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Eu quero ver 

Eu quero ver acontecer 

Um sonho bom 

Um sonho de muitos 

acontecer! 
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A construção e viabilização de uma 

visão de futuro coletiva da 

Bacia do Goitá é um desafio de 

suma relevância para o 

desenvolvimento da Microrregião. 

E para que possa ser superado, é 

necessário um esforço conjunto do 

Setor Privado, da Sociedade Civil e 

do Poder Público.  

 

A Aliança com o Adolescente, na 

figura do SERTA (EP), se propõe a 

ser a precursora deste movimento 

de mudança e para isso 

desenvolveu o Plano de 

Mobilização Social aqui descrito. 

 

Este documento contém os 

resultados esperados até 2004 do 

processo de mobilização em torno 

da construção de uma visão de 

futuro coletiva da Bacia do Goitá. 

 

Além disso, este Plano define 

também as estratégias de 

comunicação do processo de 

Mobilização e traça as principais 

ações para o primeiro semestre de 

atividades. 
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• SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. IMAGINÁRIO CONVOCANTE 

Promover o desenvolvimento local, integrado e sustentável com 
a viabilização de uma nova geração de adolescentes 
protagonistas 
 
 
 
3.2. IDÉIA-FORÇA 

Construir e viabilizar uma visão de futuro coletiva da 
Bacia do Goitá 
 
 
 
 
 
 
A Zona da Mata Pernambucana, onde se insere a Bacia do Goitá, é daquelas regiões 
nordestinas que viu a irradiante Mata Atlântica nativa dar lugar aos extensos latifúndios 
canavieiros no período colonial. 
 
Com os latifúndios, vieram também os negros, trazidos da África a partir de 1532, para 
trabalhar como escravos nos engenhos. E com o fim da escravidão, a região viu surgir os 
bóias-frias, que no período da safra buscam trabalho de usina em usina e na entressafra 
dependem de bicos para sobreviver.1 
 
Para o Prof. Antonio Carlos Gomes da Costa, “a dimensão da vida na qual estamos 
inseridos de forma mais radical e imediata é o aqui e agora. É pelo aqui e agora que nos 
situamos no mundo”.  
 
No contexto da Bacia do Goitá, esta é uma afirmação bastante pertinente. Mais do que 
uma circunstância histórica, exclusiva aos bóias-frias, a luta cotidiana pela sobrevivência é 
a realidade para uma parcela considerável da população da microrregião. 
 
No Sertão e Agreste pernambucanos, a realidade climática exige a produção de alimentos 
e o acúmulo de água durante o inverno. Por isso, as pessoas acabam planejando o inverno 
com o universo temporal do verão. Mesmo que esse plano não vá além de 12 meses, no 
Litoral e na Zona da Mata nem isso acontece. 
 

                                                 
1 MOURA, Diógenes. Maracatu, o milagre dos canaviais. Reportagem publicada na revista Caminhos da Terra. Maio de 
1999. 

PRODUTOR SOCIAL  

2. 

PROPÓSITOS DA MOBILIZAÇÂO  

3. 

JUSTIFICATIVA  

4. 
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O imediatismo é um fator culturalmente intrínseco ao modo de vida da grande maioria das 
pessoas na Bacia do Goitá. Imediatismo este que não se reflete somente na luta pela 
sobrevivência das camadas mais pobres da sociedade civil, mas diz respeito também à 
postura das mais abastadas, da classe política e até do empresariado. 
 
O produtor rural tem dificuldade em pensar a sua propriedade para os próximos 5, 10, 15 
anos. Vive em função do imediato, da sobrevivência da família. O gestor público tem 
dificuldade de pensar além do seu mandato. O educador tem dificuldade de pensar a 
escola do futuro. O jovem está centrado em conseguir um emprego ou trabalho e concluir 
seu curso. 
 
Uma vez que a proposta da Aliança é gerar uma tendência irreversível de desenvolvimento 
local, integrado e sustentável na Bacia do Goitá, este é um problema que não pode ser 
negligenciado. O direito das gerações futuras, novidade na linguagem jurídica tradicional, 
é uma exigência do DLIS. A sustentabilidade do planeta, novidade na linguagem 
econômica tradicional, é também uma exigência do DLIS. As Políticas Públicas, que 
precisam ser implantadas para o alcance do desenvolvimento, não podem prescindir de 
visão de longo prazo, não podem restringir-se a mandatos. 
 
Além disso, a prova de fogo da Aliança não é a tendência ao desenvolvimento, pois essa 
pode retroceder. A grande dificuldade está em tornar a tendência irreversível. O período em 
que os instituidores estarão presentes na microrregião é reduzido. E sua saída coincide com 
a mudança de mandato eleitoral municipal, trazendo riscos aos projetos que são 
desenvolvidos com contrapartidas das prefeituras.  
 
Por tudo isso, não há desenvolvimento se as pessoas não forem capazes de construir uma 
visão de futuro e perseguí-la ao longo do tempo. 
 
O próprio Prof. Antonio Carlos adverte que “o imediatismo é um insaciável devorador de 
horizontes. Para não nos encerrarmos nele como numa prisão é necessário abrirmo-nos 
para o sonho, para o querer-ser, para o projeto. O projeto vem do querer-ser, vem do 
sonho”.  
 
É em função da ausência deste querer-ser, deste olhar de longo prazo para a microrregião 
(e considerando a sua importância para a promoção do desenvolvimento local) que a 
Aliança, na figura do SERTA, se propõe a desenvolver um processo de Mobilização Social 
que possa comprometer as pessoas na construção e viabilização de uma visão de futuro 
coletiva da Bacia do Goitá. 
 
A carência de pensar o futuro, de antever as potencialidades de uma microrregião, de um 
povo e dos jovens, é co-responsável pela estagnação social, política e econômica. As 
pessoas e os grupos não pensam o seu futuro: tem o futuro pensado pelos outros. Isso 
equivale a um problema social grave, cuja solução a Aliança e o SERTA se propõem 
resolver. É nesse sentido, que o SERTA entende como Idéia-Força a construção de uma 
Visão de Futuro, como entenderia a solução da fragilidade na saúde, na educação ou na 
economia. 
 
Ao fazer com que a sociedade local tenha uma imagem clara daquilo a ser alcançado, 
construída em conjunto, o processo de Mobilização estará produzindo um resultado de tipo 
irreversível. Fazendo uma analogia à frase de Cristovam Buarque: “Mais difícil do que botar 
o povo na rua é levar ele de volta pra casa”, poderíamos dizer que “Mais difícil do que 
fazer o povo sonhar é fazer com que ele volte a pensar pequeno”. 
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Portanto, se conseguir comprometer os atores locais com a Idéia-Força, a Aliança poderá 
sair da microrregião em 2004 com a certeza de que seu esforço não foi em vão e de que o 
processo de mudança iniciado não vai retroceder. Diante do sonho e da visão de futuro, “o 
impulso vital para a realização do nosso querer-ser é tão grande, que nos dispomos a 
enfrentar os encargos e as dificuldades para realizar o projeto de sua construção”.2 
 
 
CONSIDERAÇÕES: 
 
Ao contrário do que possa parecer, pautar o processo de Mobilização da Bacia do Goitá 
em torno da visão de futuro não significa dissociá-lo da realidade, dando-lhe uma 
dimensão meramente especulativa. 
 
“A visão não consiste em adivinhar o futuro, mas em criar o futuro atuando no presente”.3 

Trata-se de criar uma imagem coerente e inspiradora, capaz de mobilizar a atenção e os 
esforços concretos de todos. 
 
Portanto, como poderá se notar ao longo deste documento, a Mobilização em torno da 
visão de futuro não desconsidera a importância das ações e iniciativas de curto prazo, mas 
procura contextualizá-las num olhar de médio e longo prazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 COSTA, Antonio Carlos Gomes da. “Encontros e Travessias – o adolescente diante de si mesmo e do mundo”. Instituto 
Ayrton Senna, 2001. 
3 COLLINS E PORRAS, artigo “Propósito, missão e visão”, no livro O novo paradigma dos negócios. Ed. Cultrix, 1993. 
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2002 2003 2004 
 
• Ter promovido o 

alinhamento e o 
comprometimento da 
equipe do SERTA em 
relação à Idéia-Força e 
ao processo de 
Mobilização. 

 
• Ter gerado nos atores 

locais, em especial o 
Poder Público e 
aqueles diretamente 
envolvidos com a 
Aliança, uma 
predisposição positiva 
para a construção de 
uma visão de futuro 
coletiva sobre seus 
municípios.  

 
• Ter iniciado o processo 

de diagnóstico coletivo 
sobre os municípios da 
microrregião. 

 
• Ter consolidado o 

processo de 
diagnóstico coletivo 
sobre os municípios da 
microrregião. 

 
• Ter construído uma 

visão de futuro coletiva 
sobre os próximos 10 
anos da microrregião. 

 
• Ter elaborado, com a 

efetiva participação de 
todos os setores 
sociais, as diretrizes, 
metas e ações dos 
Planos de 
Desenvolvimento dos 
municípios da Bacia do 
Goitá. 

 
• Ter ampliado o 

compromisso com a 
construção e a 
viabilização da visão de 
futuro para além dos 
atores diretamente 
envolvidos com a 
Aliança. 

 

 
• Ter gerado o 

compromisso e a 
articulação efetiva dos 
atores locais em torno 
da viabilização da 
visão de futuro e do 
processo de DLIS da 
Bacia do Goitá. 

 
• Ter promovido a co-

responsabilidade dos 
gestores municipais 
eleitos com a 
implementação dos 
Planos Municipais de 
Desenvolvimento 
construídos 
coletivamente. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

5. 
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FASE 01: CONVOCAÇÃO E DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 
A primeira fase do processo de Mobilização consiste em convocar e compartilhar com os 
atores locais a intenção de construir uma visão de futuro sobre a Bacia do Goitá.  
Note-se que o simples fato da Aliança estar acontecendo na microrregião é um sinal de 
abertura a este desafio, uma vez que no processo de seleção das microrregiões, um dos 
fatores decisivos foi a vontade e o comprometimento dos governantes, do empresariado e 
da sociedade em participar da construção de um destino comum. 
A partir da convocação e da ratificação deste compromisso, segue-se o processo de 
diagnóstico, que passa pela: 
 
a) Definição dos eixos temáticos 
Definir junto com os atores locais os problemas sociais mais relevantes da microrregião, 
que serão os eixos em torno do qual será construída a visão de futuro da Bacia do Goitá. 
 
b) Formação de grupos de trabalho 
Grupos compostos por técnicos especialistas em cada tema e representantes de todos os 
setores sociais da microrregião. A participação dos adolescentes nestes grupos será 
estimulada e garantida. Ao longo do processo de mobilização esses grupos mantém-se 
abertos e são os responsáveis por, entre outras coisas: 
• Conduzir e organizar as discussões e debates em torno dos eixos temáticos 
• Criar mecanismos para a participação da população no trabalho 
• Sistematizar as contribuições e conclusões que forem sendo construídas 
    
c) Compreensão do passado 
Para que possamos lançar nossos olhos na direção do futuro e enxergar além dos limites do 
presente, é preciso começar compreendendo o passado.4 Assim, a primeira iniciativa dos 
grupos de trabalho será levantar informações acerca da história dos municípios e da 
microrregião. 
 
d) Conhecimento do Presente 
Segue-se o diagnóstico propriamente dito, com o levantamento de informações sobre cada 
eixo temático. É importante destacar que já existem diagnósticos realizados e que, por 
muitas vezes, o trabalho dos grupos vai ser identificá-los para socializar seu conteúdo e 
suas conclusões. 
 
e) Pré-Conferências 
04 Pré-Conferências municipais e 01 microrregional darão conta de socializar os resultados 
obtidos pelos grupos de trabalho, ratificando os diagnósticos e preparando-os para a 
utilização no processo de planejamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Prefeitura de Santo André 

FASES DA MOBILIZAÇÃO  

6. 
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FASE 02: PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO5 
 
a) Projeção do Futuro Desejado 
A partir dos diagnósticos construídos na primeira fase, os grupos de trabalho darão 
prosseguimento à construção da visão de futuro da Bacia do Goitá, concentrando-se agora 
na projeção do futuro desejado.  
Ao longo do processo de consolidação da visão de futuro, a atuação dos grupos de 
trabalho, assim como na primeira fase, sempre estará aberta e vinculada à participação da 
comunidade. 
 
b) Elaboração dos Planos Municipais de Desenvolvimento 
A projeção do Futuro Desejado, construída coletivamente, será traduzida concretamente em 
diretrizes, metas e ações de curto, médio e longo prazo, que coloquem a microrregião no 
rumo do desenvolvimento local, integrado e sustentável. Na prática, trata-se da elaboração 
de Planos Municipais de Desenvolvimento, para os próximos 10 anos.    
 
c) Conferências 
Previstas para o segundo semestre de 2003 (portanto, antes das eleições, de forma a evitar 
mal entendidos e distorções), as Conferências (04 Municipais e 01 Microrregional) 
consolidam e legitimam os Planos Municipais. Essas Conferências serão um marco, em 
vários sentidos: 
 

• Marco de referência, servindo como farol, como porto e desaguadouro das 
iniciativas inspiradas pelo processo de mobilização; 

• Marco de consolidação, legitimando e fortalecendo todo o processo de articulação 
que virá se desenrolando em torno da Idéia-Força desde o ano anterior. 

• Marco de passagem, ressaltando o compromisso da sociedade local com o DLIS e 
preparando a saída dos Instituidores da Aliança da microrregião. 

 
Em suma, mais do que meros eventos, as Conferências são o ponto para o qual todo o 
processo de convocação, diagnóstico e planejamento convergirão. E a partir delas, o 
processo se irradia novamente, em cada município, na fase de implantação e legitimação 
da visão de futuro construída coletivamente. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 O processo de Planejamento Participativo proposto pelo SERTA se aproxima muito de experiências como a de Santo André 
em São Paulo (que vem desenvolvendo o projeto “Cidade Futuro”), Vancouver (Canadá), Sesto San Giovanni (Itália) e Roterdã 
(Holanda), que atestam a viabilidade e a riqueza deste tipo de iniciativa. 

Conferências 
2003 

FASE 01 
Convocação e Diagnóstico Participativo 

FASE 03 
Legitimação e Execução 

FASE 02 
Planejamento Participativo 
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FASE 03: LEGITIMAÇÃO E EXECUÇÃO 
 
A terceira fase do processo de Mobilização coincide com um ano eleitoral. Neste momento, 
cada partido político, cada candidato, teria um Plano Municipal de Desenvolvimento, 
construído com os mais diversos segmentos da sociedade e dos poderes públicos, com as 
diretrizes, as metas e as ações propostas para o futuro da Bacia do Goitá.  
 
Depois de uma mobilização dessa natureza, nenhum candidato vai ignorar os Planos, sob 
pena de arriscar-se a ser rejeitado pelos eleitores. As suas campanhas serão baseadas nos 
debates com os atores locais sobre como pensam desenvolver o Plano de Desenvolvimento 
do município. 
 
A legitimação de todo o processo de mobilização se materializa no compromisso dos 
candidatos e na valorização dos Planos, produto da participação ativa das pessoas nos dois 
anos anteriores. 
 
Além da legitimação, inicia-se também a organização da sociedade para a implantação 
das ações previstas. Os grupos de trabalho começam a assumir outras atribuições, 
consolidando a visão de futuro, mas, principalmente, dando os primeiros passos na sua 
direção. 
    
    
 
6.1. CRONOGRAMA DAS FASES 
 
 2002 2003 2004 

FASES 
 

2º SEM 
1º SEM 

2º 
SEM 

1º 
SEM 

2º 
SEM 

01 > Convocação e Diagnóstico Participativo      

02 > Planejamento Participativo      

03 > Legitimação e Execução      
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7.1. REDE DE REEDITORES 

TOTAL: 9.396 reeditores 

 

CATEGORIAS DE REEDITORES 

COMPREENSÕES E DECISÕES A SEREM MOBILIZADAS 

(O que estes reeditores podem fazer, no seu campo de atuação, 
para contribuir com a construção e viabilização de uma visão de 

futuro coletiva da Bacia do Goitá?) 

1. ADOLESCENTES 
Participantes da Aliança, 
Líderes comunitários, 
Membros de Agremiações estudantis, 
Jovens evangélicos. 
 

Estimativa:::: 7.130 reeditores 

a) Buscar conhecer a história e a realidade da sua comunidade e 
do seu município 

b) Participar dos grupos de trabalho em seu município 

c) Promover e participar de atividades, encontros e reuniões que 
visem à mobilização da sociedade local para a reflexão e 
decisão sobre o futuro da microrregião 

2. ADULTOS QUE ATUAM 
ATRAVÉS DO PODER PÚBLICO 
Gestores, 
Técnicos, 
Legisladores, 
Secretários, 
Conselheiros Municipais, 
Autoridades Locais, 
Diretores e Professores da Rede Pública 
 
Estimativa:::: 656 reeditores 

a) Criar mecanismos de participação da Sociedade Civil e do Setor 
Privado nas decisões públicas que digam respeito ao futuro e ao 
desenvolvimento da Bacia do Goitá 

b) Disponibilizar dados e informações que contribuam para 
aprofundar o conhecimento das pessoas sobre a realidade da 
microrregião 

c) Promover e participar de atividades, encontros e reuniões que 
visem à mobilização da sociedade local para a reflexão e 
decisão sobre o futuro da microrregião 

d) Participar dos grupos de trabalho em seu município 

3. ADULTOS QUE ATUAM 
ATRAVÉS DA SOCIEDADE CIVIL 

Pais de família, 
Líderes comunitários e religiosos, 
Representantes de organizações e 
associações, 
Diretores e Professores da Rede Privada, 
Sindicalistas, 
Diretores de Cooperativas, 
Conselheiros Municipais 
Artistas e artesãos, 
Times de futebol. 
 
Estimativa:::: 430 reeditores 

a) Acompanhar, exercer influência e sugerir decisões ao Poder 
Público que digam respeito ao futuro e ao desenvolvimento da 
Bacia do Goitá 

b) Promover e participar de atividades, encontros e reuniões que 
visem à mobilização da sociedade local para a reflexão e 
decisão sobre o futuro da microrregião 

c) Participar dos grupos de trabalho em seu município 

4. ADULTOS QUE ATUAM 
ATRAVÉS DO SETOR PRIVADO 
Empresários, 
Comerciantes, 
Produtores, 
Gerentes de Banco, 
Jornalistas. 
 
Estimativa:::: 1.130 reeditores 

a) Acompanhar, exercer influência e sugerir decisões ao Poder 
Público que digam respeito ao futuro e ao desenvolvimento da 
Bacia do Goitá 

b) Promover e participar de atividades, encontros e reuniões que 
visem à mobilização da sociedade local para a reflexão e 
decisão sobre o futuro da microrregião 

c) Participar dos grupos de trabalho em seu município 

5. ADULTOS QUE ATUAM 
ATRAVÉS DA ALIANÇA 
Empresário-Parceiro, 
Líderes de CR, 
Educadores. 
 
Estimativa:::: 50 reeditores 

a) Promover e participar de atividades, encontros e reuniões que 
visem à mobilização da sociedade local para a reflexão e 
decisão sobre o futuro da microrregião 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO  

7. 
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 Reeditores (até 2004) 

 
Beneficiários 

diretos da Aliança 
Outros 

reeditores 
TOTAL 

Adolescentes 960 6.170 7.130 
Poder Público 620 36 656 
Setor Privado 400 30 430 
Sociedade Civil 530 600 1.130 
Aliança 50 - 50 
TOTAL: 2.560 6.836 9.396 
    
População da Bacia do Goitá 89.644 
 
 
 
 
7.2. SISTEMA DE COLETIVIZAÇÃO 
 

CANAIS E INSTRUMENTOS A 
SEREM PRIORIZADOS 

JUSTIFICATIVA 

1. INTERPESSOALIDADE E 
EVENTOS 
 
Reuniões, Encontros, Seminários, 
Assembléias, Pré-Conferências, 
Conferências. 

> Todo o processo de construção da visão de futuro da Bacia do 
Goitá estará muito pautado neste tipo de abordagem comunicativa. 
Além das iniciativas dos grupos de trabalho, o SERTA, enquanto 
produtor social, deve promover vários eventos. As Conferências, já 
abordadas anteriormente, se destacam entre as ações de 
coletivização previstas ao longo do processo de mobilização. 

2. ARTE E CULTURA POPULAR 
 
Mamulengo, 
Grupos musicais e folclóricos 
Exposição de artistas plásticos, 
Performances, 
Literatura local, 
Peças de teatro, 
Festas populares.    

> O Estado de Pernambuco como um todo, e a microrregião da 
Bacia do Goitá em particular, preservam e cultivam manifestações 
folclóricas e populares muito legítimas e tradicionais. O Mamulengo, 
por exemplo, é um legado folclórico bastante reconhecido na 
região, e muito utilizado para a divulgação e comunicação. Em 
função do seu reconhecimento e da sua legitimidade, no processo 
de mobilização, a arte e a cultura popular pernambucana estarão 
associadas aos eventos ou mesmo serão utilizadas independente 
deles para coletivizar a Idéia-Força. 

C
om

un
ic
aç
ão

 d
ire

ta
 

3. COMUNICAÇÃO DIRIGIDA, 
EM ESPECIAL A IMPRESSA 
 
Panfletos, cartazes, adesivos, 
folhetos, banners, faixas, 
camisetas, entre outros. 

> Usados em combinação com a comunicação interpessoal e os 
eventos, a comunicação dirigida, em particular a impressa, reforça 
e registra os sentidos que vão sendo construídos ao longo do 
processo de mobilização. 

C
om

un
ic
aç
ão

 d
e 
M
as
sa
 4. MÍDIA IMPRESSA E 

RADIOFÔNICA 
 
Rádios 
Vitória de Santo Antão 
Limoeiro 
Feira Nova e Glória do Goitá 
(rádios comunitárias em fase de 
implantação) 
Carros de propaganda 
Jornal (Glória do Goitá) 

> O rádio é um meio de comunicação com forte potencial na Bacia 
do Goitá. Prova disso é que duas rádios comunitárias (em Feira 
Nova e Glória do Goitá) estão em fase de implantação. (OBS: 
Atualmente, no entanto, as rádios com maior penetração e cobertura 
são de fora da microrregião, transmitindo de Vitória de Santo Antão e 
Limoeiro). 
 
> Os carros de propaganda são facilmente contratados e estão 
bastante difundidos em todos os municípios da microrregião. 
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7.3. ÊNFASE DA COMUNICAÇÃO 
 
Canais e Instrumentos 2002 2003 2004 
Interpessoalidade e Eventos Muita Muita Muita 
Arte e Cultura Popular Muita Muita Muita 
Comunicação Dirigida, em especial a impressa Média Média Média 
Mídia impressa e radiofônica Pouca Média Média 
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 
O processo de comunicação da Mobilização na Bacia do Goitá deverá ter como eixo 
sustentador a interpessoalidade, os eventos e a arte e cultura popular, esta última bastante 
relevante na microrregião.  
Ao contrário do que possa parecer, no entanto, esta decisão não minimiza o potencial e a 
importância da comunicação dirigida e de massa. Na verdade, ela é reflexo de uma 
limitação local. A Bacia do Goitá possui uma infra-estrutura de comunicação frágil. Há 
poucos veículos locais (impressos ou radiofônicos) e fornecedores gráficos (em geral eles 
estão fora da microrregião). Daí a ênfase nos outros canais e instrumentos.
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8.1. RESULTADOS ESPERADOS 2002 / 2003 
 
• Ter promovido o alinhamento e o comprometimento da equipe do SERTA em relação à 

Idéia-Força e ao processo de Mobilização. 
 
• Ter gerado nos atores locais, em especial o Poder Público e aqueles diretamente 

envolvidos com a Aliança, uma predisposição positiva para a construção de uma visão 
de futuro coletiva sobre seus municípios.  

 
• Ter iniciado o processo de diagnóstico coletivo sobre os municípios da microrregião. 
 
8.2. CRONOGRAMA DE AÇÕES 2002 / 2003 
 

FASE “0” NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI Responsável 

Alinhamento interno         
Alinhar com a equipe a proposta de 
Mobilização Social (processo) e a 
Idéia-Força (conteúdo) 

       
Abdalaziz de Moura 

Mapear as iniciativas de cada CR que 
irão contribuir para o processo de 
Mobilização em torno da Idéia-Força 

       

Cada Líder de CR 

Definir ações não previstas que 
contribuam para potencializar e 
ampliar o processo de Mobilização 

       
Cada Líder de CR 

Contratação e incorporação de 
coordenador para o processo de 
Mobilização 

       
Abdalaziz de Moura 

 
FASE 01 NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI Responsável 

Convocação e Diagnóstico 
Participativo 

       
 

Apresentar e discutir a proposta de 
Mobilização com representantes do 
Poder Público, Setor Privado e da 
Sociedade Civil 

       Abdalaziz de Moura* 

Iniciar convocação, por CR e por 
município, dos atores diretamente 
envolvidos com a Aliança para 
apresentação e discussão da 
proposta de Mobilização 

       Cada Líder de CR 

Lançamento da proposta        Abdalaziz de Moura* 

Definição conjunta dos eixos 
temáticos 

       Abdalaziz de Moura* 

Formação dos grupos de trabalho        Abdalaziz de Moura* 

Investigação participativa do 
passado e do presente 

       Abdalaziz de Moura* 

Seminários temáticos (para 
socialização, consolidação e 
legitimação dos diagnósticos) 

       Abdalaziz de Moura* 

 
(*) Assim que for contratado e integrado à equipe do SERTA, o responsável pelo Plano de Mobilização assume estas 
atividades, inicialmente atribuídas a Moura. 
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