
11



22



33



44



5



6

GOVERNADORA
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL
Francisco das Chagas Cipriano Vieira

ASSESSOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
José Nelson Martins de Sousa

ASSESSOR PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
Cesar Augusto Ribeiro

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Francisco José Moura Cavalcante 

SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E EVENTOS
Carmen Silva de Castro Cavalcante 

SECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
José Flávio Barbosa Jucá de Araújo

ASSESSORA ESPECIAL DE ACOLHIMENTO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Maria Zelma de Araújo Madeira

CHEFE DA CASA MILITAR
Alexandre Ávila de Vasconcelos

EQUIPE TÉCNICA - ASEMOV
Dione Maria da Silva

Tainara Alexandre Lopes
Theodoro Rodrigues Lima

Wanessa Nhayara Maria Pereira Brandão
Ana Manuela Soares da Silva (Estagiária Primeiro Passo)
Isla Linara Silva dos Santos (Estagiária Primeiro Passo)
João Arthur Veras Frutuoso (Estagiário Primeiro Passo)

Marliane da Silva Moreira (Estagiária Primeiro Passo)

APOIO
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E DADOS

José Antonio Fernandes de Macedo (Cientista-Chefe de Dados)
Jessika Kantinila de Melo Lima Cavalcante Moreira  (Coordenadora-Geral)

Amanda Lima Mendes
Gabriela Ferreira Coutinho

Isabel Cristina de Oliveira Lopes
Lindrielli Rocha Lemos

Marianna Gonçalves Fontenele Ferreira
Ronildo Oliveira da Silva



7

ASSESSORIA ESPECIAL DE ACOLHIMENTO AOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS – ASEMOV

I ANUÁRIO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO CEARÁ – 2022

                                                                                          

FORTALEZA/CEARÁ
2022



88



99

APRESENTAÇÃO (Governadora Izolda Cela)….….............................….....11

1. MOVIMENTOS SOCIAIS DO CEARÁ NA ATUALIDADE: reflexões 
sobre suas dinâmicas (Zelma Madeira) …............……...............................13

2. QUEM PARTICIPOU? ...........................................................……………...............27

3. QUAIS AS PRINCIPAIS INICIATIVAS DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS /ENTIDADES? ............................................................................…………...37

4. SOBRE O CONTROLE SOCIAL.....……...............................…………...............43

5. ATUAÇÃO EM REDE ................………......................……………………...............51

6. PERFIL DAS LIDERANÇAS ................................................………….................57

7 .  F ICHA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PARTICIPANTES 
( n o m e ,  c i d a d e ,  a n o  d e  f u n d a ç ã o ,  p r ê m i o  d e 
reconhecimento e contatos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

CONTATOS DA ASEMOV/CASA CIVIL ....…...................….....…......…......123

Acesse a versão digital no site 
do Big Data Social.



1010



1111

A participação social é um 
componente que pode levar 
a uma maior sintonia entre 
demandas políticas da socie-
dade e melhoramento da admi-
nistração pública. A instância de 
participação popular tem como 
objetivo contribuir para o esta-
belecimento do diálogo perma-
nente, que abre possibilidades 
ao governo de desenvolver polí-
ticas públicas conectadas com 
a pluralidade da sociedade civil 
em termos culturais, socioeconô-
micos, de gênero e étnico-racial.

Tem relevância conhecer as ações político-organizativas e político-educa-
tivas dos movimentos sociais na realidade cearense. Nesse sentido, a Asemov/
Casa Civil, com a atribuição de assessorar e coordenar as relações de acolhi-
mento aos movimentos sociais e a sociedade civil organizada dentro da admi-
nistração pública estadual, elaborou o I Anuário dos Movimentos Sociais do 
Ceará com o propósito de oportunizar a visibilidade das organizações sociais, 
coletivos, associações e movimentos sociais atuantes no estado, o perfi l de 
suas lideranças e as ações que estão desenvolvendo nos seus territórios, 
para melhor compreensão da participação social e popular e das formas de 
controle social das políticas públicas.

Esse levantamento demonstra que os movimentos sociais, instituciona-
lizados ou não, têm uma dinâmica de fl uxo e refl uxos voltados para ações 
coletivas, suas demandas, interesses, perfi s de identidade e projetos sociais 
que executam.

O diálogo com os movimentos sociais/entidades da sociedade civil repre-
senta um compromisso com o incentivo à participação cidadã, ampla e plural, 
de modo a ampliar o exercício do controle social das políticas públicas e trans-
parência do governo. O aprimoramento dos canais de participação social é 
essencial para a governança democrática.

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
Governadora do Estado do Ceará 
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Otempo presente traz como desafi o para a gestão pública o aprimora-
mento do diálogo com a sociedade civil. A interlocução com o Estado 
pode se efetivar de diferentes formas, por meio de conselhos, confe-

rências, ouvidorias, mesas de negociações, audiências públicas, dentre outras 
que constituem a base de um sistema de participação democrática.

A interação entre sociedade civil e governo é fundamental no enfrenta-
mento às desigualdades sociais. Tem grande importância a democracia parti-
cipativa nas formulações e decisões em torno da efetivação das políticas 
públicas na área de desenvolvimento social e econômico, como: assistência 
social, geração de trabalho e renda, habitação, saúde, educação, segurança 
pública, promoção da igualdade racial, equidade de gênero, direitos humanos, 
meio ambiente, defesa dos direitos da população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transgêneros, Queer), reforma urbana e outros.

No Brasil, os movimentos sociais têm buscado formas de enfrentar as desi-
gualdades sociais. Neste sentido, Glória Gohn entende os movimentos sociais 
“[…] como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabi-
lizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. 
[…]”. (2010, p. 13). Os movimentos sociais são ações coletivas que adotam 
diferentes dinâmicas de mobilização, organização e iniciativas políticas mais 
ou menos descentralizadas, institucionais na relação com o Estado.

MOVIMENTOS 
SOCIAIS DO CEARÁ 

NA ATUALIDADE: 
reflexões sobre suas 

dinâmicas.
Zelma Madeira¹

¹Assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do estado-Asemov/Casa Civil. Doutora em 
Sociologia pela UFC e professora adjunta da graduação e mestrado em Serviço Social da Uece.
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São movimentos heterogêneos no que concerne às temáticas e demandas, 
com o ativismo voltado para a garantia e afi rmação de direitos, defesa de 
melhores condições de vida, acesso às políticas universais e de ações afi rma-
tivas, modelo de desenvolvimento econômico e social inclusivo com partici-
pação social. Traduzem os interesses de diferentes segmentos, como: traba-
lhadores do campo e da cidade, indígenas, mulheres, negros, idosos, crianças 
e adolescentes, juventudes, pessoas com defi ciência, LGBTQIA+ e defensores 
dos direitos humanos, dentre outros.

Os movimentos considerados mais antigos são os movimentos de classe 
social, com destaque na primeira metade do século XX, cuja pauta encontra-se 
no âmbito das classes sociais, tendo como eixo central as questões econô-
micas. Os novos movimentos sociais mais expressivos vinculam-se à busca 
por identidades coletivas com predominância na segunda metade do século 
XX, como os movimentos de mulheres, LGBTQIA+, negros etc. O agenciamento 
toma por base os eixos estruturantes de raça, gênero e sexualidade, com a 
reivindicação do direito à diferença, buscando uma política de redistribuição 
econômica e de reconhecimento. No novo milênio, despontam os conside-
rados novíssimos movimentos sociais caracterizados por ser antiglobalização. 
(GOHN, 2010). 

Muitos são os canais de participação direta que contribui para a consoli-
dação da democracia participativa, da governança democrática no vasto terri-
tório nacional e, em particular, na realidade cearense, tais como: conferências 
temáticas municipais, estaduais, regionais e nacional que visam debater e 
deliberar sobre as políticas públicas, fóruns, conselhos etc.

No Brasil, a partir da década de 1990, as Organizações Não Governamen-
tais (ONGs) ganharam mais visibilidade, os movimentos populares saíram do 
nível mais reivindicatório para a dimensão mais operacional e propositiva. O 
combate às desigualdades exige esforços conjuntos do estado e da sociedade 
civil, de modo a ser central o trabalho desenvolvido por essa no fortalecimento 
da democracia representativa e ampliação dos instrumentos de participação 
social.

O Brasil deu sinais da crise de participação política, desde 2013, quando 
novos atores ocuparam a cena, com novas formas de mobilização e parti-
cipação social, apostando nas mobilizações pelas redes sociais, velhas 
fi delidades políticas foram rompidas no que se refere a representações 
de entidades e partidos políticos, novas alianças foram feitas sob o forte 
lema: “não tenho partido”. Os novos movimentos sociais/coletivos urbanos 
ignoram bandeiras políticas, desconfi am da mídia e rejeitam hierarquias e 
organização formal, apoiando-se na internet e em assembleias locais para 
o debate coletivo e as tomadas de decisão (CASTELLS, 2013).

Contudo, nos últimos anos, a Política Nacional de Participação Social sofreu 
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profundos ataques e retrocessos a partir de uma decisão política de não valo-
rização dos espaços de participação na esfera governamental. O Decreto n° 
8.243/2014, que instituiu a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e 
o Sistema Nacional de Participação Social (SNP), foi revogado pelo Decreto 
n°. 9.759/2019, que extinguiu todos os conselhos e órgãos colegiados da 
Administração pública federal, criados por decretos administrativos ou por 
lei, que não tivessem atribuições previstas, e estabeleceu diretrizes, regras 
e limitações para tais colegiados. Foi alterado, na instância nacional, os inte-
grantes e as funções desses espaços de deliberações públicas e formas de 
monitoramento das políticas públicas, contrariando o que prevê a Constituição 
de 1988.

Essas mudanças provocaram sérios desdobramentos nos estados e muni-
cípios quanto à institucionalidade e continuidade do incentivo aos processos 
participativos, como forma de garantir o debate, a deliberação pública e o 
acolhimento das propostas de importantes setores da sociedade civil na reali-
dade brasileira, impactando negativamente os canais de participação.

Acresce a pandemia da Covid-19 em 2020, que escancarou desigualdades 
estruturais de ordem econômica, social, evidenciando o racismo, sexismo, 
feminicídio, e outras violências, ao tempo que também colapsou os sistemas 
de proteção social. No entanto, temos de lidar com as consequências dos 
impactos na vida das pessoas, na desestruturação das dinâmicas familiares, 
alterada quer pelo desemprego, aumento da pobreza, fome, orfandade do 
público infanto-juvenil, que coloca milhões de vidas em risco em todo o 
planeta com as vulnerabilidades socioeconômicas e emocionais.

A pandemia de Covid-19 impactou muito as ações dos movimentos sociais, 
a dinâmica das ações políticas da sociedade civil, tornando-se necessário criar 
formas de organização durante o distanciamento social como forma de conter 
a contaminação e elevada letalidade. Nesse momento de liberdades restritas, 
tornou-se impossível as manifestações nas ruas, que sempre deram visibili-
dade aos movimentos sociais nas cidades.

A Oxfam Brasil (2021) elaborou um relatório intitulado “Democracia Inaca-
bada: um retrato das desigualdades brasileiras”, que ilustra a relação direta 
entre desigualdade e democracia, evidenciando o quanto a participação e 
a representação política conformam estratégias efi cientes de redução das 
desigualdades.

Nesse período das grandes crises, cabe aos movimentos sociais, as orga-
nizações sociais e populares, a organização dos trabalhadores, sindicatos e 
conselhos de políticas públicas se movimentarem, qualifi carem suas inter-
venções políticas, redefi nirem seu ativismo, sua capacidade de agenciamento 
político para intervirem, agirem nos espaços institucionais. Essas ações confi -
guram-se como uma contribuição valiosa orientada para a construção de um 
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Brasil mais republicano, democrático e justo.

A pandemia de Covid-19 escancarou as desigual-
dades nacionais e a mitigação de seus impactos, bem 
como a retomada da trajetória de redução das desi-
gualdades requer instituições democráticas efetiva-
mente representativas, assegurando participação 
às maiorias demográficas (e minorias políticas) de 
mulheres e pessoas negras, além de permitir a criação 
e implementação de políticas públicas sociais compro-
metidas com uma sociedade justa e solidária. (OXFAM, 
2021: p.10)

Diante desse momento de desafi os para movimentos sociais, os ativistas 
foram forçados a redefi nirem suas iniciativas com a introdução das ferra-
mentas digitais. Foram criadas novas oportunidades de trabalho para realizar 
manifestações, protestos e resistências, por meio de lives, teleconferên-
cias, esclarecimento online sobre direitos e outras atividades como modo 
de expressar suas demandas e fortalecer a democracia frente ao aumento 
do autoritarismo, ataques antidemocráticos que têm marcado a sociedade 
contemporânea. Ampliaram o uso de aplicativos de smartphones (espaço 
virtual), novas tecnologias e da popularização de redes sociais, como Face-
book, Instagram, WhatsApp, Twitter etc. Tais ferramentas com tecnologias 
digitais consolidaram ambientes de interação, participação, divulgação de 
informação e conectividade.

Passado o momento mais crítico da pandemia da Covid-19, é possível 
afi rmar que alguns movimentos sociais consideram que essa tendência de 
atuação nas redes sociais e uso das ferramentas digitais de comunicação 
tendem a permanecer; posto que, para muitos, ampliou-se o raio de ação do 
movimento, as atividades políticas à distância atingiu a um maior número de 
comunidades e territórios onde antes não chegavam.

Diante de tantas mudanças, momentos de incertezas nos últimos anos, os 
movimentos sociais e entidades têm agido de modos diferentes das práticas 
costumeiras de protestar, expressar solidariedade e propor alternativas 
progressistas à sociedade. Na busca de melhor compreender esses processos, 
a Assessoria Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais (Asemov), do 
Governo do Ceará, cuja missão é fortalecer o sistema de participação social 
e assessorar ações dos mecanismos de controle social das políticas públicas, 
fortalecendo e ampliando os canais de participação, considerou necessário 
produzir o I Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará.
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O objetivo central do Anuário dos Movimentos Sociais (2022) é apresentar 
os movimentos sociais institucionalizados ou não com suas dinâmicas de orga-
nização e ação socioeducativa na realidade cearense. A visibilidade das dife-
rentes formas de organização dos movimentos sociais/entidades demonstra 
sua capacidade na formulação, elaboração, implementação, fi scalização/moni-
toramento e avaliação das ações públicas em formato de projetos, programas 
ou políticas públicas voltadas para o enfrentamento de várias expressões da 
questão social.

Segue alguns aspectos metodológicos que nortearam o levantamento de 
informações dos movimentos sociais, entidades e o perfi l de suas lideranças 
que compõem o mapeamento da dinâmica assumida pelas ações coletivas 
empreendidas.

Nota Metodológica

A Asemov/Casa Civil considerou oportuno identifi car as organizações da 
sociedade civil que atuam no Ceará, posto que um dos maiores desafi os 
da sociedade contemporânea tem sido qualifi car os processos participa-
tivos e as instâncias de deliberações públicas. Nesse cenário, elaborou-se 
o I Anuário dos Movimentos Sociais por considerá-lo uma ferramenta com 
grande potencial de continuidade capaz de viabilizar um registro histórico 
sobre a atuação e as dinâmicas desses movimentos sociais na realidade 
cearense, em uma iniciativa pioneira no Brasil.

A mobilização para o preenchimento do Anuário envolveu disparos de 
mensagens no WhatsApp – 249 só em grupos –, envios de 1.450 e-mails para 
contatos mapeados pelo Mapa Cultural da Secretaria da Cultura (Secult) do 
Ceará, expedição de ofícios e visitas institucionais às células e secretarias 
estratégicas, entrevista em rádio e parcerias com setores da Casa Civil, como 
a Coordenadoria de Apoio às Políticas Públicas (Copol) e o Laboratório de 
Inovação e Dados (Iris). Essa logística resultou em 246 movimentos sociais/
entidades que responderam o formulário – guiado por uma linguagem 
simples – disponível no link: bit.ly/MovimentosSociaisdoCeara no período 
entre 13 de setembro e 20 de outubro de 2022, cujas informações estão 
disponíveis no Big Data Social – plataforma que integra e analisa dados da 
proteção social do Ceará.

Diante desse universo de 246 organizações interlocutoras, no entanto, 
observou-se a duplicação de respostas e preenchimentos advindos de equi-
pamentos do Governo. Por isso, frente a esses critérios de exclusão, foi 
considerado uma amostra de 232 movimentos sociais/entidades, localizadas 
em 51 municípios cearenses, contemplando as 14 regiões de planejamento 
que compõem o Estado (vide tabela).
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REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DO CEARÁ

Nº REGIÃO
QTD. DE MOVIMENTOS 
QUE RESPONDERAM O 

FORMULÁRIO

01 CARIRI 10

02 CENTRO-SUL 03

03 GRANDE FORTALEZA 153

04 LITORAL LESTE 05

05 LITORAL NORTE 02

06
LITORAL OESTE/VALE 

DO CURU
06

07 MACIÇO DE BATURITÉ 03

08 SERTÃO DE IBIAPABA 04

09 SERTÃO CENTRAL 03

10 SERTÃO DE CANINDÉ 02

11 SERTÃO DE CRATEÚS 06

12
SERTÃO DOS 
INHAMUNS

01

13 SERTÃO DE SOBRAL 09

14 VALE DO JAGUARIBE 25

TOTAL 232

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022); Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022). 

Por fi m, mediante o levantamento, foi possível catalogar diferentes perfi s 
de atuação que sistematicamente se mobilizam em prol de alguns interesses e 
que tem a participação como importante canal de diálogo nos territórios locais, 
comunidades, distritos, bairros, espaço de trabalho e de outras sociabilidades. É 
sabido que quanto maior essa interação da sociedade civil com o governo, maior 
será o acesso aos serviços públicos, possibilidade de redefi nições das entregas 
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governamentais, cidadania ativa e melhoria do desempenho administrativo.

Dinâmicas dos Movimentos Sociais na Realidade Cearense 
(análise de alguns dados)

O Anuário objetiva mostrar os espaços que as organizações da sociedade 
civil ocupam na realidade cearense. Interessa saber quem são os atores sociais, 
grupos, movimentos populares e sociais, associações, coletivos, fóruns, sindi-
catos etc, quais as principais pautas, formas de agenciamentos e ações de 
organização e mobilização no atual contexto que exigem muita criatividade 
para manterem os vínculos e conectividades.

A sistematização dessas informações do Anuário refere-se aos movimentos 
sociais e organizações de localização no universo das 14 regiões de plane-
jamento do Ceará. A socialização desses dados poderá oportunizar maior 
conhecimento entre eles e ampliação dos canais de comunicação entre si e 
com o governo. Vale qualifi car os espaços de participação social e popular e 
melhorar a incidência sobre as ações públicas.

A partir do mapeamento das organizações por tema e área de atuação 
(território), é possível evidenciar que essas desempenham um trabalho de 
mobilização, participação, ações de cunho socioeducativo vinculado tanto às 
lutas mais tradicionais de caráter econômico, mas também simbólicas e cultu-
rais, como a luta contra as discriminações de raça/etnia, por geração, gênero, 
sexualidade. Do universo dos 232 movimentos/entidades que responderam ao 
formulário, foi possível verifi car uma heterogeneidade nas áreas de atuação, 
como: trabalho e empreendedorismo, combate às discriminações (gênero, 
raça/etnia, sexualidade), diversas expressões culturais, esporte, juventude, 
educação, segurança alimentar, habitação, promoção da igualdade racial da 
população negra, povos originários, povos e comunidades tradicionais dos 
indígenas e proteção às pessoas com defi ciência e idosos.

O Anuário visa mostrar o mapeamento das formas de movimentos sociais 
presentes na realidade cearense na atualidade, com as ações coletivas de 
protestos/contestação, inscritas sob formas de projetos sociais em diferentes 
áreas, participação comunitária voltada para o empoderamento dos atores 
da sociedade civil, expressões culturais, cultura afro-brasileira e indígenas, 
enfrentamento à pobreza, formação para o trabalho, dentre outras.

A partir da sistematização das informações, foi possível assinalar que os 
movimentos sociais/entidades seguem o ritmo de transformações sociais e 
políticas do século XX e nessas duas décadas do novo milênio, tendo como 
principais características, na realidade cearense, o seguinte: a) o uso de novas 
tecnologias digitais de comunicação para realizarem as mobilizações e rede-
fi nições de ações coletivas, ocupando os espaços virtuais das redes sociais 
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e internet, com ênfase maior no uso do WhatsApp, Instagram e e-mails; b) 
validação das táticas que buscam formas de agir mais direta e imediata; 
c) reivindicam melhoria dos serviços públicos; d) explosão de coletivo que 
seguem modelos menos formal de organização popular; e) ativismo voltado 
para reparação e equiparação de direitos, contestação das injustiças; f) enga-
jamento por meio de expressões culturais dos coletivos que reivindicam demo-
cracia, política de redistribuição econômica e de reconhecimento identitário, 
demandando o fortalecimento dos espaços alternativos de produção cultural 
e solicitação de apoio (via programas de transferência de renda e outros), 
devido aos fortes impactos da pandemia nesse setor.

O levantamento de informações dos movimentos sociais/entidade elucidou 
que um número signifi cativo de entidades atua na área de geração de emprego 
e renda e do empreendedorismo (71,5%). Tal dado pode guardar relação 
com as condições socioeconômicas marcadas pelo desemprego, aumento da 
pobreza e insegurança alimentar de muitos segmentos vulnerabilizados que 
precisam acessar os serviços públicos e programas de transferência de renda. 
De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV/2021), 1 a cada 10 brasileiros 
encontrava-se na linha da pobreza extrema em janeiro de 2021, sobrevivendo 
com menos de R$ 250,00 por mês.

O Brasil conta com 27 milhões de pessoas extremamente pobres. E o 
Nordeste concentra 47,9% da pobreza do Brasil e permanece com a maior 
taxa de desocupação do país, seguindo com o histórico de mais elevados 
níveis de vulnerabilidade. Conforme os resultados da PNAD Contínua, em 
2020, a Região Nordeste respondia por 27,1% do total populacional do País; 
49,4% das pessoas consideradas extremamente pobres pela linha de US$ 
1,90, e 45,5% das consideradas pobres pela linha de US$ 5,50. Em 2019, esses 
percentuais eram, respectivamente, 27,2%, 56,7% e 46,8%.

Outro fato que chamou atenção diz respeito às informações coletadas 
dos movimentos sociais e entidades que indicam que a juventude aparece 
em muitas dessas organizações como público-alvo, contudo, os jovens não 
perfi lam entre as lideranças desses movimentos. Esse dado pode inferir que 
a juventude ainda não está protagonizando como agente mobilizador dessas 
ações coletivas.

No que concerne aos movimentos de mulheres, feministas e LGBTQIA+, foi 
possível verifi car um número expressivo, demonstrando o signifi cado que tem 
os eixos do gênero, raça e sexualidade e suas interseccionalidades como defi -
nidores da formação social brasileira, responsável por desigualdades histó-
ricas que comprometem a vida de segmentos, o reconhecimento identitário e 
o acesso aos direitos e às políticas públicas. Essa presença desses movimentos 
pode informar que houve um crescente processo de politização, diversifi cação 
de formação dos ativistas e ampliação de novos repertórios relacionados às 
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práticas, expressões e identidades em termos de gênero e sexualidade. As 
principais demandas relacionam-se à garantia de práticas emancipatórias, 
de liberdade sexual e combate à violência de gênero e sexual, autonomia 
nas formas de organização das mulheres. Em geral, denunciam opressões e 
dominação resultantes de um projeto de colonialidade marcado pelo sexismo, 
machismo e racismo. (ALEGRIA, BULEARELLIS e PINHEIRO -MACHADO, 2020).

No que concerne ao controle social como espaço de refl exão e delibe-
ração pública para o acompanhamento e avaliação da implementação e 
execução das políticas sociais, tem estreita relação com a mobilização da 
sociedade para infl uenciar na agenda governamental e apontar as prio-
ridades; bem como numa dimensão técnica, realizar o trabalho de fi sca-
lização da gestão de recursos. Como já assinalado na realidade nacional, 
esses instrumentos de participação social passam por processos de 
fragilização. Diante dos desafi os para a política de participação social 
no Brasil, e não é diferente no Ceará, tornou-se oportuno criar, no dia 
23 de junho de 2021, o Fórum Estadual Interconselhos do Ceará, com o 
propósito de ampliar a participação social e qualifi car o controle social por 
meio do Fórum Interconselhos. Essa iniciativa foi acolhida positivamente 
por muitos dos conselhos estaduais como forma de aprimorar o diálogo 
entre representantes dos conselhos e comissões de políticas públicas, no 
intuito de acompanhar as políticas públicas e os programas governamen-
tais, formulando recomendações para aprimorar sua intersetorialidade e 
transversalidade.

O Anuário considerou relevante levantar o perfi l das 232 pessoas respon-
sáveis pela entidade, que estão à frente mobilizando e organizando os movi-
mentos sociais na realidade cearense. Foi possível verifi car uma diversidade 
dessas lideranças, tanto as legitimadas por processos racionais de elegibili-
dade, quanto as tradicionais, cuja autoridade de comandar está ancorada nos 
costumes e na tradição, como os povos originários e de terreiro.

Quanto à identifi cação de gênero das lideranças, aproximadamente, 47% 
são mulheres e 41,4% homens cis, 0,3% homens trans, 1,3% pessoas travesti 
e 2,2% não binárias e 7,8% preferiram não responder. A maioria são negros 
(69,8%), brancos somam 25%, 4,7% de indígenas e 0,4% amarelos. Assim, 
76,4% das lideranças assinalaram que são heterossexuais, 12,2% de homos-
sexuais e 7,3% de bissexuais.

De modo geral, é possível afi rmar que 79,8% dessas lideranças são adultos 
entre 30 e 59 anos, a maioria pertence a racial negra (pretos e pardos). Foi 
possível verifi car que essas pessoas apresentam, em sua maioria, elevada 
escolaridade, pois cursaram nível superior completo (23,7%), ensino médio 
completo (22,4%) e somando pós-graduação (31,4%), tal dado pode explicar a 
habilidade de aprimorar mobilizações, de interpretar a realidade social, sinto-
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nizada com as tecnologias de informação e comunicação. 

Foi possível avistar a liderança das mulheres negras (30%), que vem reali-
zando um trabalho comunitário em busca de melhores condições de vida para 
amplos segmentos que sobrevivem em contextos de extrema desigualdades, 
pobreza e insegurança alimentar, ampliados com a pandemia da Covid-19. 
Mesmo diante de tanta vulnerabilidade e de pouca representação e partici-
pação política, as mulheres engendram resistências pela via da organização, 
da mobilização e da solidariedade. No entanto, é sabido que elas não conse-
guirão superar esses desafi os apenas pelo esforço pessoal, pois precisam de 
oportunidades para a promoção da igualdade de gênero e racial.

Apoiar organizações da sociedade civil e movimentos sociais é uma estra-
tégia crucial para fortalecer a sociedade civil brasileira. Promover o acesso aos 
direitos é o ponto de partida fundamental para a consolidação da democracia.

Considerações Finais

Os dados sistematizados elucidam a qualidade do trabalho realizado pela 
sociedade civil no Ceará, mostrando a capacidade que tiveram de acionar 
a criatividade para melhor explorar os espaços de participação social e de 
inovação. 

Em cenário de crises econômica e sanitária e ataques à democracia, os 
desafi os são grandes e, por isso, a política de participação social conta como 
um forte ativo para fortalecer e alargar os canais de debate e deliberações 
públicas, mediante escuta ativa e qualifi cada da sociedade civil, formada pelo 
cidadão, coletivos, movimentos sociais institucionalizados ou não institucio-
nalizados, suas redes e suas organizações. As deliberações públicas, o forta-
lecimento da esfera pública com participação social, o exercício do controle 
social das políticas públicas carece de ambiência democrática para se efetivar.

Tem grande valor construir uma agenda positiva com as entidades repre-
sentativas da sociedade civil, por meio de diálogos e comunicação, para que 
as mesmas possam melhor acessar os serviços públicos, contribuir no melhor 
atendimento às demandas da sociedade e à pluralidade de ideias e visões tão 
necessárias à democracia.

 É preciso considerar a riqueza da diversidade regional, de gênero, racial e 
cultural como resposta, como solução no enfrentamento das desigualdades. 
Avistar a riqueza da diversidade cultural, racial, de gênero e sexualidade e, com 
consciência política, parar de desconsiderar esses grupos. Vale forjar crenças 
e ações coletivas para o estabelecimento de instituições representativas e 
efetivas, com credibilidade, que possam responder às exigências e necessi-
dades dos cidadãos. Mudanças como essas contribuíram para um Brasil mais 
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republicano, democrático e justo.

Por fi m, o Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022), como uma 
iniciativa da Asemov/Casa Civil, poderá se transformar em algo sistemático, 
de forma acumulativa, formando um signifi cativo mapeamento das trajetórias 
de ativismo da sociedade civil, confi gurando-se como importante instrumento 
de qualifi cação dos processos de participação, engajamento e interação entre 
estes e o Estado. Vale salientar que essa primeira edição tem caráter preli-
minar e parcial, onde muitos movimentos sociais não conseguiram participar 
preenchendo o formulário, mas, certamente, nos mapeamentos seguintes, a 
participação poderá ser fortalecida com mais alcance, densidade e aprofun-
damento em termos quantitativos e qualitativos.
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Identificação
No que se refere às questões relacionadas à “Identifi cação” das organiza-

ções, as quais responderam ao formulário do Anuário dos Movimentos Sociais 
do Ceará (2022), no sentido de informar: “Quem participou do Anuário”?

Iniciando pela Fundação, lê-se ano de criação da organização, respon-
dendo à pergunta: “Desde quando o movimento existe?”, de acordo com as 
informações coletadas no Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022), 
notou-se um aumento no surgimento de organizações no decorrer dos anos 
de 1950 a 2000, proliferando nos anos 1990; sendo que 0,4% foram fundadas 
nos anos 1950 e 1960, 2,4% nos anos 1970, 10,7% nos anos 1980, 13,7% 
nos anos 1990, apontando para uma alta signifi cativa nos anos 2000, onde 
concentra-se aproximadamente 70% das organizações que compõem o refe-
rido Anuário (69,8%) (Vide Gráfi co 1).

Quanto ao Território de atuação das organizações, onde as inscritas no 
Anuário responderam à questão: “O movimento atua em qual nível?”, obser-
va-se que a maioria dessas, cerca de 45,2%, têm atuação em nível local, na 
comunidade e/ou bairro, seguido por 42,2% com atuação em nível municipal, 
40,5% estadual, 12,5% regional, 18,6% nacional e 4,7% internacional. Nesse 
sentido, destaca-se que a maioria têm atuação concentrada no território 
cearense. (Vide Gráfi co 2).

QUEM 
PARTICIPOU?
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Em relação aos Tipos de movimento social, onde as inscritas responderam 
à questão: “Qual é o tipo de movimento social?”, verifi ca-se que majoritaria-
mente as organizações estão agrupadas em Associações (63,7%), seguidas 
de Coletivos (15,3%), Redes (6%), Institutos (2,9%), ONG/OSC/OSCIP (2,5%), 
Sindicatos (1,7%) e Fóruns (1,2%). Categorizados como “Outros”, por estarem 
em quantidades menores, destaca-se a presença de variadas formas de orga-
nização social, sendo estas: Fundação (0,8%), Confederação (0,4%), Federação 
(0,4%), Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB (0,4%), Frente (0,4%), 
Grupo (0,4%), totalizando 2,8%.

Referente à Área de atuação, constata-se que há ampla atuação no campo 
da Cultura (57,7%), dos Direitos Humanos (55,1%), da Educação (54,7%), da 
Assistência Social (51,7%), da Saúde (41,8%), Juventudes (39%), Crianças e 
Adolescentes (36,2%), Mulheres (35%). Destaca-se também a atuação das 
organizações na área do Meio Ambiente (31,4%), Segurança Alimentar (25,4%), 
da Agricultura Familiar (23,2%), LGBTQIA+ (21,5%) e Moradia / Habitação 
(20,6%). Ainda, considerando-se as temáticas cuja atuação é de Promoção 
da Igualdade Racial, como: Movimento Negro (20,2%), Povos Indígenas (9,9%), 
Povos de Terreiro (12%), Movimento Quilombola (11,6%) e Povos Ciganos 
(5,1%) tem-se um total de 58,8%. Vale ressaltar que, se somadas as temá-
ticas que trabalham com Geração de Emprego e Renda (36,6%) e Empreen-
dedorismo/ Associativismo/ Cooperativismo (34,9%), teremos um total de 
71,5%. Ainda verifi ca-se outras áreas de atuação, nas quais as organizações 
atuam em menor quantidade, como: Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável (19,8%), Desenvolvimento Territorial (18,1%), Assentados da Reforma 
Agrária (7,3%), Políticas sobre Drogas (13,7%), Religiosidade (12,9%), Movi-
mento Estudantil (9,4%), Convivência com o semiárido (8,9%), Movimento 
Sindical (5,6%), Catadores(as) de Material Reciclável (4,5%), Pesca Artesanal 
(2,8%) e Atingidos por Barragem (2,4%). Os movimentos agrupados como 
Outros somam 7,6%.

No que concerne ao Público-alvo, de acordo com as informações das orga-
nizações, identifi ca-se que o grupo de pessoas, às quais essas trabalham, em 
sua maioria são da Juventude (65,5%), seguido de Mulheres (62%), Famílias 
(58,1%), Crianças e Adolescentes (53,4%), Pessoas Idosas (42,6%). O público 
identifi cado como Grupos Vulneráveis totalizam 41%, seguido de Pessoas com 
Defi ciência (27,5%), Estudantes (27,5%), Associação de moradores (28%), 
População LGBTQIA+ (24,1%), Povos e comunidades tradicionais (17,9%). 
Igualdade Racial, composto por Indígenas (8,7%) e População Negra (0,8%), 
somatizam 9,04%. Outros públicos trabalhados pelas organizações são: 
Catadores(as) de Material Reciclável (5,6%), Assentados da Reforma Agrária 
(5,6%) e Servidores(as) Públicos (2%), dentre estes, a maioria identifi ca-se 
como docentes (Vide gráfi co 5).

A seguir, a fi guração do levantamento realizado, por meio de gráfi cos.
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Fundação (Desde quando o movimento existe?)

De acordo com o informado pelas organizações, observa-se a proliferação 
de movimentos a partir dos anos 1990, concentrando uma alta signifi cativa 
nos anos 2000.

Gráfico 1 – Evolução do Surgimento dos Movimentos Sociais – Ceará 
– 1950-2000

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).             

Território de atuação (O movimento atua em qual nível?)

Quanto ao Território de atuação dessas organizações, nota-se que a maioria 
tem atuação concentrada no território cearense, sendo estes em níveis: local 
(45,2%), municipal (42,2%), estadual (40,5%).

Gráfi co 2 – Territórios de Atuação dos Movimentos Sociais – Ceará – 2022 
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Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).



32

Qual é o tipo de movimento social?

De acordo com as informações disponibilizadas pelas organizações que 
compõem o Anuário, foi possível verifi car que, entre essas, há uma predomi-
nância das Associações, com 63,7% do total. Logo em seguida, verifi ca-se que 
as organizações que se autodenominam como Coletivos representam 15,3%, 
seguidos de Redes (6%), Institutos (2,9%), ONG/OSC/OSCIP (2,5) e Sindicatos 
(1,7%), Fóruns (1,2) e Outros (2,8) (Vide gráfi co 3).

Gráfi co 3 – Tipos de Movimentos Sociais – Ceará – 2022

  

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

O movimento atua em qual(is) área(s)?

No que se refere à área de atuação dos movimentos sociais, conforme infor-
mado pelas organizações que compõem o Anuário, as organizações atuam 
com as seguintes temáticas: Cultura (57,7%), Direitos Humanos (55,1%), 
Educação (54,7%), Assistência Social (51,7%), Saúde (41,8%), Juventudes 
(39%), Crianças e Adolescentes (36,2%), Mulheres (35%). Destaca-se também 
a atuação das organizações na área do Meio Ambiente (31,4%), Segurança 
Alimentar (25,4%), da Agricultura Familiar (23,2%), LGBTQIA+ (21,5%) e 
Moradia/Habitação (20,6%). Ainda, considerando-se as temáticas cuja atuação 
é de Promoção da Igualdade Racial, como: Movimento Negro (20,2%), Povos 
Indígenas (9,9%), Povos de Terreiro (12%), Movimento Quilombola (11,6%) e 
Povos Ciganos (5,1%) tem-se um total de 58,8%.
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Gráfi co 4 – Área de Atuação dos Movimentos Sociais – Ceará – 2022
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Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

Público-alvo (O movimento trabalha com qual grupo de 
pessoas?)

Em relação aos grupos de pessoas que as organizações trabalham, de 
acordo com as informações dessas, identifi ca-se que o público-alvo mais 
trabalhado é das Juventudes (65,5%), seguido de Mulheres (62%), Famílias 
(58,1%), Crianças e Adolescentes (53,4%), Pessoas Idosas (42,6%). O público 
identifi cado como Grupos Vulneráveis totalizam 41%, seguido de Pessoas com 
Defi ciência (27,5%), Estudantes (27,5%), Associação de moradores (28%), 
População LGBTQIA+ (24,1%), Povos e comunidades tradicionais (17,9%). 
Igualdade Racial composto por Indígenas (9,0%) e População Negra (0,4%), 
somatizam 9,04%. Outros públicos trabalhados pelas organizações são: 
Catadores(as) de Material Reciclável (5,6%), Assentados da Reforma Agrária 
(5,6%) e Servidores(as) Públicos (2%), dentre esses, a maioria identifi ca-se 
como docentes.
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Gráfi co 5 – Público-alvo dos Movimentos Sociais – Ceará – 2022 
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Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).     
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INICIATIVAS
O Anuário dos Movimentos Sociais do Estado do Ceará (2022) revela, no 

que concerne aos projetos trabalhados atualmente pelas entidades que 
responderam o formulário, que essas iniciativas se concentram em 14 áreas 
de atuação, ganhando destaque os campos do combate à discriminação ou 
qualquer tipo de violência de gênero, com cerca de 15%, seguido do trabalho/
empreendedorismo e da cultura com 14% e 13%, respectivamente. (vide 
gráfi co 6).

Esses dados demonstram que os movimentos sociais cearenses têm se 
dedicado a bandeiras de lutas históricas na sociedade, estando atentos/as 
não só a questões que se apresentam de maneira pontual, mas a elementos 
estruturantes a longo prazo que cercam o indivíduo enquanto sujeito e cole-
tivo, como o enfrentamento às distintas formas de discriminação de gênero 
e a garantia da sua sobrevivência e da sua família por meio do trabalho e/ou 
atividades empreendedoras. Contudo, sem deixar de pautar em suas ações 
as múltiplas formas artísticas e culturais, como a dança e a música, como 
importantes mecanismos de geração de bem-estar individual e de convívio 
em sociedade.

QUAIS AS 
PRINCIPAIS 

INICIATIVAS DOS 
MOVIMENTOS 

SOCIAIS/
ENTIDADES?

Iniciativas e Prêmios



40

Gráfi co 6 - Áreas contempladas nos projetos - Ceará (2022)                                                                                                                            

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).
           

PRÊMIOS
O Anuário dos Movimentos Sociais do Estado do Ceará (2022) demonstra 

que cerca de 42,7% dos movimentos cearenses já receberam algum tipo de 
reconhecimento ou prêmio por sua atuação. Nesse contexto, nove áreas se 
apresentam como as mais contempladas, com destaque para o campo da 
cultura representando 36% do total (vide gráfi co 7) com indicações, sobre-
tudo, da Secretaria de Cultura (Secult) e da Assembleia Legislativa do Ceará. 
Esse dado reforça o protagonismo que o segmento cultural tem alçado no 
Estado, fomentando valores essenciais à sociedade, a exemplo do desenvol-
vimento da capacidade produtiva, política e de aprendizagem do sujeito e da 
relação com o coletivo.

Gráfi co 7 - Áreas contempladas em premiações ou reconhecimentos - 
Ceará (2022)

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 
aos Movimentos Sociais (2022).
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O controle social diz respeito à participação da sociedade no acom-
panhamento e verifi cação das ações da gestão pública na execução 
das políticas públicas, avaliando objetivos, processos e resultados. 

Confi gura-se como uma grande conquista o fruto de mobilizações da socie-
dade civil que passou a fazer parte da Constituição de 1988.

No que se refere ao controle social das políticas públicas, o Ceará conta com 
mais de 20 conselhos estaduais de políticas setoriais. Alguns destes conselhos 
aderiram ao Fórum Interconselhos do Ceará, criado em 23 de junho de 2021, 
como um espaço permanente de articulação, proposição, de apoio às ativi-
dades relacionadas ao controle social e à participação popular no estado do 
Ceará. Visa promover a participação social e o fortalecimento das instâncias 
de controle social das políticas públicas na realidade cearense, voltadas para 
a formação de uma cultura democrática que permitirá que integrantes tomem 
decisões de maneira coletiva.

SOBRE O 
CONTROLE 

SOCIAL
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Gráfico 8 – Participação (O movimento participa de algum espaço de 
controle social?)

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

No que tange em relação à participação em espaços de controle social, os 
movimentos sociais/entidades afi rmaram que 71% das organizações parti-
cipam de forma constitucional junto às esferas de deliberação pública, como 
conselhos de políticas públicas, conferências e fóruns. Um percentual de 16,8% 
não participa e nunca participou e 12,1% não participa no momento, mas já 
participou. Contabilizando todas as demais, revela um caráter de compromisso 
com a institucionalidade através da mobilização social, fortalecendo o controle 
social, caracterizando uma potencialidade para governança democrática.       

Nº
CONSELHO 
ESTADUAL

DATA DE 
CRIAÇÃO

NÚMERO DE MEMBROS

SOCIEDADE 
CIVIL

PODER PÚBLICO

01
Conselho Estadual 

da Assistência 
Social (CEAS)

Lei Nº 
12.531 de 

21/12/1995
18 18

02
Conselho Estadual 

dos Direitos do 
Idoso (CEDI)

Lei Nº 
15.851 de 

14/09/2015
10 10

03

Conselho de 
Segurança 
Alimentar e 

Nutricional do 
Ceará

Decreto Nº 
27.008 de 

15/04/2003
12 24
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04

Conselho Estadual 
dos Direitos da 

Criança e do 
Adolescente 

(CEDECA)

Lei Nº 
11.889 de 

20/12/1991
11 11

05
Conselho Estadual 

de Defesa dos 
Direitos Humanos

Lei Nº 
15.350 de 

10/10/2019
13 13

06

Conselho Estadual 
dos Direitos 

da Pessoa com 
Defi ciência 

(CEDEF)

Lei Nº 
11.491 de 

23/09/1988
12 12

07

Conselho Estadual 
de Promoção da 
Igualdade Racial 

(COEPIR)

Lei Nº 
15.953 de 

14/01/2016
13 13

08
Conselho Cearense 

dos Direitos da 
Mulher (CCDM)

Lei Nº 
17.170 de 

09/01/2020
12 12

10

Conselho Estadual 
dos Direitos da 
População em 

Situação de Rua e 
em Superação da 
Situação de Rua

Lei Nº 
18.091 de 

02/06/2022
15 15

11

Conselho Estadual 
de Combate à 
Discriminação 

(LGBT)

Decreto 
N°33.906 de 
28/01/2021

13 13

12
Conselho Estadual 
de Política Cultural 

do Ceará

Lei Estadual 
Nº 15.552 de 
01/03/2014

20 20

13
Conselho Estadual 

de Segurança 
Pública

Lei Nº 
12.120 de 

24/06/1993

Lei 
complementar 

Nº 47 de 
16/07/2004

12 12
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14
Conselho Estadual 

das Cidades

Lei Nº 
14558 de 

21/12/2009
12 13

15

Conselho 
Estadual de 

Desenvolvimento 
Rural (CEDR)                                            

Decreto Nº 
25.700 de 

07/12/1999

Decreto 
N°34.312 
Art.61 de 

20/10/2021 

16 16

16
Conselho Estadual 

de Recursos 
Hídricos do Ceará

Lei Nº 
17.438 de 

09/04/2021
12 12

17
Conselho Estadual 
da Juventude do 

Ceará 

Lei Nº 
13.875 de 

07/02/2007

Decreto 
Nº34.532 de 
03/02/2022 

20 10

18

Conselho Gestor 
do Programa 
de Proteção 
a Crianças e 

Adolescentes 
Ameaçados de 

Morte (CGPPAAM/
CE)

Decreto 
Nº31.190 de 
15/04/2013

12 02

19
Conselho Estadual 
de Saúde do Ceará 

(CESAU)

Lei Nº 
5.427 de 

27/06/1961

20
Sociedade 

civil

10 
Trabalhadores 

da saúde

10
Poder 

público

20

Conselho 
Deliberativo do 

Programa de 
Proteção à Vítima 

e Testemunhas 
Ameaçadas no 

Estado do Ceará

Lei  Nº 
13.193 de 

15/01/2002
11

1 
Sociedade 

civil

1 
Autarquia 
sui generis
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21
Comissão Especial 

Wanda Sidou 
(Anistia)

Lei Nº 
16.959 de 

27/08/2019
13

22
Conselho Estadual 
do Meio Ambiente 

(COEMA)

Lei Nº 11.411 
de 28/12/87 

(D.O. de 
04/01/1988)

39 conselheiros

23
Conselho Estadual 
de Educação (CEE)

Lei Nº 17.838 
22/12/2021

21 Conselheiros

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).
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Tabela 2 - Relação de Conselhos Estaduais e outras instâncias de controle social do Ceará

52

Tabela 2 - Relação de Conselhos Estaduais e outras instâncias de controle social do Ceará

ATUAÇÃO 
EM REDE
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Os movimentos sociais, na atualidade, têm atuado em redes de diferentes 
formatos. Dessa forma, as entidades informaram que 59,9% dos movimentos 
sociais e organizações estão vinculadas em umas das instâncias: rede, fórum, 
central, etc.

Gráfi co 9 – Vinculação (O movimento é vinculado a alguma rede, fórum, 
central, etc.?)

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

ATUAÇÃO 
EM REDE
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 Gráfi co 10 – Vinculação (O movimento é vinculado a alguma rede, fórum, 
central, etc.?)

  

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

O gráfi co 10 ilustra a seguinte composição: uma média de 31,4% estão 
vinculadas aos Fóruns, em seguida, as redes, com 35%, e Federação, com 
percentual de 20,4%. Coletivo 2,9%, Frente 2,2%, Organização 2,2%, Confede-
ração 0,7%, Consórcio 0,7%. Observamos também, em número menor, outras 
vinculações, somando um percentual de 3,2%.

Gráfi co 11 – Vinculação (Se sim, à qual rede, central ou fórum o movimento 
se vincula?)

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).
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O Gráfi co 11 elucida sobre a vinculação dos movimentos sociais/entidades 
nas composições em formato de rede, central e fórum, o que revela as carac-
terísticas destes espaços como plurais e diversos, reunindo as pautas em 
defesa destes grupos.

Pode-se perceber um dado interessante: uma média de 20,6% destas redes, 
centrais e fóruns atuam junto aos movimentos comunitários, em seguida, 
15,5% estão associadas aos movimentos por promoção da igualdade racial, 
9,3% pautam gênero,7,2% cultura, 6,2% educação, 6,2% diversidade sexual, 
4,1% saúde, 3,% esporte, 3,1 % população em situação de rua, 3,1% assis-
tência social, 2,1% ODS, 2,1% idoso, 2,1% trabalho e outros com 13,4%.
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PERFIL DAS 
LIDERANÇAS 

Essa seção intenciona demonstrar o levantamento de informa-
ções sobre 232 lideranças de diversos movimentos sociais do 
estado do Ceará.

De acordo com o Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022), a maioria 
das lideranças são pessoas adultas, negras, heterossexuais e homossexuais, 
com Ensino Médio e Ensino Superior completos, além de forte expressão de 
pessoas pós-graduadas. São indivíduos que ocupam cargos de presidência, 
diretoria e coordenação dentro de suas organizações. Comunicam-se por meio 
de telefones, e-mails e revelam tendência a intenso uso de redes sociais.

Conforme a consulta apontou, as mulheres cisgênero são a maioria das 
lideranças dos movimentos sociais do Ceará, seguido de homens cisgênero. Os 
dados demonstram ainda que pelo menos 22% das pessoas que responderam 
ao formulário fazem parte de algum grupo étnico, concentrando a maioria em 
pertencentes a Povos de Terreiro e Quilombolas. Além disso, indicou notável 
presença de lideranças indígenas.

Para você entender melhor: os membros de um grupo étnico dividem 
uma mesma cultura, costumes e tradições, geralmente em um mesmo 
território. 
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Ainda segundo os dados coletados, aproximadamente, 6% das lideranças 
dos movimentos sociais do Estado do Ceará responderam que são pessoas 
com defi ciência, e essas, em sua maioria, são por defi ciência física.

Identidade de Gênero
Como as lideranças dos movimentos sociais do Ceará 
identificam-se?

As informações colhidas elucidaram que as lideranças dos movimentos 
sociais do Estado, em sua maioria, são mulheres cisgênero, com 47%, seguido 
por 41,4% de homens cisgênero e ressalta-se 0,3% de homens trans. Assim, 
informa que as mulheres seguem assumindo a liderança, por meio do trabalho 
comunitário e popular em territórios que indicam desigualdades sociais.

Gráfi co 12 - Identidade de gênero

                     

1,3 2,2

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará 2022. Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais do Ceará (ASEMOV), 2022.

Para você entender melhor: 

• Cisgênero é a pessoa que se identifi ca com o gênero correspondente ao seu 
sexo biológico.

• Trans ou travesti é a pessoa que não se identifi ca com o gênero correspon-
dente ao seu sexo biológico.

• Pessoa não binária é a pessoa que não se identifi ca com nenhum gênero, 
independentemente do seu sexo biológico.
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Orientação sexual
Qual a orientação sexual das lideranças dos movimentos 
sociais do Ceará?

O Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022) revelou que 75,8% das 
lideranças dos movimentos sociais do Estado têm orientação sexual como 
heterossexual, seguido de 12,6% de homossexuais e 7,8% de bissexuais. Vale 
ressaltar que o levantamento apresentou 0,8% de pessoas assexuais.

Gráfi co 13 - Orientação Sexual

                     

1,3

1,7

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

Para você entender melhor: 

• Heterossexual é a pessoa que sente atração sexual, amorosa ou afetiva por 
pessoas do sexo/gênero oposto.

• Homossexual é a pessoa que sente atração sexual, amorosa ou afetiva por 
pessoas do mesmo sexo/gênero.

• Bissexual é a pessoa que sente atração sexual, amorosa ou afetiva por 
pessoas do sexo/gênero femino e masculino.

• Pansexual é a pessoa que sente atração sexual, amorosa ou afetiva por 
qualquer sexo ou gênero, incluindo não binários.

• Assexual é uma pessoa que se relaciona com outros de maneira afetiva, mas 
não deseja ter relações sexuais.
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Raça/cor
Qual a pertença racial das lideranças dos movimentos sociais 
do Ceará?

O Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022) evidencia que 69,8% das 
lideranças dos movimentos sociais do Estado autodeclaram-se negros(as). Há 
ainda um dado expressivo de 25% de lideranças brancas e 4,7% de lideranças 
indígenas.

Gráfi co 14 - Raça/Cor

                   

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

Para você entender melhor: de acordo com o IBGE, a soma de pessoas 
pretas e pardas forma a população negra do Brasil.

Faixa Etária
Qual a faixa de idade das lideranças dos movimentos sociais 
do Ceará?

O Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022) revelou que as lide-
ranças têm, em sua maioria, um público de adultos, contabilizando 79,8%, 
seguido de 13,3% de idosos e 6,9% de jovens. 
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Gráfi co 15 - Faixa Etária 

                       

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

Para você entender melhor: conforme o Estatuto da Juventude - Lei 
nº 12.852 de 5 de agosto de 2013, consideramos Jovens as pessoas de 15 
a 29 anos. E de acordo com o Estatuto do Idoso - Lei Nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003, consideramos Idosos as pessoas com 60 anos em diante. 
Os adultos são os de 30 a 59 anos, pois foram classifi cados com a idade 
entre esses dois grupos mencionados. 

Escolaridade
Qual nível de escolaridade das lideranças dos movimentos 
sociais do Ceará?

Os dados coletados informam que as lideranças cursaram, em sua maioria, 
o Ensino Superior completo e pós-graduação. Sendo, 31,4% pós-graduação, 
23,7% Ensino Superior completo e 22,4% Ensino Médio completo. Demons-
trou, ainda, que 16,4% têm ensino superior incompleto, o que pode eviden-
ciar um público de estudantes universitários. Essas informações elucidam 
nível satisfatório de escolaridade, representando um importante ativo para 
os movimentos sociais. 
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Gráfi co 16 - Escolaridade
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%

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

Para você entender melhor: a pós-graduação é uma formação acadê-
mica e profi ssional oferecida àqueles que já concluíram um curso de gradu-
ação (Ensino Superior), para fornecer mais especialização profi ssional nas 
mais diferentes áreas de conhecimento. No Brasil, são cursos de pós-gradu-
ação: o aperfeiçoamento, a especialização, o mestrado e o doutorado. 

Liderança
Qual a função das lideranças dos movimentos sociais do 
Ceará dentro de suas organizações?

A partir das informações colhidas, 86,3% das lideranças que responderam 
ao Anuário dos Movimentos Sociais 2022 são: 39,6% diretores, 27,3% coor-
denadores e 19,4% presidentes. 
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Gráfi co 17 - Função das lideranças 
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%

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).

*A categoria “outros” foi composta de respostas diversas, dentre elas coordenação colegiada (0,8%), 

gerente (0,4%), militante fundador (0,4%), secretária (0,4%), articuladora (0,4%) e liderança (0,4%).

                                                  

 Para você entender melhor:

• “Coordenação colegiada” significa que várias lideranças dividem um 
mesmo posto, não existindo hierarquia entre eles.

•“Yalorixá” é a sacerdotisa das religiões de Matriz Africana e afro-brasileira. 
É considerada, na comunidade de terreiro, a maior liderança e usualmente é 
chamada de “mãe de santo”.

Formas de contato 
Como as lideranças dos movimentos sociais do Ceará se 
comunicam?

O Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022) revelou que 78,4% das 
lideranças dos movimentos sociais do Estado se comunicam através de tele-
fone (60%), seguido de 31,1% e-mail, 2,9% Instagram e 2,9% WhatsApp.
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Gráfi co 18 - Formas de contato

Fonte: Anuário dos Movimentos Sociais do Ceará (2022). Elaboração: Assessoria Especial de Acolhimento 

aos Movimentos Sociais (2022).
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PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Afro- 
brasilidade, Gênero e Família (NUAFRO/UECE) 
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2013

• Contatos: E-mail: laboratorionuafro@gmail.com; Instagram: @nuafro

Instituto Nacional Afro Origem (INAO)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2013

• Contatos: Telefone: (85) 98645-5193

FICHA DOS 
MOVIMENTOS 

SOCIAIS 
PARTICIPANTES
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Rede de Mulheres Negras do Ceará 
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2018

• Contatos: Telefone: (85) 99654-5628

Associação Quilombola do Cumbe
• Cidade: Aracati

• Ano de fundação: 2012

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Expressões Afro-brasileira – SECULT

• Contatos: E-mail: quilombodocumbe@gmail.com

Associação Cultural Afro-brasileira Pai Luiz de 
Aruanda
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2009

• Contatos: Telefone: (85) 98710-4137

Associação Cultural Afro-brasileira Igbá Axé Omi Olá
• Cidade: Maranguape

• Ano de fundação: 2012

• Contatos: Telefone: (85) 99133-1614

Fórum de Ações Afi rmativas e da Educação das 
Relações Étnico-raciais do Ensino Superior do 
Estado do Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: E-mail: forumafce@gmail.com
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Feira Negra de Fortaleza
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2019

• Contatos :  Te lefones:  (85)  98899-2154;  (85)  998596-4534; 
(85) 99906-5455

Associação Nossa Casa Mãe África Estudos e 
Comunicação
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2007

• Prêmios e Reconhecimento: Troféu de primeiro lugar no Festival de 
Dança de Fortaleza

• Contatos: Site: casamaeafrica.org/

Associação Cultural e Educacional 
Afro-brasileira Maracatu Nação Iracema
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2002

• Prêmios e Reconhecimento: Lúcia Simão – Fundadora do Movimento 
Negro no Ceará – recebeu placa da Assembleia Legislativa

• Contatos: Telefones: (85) 3237-8815; (85) 98946-9559

Lente Negra – Coletivo de Fotojornalistas e Foto 
Ativistas
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2022

• Contatos: Instagram: @lentenegraceara;                                                                     
E-mail: lentenegraceara@gmail.com
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União de Negros pela Igualdade (UNEGRO)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2004

• Contatos: Instagram: @unegro.ceara

Associação dos Remanescentes Quilombolas Sítio 
Veiga
• Cidade: Quixadá

• Ano de fundação: 2001

• Prêmios e Reconhecimento: Reconhecimento à cultura

• Contatos: E-mail: alzenireugenio3@gmail.com; Telefone: (88) 98138-1700

Associação Remanescentes de Quilombo Serra dos 
Mulatos (ARQSM)
• Cidade: Jardim

• Ano de fundação: 2020

• Prêmios e Reconhecimento: Destaque na categoria de melhor associação

• Contatos: Telefone: (88) 98137-8829; E-mail: josianalimaa@gmail.com

Associação Afro Brasileira de Cultura (ALAGBA)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2008

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio de Pontinho de Valor do Ministério 
da Cultura

• Contatos: Telefones: (85) 98204-8676; (85) 3269-0117;  
E-mail: associaoalagba@gmail.com
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Associação Renascer de Quilombola da Lagoa dos 
Crioulos
• Cidade: Salitre

• Ano de fundação: 2008

• Contatos: E-mail: silvanasali79@gmail.com

Associação Remanescentes Quilombolas de 
Curralinho
• Cidade: Morrinhos

• Ano de fundação: 2017

• Contatos: E-mail: arquice.morrinhos.ce@gmail.com

Associação Comunitária dos Moradores 
Remanescentes Quilombolas (ACOMARQ)
• Cidade: Morrinhos

• Ano de fundação: 2018

• Prêmios e Reconhecimento: Certifi cação da Fundação Cultural Palmares

• Contatos: E-mail: quilombolaacomarq@gmail.com

Movimento Negro Unifi cado – Fortaleza 
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1978

• Contatos: E-mail: mnu.fortal@gmail.com;      
Instagram: movimentonegrounifi cado

Movimento Negro Unifi cado – Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1995

• Contatos: Telefone: (85) 99733-7447;     
E-mail: movimentonegrounifi cadoce@gmail.com
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Associação dos Remanescentes de Quilombo de 
Nazaré (ARQNA)
• Cidade: Itapipoca

• Ano de fundação: 2010

• Contatos: Telefone: (88) 99902-3199; (88) 99219-0793

Associação Cultural Afoxé Omõrisá Odé
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2016

• Prêmios e Reconhecimento: 1° prêmio de expressão afro-cultura do Ceará

• Contatos: Telefone: (85) 99634-4094

Associação Sociocultural do Ilè Asé Omi Bilé
• Cidade: Pindoretama

• Ano de fundação: 2017

• Prêmios e Reconhecimento: II Prêmio Expressões Culturais Afro-brasileiras 
do Ceará

• Contatos: E-mail: ileaseomibile@gmail.com; Telefone: (85) 98217-5596

Grupo de Valorização Negra do Cariri
• Cidade: Crato

• Ano de fundação: 2001

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Maria Amélia pelo Fórum de Justiça 
do Ceará

• Contatos: Telefone: (88) 98197-3224; Instagram: @grunecariri;  
Site: https://ggrunec.wixsite.com/grunec
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Associação dos Remanescentes do Quilombo dos 
Caetanos
• Cidade: Caucaia

• Ano de fundação: 2010

• Contatos: Telefone: (85) 98835-3081

Associação Cultural Afro-brasileira Casa do Rei
• Cidade: Maracanaú

• Ano de fundação: 2005

• Contatos: E-mail: jacksonoyakara7@gmail.com

CULTURA

Instituto Cai Cai Balão
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2003

• Prêmios e Reconhecimento: Reconhecimento pela Assembleia Legisla-
tiva do Ceará por ser a quadrilha junina infantil mais antiga em ativi-
dade do estado

• Contatos: Telefone: (85) 98613-4400; Instagram e Facebook: Instituto 
Cai Cai Balão

Associação ACP e Projeto Cantinho da Arte
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2022

• Contatos: Telefone: (85) 98557-7312; E-mail: carmocilda@hotmail.com

Projeto Comunitário Sorriso da Criança
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1986

• Prêmios e Reconhecimento: Pontinho de Cultura do Estado do Ceará

• Contatos: Telefones: (85) 3478-2640; (85) 98810-5786;  
E-mail:sorriso@sorrisodacrianca.org.br; Instagram: @pcscsorriso



78

Uninta na Comunidade
• Cidade: Forquilha

• Ano de fundação: 2019/2022

• Prêmios e Reconhecimento: Reconhecimento da instituição Uninta e do 
Arraiá Cumpadi Abdias

• Contatos: E-mail: rassociacaootavio@gmail.com;     
Telefone: (88) 99752-3792

Conselho Nova Vida
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2001

• Prêmios e Reconhecimento: III Prêmio Culturas Tradicionais Populares

• Contatos: Email: admconvida@hotmail.com; Telefone: (85) 98685-1253

Projeto de Desenvolvimento Cultural Arte e Cor
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1990

• Contatos: Telefone: (85) 98550-0780; E-mail: projeto.cultura@hotmail.com

Associação Sociocultural do Bom Jardim
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2016

• Prêmios e Reconhecimento: Ponto de cultura

• Contatos: Telefone: (85) 98919-9313

Instituto Cultural do Cariri
• Cidade: Crato

• Ano de fundação: 1953

• Prêmios e Reconhecimento: Ponto de Cultura Municipal

• Contatos: E-mail: icccrato@gmail.com
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Associação Arte e Acordes
• Cidade: Paracuru

• Ano de fundação: 2014

• Prêmios e Reconhecimento: Ponto de Cultura Arcos

• Contatos: Telefone: (85) 98210-2559

Instituto Seara de Cultura e Desenvolvimento
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2012

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Cultura Viva – Pontão de Cultura

• Contatos: Telefone: (85) 99902-2290; E-mail: contato@institutoseara.org.br

Zona Imaginária – Favela, Arte e Comunicação em 
Movimento
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2013

• Prêmios e Reconhecimento: Fundo Brasil de Direitos Humanos

• Contatos: Telefone: (85) 98926-6382

Instituto Ambiente Cultural Inclusão Social
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2008

• Contatos: Telefone: (85) 99878-8471; (85) 3077-5743

União do Povo de Santa Edwirgens
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1990

• Prêmios e Reconhecimento: Ponto de Cultura Pioneiro no Brasil

• Contatos: Telefone: (85) 98513-5344; Instagram: @tvweb_artedeamar
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Fundação Social Raimundo Fagner
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2000

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio ODM (Objetivos do Milênio)

• Contatos: Telefone: (85) 3274-3726

União Junina do Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2014

• Contatos: E-mail: uniaojuninadoceara@gmail.com

Espaço Cultura e Vida Dorotéias
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2011

• Contatos: Telefones: (85) 99699-3777;      
E-mail: espacoculturaevidadoroteias@gmail.com

Associação Arte em Pauta
• Cidade: Croatá

• Ano de fundação: 1998

• Prêmios e Reconhecimento: IX Prêmio de Tecnologia Social da Fundação 
Banco do Brasil com o projeto “MÚSICA COM CIDADANIA - SONS QUE 
TRANSFORMAM VIDAS”

• Contatos: Telefone: (88) 99257-2081; (88) 99256-3428;  
E-mails: associacaoarteempauta@gmail.com;    
gekinha.estrelas@gmail.com; heliojr.maestro@gmail.com
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Instituto Social, Cultural de Cidadania Alua
• Cidade: Tamboril

• Ano de fundação: 2018

• Contatos: Telefone: (85) 99440-5584; E-mail: lucasjoaogtl@gmail.com

Rádio Sapabar
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2020

• Contatos: Telefone: (85) 99986-2157; E-mail: radiosapabar@gmail.com

LGBTQIA+

Casa Transformar
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: Telefone: (85) 98916-6653; E-mail: casatransformarlgbt@gmail.com

Associação Varjotense de Assistência à Mulher e à 
Pessoa Transgênero (AVAMPT)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2022

• Contatos: Telefones: (88) 99643-8267; (85) 99607-8982;    
Instagram: @avampt_varjota      

Associação Outra Casa Coletiva
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2020

• Prêmios e Reconhecimento: Homenagem da Câmara Municipal de 
Fortaleza

• Contatos: E-mail: outracasacoletiva@gmail.com; Instagram: @outracasacoletiva
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Associação das LGBTQIA+
• Cidade: Massapê

• Ano de fundação: 2018

• Prêmios e Reconhecimento: Moção de Aplausos da Câmara de Massapê-CE

• Contatos: Telefone: (88) 99260-7177; E-mail: associacaovoos@gmail.com; 
Instagram: @voos.ofi cial

Organização da Parada LGBT+ de Itatira
• Cidade: Itatira

• Ano de fundação: 2018

• Contatos: Instagram: @paradaitatira

Associação Cearense de Diversidade e Inclusão
• Cidade: Crato

• Ano de fundação: 2008

• Contatos: E-mail: acedice@bol.com.br; Telefone: (85) 99748-7204

Ponto de Cultura LGBTQIA+ Arte de Amar
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2004

• Prêmios e Reconhecimento: Reconhecimento da SECULT como Ponto de 
Cultura LGBTQIA+ Pioneiro no Brasil

• Contatos: Telefone: (85) 98513-5344

Comitê Popular LGBT do Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2002

• Contatos: Telefone: (85) 99947-2010
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União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (UNALGBT)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2015

• Contatos: Telefone: (85) 98612-0797; E-mail: unalgbtce@gmail.com; 
Instagram e Facebook: @unalgbtce

Associação Transmasculina do Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2014

• Contatos: E-mail: atransce@gmail.com; Instagram: @atransce

Biblioteca LGBTQIA+ Arte de Amar
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2009

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio da Biblioteca Nacional e Primeira 
Biblioteca LGBTQIA+

• Contatos: Telefone: (85) 98513-5344

Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL)
• Cidade: Caucaia

• Ano de fundação: 2004

• Prêmios e Reconhecimento: Moções

• Contatos: Instagram: @redeabl
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Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1989

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Direitos Humanos

• Contatos: E-mail: grab@grab.org.br; Telefone: (85) 98764-0191

MULHERES

Movimento Outubro Rosa Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2009

• Prêmios e Reconhecimento: Troféu Maria da Penha

• Contatos: Telefone: (85) 99663-0822;      
E-mail: valeriamendoncapt@yahoo.com.br

Movimento de Valorização da Mulher (MOVAMUS)
• Cidade: Itapajé

• Ano de fundação: 2005

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio com Comenda do Instituto Giuseppe 
Garibald e Anita Garibald em Porto Alegre

• Contatos: Telefone: (85) 99144-4747; E-mail: movamusmulher@gmail.com

Grupo Mulheres que se Amam
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2018

• Prêmios e Reconhecimento: Selo Rosa pelo Movimento Outubro Rosa

• Contatos: Instagram: @mulheres_que_se_amam_hospital;    
Telefone: (85) 98650-9098
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Associação de Mulheres Empreendedoras (AME)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2017

• Contatos: Telefone: (85) 98605-5797

Movimento de Mulheres de Acopiara - Maravilhosas
• Cidade: Acopiara

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: Telefone: (88) 99935-5430

Instituto Maria da Penha
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2009

• Contatos: E-mail: atendimento@institutomariadapenha.org.br;   
Instagram: @institutomariadapenha; Facebook: Instituto Maria da 
Penha; Site: institutomariadapenha.org.br/

Coletivo Feito por Mulher
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2016

• Contatos: Telefone: (85) 99401-6509; Instagram: @feitopormulher1

AME Ceará Parangaba
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2022

• Contatos: Telefone: (85) 99911-5854
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Associação de Mulheres Empreendedoras de São 
Miguel da Luz
• Cidade: Itapajé

• Ano de fundação: 2017

• Contatos: Telefone: (85) 99165-0110; E-mail: mgddeus1@gmail.com

Espaço Cultural Mulheres Conectadas
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2022

• Contatos: Instagram: @_mulheres.conectadas

Associação Empoderar Mulheres
• Cidade: Milagres

• Ano de fundação: 2019

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Viva e Juntas Transformamos pelo 
Instituto Avon

• Contatos: Telefone: (88) 99486-9850

Movimento de Mulheres Olga Benário
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2011

• Prêmios e Reconhecimento: Indicação ao prêmio VIVA - Pela vida de todas 
as mulheres

• Contatos: Telefone: (85) 99618-8933;      
E-mail: movimentoolgaceara@gmail.com; Instagram: @movimentoolga.ce

Mães da Resistência
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2021

• Contatos: E-mail: maesdaresistenciaceara@gmail.com
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Coletivo de Mulheres de Terreiro (Elas do Axé)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: Telefone: (85) 98121-9448; Instagram: @elasdoaxe

Associação das Mulheres Empreendedoras do Ceará 
(AME)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2006

• Prêmios e Reconhecimento: Câmara Municipal de Fortaleza

• Contatos: Telefone: (85) 98889-1692; (85) 99747-7607

Coletivo de Mulheres do Mutirão
• Cidade: Crato

• Ano de fundação: 2021

• Contatos: Telefone: (88) 98839-2035

Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Secção Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2016

• Contatos: Instagram: @cmaoabceara; E-mail: cma@oab.org.br;   
Telefones: (85) 99909-4689; (85) 99676-5795
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Movimento de Valorização da Mulher
• Cidade: Itapajé

• Ano de fundação: 2005

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Case de Sucesso referente ao Projeto 
Escola de Música de Itapajé

• Contatos: Telefone: (85) 99144-4747

Associação de Mulheres Empreendedoras 27465
• Cidade: Itapajé

• Ano de fundação: 2015

• Prêmios e Reconhecimento: Juntas Transformamos

• Contatos: Telefone: (85) 99165-0110; E-mail: mgddeus1@gmail.com

Associação das Mulheres Iguatuenses - AMI
• Cidade: Iguatu

• Ano de fundação: 1982

• Contatos: Telefone: (88) 99625-0016

União Brasileira de Mulheres (UBM)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1989

• Prêmios e Reconhecimento: Reconhecimento pela Assembleia Legislativa

• Contatos: Telefone: (85) 98746-7308; E-mail: ubm.secaoceara@gmail.com

Projeto Colcha de Retalhos
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2018

• Contatos: Telefone: (88) 99734-0882; (85) 99440-83187
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TERCEIRO SETOR

OSC Semear Ação
• Cidade: Varjota

• Ano de fundação: 2010

• Prêmios e Reconhecimento: Utilidade pública

• Contatos: Telefone: (88) 98157-5502

MEIO AMBIENTE

Movimento Universal para o Desenvolvimento 
Sustentado e Integrado (MUDSI)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1997

• Contatos: Telefone: (85) 98618-4516

ONG Resistência Ambiental e Cultural da Ibiapaba
• Cidade: Ibiapina

• Ano de fundação: 2021

• Contatos: Telefone: (88) 99658-6108

Associação para Desenvolvimento Local 
Co-produzido
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2001

• Contatos: Telefone: (85) 3264-4492; E-mail: adelco@adeloc.org.br;  
Instagram e Facebook: @adelcobrasil
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Movimento 21
• Cidade: Limoeiro do Norte

• Ano de fundação: 2010

• Contatos: Telefone: (85) 99716-9264

HABITAÇÃO

Movimento Morar Bem
• Cidade: Juazeiro do Norte

• Ano de fundação: 2003

• Contatos: Telefone: (88) 99767-9022

Movimento Terra Nossa
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2003

• Contatos: Telefone: (85) 98833-9928

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2011

• Contatos: Telefone: (85) 99999-4019; Instagram: @mtstceara

Movimento Nacional da População de Rua
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2009

• Contatos: Telefone: (85) 98579-6365
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Associação dos Assentados da Groenlândia
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1999

• Contatos: Telefone: (88) 99802-4138

ACESSIBILIDADE/
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) – Novo Oriente
Cidade: Novo Oriente

Ano de fundação: 2010

Contatos: E-mail: novooriente@apaece.org.br; Telefone: (88) 99973-0941

APAE Dep. Irapuan Pinheiro
• Cidade: Deputado Irapuan Pinheiro

• Ano de fundação: 2002

• Contatos: Telefone: (88) 98164-3610; E-mail: j.romariopinheiro@gmail.com

Associação Cearense de Distrofi as Musculares 
(ACDM)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2017

• Prêmios e Reconhecimento: Strive

• Contatos: Telefone: (85) 98839-1584; E-mail: acdmce@gmail.com
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- Forquilha
• Cidade: Forquilha

• Ano de fundação: 2002

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio nas Olimpíadas da FEAPAES

• Contatos: E-mail: apaeforquilha-aee@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Fortaleza
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1972

• Prêmios e Reconhecimento: Selo Semas Parceria

• Contatos: Telefone: (85) 98542-1406; E-mail: apaesecretaria@hotmail.com

Pastoral da Pessoa com Defi ciência
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2015

• Contatos: Telefone: (85) 98628-2627; (85) 3051-4657

Fórum Cearense das Entidades de Pessoas com 
Defi ciência e Patologia
• Cidade: Limoeiro do Norte
• Ano de fundação: 2018
• Contatos: Telefone: (88) 99656-5880; (85) 99427-8451
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POVOS ORIGINÁRIOS/ 
COMUNIDADES TRADICIONAIS

Articulação das Mulheres Indígenas do Ceará 
(AMICE)
• Cidade: Pacatuba

• Ano de fundação: 2007

• Contatos: E-mail: mulheresindigenas.ce@gmail.com

Associação Renascer dos Povos Indígenas: 
Potiguara, Tabajara, Gavião, Tubiba Tapuia da Vila 
Nova e Girita
• Cidade: Monsenhor Tabosa

• Ano de fundação: 2005

• Prêmios e Reconhecimento: I Prêmio Culturas Indígenas

• Contatos: Telefone: (88) 99630-1878

Instituto de Cultura, Desenvolvimento Social 
e Territorial do Povo Cigano
• Cidade: Sobral

• Ano de fundação: 2018

• Prêmios e Reconhecimento: Selo Amigo Câncer de Mama

• Contatos: Telefone: (85) 98105-4353

Associação Indígena Potyguara de Jucás
• Cidade: Monsenhor Tabosa

• Ano de fundação: 2008

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Cultura

• Contatos: Telefone: (88) 99789-1045
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Organização Indígena Karão Jaguaribaras 
(OINKARAS)
• Cidade: Aratuba

• Ano de fundação: 2018

• Prêmios e Reconhecimento: II Prêmio de Culturas Indígenas

• Contatos: Telefone: (85) 99679-0069; (85) 99641-3780

Conselho Indígena do Povo Anacé 
de São Gonçalo do Amarante e Caucaia (CIPASAC)
• Cidade: Caucaia

• Ano de fundação: 1999

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Culturas Indígenas

• Contatos: Telefone (85) 998752-2133; E-mail: federacao.fbff @gmail.com

Federação dos Povos e Organizações Indígenas do 
Ceará (FEPOINCE)
• Cidade: Pacatuba

• Ano de fundação: 2017

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio de reconhecimento pela Assembleia 
Legislativa do Ceará pela Campanha Apoie os Povos Indígenas do Ceará

• Contatos: E-mail: fepoincece@gmail.com

Associação Indígena Kariri de Crateús
• Cidade: Crateús

• Ano de fundação: 2007

• Prêmios e Reconhecimento: Premiações em projetos sociais a nível 
nacional e estadual

• Contatos: E-mail: associacaokariri615@gmail.com;

• Telefone: (88) 99402-3392; Instagram: @associacaokariri
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RELIGIÃO 

Terreiro de Umbanda Ogum Marinho
• Cidade: Porteiras

• Ano de fundação: 2011

• Contatos: Telefone: (88) 98139-6561

Centro de Umbanda Macaia do Caboclo Pena Verde 
(CUMPV)
• Cidade: Sobral

• Ano de fundação: 2015

• Contatos: Telefone: (88) 99301-6982

Associação Filantrópica Espírita 
de Umbanda Caboclo Tapynare (PCTS)
• Cidade: Poranga

• Ano de fundação: 2013

• Contatos: Telefone: (88) 99789-0305

Associação Espírita de Umbanda São Miguel
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1997

• Contatos: Telefone: (85) 98536-6161

Movimento Político Umbandista (MPU)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2010

• Contatos: Telefone: (85) 98710-4137
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Associação OGUN JOBI
• Cidade: Aquiraz

• Ano de fundação: 2003

• Prêmios e Reconhecimento: Reconhecimento pela primeira casa descen-
dente do Asé Opo Afonja a ser fundada no Ceará, responsável por passar 
os saberes ancestrais para seus descendentes

• Contatos: Telefone: (85) 99987-9827; Instagram: @ ileaseosanyinyansan; 
Facebook: Osanyin-Yansan

DIREITOS HUMANOS

Centro de Defesa e Promoção dos 
Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1982

• Prêmios e Reconhecimento: CEBAS

• Contatos: E-mail: cdpdh@cdpdh.org.br

EDUCAÇÃO

Rede de Educação Cidadã do Ceará (Recid Ceará)
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 2003

• Contatos: Facebook: Rede de Educação Cidadã
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Ecomuseu Natural do Mangue
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2001

• Prêmios e Reconhecimento: Certifi cação pelo MEC como inovação na 
educação básica

• Contatos: E-mail: museunaturaldomangue@hotmail.com

Associação para o Desenvolvimento Social 
e da Cidadania do Planalto Pici e Adjacências (ADEP)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2013

• Contatos: Telefone: (85) 98643-0141; E-mail: adepcidadania@gmail.com

Associação dos Educadores Populares do Ceará
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1996

• Prêmios e Reconhecimento: Rede Cultura Viva

• Contatos: Telefone: (88) 2146-0981

SAÚDE

Associação Cearense de Medicina de Família e 
Comunidade
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2003

• Contatos: E-mail: acemfc@acemfc.org; Instagram: @acemfc;   
Telefone: (85) 98558-7850; Site: acemfc.org
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Frente Cearense em Defesa do SUS e Contra a 
Privatização da Saúde
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2011

• Contatos: Telefone: (85) 99905-8337

Associação de Combate ao Câncer Infantojuvenil
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1999

• Prêmios e Reconhecimento: Melhor ONG do Brasil

• Contatos: Telefone: (85) 4008-4109

Coletivo Consciência Positiva
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2021

• Contatos: Telefone: (85) 99733-4863; E-mail: carlosquiropratico19@gmail.com

JUVENTUDE

Associação União de Jovens do Vicente Pinzon
Cidade: Fortaleza

Ano de fundação: 2009

Contatos: Telefone: (85) 2136-7748; Instagram: @ujvp

Levante Popular da Juventude
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2012

• Prêmios e Reconhecimento: Menção honrosa em Premiação dos Direitos 
Humanos em 2012

• Contatos: Telefone: (85) 99644-2423; E-mail: levantepopular.ce@gmail.com
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Instituto Viva Juventude e Direitos Humanos
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2018

• Contatos: Telefone: (85) 98837-4134; Instagram: @vivainstitutoviva; 
E-mail: vivainstitutoviva@gmail.com

Jovens Agentes de Paz (JAP)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: Não informado

• Contatos: E-mail: jackline.ccbj@gmail.com

SEGURANÇA ALIMENTAR

Rede de Articulação para a Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional (RASSAN)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2021

• Contatos: Telefones: (85) 99742-1548; (85) 98857-0091;  
E-mail: rederassance@gmail.com

Instituto Avivar
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2020

• Contatos: E-mail: rozecmas@gmail.com
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AGRICULTURA FAMILIAR

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST)
• Cidade: Canindé

• Ano de fundação: 1984

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Right Livelihood (ou Prêmio Nobel 
Alternativo)

• Contatos: Instagram: @mstceara

Associação de Moradores Agricultores e 
Quilombolas
• Cidade: Aracati

• Ano de fundação: 2007

• Contatos: E-mail: melmaria.10@gmail.com; Telefone: (88) 99446-5696

Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares do Estado do Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1963

• Contatos: E-mail: falecom@fetraece.org.br

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 
Agricultura Familiar de Itaiçaba (SINTRAF)
• Cidade: Itaiçaba

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: Telefone: (88) 99324-9394
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INFÂNCIA

Instituto Meninos de Deus
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2008

• Prêmios e Reconhecimento: ganhador do Prêmio Internacional   
Bob Pierce

• Contatos: Telefones: (85) 98746-1586; (85) 98617-0501

Associação Anjos de Deus
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2002

• Contatos: E-mail: assoc.anjosdedeus@hotmail.com

Associação Divina Misericórdia
• Cidade: Quixadá

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: E-mail: associacaodivinamisercordi01@gmail.com;  
Telefone: (88) 98821-1365; Instagram: @espaçodamisericordia

Cine Clubinho Espaço de Brincar
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2010

• Contatos: Telefone: (85) 98964-4723
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Associação Batista Benefi cente  e Missionária 
(ABBEM)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1987

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Bem Efi ciente

• Contatos: E-mail: abbem@abbem.org.br; Telefone: (85) 32902441; 
Instagram: @abbem.1987

Instituto Quero Ajudar
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2015

• Contatos: Telefone: (85) 99248-1737;     
E-mail: oliveiracarlosantonio133@gmail.com

Associação Cristo é a Esperança (CRIESP)
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 2014

• Contatos: Telefone: (88) 99606-9079; E-mail: criesptab@gmail.com

ESPORTE

Instituto Esporte Mais
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2014

• Contatos: Telefone: (85) 99711-8820; E-mail: jessyca@esportemais.org

Instituto Athos de Educação, Cultura, Esportes e 
Cidadania
• Cidade: Pacujá

• Ano de fundação: 2010

• Contatos: Telefone: (88) 99379-9010
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Instituto Povo do Mar (IPOM)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2010

• Prêmios e Reconhecimento: Criança Esperança

• Contatos: E-mail: contato@ipompovodomar.org.br

Instituto Brasil Sem Fronteiras (IBESF)
• Cidade: Redenção

• Ano de fundação: 2016

• Prêmios e Reconhecimento: Destaque do esporte pela Prefeitura Muni-
cipal de Redenção

• Contatos: E-mail: ibesfceara@gmail.com; Telefone: (85) 99664-8073

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Henrique Jorge
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1982

• Prêmios e Reconhecimento: Sessão Solene Câmara dos Vereadores

• Contatos: Telefones: (85) 98740-0391; (85) 98988-0661;  
E-mail: acmbhj1982@gmail.com

Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2001

• Contatos: Telefone: (85) 3496-0505; E-mail: luisncoliveira@gmail.com

Núcleo Feminista da Torcida Resistência Tricolor - 
Torcida Antifascista do Fortaleza Esporte Clube
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2018

• Contatos: Telefone: nucleofeministadart@gmail.com; 
Instagram: @nucleofeministadart
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência 
Social
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1998

• Prêmios e Reconhecimento: Mérito Social pela Revista Ceará Municípios

• Contatos: Telefone: (85) 989700674; Instagram: @coegemasceara; 
Facebook: Coegemas Ceará; Blog: coegemasce.blogspot.com

TRABALHO/EMPREENDEDORISMO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público 
Estadual do Ceará (MOVA-SE)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1988

• Prêmios e Reconhecimento: Homenagem na Assembleia Legislativa do 
Ceará

• Contatos: E-mail: mova-se@mova-se.com.br;     
Instagram @Sindicato_Movase; Facebook: Sindicatomovase;  
Twiter: Mova-Se.Org.Br

Federação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Municipal do Estado do Ceará (FETAMCE)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1990

• Prêmios e Reconhecimento: Homenagem de reconhecimento pelos 
serviços prestados pela Associação Nacional de Funcionários Peniten-
ciários do Chile

• Contatos: Telefone: (85) 99172-5990; E-mail: fetamce@fetamce.org.br
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Ame Mondubim Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2022

• Contatos: Telefone: (85) 98774-1773; E-mail: luanfelipearaujomour@gmail.com

Sintraf Mulungu
• Cidade: Mulungu

• Ano de fundação: 2006

• Contatos: Telefone: (85) 99100-2005

VELHICE

Associação Cearense Pró-Idoso (ACEPI)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1978

• Contatos: E-mail: acepi.ce@uol.com.br; Instagram: @acepi_ce

Lar Torres de Melo
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1905

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Zilda Arns

• Contatos: Telefone: (85) 3206-6750;       
E-mail: liduinadonato@lartorresdemelo.org.br
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TECNOLOGIA

Instituto Robótica Sustentável
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2016

• Prêmios e Reconhecimento: 2° lugar no Hackton de Impacto Social na  
Feira do Conhecimento

• Contatos: Telefone: (85) 9962-1427; E-mail: roboticasustentavel@gmail.com

ATUAÇÃO EM VÁRIAS ÁREAS

Instituto Icos de Formação Capacitação Extensão e 
Pesquisa
• Cidade: Icó

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: Telefone: (85) 4042-1004; E-mail: contato@institutoicos.org.br

Associação Comunitária do Conjunto Sítio Estrela 
(ACSEM) - Messejana
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1997

• Contatos: Telefone: (85) 98560-6022; E-mail: amsitioestrela@gmail.com

Associação para o Entretenimento Comunitário
• Cidade: Ubajara

• Ano de fundação: 2006

• Contatos: Telefone: (88) 99710-7490;     
E-mail: ronildonascimento93@gmail.com
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Fundação Projeto Diferente
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1989

• Prêmios e Reconhecimento: Utilidade pública

• Contatos: Telefone: (85) 3224-8831; Instagram: @fprojetodiferente

Instituto Raízes da Terra
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2007

• Contatos: E-mail: irt@institutoraizesdaterra.org.br

Associação Comunitária do Bairro de Santa Luzia
• Cidade: Guaraciaba do Norte

• Ano de fundação:2004

• Prêmios e Reconhecimento: Título de Utilidade Pública Estadual

• Contatos: Telefone: (88) 99675-8996

Amicro Jardim América/Damas
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2022

• Contatos: Telefone: (85) 99165-0110

Ame Itaoca
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2022

• Contatos: Telefone: (85) 99925-0098  



108

Associação Cultural Vitória
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2004

• Contatos: Telefone: (85) 98601-1780

Omoloko Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: Site: www.omoloko.com.br; Instagram: @omolokoceara;  
Facebook @Omoloko

Associação Comunitária de Forquilha (ACOLHA)
• Cidade: Forquilha

• Ano de fundação: 1987

• Contatos: E-mail: acolha.forquilha2021@outlook.com

Associação Comunitária dos Bairros Ellery e Monte 
Castelo
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1986

• Contatos: Telefone: (85) 98123-5088; Email: associacaoacem@gmail.com

Instituto Despertar da Cidadania
• Cidade: Irauçuba

• Ano de fundação: 2014

• Prêmios e Reconhecimento: Monção em Buenos Aires (Argentina)

• Contatos: Telefone: (85) 99123-3257; E-mail: abraaovmp@gmail.com; 
Facebook: IDcidadania
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Associação Comunitária dos Moradores Vila 
Planalto 07
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2001

• Contatos: Não informado

Central de Movimentos Populares (CMP)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: Telefone: (85) 98832-2855; E-mail: cmpcearaemluta@gmail.com

AME Abreulândia
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2020

• Contatos: Telefone: (85) 99773-1577

Projeto de Desenvolvimento Comunitário do 
Conjunto Ceará (PRODECOM)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1987

• Prêmios e Reconhecimento: Utilidade pública

• Contatos: E-mail: prodecom@prodecom.com.br
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Maloka Ancestralidades Maracanauense
• Cidade: Maracanaú

• Ano de fundação: 2021

• Contatos: Facebook: Maloka Ancestralidades Maracanause;   
Instagram: @virginia_rmos

Associação Nacional de História-Secção Ceará 
(ANPUH-CE)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1971

• Contatos: E-mail: anpuhceara@gmail.com

Associação dos Amigos no Combate à Exclusão 
Social
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1999

• Prêmios e Reconhecimento: Itaú Social

• Contatos: Telefone: (85) 98707-8846

Juntos Somos Mais Fortes Política Comunitária
• Cidade: Aracati

• Ano de fundação: 2022

• Contatos: Telefone: (88) 99919-1434

Instituto de Capacitação para Vida (ICV)
• Cidade: Caucaia

• Ano de fundação: 2001

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio de Cultura do Ministério da Cultura, 
com o Filme A Escola que Exclui

• Contatos: Telefone: (85) 9989570207; Email: icv.caucaia@gmail.com
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Sobre Nós
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2021

• Contatos: Telefone: (85) 99819-5131; Instagram: @sobrenos_ce;   
E-mail: sobrenosce@gmail.com

Associação Comunitária dos Cardeais (ACC)
• Cidade: Jaguaruana

• Ano de fundação: 1989

• Contatos: Telefone: (88) 99355-8722; E-mail: bairrocardeais@gmail.com; 
Facebook: Bairro cardeais; Instagram: @accdoscardeais

Movimento Multidão
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2017

• Contatos: E-mail: somosmultidaoceara@gmail.com;    
Instagram: @somosmultidao

Associação Projeto Paz e União
• Cidade: Limoeiro do Norte

• Ano de fundação: 1986

• Contatos: E-mail: appu3390@hotmail.com; Telefone: (88) 99925-0074; 
(88) 99695-8499

Instituto Nordeste Cidadania (INEC)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1996

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Mandacaru pelo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS)

• Contatos: Telefone: 3209-9200; E-mail: inec@inec.org.br;    
Instagram: @instittuto_inec; Site: linkedin.com/inecfeitodegente
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Associação dos Moradores do Conjunto Novo 
Mondubim (AMCNM)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1984

• Contatos: Telefone: (85) 3214-3100; Instagram: @associacaonovomondubim

Movimento Nacional ODS Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2016

• Contatos: Telefone: (85) 98894-2620; E-mail: ce@movimentoods.org.br; 
Site: ce.movimentoods.org.br

Associação Voar
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2015

• Prêmios e Reconhecimento: Selo A Instituto Doar - Gestão e Transparência

• Contatos: E-mail: contato@associacaovoar.org;     
Telefone: (85) 99106-4788; Site: associacaovoar.org.br

Centro de Desenvolvimento Semear
• Cidade: Tauá

• Ano de fundação: 2021

• Contatos: E-mail: centrosemearbr231@gmail.com

Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição
• Cidade: Meruoca

• Ano de fundação: 1996

• Contatos: Telefone: (88) 99810-8913
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Associação para o Desenvolvimento dos Municípios 
do Ceará (APDMCE)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1986

• Prêmios e Reconhecimento: COMENDAS

• Contatos: Telefone: (88) 99835-0200

Associação Regional da Caridade de São Vicente de 
Paulo do Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1888

• Contatos: E-mail: aicsvpaulo@gmail.com; Telefone: (85) 3226-0232

Instituto Maria da Hora
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1971

• Prêmios e Reconhecimento: Certifi cado de Boas Práticas Sociais

• Contatos: Telefone: (85) 30456955;      
E-mail: institutomariadahora@yahoo.com.br;     
Instagram: @institutomariadahora; Facebook: Instituto Maria da Hora

Instituto SOS Periferia
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2007

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Auê do Amor

• Contatos: Telefone: (85) 99635-7677;       
E-mail: contato.sos.periferia@gmail.com

União Estadual dos Estudantes do Ceará Livre
• Cidade: Fortaleza

• Ano de Fundação: 2019

• Contatos: Telefone: (85) 99183-7680; E-mail: yaralarissap.cruz@gmail.com
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Instituto de Ativismo Comunitário – Rede Mobilize
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2020

• Contatos: Telefone: (85) 98112-0119;      
E-mail: coordenacao.redemobilize@gmail.com

Instituto Francisco de Assis (IFA)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: Telefone: (85) 99630-1336; E-mail: ifa_ong@gmail.com;  
Instagram: @ifa_ong

Projeto Travessia (PROJETRA)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2015

• Contatos: Telefone: (85) 99730-2464; Instagram: @projetra;  
E-mail: projetotravessiaprojetra@gmail.com;

Confederação Nacional das Associações de 
Moradores (CONAM)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1982

• Contatos: Telefone: (85) 99636-3668; E-mail: drumondnagyla@gmail.com

Associação do Bem-estar Social do Ceará (ABEMCE)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1998

• Prêmios e Reconhecimento: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

• Contatos: Telefone: (85) 3484-9708; E-mail: abemce@yahoo.com.br
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Associação Unidos para o Progresso
• Cidade: Limoeiro do Norte

• Ano de fundação: 1995

• Prêmios e Reconhecimento: Recebido pela Câmara Municipal de  Limo-
eiro do Norte-CE, moção honrosa pelo trabalho social desenvolvido 
pela Associação

• Contatos: Telefone: (88) 999250003; Site: unidosparaoprogresso.org.br

Movimento das Associações Comunitárias
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2020

• Contatos: Telefone: (85) 99163-2893; E-mail: iatesinstituto@gmail.com

Federação de Entidades de Bairros e Favelas de 
Fortaleza
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1982

• Contatos: Telefone: (85) 98752-2133; E-mail: federacao.fbff @gmail.com

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Floresta (ACFLOR)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2004

• Contatos: Telefone: (85) 99436-3043
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Federação das Associações Comunitárias 
de Tabuleiro do Norte (FACOTAN)
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 2008

• Contatos: Telefone: (88) 2146-2859

Associação Pecém Eu te Amo
• Cidade: São Gonçalo do Amarante

• Ano de fundação: 1998

• Prêmios e Reconhecimento: Utilidade pública

• Contatos: Instagram: @pecemeuteamo; E-mail: pecemteamo@gmail.com; 
Telefone: (85) 99211-6593; (85) 99422-2339

Associação Comunitária do Juazeiro
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1996

• Contatos: Telefone: (88) 99961-9615

União dos Moradores do Jardim Iracema (UMJIR)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1983

• Contatos: Instagram: @_umjir; Facebook: UMJIR - União dos Moradores 
do Jardim Iracema

Associação Comunitária Cecilia Raulino
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1984

• Contatos: Telefone: (88) 99801-7574
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Associação Comunitária do Alto dos Bezerros
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1996

• Contatos: Telefone: (88) 99769-2224

Associação Comunitária de Baixa do Juazeiro
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 2004

• Contatos: Telefone: (88) 99741-0742

Associação Comunitária Gerardo Conrado da Silva
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 2013

• Contatos: Telefone: (88) 99916-1890

Associação Comunitária Raimundo Campelo de 
Souza
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 2005

• Contatos: Telefone: (88) 99695-0292

Associação Comunitária Nossa Senhora das Candeias
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 2004

• Contatos: Telefone: (88) 99911-7902
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Associação Comunitária de Lagoa do Peixe
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1995

• Contatos: Telefone: (88) 99325-2013

Associação Comunitária de Pedra Preta
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1996

• Contatos: Telefone: (88) 98186-9500

Associação Comunitária de Sussuarana
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1996

• Contatos: Telefone: (88) 99973-5576

Associação de Moradores de Lagoinha
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1993

• Contatos: Telefone: (88) 99902-1597

Associação Comunitária de Tapuio
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1995

• Contatos: Telefone: (88) 99993-9374

Associação de Moradores do Distrito de Olho d’Água 
da Bica
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1993

• Contatos: Telefone: (88) 98131-9251
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Associação Comunitária de Tapera
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1997

• Contatos: Telefone: (88) 99903-6942

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Bom Futuro
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 2014

• Contatos: Telefone: (88) 99932-2630

Associação dos Moradores de Lagoa Grande II
• Cidade: Tabuleiro do Norte

• Ano de fundação: 1999

• Contatos: Telefone: (88) 98131-9251

Associação dos Moradores do Bom Jardim
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1980

• Prêmios e Reconhecimento: Placa de atendimento exitoso no campo da 
moradia

• Contatos: Telefone: (85) 99335-0353

Instituto Moreira de Sousa
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1972

• Contatos: Telefone: (85) 3299-1089
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União dos Moradores do Bairro do Canindezinho
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1988

• Prêmios e Reconhecimento: Gentileza Urbana da Associação dos Arquitetos

• Contatos: Telefone: (85) 98862-5200

Instituto Terra do Sol
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2021

• Contatos: Telefone: (85) 99609-8032; E-mail: institutoterradosol@gmail.com; 
Instagram: @institutoterradosol/ 

Alium Resistência
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2019

• Contatos: Telefone: (85) 98736-5515; Instagram: @aliumresistência

Associação Santo Dias
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1997

• Prêmios e Reconhecimento: Reconhecimento da Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará

• Contatos: Telefone: (85) 98701-7836; (85) 98776-4051;   
E-mail: a.santodias@gmail.com

Projeto Aprendendo em Movimento
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2017

• Contatos: E-mail: moacir.ejp@gmail.com
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Associação dos Mestres, Mestras, Historiadores, 
Pesquisadores e Amantes da Capoeira no Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2005

• Contatos: E-mail: mestregerson@yahoo.com.br;     
Telefone: (85) 99954-8989

Associação dos Celíacos do Brasil (ACELBRA)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2006

• Contatos: Telefone: (85) 98216-8363; E-mail: acelbracearense@gmail.com; 
Instagram: @acelbradoceara

Instituto de Formação José Napoleão (IFJN)
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2020

• Contatos: Telefone: (85) 99689-0909; E-mail: ifjosenapoleao@gmail.com

Grupo Espírita Casa da Sopa
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 1985

• Contatos: E-mail: contato@casadasopa.org.br;     
Instagram:@grupoespíritacasadasopa
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Associação Serviço Voluntário ao
 Irmão de Rua/Pastoral do Povo da Rua
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2004

• Prêmios e Reconhecimento: Prêmio Direitos Humanos pela Assembleia 
Legislativa

• Contatos: Telefone: (85) 3388-8706; (85) 98555-6008

Associação Comunitária
• Cidade: Quixeramobim

• Ano de fundação: 1993

• Contatos: Telefone: (88) 98143-3929

Fórum de Rua do Ceará
• Cidade: Fortaleza

• Ano de fundação: 2007

• Contatos: E-mail: forumruafortaleza@gmail.com; Telefone: (85) 999220563

Instituto Social para o Desenvolvimento de 
Potencialidades
• Cidade: Maracanaú

• Ano de fundação: 2012

• Prêmios e Reconhecimento: Título de Utilidade Pública

• Contatos: Instagram: @idepsocial; E-mail: idepsocial@gmail.com;  
Telefone: 3015-3641
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CONTATOS DA 
ASEMOV/

CASA CIVIL

A Assessoria Especial de Acolhimento 
aos Movimentos Sociais do Ceará (ASEMOV/
Casa Civil) se comunica pelos seguintes 
canais:

   E-mail: asemov@casacivil.ce.gov.br

   Telefone: (85) 3466-4869

   WhatsAap: (85) 98513-6305
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