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Obra realizada pelo OP sob fiscalização da comunidade Foto: Daniel Honorato

 A luta por melhorias através do 
envolvimento da população é o 
objetivo do Orçamento Participa-
tivo. Inaugurado pela Constituição 
de 1988, é um direito de todo 
cidadão fazer parte das decisões 
que dizem respeito a sua cidade

Daniel Honorato

Na comunidade Parque Santa-
na, localizada no bairro do Mon-
dubim, a falta de pavimentação, 
iluminação pública, creche, 
transporte e acesso ao posto de 
saúde era um problema que fazia 
parte do cotidiano dos cidadãos. 
Hoje, todos esses empecilhos fo-
ram solucionados por meio da 
mobilização dos próprios mora-
dores. E como eles fizeram isso? 
Através do Orçamento Partici-
pativo (OP).

O programa foi instalado 
na cidade em 2005, no segun-
do ano do primeiro mandato 
da  administração da Prefeita 
Luizianne Lins, com objetivo 
de decidir os destinos do or-
çamento municipal em uma 
ação conjunta com a popu-
lação. É uma ferramenta por 
meio da qual a população 
decide, junto com a Prefeitu-
ra, onde deve ser empregado 
o dinheiro público,  além de 
fiscalizar as ações dessas de-
cisões. “Ele, OP, é um progra-
ma de participação popular”, 
disse Davi Ferreira, 38, Coor-
denador Geral do OP.

Com a implementação do 
programa, criou-se um espaço 
onde a população poderá ser ou-
vida. “O OP é a voz povo”, afirma 
Silvânia Vieira, 43, mobilizadora 
social. Ela acredita que, a par-
tir desse mecanismo popular, 

pode-se contribuir para melho-
rar a realidade da comunidade 
do Parque Santana. “Orçamento 
Participativo dá esse sentimento 
de contribuição para a mudança 
da minha realidade”, acrescenta. 

Mais do que a sensação de 
transformação, o OP oferece 
para  a população uma opor-
tunidade de lutar pelos seus 
direitos, como saneamento 
básico, educação e moradia. 
E concede mais autonomia 
para discutir com o poder 
público sobre os problemas 
da cidade. Pois compartilhar 
decisões e investimentos é a 
maior dádiva do programa. 
“Desamarrou um pouco mais 
a comunidade. Temos liberda-
de para nos organizar e correr 
atrás de nossos direitos”, diz 
Silvânia, pois acredita que os 
cidadãos não podem cobrar 
apenas dos governantes. “As 
mudanças só vão se realizar 
com a conscientização e par-
ticipação popular”.

Participação e mudanças 
Um exemplo dessa mudança 
no Parque Santana é a Casa das 
Orquídeas. As mulheres da co-
munidade sentiam uma neces-
sidade de uma oficina de corte e 
costura, de um lugar para costu-
rar que pudesse ajudar na ren-
da familiar. E, por meio do OP, 
esse espaço foi concretizado. No 
local são produzidos broches, 
chaveiros, bonecas de panos e 
fuxicos. Regina Lúcia, 51, cos-
tureira integrante do grupo de 
32 mulheres que participaram 
do curso de capacitação, contou 
que encontrou dificuldades. “Eu 
fiz o curso. Não aprendi muito 
num mês porque eram muitas 
mulheres e poucas máquinas”. 

A comunidade alcançou ou-
tras conquistas. O acesso ao 
posto de saúde era muito difícil 

devido ao Metrô de Fortaleza 
(Metrofor), pois os moradores 
precisavam atravessar as obras 
para chegar à  Unidade Médi-
ca. Diante dessa dificuldade, a 
população, por meio do progra-
ma, solicitou a criação de uma 
passarela. O pedido foi aceito. 
Para Eliana Ferreira, 38, dona 
de casa, aquela ponte construída 
exclusivamente para o trânsito 
de pedestres, trouxe um alívio 
para a comunidade. “Não pre-
cisamos  mais cavar buracos ou 
fazer  contornos para chegar ao 
posto de saúde”, desabafa.

Outro problema solucionado 
pelo OP foi o de pavimentação, 
que recebe fiscalização da pró-
pria comunidade, pois, segundo 
Silvânia, as obras têm que estar 
de acordo com as exigências da 
mesma.

Cidadania começa na infância
E o OP defende a ideia de que 
para exercer cidadania e lu-
tar por  seus direitos não há 
idade. A ação deve ter início 
na infância. Pensando nis-
so, a administração pública 
da cidade criou um espaço 
exclusivo para determina-
dos segmentos: o OP das 
Crianças e dos Adolescentes 
(OPCA). Nele, crianças e jo-
vens podem participar das 
decisões e priorizar serviços 
e obras para a cidade. Silvâ-
nia ingressou no OP a convi-
te da filha, Mariana Vieira. 
“Quem me levou para o OP 
foi minha filha”.

Todos os fortalezenses entre 6 
e 17 anos, podem participar das 
reuniões ou fóruns do OPCA. É o 
caso de Vladiana Castelo Branco, 
14, estudante que exerce o seu di-
reito de tomar algumas decisões. 
“Por enquanto, tudo no bairro 
vai indo bem. Acho que não está 
faltando nada, não.”

Orçamento Participativo: 
“é a voz do povo”

Como funciona o OP     

O OP tem dois momentos: o primeiro 
é definir que obras e serviços serão 
priorizados pela Prefeitura de Forta-
leza; o segundo, quais representantes 
serão selecionados pela comunidade 
para fiscalizar todo esse processo. 

Esses momentos são chamados 
de ciclos do OP. O primeiro passo é 
a chegada da Prefeitura em  deter-
minada comunidade, que explica o 
funcionamento do programa e a ges-
tão pública. Essa etapa é denominada 
de Reuniões Preparatórias, onde, de 
acordo com o Coordenador Geral do 
OP, Davi Ferreira, o cidadão fica conhe-
cendo como é realizada uma assem-
bleia e quais as datas e  espaços das 
reuniões. Posteriormente, acontece a 
apresentação e votação de propostas 
de obras e serviços para uma deter-
minada comunidade. Essa reunião é 
denominada  Assembleia Eletiva. 

Segundo Ferreira, as propostas 
priorizadas passam por uma avalia-

ção da Prefeitura. “Prioriza-se uma 
proposta que vai para o Governo 
analisar os custos”, explica. Depois, 
a Prefeitura retorna essas propostas 
para a população, nas chamadas 
Assembleias Decisivas. É nesse ciclo 
que os participantes ficam sabendo 
da análise de cada demanda sele-
cionada e vota em uma delas. 

Nessas mesmas reuniões são 
realizadas as eleições dos repre-
sentantes de cada localidade ou 
segmento social que são denomi-
nados de Delegados do OP. Estes 
se reúnem em um fórum a fim 
fiscalizar, acompanhar e divulgar 
o andamento das obras e serviços 
classificados. Um desses delegados 
é Vladiana Castelo Branco, 14. É a 
primeira vez que ela participa do 
OP e ficou responsável por fiscali-
zar a rua onde mora. “Vou começar 
da minha rua. Estão fazendo a pavi-
mentação dela”, conta.

Passarela construída por meio de solicitação dos moradores da área é um exemplo da participação do povo no Orçamento Participativo. Foto: Daniel Honorato

  Preto Zezé, presidente da 
Central Única de Favelas 

(CUFA), conta como 
o rap mudou a 
sua vida. Página 6
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Estar atento é essencial ao arrematar algum produto ou serviço de sites especializados em compras coletivas. Foto: Melyssi Peres

Descontos ofertados são a estratégia de sites voltados para esse tipo de serviço. Foto: Melyssi Peres

Compras coletivas exigem cuidados
 Como qualquer tipo de co-

mércio na Internet, os sites de 
compras coletivas também apre-
sentam os seus riscos. Cuidado e 
atenção ao escolher o endereço 
eletrônico e seus produtos são 
indispensáveis

Ricardo Garcia 

A atração por preços muito abai-
xo do normal oferecidas pelos 
sites de compras virtuais, nesta 
nova modalidade de comércio 
denominada compras coletivas, 
e seu consequente “bombardeio” 
de propagandas na internet, 
vêm fazendo vítimas. Algumas 
pessoas têm se sentido lesadas, 
caindo em golpes virtuais, após 
efetuarem depósitos ou paga-
mentos através do cartão de cré-
dito, sem receber produtos ou 
serviços. E quando recebem, às 
vezes não correspondem ao que 
foi divulgado na propaganda.

Foi o que aconteceu com a 
advogada Lívia Vasconcelos, que 
efetuou uma compra em um site 
que divulgava até 90% de des-
conto em marcas de grife, e aca-
bou não recebendo o pedido. Ela 
solicitou algumas bijuterias que 
estavam em promoção no site, 
que prometeu a entrega em no 
máximo 40 dias, o que causou 
um estranhamento para a advo-
gada. “Achei esquisito um prazo 
de entrega tão longo, quando o 
normal é de 2 a 4 semanas, mas 
paguei mesmo assim e nunca re-
cebi o pedido”, lamenta.

Mesmo enviando vários e-
mails de reclamação sobre o 
atraso da entrega, ela não ob-

teve resposta até que, muito 
tempo depois, o site entrou 
em contato comunicando que 
o produto já não estava mais 
disponível no estoque e que, 
infelizmente, ela não recebe-
ria mais o pedido. “Achei uma 
total falta de respeito. Como 
podem anunciar um produto 
se ele não está mais disponí-
vel? Entrei em contato com a 
administradora do meu car-
tão de crédito para cancelar 
o pagamento. Enfim, foi uma 
experiência muito frustrante”, 
conta Lívia.

Maria Falcão, estudante de 
Jornalismo da Unifor, também 
não teve uma experiência po-
sitiva ao conseguir, através de 
um site de compras coletivas, 

desconto em uma pizzaria da 
Capital. Segundo ela, o gerente 
do local a tratou com certo de-
boche pelo fato de apresentar 
um cupom para ser atendida. 
“As pizzas que chegavam na 
mesa eram sempre de sabo-
res muito simples, enquanto 
as outras mesas tinham todos 
os outros sabores. Porém, nas 
regras da promoção não tinha 
nenhuma especificando os ti-
pos de pizzas diferenciadas”, 
relata Maria. No caso dela, a 
insatisfação ficou mesmo por 
conta do estabelecimento, que, 
segundo ela, não estava pronto 
para atender a esta nova moda-
lidade de consumo. “Acho que 
os estabelecimentos não têm 
uma noção do objetivo dessas 

compras coletivas, que é o de 
atrair novos clientes e conse-
quentemente fidelizá-los. Essa 
fidelização só vem com capaci-
tação desses funcionários para 
prestar um bom atendimento. 
Eu era cliente do lugar, sem 
cupom. Hoje já não volto mais 
lá”, opina.

Porém, não são somente re-
clamações que os clientes que 
aderiram às compras coletivas 
têm a contar. Para a bacharel 
em Letras Nayana Carneiro, o 
negócio foi realmente vantajo-
so. Cadastrada em um site de 
vendas local, a jovem comprou 
um cupom eletrônico que dava 
desconto de R$ 50 a qualquer 
produto de uma loja de roupas 
e acessórios femininos. Três 

dias após a transação, Nayana 
trocou o cupom por uma bol-
sa da grife. “Até esperei que 
as vendedoras não fossem me 
recepcionar bem, mas elas me 
trataram normal, como qual-
quer cliente”, lembra.

Recomendações
O advogado Glaydson Lima, 
que atua na área relacionada 
a crimes virtuais, afirma que 
o que tem sido mais comum 
ocorrer em alguns destes sites 
é a veiculação da chamada pro-
paganda enganosa. “Aumenta-
se artificialmente o valor do 
produto/serviço original para 
que o desconto pareça mais 
atrativo”, explica.

Segundo Lima, esta práti-
ca constitui crime segundo o 
Código de Defesa do Consu-
midor, no artigo 67. “Fazer 
ou promover publicidade que 
sabe ou deveria saber ser en-
ganosa ou abusiva: a pena é a 
detenção de três meses a um 
ano, e multa”, é o que diz o 
código.

O advogado também faz 
recomendações quanto aos 
cuidados que o cliente deve 
ter antes de efetuar compras 
neste tipo de sites. “É neces-
sário verificar se por trás des-
te site existe uma empresa 
regularizada, que tenha um 
CNPJ registrado; também é 
bom entrar em contato com a 
empresa fornecedora do ser-
viço/ou produto para saber 
realmente se ela está ofere-
cendo uma promoção; e por 
fim, entrar em contato com 
outros usuários para verificar 
suas experiências com a aqui-
sição de produtos/serviços 
por este meio”, enumera.

Comércio surgiu há três anos Saiba onde reclamar
A febre dos sites de compra 
coletiva tem pouco tempo de 
sucesso na rede mundial de 
computadores. Ideia lançada 
nos Estados Unidos em 2008, 
quando Andrew Mason lan-
çou o site Groupon, o modelo 
de comércio chegou ao Bras--
ww+il no ano passado com o 
grupo Peixe Urbano, pioneiro 
no País.

Para quem ainda não sabe o 
que são as compras coletivas, o 
funcionamento é bem simples. 
Alguns sites divulgam o serviço 
ou produto de uma determina-
da empresa com um desconto 
bem significativo, e cada ofer-
ta fica disponível por um curto 
período de tempo e para um 
número limitado de possíveis 
compradores. Ao chegar a este 
número preestabelecido, a ofer-
ta é fechada e os compradores, 
de posse de um comprovante 
impresso no próprio site, po-
dem se encaminhar até o esta-
belecimento que oferece o ser-
viço e usufruí-lo com o desconto 

anunciado no site. O cadastro é 
gratuito, bastando fornecer o 
seu e-mail, e a partir daí você já 
está apto a receber as ofertas no 
seu correio virtual.

Em Fortaleza, já existem de-
zenas de sites destinados ao ser-
viço de compras coletivas, sendo 
um dos mais conhecidos o Bara-
to Coletivo. Este site, que já está 
presente também em Belém e 
Recife, atua na compra e venda 

de ofertas de produtos e servi-
ços. Lançado em novembro de 
2010, o site tem uma estimativa 
de 28 mil acessos diários, onde 
os internautas podem visualizar 
as ofertas, e seguir a empresa 
nas redes sociais como Twitter 
e Facebook. Em pouco mais de 
três meses de funcionamento, 
são mais de 82 mil clientes ca-
dastrados e mais de 4.000 se-
guidores no Twitter.

Para tornar públicas insatisfa-
ções como a da advogada Lívia 
Vasconcelos e da estudante 
Maria Falcão contra serviços de 
compras coletivas, existe um 
site chamado Reclame Aqui. 
Funciona como uma espécie 
de ouvidoria online para con-
sumidores que se sentiram le-
sados em compras pela Inter-
net, e onde os mesmos podem 
ter acesso a todas as reclama-
ções relacionadas à empresa 
ou serviço solicitado, bastando 
digitar no campo de busca o 
nome do site de compras ou 
do estabelecimento que divul-
gou a oferta. É uma ótima fer-
ramenta para avaliar a idonei-
dade destes sites. Além disso, 
os próprios sites de compra co-
letiva disponibilizam o serviço 
de atendimento ao cliente em 
caso de insatisfações.

Por via das dúvidas, se o 
consumidor se sentiu prejudi-
cado em uma compra virtual, 

o melhor caminho é procurar a 
Defesa do Consumidor (Decon) 
de sua cidade para efetivar a re-
clamação contra o contratado. 
Tendo em posse o comprovante 
de pagamento com a respecti-
va oferta do produto ou servi-
ço solicitado, o cliente pode se 
encaminhar ao órgão. O funcio-
nário do Decon em Fortaleza, Is-
mael Brás, alerta para os proce-
dimentos a serem adotados em 
caso de alguma irregularidade 
envolvendo compras pela Inter-
net. “Se o consumidor efetuou 
a compra de um produto ou 
serviço e não o recebeu da ma-
neira como indicava a oferta, ele 
pode se encaminhar até aqui de 
posse das cópias de CPF, identi-
dade, comprovante de residên-
cia e também de documento 
que comprove a veracidade da 
oferta, juntamente com o com-
provante de pagamento, para 
poder abrir o processo de recla-
mação”, orienta Ismael.

Saiba mais
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Regulamentação da 
mídia em debate

 Com o objetivo de aquecer 
a discussão sobre os modos de 
regulamentação dos meios de 
comunicação do mundo, alunos 
do 6º semestre de Jornalismo 
foram os expositores do seminário 
“Marco Regulatório da Comunica-
ção. E eu com isso?”

Como é em outros países

Suiani Sales e Bruno Barbosa

Um dos temas que mais tem 
ganhado destaque nos últimos 
tempos é a regulamentação da 
mídia. Você sabe o que é isso?  
Os alunos da disciplina de Éti-
ca e Cidadania em Jornalismo 
debateram em junho último, 
no Auditório da Biblioteca da 
Universidade de Fortaleza, 
quais são ao marcos legais e 
sociais que os meios comuni-
cação – mídia impressa, te-
levisiva e radiofônica -  de 10 
países obedecem. 

Com o objetivo de propor 
o debate sobre um tema que 
ainda é pouco discutido entre 
nós, embora nada novo, o se-
minário “Marco Regulatório 
da Comunicação. E eu com 
isso?”, apresentou o atual 
marco regulatório imple-
mentado por alguns países 
de três continentes, a saber: 
África do Sul, Alemanha, Ar-
gentina, Canadá, Espanha, 
Estados Unidos, Inglaterra, 
Portugal e Venezuela. Com 
isso intentou-se fundamentar 
as posições atualmente diver-
gentes sobre a implantação do 
marco regulatório brasileiro.

A mesa de abertura foi com-
posta pela Diretora do Centro 
de Ciências Humanas da Uni-
for, Erotilde Honório, pelo Co-
ordenador do Curso de Jorna-
lismo, Wagner Borges, e pela 
professora da disciplina Ética 
e Cidadania em Jornalismo, 
Sandra Helena de Souza. 

Erotilde Honório falou da 
importância do se discutir 
esse tema. “A discussão não 
deve ser pontual, mas deve-
mos acompanhá-la o tempo 
todo. A mídia engana, mas a 
mídia também é transparen-
te. Temos que descortiná-
la. O jornalismo é mágico!”, 
afirmou. Segundo ela, os es-
tudantes e profissionais da 
área devem sempre buscar 
conhecimento já que a comu-
nicação tem a ver com tudo 
que nos rodeia.

Wagner Borges também 
falou sobre a importância 
de debates como esse na co-
munidade acadêmica. “Este 
seminário é importante para 
conhecermos como os paí-
ses se organizam e se reor-
ganizam com relação à sua 

África do Sul
  Liberação do grande número de 

rádios comunitárias, principal-
mente no meio rural e periferias. 

  A liberdade de expressão fez 
com que muitos jornalistas, 
por publicarem matérias que 
revelavam a corrupção, fossem 
perseguidos e detidos. 

  O próprio presidente da África 
do Sul possui vários processos 
contra jornalistas.

Argentina
  As emissoras de rádio não-

estatais ficam obrigadas a emitir 
no mínimo 70% de produção 
nacional. 

  As concessões de licença da TV 
local são de 10 anos, podendo 
uma única renovação.  Veicu-
lação publicitária não pode 
exceder 12 minutos por hora.

Espanha
  Regular a prestação de serviço 

público de rádio e televisão por 
parte das empresas públicas, 
seja a Rádio e Televisão Espa-
nhola para a Espanha, sejam 
as emissoras autônomas e 
municipais. 

  Implantar a TV Digital no país.

Portugal
  Promover e assegurar o plu-

ralismo cultural e a diversida-
de de expressão. 

   Certificar que a informação 
fornecida pelos prestadores 
de serviços de natureza edi-
torial se pauta por critérios 
de exigência e rigor jornalís-
ticos.

Alemanha
  A legislação permite que um 

único proprietário controle mais 
de uma emissora de comunica-
ção, mas estabelece um limite 
de 30% sobre a audiência total 
para que este controle não con-
figure concentração de mídia.

  Na Alemanha, existem duas gran-
des organizações sindicais que 
representam os jornalistas e não 
há exigência do diploma em lei.

Canadá
  Somente operadores canadenses 

poderão operar no setor de teleco-
municações se as empresas forem 
de propriedade de canadenses. 

  Uma única entidade não pode de-
ter mais de 45% da audiência tele-
visiva total e nenhum proprietário 
pode controlar a programação de 
um único mercado.

Inglaterra
  Possui um órgão que regula 

licença, investigação, denún-
cias, concorrência e proteção 
contra abusos. 

  Promove a concorrência, a 
pluralidade, a informação 
dos cidadãos e a diversidade 
cultural.

Estados Unidos
  Os canais de TV americanos 

devem exibir, no mínimo, três 
horas por semana de programa-
ção educativa para crianças. 

   Não há lei de imprensa nos EUA, 
o marco regulatório da mídia é 
um conjunto de medidas san-
cionadas durante a história. 

Seminário expôs os marcos regulatórios da comunicação de dez Países e a divergên-
cia quanto a lei de imprensa brasileira. Foto: Jivago soares

comunicação, e como pode-
mos contribuir com um bom 
jornalismo”. Ele também 
pontuou a relevância dos de-
bates para  favorecer  cada 
vez mais, entre os  alunos, o 
exercício da cidadania.

Sandra Helena lembrou 
que o evento dava continui-
dade a uma série de debates 
da disciplina ‘Ética e Cidada-
nia em Jornalismo’, iniciada 
em junho de 2010, onde se 
deu a discussão sobre o PN-
DH-3 (Plano Nacional de Di-
reitos Humanos). “Naquela 
ocasião, por decisão da tur-
ma, elegeu-se o slogan E eu 
com isso?, como uma forma 
de implicarmo-nos a todos 
em temas de políticas públi-
cas, sobretudo as mais con-
troversas”, ressaltou.

O Seminário foi dividido 
em dois momentos. O pri-
meiro consistiu na apresen-
tação, pelos alunos, dos mar-
cos regulatórios dos países 
citados. No segundo momen-
to, os alunos entrevistaram o 
convidado, jornalista Érico 
Firmo, editor-adjunto de Po-
lítica e colunista do Jornal O 
Povo. As principais perguntas 
giraram em torno da alarde-
ada restrição à liberdade de 
imprensa a partir da possibi-
lidade do marco regulatório 
e  sobretudo como as leis de 
outros países influenciariam 
em uma possível regulamen-
tação brasileira. “Essa dis-
cussão ainda está em aberto, 
principalmente diante do ce-
nário atual, após o Supremo 
Tribunal Federal (STF) ter 
derrubado a Lei de Imprensa 
e a obrigatoriedade do diplo-
ma”, disse Firmo. Segundo o 

jornalista, falta força política 
para implantação no Brasil 
até mesmo de um órgão re-
gulador da profissão. “Hoje 
não vejo condições políticas 
de construirmos uma agên-
cia ou conselho, porque não 
conseguimos avançar nos de-
bates. Os meios de comuni-
cação resistem muito”.

A estudante de jornalismo, 
Camila Holanda, comentou 
sobre o evento. “A atitude de 
promover a discussão dentro 
do Campus entre os alunos 
é muito enriquecedora para 
formar opiniões ou até mes-
mo acrescentar argumentos 
aos que já tem uma posição”.

Planejamento do evento
Houve inicialmente debates 
em sala de aula, onde os alu-
nos e a professora da disci-
plina, Sandra Helena, plane-
jaram durante dois meses o 
evento. A turma foi dividida 
em 10 equipes, que foram res-
ponsáveis pelas pesquisas e 
coleta de material de cada país. 
Cada equipe ficou responsável 
pela produção de slides para a 
apresentação no dia do even-
to, e tinha um representante 
que apresentou seu respectivo 
país no dia do Seminário.

Nas discussões prévias fei-
tas em aula, constatou-se que 
muitos países que adotaram 
leis de regulamentação dos 
meios tiveram sua inspiração 
principalmente na França, Itá-
lia, Canadá, Estados Unidos e 
Inglaterra. Além disso, os alu-
nos de ética foram responsá-
veis desde a elaboração do car-
taz de divulgação do seminário 
até a cobertura fotográfica e 
online via Twitter e Facebook.

Venezuela
  Proíbe a transmissão de 

imagens e sons “violentos” 
por rádio e TV das 7h às 19h, 
prevendo pena de multa e 
suspensão para os infratores. 

Saiba mais
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O que temos mesmo 
a ver com isso?
Sandra Helena de Sousa

No I livro de “A República” 
de Platão, quando os perso-
nagens dialogam livremente 
sobre vida boa, bom caráter, 
felicidade, vida justa, o so-
fista Trasímaco afirma sem 
meias-palavras: “justiça é a 
conveniência do mais forte” 
e apresenta fartos exemplos 
práticos dessa tese. Sem con-
seguir encontrar um contra-
argumento satisfatório, ao 
nível mesmo da realidade dos 
fatos, seu principal oponente 
no diálogo, o velho Sócrates, 
propõe uma virada especula-
tiva: suspender por um mo-
mento o inconclusivo e aporé-
tico debate sobre o que existe 
ou não existe e imaginar um 
mundo como ele deveria ser, 
ao que todos aquiescem. Nas-
cia aí a racionalidade crítico-
normativa ocidental que, a 
despeito das soluções ideais 
propostas por Platão, marca-
das pelas circunstâncias pes-
soais e políticas nas quais ele 
se encontrava envolvido, nos 
legou uma grande lição: é ne-
cessário estabelecer parâme-
tros minimamente consen-
suais, bússolas que ordenem 
do modo mais razoável, mais 
justo possível, a convivência 
dos homens, sobretudo quan-
do nos engalfinhamos em dis-
putas que parecem insolúveis 
e já não podem ser resolvidas 
pela força do medo ou dos 
exércitos. Não podemos dizer 
que aprendemos inteiramen-
te essa lição, mas ainda pode-
mos tentar.

Não por acaso, o pano de 
fundo da discussão entre Só-
crates e Trasímaco era o poder 
da Comunicação na primeira 
experiência de democracia 
política de que se tem notícia. 
Certamente limitada a de-
mocracia grega, ainda assim, 
transpunha para o campo 
dos argumentos, aquilo que 
sempre fora resolvido nos 
campos de batalha. Adversá-
rio confesso da democracia, 
Platão defendia, através de 
Sócrates, que o mais forte, no 
caso aquele que dispusesse 
do maior poder de persua-
são, retórica e oratória, podia 
ser, na melhor das hipóteses 
apenas um tolo, que levaria a 
cidade ao caos anárquico, ou 
na pior delas, um tirano que 
elegeria sempre apenas os 
seus próprios interesses em 
detrimento dos demais. Daí 
a necessidade de um parâ-

metro normativo que estivesse 
para além dessas iniquidades 
relativas e potencialmente des-
trutivas.

É claro que nossos tempos 
são outros, bem o sabemos. Mas 
os problemas não tanto. Nossa 
democracia, de moldes ociden-
tais, amadurece a olhos vistos 
e consolida-se como a forma 
mais justa de organização do 
poder e convivência. Mas não 
sem defeitos congênitos. A con-
veniência do mais forte ainda se 
faz vivamente presente, se ficar-
mos apenas em terra pátria e le-
vamos em conta, por exemplo, 
o poder econômico das grandes 
corporações de comunicação de 
massas, concentradas nas mãos 
de um punhado de famílias ou 
grupos. Uma pergunta insiste: 
quem se opõe e com que argu-
mentos à regulação social da 
comunicação social? E que se-
tores sociais insistem em des-
vincular a idéia de controle do 
debate sobre o marco regulató-
rio dos media?

Isso responde por si à in-
quietação que nos moveu, a 
turma de Ética e Cidadania em 
Jornalismo de 2011.1, a realizar 
nosso seminário. Por que essa 
discussão é quase sempre tra-
tada de modo tão maniqueísta 
e simplista? Que interesses são 
elididos quando somos postos 
diante da falsa questão: “liber-
dade de expressão versus regu-
lação da comunicação”? E como 
tantos bem-intencionados e es-
clarecidos se vêem obrigados e 
escolher diante do falso dilema? 
O advento das novas mídias 
efetivamente promete contri-

Professora Sandra Helena: “Com nosso seminário quisemos contribuir para o aclara-
mento dos argumentos em disputa Foto: Jivago soares

Uma 
pergunta 
insiste: quem 
se opõe e 
com que 
argumentos 
à regulação 
social da 
comunicação 
social?

A conveniência 
do mais forte 
ainda se faz 
vivamente 
presente, 
se ficarmos 
apenas em 
terra pátria

buir para a dissolução pro-
gressiva desse equívoco. Mas 
também aí, alguns parado-
xos: você já ouviu falar em 
“AI-5 digital”? Aqui e alhures 
os meios eletrônicos também 
já encontram-se em trâmites 
de regulação. E nem podem 
deixar de sê-lo, pois sempre 
haverá deslizes, excessos e 
descontentes. O ponto crucial 
é o poder de barganha dos en-
volvidos nas disputas comu-
nicacionais. Para isso institu-
cionalizamos vários fóruns de 
lutas e decisões que vão desde 
a militância dos movimentos 
sociais, organizações de clas-
se, artigos de opinião nos jor-
nais, blogs, debates públicos, 
tudo vindo a consumar-se 
nos parlamentos, o lugar por 
excelência das resoluções. O 
canto da sereia da judicia-
lização dessas soluções é 
apenas isso, um belo canto 
de sereia com todos os seus 
maus presságios.

A conveniência do mais 
forte sempre pode encontrar 
máscaras mais sofisticadas.
Para que nossas opiniões es-
tejam sempre mais qualifica-
das e menos amedrontadas 
faz-se necessários bons de-
bates argumentativos. Você 
já firmou uma convicção a 
respeito? Como a formou? 
Sente-se implicado nisso?

Com nosso seminário qui-
semos contribuir para o acla-
ramento dos argumentos em 
disputa. E esperamos con-
tinuar a fazê-lo como reza o 
bom propósito da disciplina 
Ética e Cidadania em Jorna-
lismo. 

Democracia é liberdade. 
Liberdade com Justiça. Jus-
tiça que não é a mera conve-
niência dos mais fortes. Você 
concorda?

Artigo
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Projetos levam alegria a pacientes

O grupo Risonhos, que começou como um projeto social, transformou-se em uma ONG  Fotos: arquivo Pessoal

O objetivo é levar alegria e alento para 
aqueles que estão em tratamento

Rhaiza Lima

A rotina de alguns pacientes 
em hospitais costuma ser bas-
tante aflitiva. O medo, os efei-
tos dos medicamentos, a sau-
dade de casa são algumas das 
situações pelas quais passam 
pacientes internados, às vezes, 
por longos períodos para trata-
mento.

Felizmente, o período que 
alguns pacientes precisam 
passar em um centro de saúde 
pode se tornar um ambiente 
mais tranquilo, e até mesmo 
divertido. Os projetos sociais 
que atuam em hospitais tra-
zem um pouco de tranquili-
dade e alento para aqueles 
que estão em tratamento e 
também para seus familiares. 
No Brasil, o projeto Doutores 
da Alegria, que teve início em 
1991, utiliza-se da figura do pa-
lhaço para trazer um pouco de 
divertimento e interação para 
as crianças e adultos interna-
dos em hospitais de São Paulo, 
Recife, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro.

Nos atos do projeto, não há 
uma apresentação previamen-
te ensaiada. Os voluntários 
aproximam–se da criança a 
partir de sua permissão, e daí 
constroem os diálogos e inte-
rações. O projeto conta com a 
participação de aproximada-
mente 50 voluntários.

Os palhaços dividem-se em 
dupla e visitam as crianças lei-
to a leito, duas vezes por sema-
na, por cerca de seis horas por 
dia, 48 semanas por ano.

 Por meio de projetos socias, 
voluntários levam alegria e 
atenção para adultos e crianças 
internados em hospitais. Uma 
forma lúdica de aliviar a dor 

O projeto Doutores da Ale-
gria é reconhecido em todo o 
País pelo profissionalismo e 
atuação inovadora de seus vo-
luntários. A iniciativa recebeu 
o Prêmio Criança da Fundação 
Abrinq pelos Direitos da Crian-
ça, foi incluído três vezes na 
lista das 100 melhores práticas 
globais da divisão Habitat da 
Organização das Nações Uni-
das e recebeu o Prêmio Cultura 
e Saúde, concedido em junho 
de 2009 pelo Programa Cul-
tura Viva, iniciativa conjunta 
dos Ministérios da Cultura e 
Saúde.

Risonhos
Em Fortaleza, a ONG Risonhos 
é uma das organizações volun-
tárias que se espelham nos 
moldes dos Doutores da ale-
gria. Atualmente, o Hospital 
Infantil Albert Sabin (HIAS), 
o núcleo infantil do Instituto 
José Frota e o asilo Lar Torres 

de Melo são os principais cen-
tros visitados pelo projeto.

Hoje, existem aproximada-
mente 30 voluntários fixos no 
Risonhos, que passam por pro-
cessos de admissão e treina-
mento, para lidar melhor com 
os desafios de trabalhar em um 
ambiente hospitalar, muitas 
vezes melancólico. Os volun-
tários participam da ONG en-
quanto seja possível conciliá-lo 
com as outras tarefas do coti-
diano, a fim de que não seja 
comprometida a continuidade 
na assistência, essencial para o 
trabalho com os pacientes.

A iniciativa da ONG parece 
ajudar não só aos pacientes 
mas, também, aos voluntários. 
Rebeca de Castro, atuante no 
risonhos, afirma que a Entida-
de ajudou em várias áreas de 
sua vida. “A prova é tanta que 
mudei de pretensão de curso 
universitário por conta do tra-
balho que realizo hoje. Estuda-

Patch Adams - O amor é contagioso
por Érika Zaituni

A sociedade deixa claro que 
temos que ‘seguir um pa-
drão’ para sermos aceitos. Na 
Universidade de Medicina de 
Virginia não seria diferente. 
A relação do médico com o 
paciente não deve ser nada 
mais que profissional. É o 
senso comum. Provavelmen-
te todos concordariam com 
isso. Mas não Hunter Adams, 
ou Hunter ‘Patch’ Adams.

‘’Patch Adams – O amor é 
contagioso’’ é um filme ba-
seado em fatos reais e tem 
Hunter interpretado por Ro-
bin Williams. Narra a luta de 
Patch para mostrar que o 
amor ajuda imensamente na 
recuperação dos pacientes. 

va Administração e tranquei o 
curso para entrar para Pedago-
gia na UFC.

Rebeca diz ainda que a sen-
sibilidade aos problemas do 
próximo acaba aflorando com 
o trabalho voluntário. “Meu 
olhar sobre as pessoas e coisas 
mudou completamente. Pos-
so afirmar que sou uma pes-
soa melhor hoje por tudo que 
passei dentro desse trabalho. 
Cresci bastante, amadureci 
muito também.”

Apesar dos pontos positi-
vos, conciliar a vida cotidiana 
com o trabalho voluntário não 
é tarefa das mais fáceis. “Se 
eu disser que sempre foi fácil 
estarei mentindo. É bastante 
complicado. No começo deixei 
de lado amigos e família para 
me dedicar mais à ONG, mas, 
conforme o projeto foi se orga-
nizando, foi ficando mais fácil 
e prazeroso conciliar tudo”, 
conta Rebeca.

Bruno Façanha, ex-integrande 
da ONG,afirma que é neces-
sário o comprometimento e a 
continuidade do trabalho, que 
é tão valioso para os pacientes:  
“Não podemos enxergar ape-
nas uma criança ou um idoso 
doente, é necessário aproxima-
ção, afeto, cuidado. O trabalho 
do palhaço realmente não é 
brincadeira. O comprometi-
mento é imprescindível.”

O trabalho do grupo é focado 
principalmente nas crianças e 
idosos, mas tenta atingir sem-
pre um público maior, como os 
funcionários e os visitantes dos 
hospitais e dos asilos.

Apesar da atmosfera lúdi-
ca, os dois trabalhos possuem 
em comum a organização e o 
comprometimento de seus vo-
luntários com as ações nas ins-
tituições. 

A alegria e solidariedade são 
umas das palavras de ordem 
dessas iniciativas. Os “palha-
ços”, que podem ser estudan-
tes, advogados, professores, 
adolescentes ou adultos, dedi-
cam boa parte do seu tempo ao 
cuidado, à atenção e ao bem-
estar do próximo.

Num ambiente onde às ve-
zes a tristeza é a maior das do-
enças, o sorriso, o carinho, a 
atenção, o cuidado, podem ser 
os melhores remédios.

Adams não sabia que profissão 
seguiria, e, depois de uma tenta-
tiva de suicídio, internou-se em 
 um hospital psiquiátrico. Con-
versando com os pacientes que 
se encontravam na instituição, 
decidiu que queria ajudar as 
pessoas. E percebeu o que elas 
mais precisavam para melho-
rar: atenção, amor, diversão. En-
tão ingressou na Universidade 
de Medicina da Virginia.

Sempre foi um homem bem-
humorado. Sua tese era que ‘rir 
é o melhor remédio’.

No hospital da universi-
dade, vestia-se de palhaço 
para as crianças doentes de 
câncer, conversava com os 
idosos, etc. A diversão melho-
rava a qualidade de vida dos 
pacientes. Com o tempo, ga-

nhou a confiança e admiração 
de todos. Mas o reitor Walcott 
enxergava a atitude do estu-
dante Hunter Adams como 
inadmissível. Fugia dos pa-
drões. E alertou Adams para 
que não retornasse ao hos-
pital. Ele não obedeceu, e os 
funcionários do hospital o en-
cobriam.

Depois do ocorrido, Patch 
conquistou ainda mais pesso-
as, como a mulher que ele ama-
va, Carin. Também fortaleceu a 
cumplicidade com seu melhor 
amigo, Truman, e no 3º ano de 
faculdade, montaram uma clí-
nica para atender de graça.

A notícia sobre a clínica logo 
se espalhou. Um de seus pa-
cientes com problemas mentais 
assassina Carin e logo depois 

suicida-se. Depois da tragé-
dia, Patch pensa em desistir da 
medicina e da clínica, pois se 
considerava culpado. Mas não 
desistiu. O reitor Walcott, ainda 
insatisfeito, entregou-lhe a car-

ta de expulsão, alegando que 
Patch estava exercendo a me-
dicina sem formação.

Um Conselho foi criado 
para decidir se Patch pode-
ria se formar ou não. Em sua 
defesa, Adams enfatiza o seu 
amor pela medicina, pelas 
pessoas e a necessidade de 
trabalhar com isso. Os alunos, 
pacientes e funcionários do 
hospital apoiaram Patch, que 
conseguiu concluir o curso.

Após a graduação, fundou 
o Instituto Gesundheit, que 
atende mais de 15.000 pa-
cientes, sem nenhum tipo de 
cobrança financeira. O filme 
mostra que existe uma lista de 
espera de milhares de médicos 
que desejam fechar seus con-
sultórios e juntar-se a Patch.
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“O rap mudou 
totalmente a 
minha cabeça”

  Francisco José Pereira, o Preto Zezé, 35, é rapper, escritor, 
documentarista, educador, produtor cultural  e atualmente 
preside nacionalmente a Central Única das Favelas – a CUFA, 
uma organização que busca difundir a inclusão social nas fa-
velas por meio de projetos de educação e esporte. Através do 
trabalho realizado pela CUFA nas favelas de todo o Brasil, a 

inclusão social tem se tornado uma realidade  e dado maior 
perspectiva à juventude dos guetos desde 1999. A Central 
já vem atuando em outros países como Paraguai, Chile, Bo-
lívia, Argentina, Venezuela, Áustria, Alemanha, Suécia, EUA 
etc. O Coletivo conversou com Preto Zezé sobre a CUFA e seus 
mais recentes projetos:

Érika Zaituni e Marina Solon

Coletivo - Como se deu o iní-
cio da sua vida na militância 
social até chegar a presidir 
a CUFA?
Preto Zé - A minha infância 
não foi diferente da maioria 
dos adolescentes e jovens 
de comunidade, onde mui-
to cedo temos que escolher 
entre trabalhar e estudar. É 
uma escolha injusta. O certo 
seria a gente estudar e depois 
trabalhar, quando estivesse 
formado. Aí, eu fui trabalhar 
como lavador de carro na As-
sembleia Legislativa. A partir 
disso, comecei a trabalhar em 
vários setores da Assembleia, 
ainda muito novo. Apesar de 
ter um bom desempenho na 
escola, as boas notas não me 
empolgavam tanto quanto os 
trocados que eu conseguia na 
rua. Foi então que, na rua, 
eu conheci o rap, em 1990. 
O rap mudou totalmente a 
minha cabeça, porque me 
deu uma visão de mundo, me 
encheu de auto-estima, am-
pliou minha visão do negro, 
das favelas, coisas que não 
se contavam nos livros da 
escola. Foi assim que se des-
cortinou um mundo novo pra 
mim e com o tempo eu come-
cei a perceber que só o dis-
curso do rap, apesar de im-
portante, não era o bastante 
ainda. A gente precisaria de 
algo além do discurso. Então 
eu participei de instituições 
de hip-hop, onde tive conta-
to com o MV Bill e o Celso 
Athaide, que me falaram da 
CUFA e então, há uns 8 anos, 
eu fui uma das pessoas que 
assumiram montar a CUFA 
no Ceará.

Coletivo - O rap é o carro-
chefe da CUFA?
PZ - O rap é a linguagem mais 
presente porque a maioria de 
nós veio do hip-hop, só que 
nós não somos uma entidade 
‘’hip hopista’’, digamos assim.

Coletivo - Em fevereiro des-
se ano você assumiu a pre-
sidência nacional da CUFA. 
Qual a diferença entre a sua 
forma de dirigir a CUFA e o 
modo de dirigir do seu ante-
cessor, MV Bill?
PZ - Na verdade, a minha pre-
sidência tem um caráter de 
continuidade, ela está dentro 
de uma lógica da CUFA que já 
está em andamento, que é a 
de dar visibilidade às pessoas 
e lugares onde identificamos 
desigualdades sociais. Então 
o fato de a presidência vir para 
o Ceará, e a vice-presidência ir 
para o Mato Grosso tem a ver 
com o que a gente prega no 
nosso discurso de visibilidade 
e combate à desigualdade, um 
modo de não ficarmos apenas 
discursando sobre ela, mas 
combatermos dentro da nossa 
própria instituição.

Coletivo - Você escreveu um 
livro intitulado “Selva de Pe-
dra – A Fortaleza Noiada”. 
Qual a ligação desse livro 
com a Aliança Social Contra 
o Crack? 
PZ - O projeto “Selva de Pe-
dra” são esses três: o disco, o 
documentário e o livro. Esse 
projeto passa a compor um 
projeto maior, que é o mo-
vimento ‘’Tire Essa Pedra 
Do Caminho’’, em que nós 
vamos, através desse mate-
rial, disseminar em grandes 
seminários os dados e a pes-
quisa de campo que a gente 
realizou a partir dessas ex-
periências. Nós vamos estar 
constituindo um núcleo de 
prevenção ativa nas comuni-
dades. Então o projeto ‘’Selva 
de Pedra’’ amplia agora para 
ser um movimento, o ‘’Tire 
essa pedra do caminho’’, 
que inclusive tem um site, o 
www.tireessapedradocami-
nho.org.br. A ideia é que seja 
um movimento amplo. Esta-
mos preparando também uma 
campanha de mídia, com peças 
publicitárias, com intervenções 

Preto Zezé diz que o hip-hop é a principal forma de expressão da CUFA  Foto: Fabiane De Paula
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na cidade, e queremos  também 
produzir uma pesquisa sobre o 
tamanho do problema do crack 
no nosso Estado.

Coletivo - Esse projeto 
abrange as CUFAs de todos 
os estados?
PZ - É uma experiência do Ce-
ará que está se espalhando na-
cionalmente, e já está em mais 
ou menos outros 10 estados.

Coletivo - Existe um projeto 
audiovisual com os alunos da 
CUFA. Eles tiveram alguma 
participação na produção do 
documentário?
PZ - Sim, tiveram. Inclusive o 
Eduardo, que é nosso aluno 

mais antigo, fez a fotografia do 
documentário. 

Coletivo - Vocês têm muitos 
projetos. Como a CUFA cap-
ta recursos para manter es-
ses projetos?
PZ - Inicialmente começamos 
por conta própria, e a par-
tir do desdobramento dessa 
ação é que agregamos recur-
sos para os projetos. Os nos-
sos parceiros prioritários são 
o Governo do Estado do Ce-
ará e a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, que sempre têm 
apoiado as nossas ações. Nós 
estamos começando agora a 
preparar uma agenda perma-
nente- por exemplo, não só 
fazer a seletiva do basquete 
de rua, mas colocar um nú-
cleo permanente de basquete 
de rua. Inscrevi alguns pro-
jetos nossos na Lei Rouanet 
e na Lei do Esporte. Além 
de estarmos nos preparando 
para receber investimento 
também do setor privado.

Coletivo - Sobre o projeto Ron-
da Cultural, a parceria entre a 
CUFA e a Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado, qual 
foi o resultado desse projeto?
PZ - Foi um ano de projeto.Nós 
visitamos muitas escolas, o re-
sultado foi super positivo.Fiquei 
impressionado. Foi acima das 
nossas expectativas. Aconteceu 
um aprendizado mútuo, que 

nos ajudou a pensar um outro 
conceito de segurança pública 
que não fosse baseado apenas 
em munição, viaturas, endureci-
mento de leis. O interessante foi 
que os próprios policiais come-
çaram a ver de qual forma eles 
poderiam contribuir para uma 
comunidade menos violenta, 
sem a lógica antiga de repressão. 
Foi um aprendizado importante 
tanto para nós quanto para eles.

Coletivo - Quantas favelas 
estão sendo contempladas 
com os projetos da CUFA atu-
almente?
PZ - Em Fortaleza são dez. 
Mas ainda temos ações em ci-
dades como Maracanaú, Jua-
zeiro e Sobral. Muitas favelas 
querem a CUFA, mas a CUFA 
não é pra todo mundo.Temos 
um perfil, temos critérios, 
para sermos organizados. 

Coletivo - Que perfil é esse?
PZ - A gente valoriza um lu-
gar onde já existam jovens 
que possam dar continuidade 
a um processo. Nosso olhar 
está principalmente em co-
munidades mais vulneráveis, 
mais violentas, e que devido 
a essas questões de violência 
são colocadas à margem da 
sociedade, só são vistas pela 
viatura da polícia. Onde mais 
a juventude está praticando 
violência, mais ela está pe-
dindo socorro.

Inclusão 
pela arte
Fundada há mais de 20 
anos por um grupo de 
moradores de favelas do 
Rio de Janeiro,  a Central 
Única de Favelas (CUFA) 
oferece aos jovens dos 
setores mais carentes da 
sociedade a oportunidade 
de encontrar, através da 
arte,  um caminho alter-
nativo à realidade em que 
vivem.  Tem como alguns 
dos seus fundadores os 
rappers MV Bill e Nega 
Gizza. Sendo assim, o hip-
hop é o meio mais forte 
de expressão da Central. 
Tanto que o maior festival 
de rap da América Latina, 
o HÚTUZ, é desenvolvido 
pela organização. Além da 
música, atividades como 
grafite, basquete de rua, 
skate e até mesmo gastro-
nomia são oferecidas nas 
CUFAs de todo o País.

(Renata Frota)

Saiba mais


