sensibilização sobre os temas e empatia com 
determinadas temáticas. É o momento também da 
problematização dos aspectos gerais, específicos, 
pessoais. Neste caso, focar-se-á nas questões 
que envolvem o papel dos CMDS e dos CODETER, 
suas dinâmicas de funcionamento, perfil dos 
seus membros, dificuldades, especificidades 
e iniciativas. A problematização leva à visão 
dos problemas e potencialidades e aos temas 
geradores que deverão ser tratados na fase 
seguinte.   

• Produção: Momento em que os grupos 
partem para suas produções com base nos 
planejamentos e roteiros da fase anterior. Estas 
produções devem ser do tipo Educom. Ou seja, 
um conjunto de produtos reflexivos que deverão 
ter uma linguagem de fácil comunicação, que 
possam ser motivadores e provocadores de 
discussões, reflexões e posicionamentos. Para 
isso, a Educom estimulará diversas formas de se 
tratar os temas em questão, usando diferentes 
linguagens, tais como: filmagens, pesquisas, 
entrevistas, encontros...

• Pós-produção: Momento em que os 
grupos efetivamente se tornam autores de 
conteúdos e proposições e apresentam sua 
produção a todos os outros grupos. Este é o 
momento em que, nas oficinas presenciais, 
os participantes constroem suas “peças 
educomunicativas”, voltadas para refletir 
sobre os CMDS/CODETER, o papel de seus 
membros, o sentido e o funcionamento das 
políticas públicas, as forças e as fraquezas 
dos seus espaços de participação e de 
governança. Será, ainda, o momento da 
criação posterior às oficinas, quando os 
participantes seguirão suas vidas, agora 
como potenciais educomunicadores, criando 
e veiculando peças educomunicativas 
relacionadas às temáticas dos CMDS e 
dos CODETER.  

Estas fases comportam três métodos: a 
dialógica; a pesquisa focada e a autoração. 

a) Dialógica
• Produção de subjetividade em grupos 
como ação de pré-produção. A dialógica 
valoriza o universo social em que 
vivem os membros dos CMDS e dos 
CODETER como campo de investigação 
da realidade. Para isso, se formam rodas 
de diálogos entre os participantes, 
buscando estimulá-los a falar sobre 
suas realidades. O objetivo das rodas de 
diálogo e criação é identificar as formas 
e as idealizações de como uma realidade 

social existe na vida, no pensamento, 
no imaginário dos seus participantes.  
A roda dialógica transcorre com a fala 
dos(das) conselheiros(as) e membros 
dos CODETER através de relatos 
expressivos de concepções, sentimentos 
e aperreios que circundam suas vidas. 
As temáticas que emergem das falas 
são utilizadas para produção de leituras 
multimidiáticas. Das dialógicas decorrem 
os temas-geradores, aqueles que são 
considerados mais determinantes dentro 
das temáticas produzidas e construídas 
na roda de diálogo. Isso se dá por meio 
de  histórias ou frações de histórias que 
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vão iluminar/ilustrar os temas que surgem 
das argumentações do grupo e em grupo. 
A partir daí, com os temas geradores em 
mãos, os grupos partem para criar peças 
educomunicativas. Esta fase vai alimentar 
todas as outras fases seguintes.

b) Pesquisa focada
• Fase da produção mesma de roteiros. 
De posse das palavras geradoras e temas 
geradores que ocorreram nas dialógicas, os 
grupos de autorias passam para a pesquisa 
focada. Momento em que vão focar no objetivo 
definido a partir das palavras geradoras. 

15



Pode ocorrer por diversos dispositivos e 
instrumentos: pesquisas online, entrevistas, 
conhecimento de leis, visitas a lugares e a 
pessoas, investigação de documentos, locais, 
sempre questionando as realidades. Trata-se 
de construir as “teias” da rede das palavras-
geradoras, buscando ligar uma coisa à outra, 
refletir o problema em conjunto, de maneira 
complexa, evidenciando os diversos aspectos 
da realidade investigada. A pesquisa focada 
é de fato quando a autoria começa a se 
estruturar na prática.  

c) Autoração
• Nesta fase de pós-produção da metodologia 
é que os grupos se tornam autores. O 
processo autoral ocorre através de todo o 
percurso coletivo transcorrido anteriormente, 
que então ganha forma. Para chegar neste 
ponto, os grupos autorais tiveram de realizar 
uma codificação seletiva das informações, 
conceitos e construções. Ser autor é:

16

• I) desenvolver uma habilidade – ter 
uma leitura crítica, isto implica em uma 
capacidade de desconstruir visões 
dadas como certas ou definitivas;

• II) ser autocrítico - o grupo precisa 
ver e se ver dentro da produção, 
exercitar sua auto-crítia, enfrentar 
suas divergências e reconhecer suas 
limitações;   

• III) Publicar: a Ação Educom trabalha 
tanto com o processo (educação) 
como com o produto (comunicação), 
agenciando a educação com a 
comunicação por meio de redes. Este é 
o momento distintivo da Educom. Tudo 
que se vai construindo em termos de 
conhecimento, vai-se tornando uma 
peça comunicativa, que tem uma meta: 
chegar até às pessoas, através de uma 
forma capaz de se fazer entender, 
de chegar a um maior número de 
interlocutores, gerando sempre mais 
possibilidades de atingir mais gente e 
provocar mais autorias.
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2. FORMAÇÃO PRESENCIAL
Como está expresso no método Educom, a 
formação não é apenas um ato intelectual, 
conceitual e discursivo. O princípio dialógico 
da pedagogia de Paulo Freire nos ensina que 
o ponto de partida é o sujeito aprendente, que 
traz consigo seus saberes e suas vivências. A 
formação Educom considera o ambiente como 
um todo, produzindo-o como um ecossistema 
comunicativo, interativo, poroso e rizomático. 

A formação presencial ocorre em três 
momentos: na fase da pré-produção, produção e 
pós-produção.

2.1. PRÉ-PRODUÇÃO 

Esta fase se caracteriza como a preparação dos 
participantes da formação para sua entrada 
em ação. A pré-produção é a fase em que se 
faz um mergulho no objetivo da formação, 
seu conteúdo central, sua metodologia, e a 
sensibilização e motivação dos participantes 
da formação para conhecerem e participarem 
da Educom. No caso desta formação, tendo 
em vista, sempre, a possibilidade de se formar 
conselheiros municipais e membros de 
CODETER com qualidades novas. Nesta fase se 
tem: a constituição das turmas de formação, 
a formação de grupos, as rodas dialógicas, a 
produção de planos de ação e dos roteiros. 
Para a concretização da formação, faz-se 
necessário a definição de algumas estratégias 
que possibilitem, em um primeiro momento, 
a sensibilização para a compreensão da 
importância dos assuntos a serem tratados e da 
metodologia Educom, que será utilizada.

a) Encontros
• Os primeiros grandes momentos 
da formação ocorrem nos encontros 
presenciais com integração grupal, maior 
conhecimento mútuo com informações 
sobre cada participante para um panorama 
do perfil do grupo. Nome, município, ação 
como conselheiro, ideal de mudanças 
nas próprias práticas. Em grupo, cada um 
produz sua autoimagem. Em destaque 
as questões: i) o que posso melhorar na 
minha produção? ii) Como ocorre minha 
comunicação presencial? e iii) Como 
ocorre minha comunicação  online? 

A partir destes momentos, os grupos entram 
numa fase de análise e conceitualização.

b) Conceitualização
• Nessa fase, a Formação Educom 
apresenta suas pautas: I) entendimento 
da formação educomunicativa: teoria, 
métodos, instrumentos; II) políticas 
públicas: conceito, alcance, funcionamento, 
participação, sustentabilidade, III) papel 
do CMDS/CODETER e de seus membros:  
controle social, acompanhamento das 
políticas públicas, forças, oportunidades, 
fraquezas e ameaças dos órgãos 
colegiados.     

Logo após, formam-se grupos para rodas 
dialógicas e produção de roteiros multimidiáticos.  

c) Roteiragens
• Em torno dos conceitos produzidos 
por meio de palavras-geradoras, os 
grupos produzem roteiros, que, como 
visto acima, podem ter várias formas 
e linguagens diferentes: vídeo, texto, 
áudio, foto, foto-montagem, ilustrações, 
colagens, paródias, interpretações. Os 
roteiros “ilustram”, por assim dizer, as 
conceitualizações, avaliações, exemplos 
apresentados na fase anterior. Nesta 
etapa, a equipe de Formação faz rápidas 
oficinas de filmar, fotografar, oratória, etc.
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2.2. PRODUÇÃO 

Vencida a fase da Pré-produção, a formação 
avança para processo de produção autoral. 
Ou seja: a fase de realização dos roteiros, 
qual seja: objetivação das ideias, agora 
conceitualizando-as por meio de produções 
concretas, multimidiáticas. Aqui também 
significa que os grupos vão dar o salto 
qualitativo, saindo de ações presenciais, para 
ações autorais, educomunicativas, em autorias 
coletivas. A fase de produção, portanto, deve 
estar relacionada com ações concretas em 
torno da realização do roteiro.

a)  Ação em grupo
• Os grupos são formados por afinidades 
pessoais e temáticas. Cada grupo é 
responsável pelo seu próprio roteiro e 
ações. É também o grupo que define qual 
linguagem vai utilizar – se vídeo, foto, 
texto, charadas, ilustrações...

b)  Produção de conteúdo crítico
• Os grupos passam a produzir mídias 
a partir das linguagens definidas em 
conjunto. O conteúdo educomunicativo 
é crítico, descortina ciclos de repetições 
alienantes, expõe as realidades numa 
diversidade de fontes.

c)  Seleção e pré-edição
• Após as produções, as equipes se reúnem, 
avaliam o trabalho realizado e reavalia o 
planejamento com a execução. É o momento 
de confronto entre os conceitos elaborados 
nas rodas dialógicas, roteiro e produção.

2.3. PÓS-PRODUÇÃO 

A pós-produção consiste em montar os 
produtos realizados na produção, segundo a 
sequência do roteiro. A pós-produção é um 
procedimento estético e organizacional. É uma 
etapa minuciosa. Seja qual for a linguagem 
escolhida pelos grupos, este é o momento de 
se fazer um refinamento, uma qualificação 
estética, uma apuração da argumentação 
conceitual, um aperfeiçoamento na linguagem, 
na forma, na integração das partes para 
montagem da “obra de arte” dos conselheiros.  

a)  Edição
• Processo de seleção, ordenamento e 
ajustes das produções conforme foco 
do roteiro. De fato, uma composição. 
Este processo ocorre com a mediação 
profissional nas primeiras formações 
presenciais.

b)  Exibição
• Nos primeiros momentos das criações, a 
exibição ocorre como culminância entre os 
grupos - reconhecimento do trabalho da 
equipe. Após esse momento, os produtos 
serão utilizados para agenciamentos 
coletivos em rede.

c)  Ação em rede
• Cada criação torna-se um link, um 
caminho para o ativismo e novas conexões. 
A equipe DFOC, junto com os grupos 
formativos organizam as produções para 
veiculação em diferentes redes sociais.
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3. FORMAÇÃO ONLINE 
Na formação Educom os processos formativos 
são interligados e se retroalimentam. Assim, a 
formação online está inteiramente em conexão 
com a formação presencial. O online alimenta o 
presencial e vice-versa, uma vez que processo 
e produto se integram por meio da autoria e 
dos agenciamentos em rede. Dos encontros 
presenciais nascem as produções numa 
diversidade de linguagens e estas produções vão 
para as redes propagar conhecimento, questionar 
e agenciar novas produções. 

3.1 CONTEÚDOS DFOC 

Os conteúdos a serem produzidos e/ou 
viabilizados pelo Departamento de Formação 
de Órgãos Colegiados da CAR (DFOC) seguirão 
os preceitos críticos, informativos e geradores 
de conhecimento. O resultado que se almeja 
é uma construção coletiva de conhecimentos, 
sempre em movimento, aberto para novas 
interpretações.  

O DFOC está produzindo materiais diversos, 
referentes ao universo das políticas públicas 
– notadamente daquelas que incidem sobre 
o desenvolvimento rural e territorial. Estes 
materiais, por sua vez, estarão dialogando com 
os ecossistemas educomunicativos – as redes 

territoriais de CMDS e CODETER, gerando debate; 
informação; estímulo à participação; visão mais 
ampla sobre as realidades que envolvem as 
políticas; o papel dos órgãos colegiados e o perfil 
de seus membros, sempre visando aperfeiçoar 
a democracia e suas instâncias de participação 
social. Assim, o DFOC produz conteúdos, 
utilizando-se de diversas linguagens, desde 
textos, cartilhas, folderes, vídeos, microvídeos. 
Além de videoaulas e teleconferências quando 
forem úteis e viáveis.  

• PÁGINA DFOC: 
O DFOC mantem em rede uma permanente 
produção de materiais audiovisuais e atividades 
telepresenciais no site da CAR e na sua página 
no facebook. O DFOC funcionará como uma 
agência de formação e agenciamento sobre as 
políticas públicas e os órgãos colegiados, no 
que diz respeito aos elementos da formação. 
Para isso, atuará agenciando esta produção, 
para que chegue até os espaços de governança 
e sejam matéria de discussão. Paralelamente, 
fomentará a mobilização social destes órgãos 
colegiados para que atuem de maneira crítica, 
propositiva e coletiva. 

• VÍDEOS:  
Departamento de Formação já produziu uma 
série de vídeos sobre políticas públicas. E 
podem ser encontrados no site da CAR. 

• ARTIGOS E LIVROS
Na plataforma online do DFOC os formandos 
Educom podem consultar artigos e livros sobre 
os conteúdos da formação.  



3.2. ATIVISMO 

A partir de suas redes, o DFOC estará articulando os 
ecossistemas dos CMDS e dos CODETER, gerando 
materiais educativos e promovendo discussões 
que dizem respeito às políticas públicas e à ação 
dos órgãos colegiados. A ideia é produzir um campo 
formativo em movimento.

• BLOG 
As formações Educom vão incentivar a prática 
de produção de blog e a participação em blogues 
educomunicativos. A arte do “blogging” é 
justamente a participação e autoformação.  

• MICROBLOG
A ação em microblog ocorre nas fanpages, nos 
grupos ou ainda em redes de e-mails. Agir em 
microblog é escrever, opinar, participar em ações 
em redes.

• REDES SOCIAIS
Agir em rede é gerenciar espaços online, produzir 
conteúdos e, especialmente, produzir relações. 
Na matemática das redes, a produção de relações 
ocupa 80% do tempo. Ou seja, ao produzir 
conteúdo se deve dar asas para sua propagação.  

3.3. CANAIS EDUCOM 

A formação produzirá relações também com as 
redes onlines de outros órgãos sociais, além de 
produzir canais novos sempre que se fizerem 
nescessário.

• LINKS
O DFOC manterá atualizado um conjunto de 
sites e endereços diversos referentes aos 
assuntos tratados na Formação dos órgãos 
colegiados, acionando redes e organizando 
conteúdo.

• TELE-PRESENÇA
O DFOC fará acontecer encontros 
telepresenciais, utilizando-se das redes 
disponíveis de videoconferência que o 
Estado possui e através de espaços afins em 
instituições de ensino.
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ANEXO 
 
FORMAÇÃO 
PRESENCIAL

Dia 1

26

Almoço
    

 

12h40 - 14h10 

 
19h10 -

 
20h20

  
 

CONTEÚDO   TEMPO ATIVIDADE - OBJETIVO 

1. Pré-produção
Conhecimento do grupo.      

 

2.  Paradigma Educom   
  

3. Oratória: Dinâmicas sobre a  
arte de falar em Público   

. 

4. Políticas Públicas     
 

5. Dinâmica do trio elétrico 14h10 - 14h30 
 

Com músicas muito conhecidas, grupos de três improvisam uma paródia sobre controle social, logo após a dinâmica 
da sintonia. Exercício de oratória: postura corporal, voz. 

6. Papel dos CMDS/CODETER 14h30 - 15h20 Fechamento do Painel de Políticas Públicas e papel dos CMDS/CODETER e seus membros. Exercício de oratória: 
organização do discurso, apresentação, convencimento. 

7. Produzir uma FOFA  15h30 - 17h30 “FOFA” é uma representaçao das realidades dos CMDS e do CODETER do território em 
relação à suas atuações frente às políticas públicas e frente ao seu papel mais geral nos municípios e territórios. 

8. Roteiragem  17h30 - 18h30 Fechamento dos roteiros em grupo de produção. Os Educons produzirão com os grupos as atividades de roteiro-
produção para realização de mídias.  

9. Fechamento da pré-produção 18h30 - 19h00  
Avaliação: grupo expressa por meio de uma palavra o sentimento referente ao dia. O Educom fará os registros. 
Grupo elege os três animadores.  
 

 

Atividade lúdica educativa
    

 

Janta

20h30 - 22h00 Exibição do filme “Saneamento básico”.

Análise dialógica em grupo dos contextos dos CMDS e do CODETER do Território: Força-Fraquezas, 
Oportunidades-Ameaças  

9h00 - 9h40 Desenhar autoimagem dos componentes da formação. Alcançar integração entre os 
grupos em atividades presenciais.  

Apresentar curso, conceitos, filosofia e métodos do paradigm Educom para conhecimento 
das metodologias  tempos e sentidos da formação. 

Desenvolvimento de dinâmicas da fala em público: postura do corpo, voz, organização do 
discurso. Como vencer o medo? Como convencer, persuadir, produzir movimentos.   

Produção dos conceitos sobre Políticas Públicas pelos CMDS e CODETER, a partir da 
leituras de imagens. Rodas dialógicas, palavras geradoras, montagem de painel. 

9h40 - 10h20 

10h20 - 11h40

11h40 - 12h40 

5. Dinâmica do trio elétrico   
 

6. Papel dos CMDS/CODETER    
 

7. Produzir uma FOFA    
 

8. Roteiragem    -
 

Ativação do grupo após almoço. 

Fechamento do Painel de Políticas Públicas: papel dos CMDS/CODETER para o controle social. 
Com músicas muito conhecidas, grupos improvisam uma paródia sobre controle social. 

Análise dialógica em grupo sobre os contextos dos CMDS e do CODETER do Território: 
Força-Fraquezas, Oportunidades-Ameaças “FOFA” é uma representaçao das realidades dos 
CMDS e do CODETER do território em relação à suas atuações frente às políticas públicas e 
e ao seu papel mais geral nos municípios e territórios. Perfil de um bom conselheiro.

Fechamento dos roteiros em grupo de produção. Os Educons produzirão com os grupos as 
atividades de roteiro para a realização de mídias. Avaliação: grupo expressa por meio de uma 
palavra o sentimento referente ao dia. O Educom fará os registros. 

14h10 - 14h30 

14h30 - 15h20 

15h30 - 17h30 

17h30 - 18h30 

 

    
 9. Atividade lúdica educativa e 

fechamento da pré-produção
    

 

Jantar

Exibição do filme “Saneamento básico”. Discussão sobre o filme.

18h30 - 20h00 

20h10 - 21h40 

PR
É-

PR
O

D
U
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O
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Dia 2

Vencida a fase da Pré-produção, 
no segundo dia começa de fato 
o processo de Produção. Ou 
seja: a fase de realização dos 
roteiros: objetivação das ideias, 
agora conceitualizando-as por 
meio de produções concretas, 
multimidiáticas. Aqui também 
significa que os grupos vão dá o 
salto qualitativo, saindo de ações 
presenciais, transmissivas, para 
ações autorais, educomunicativas, 
em autorias coletivas. Praticamente 
toda a manhã é de criação, 
colagem, composição, encenação, 
filmagem, fotografia, montagem, 
edição. A tarde serão apresentadas 
as produções e realizadas as 
veiculações e ação em rede.
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Governador do Estado da Bahia
Rui Costa

Secretário de Desenvolvimento Rural
Jerônimo Rodrigues

Diretor-presidente da Companhia de  
Desenvolvimento e Ação Regional

Wilson Dias

Coordenador do Projeto Bahia Produtiva
Fernando Cabral

Chefe do Departamento de Formação  
de Órgãos Colegiados

Marcelo Rocha
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