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  Entenda as mudanças ocorridas na 3ª 
edição do Plano Nacional dos Direitos 
Humanos e as questões discutidas 
sobre o Plano em seminário realizado 
na Unifor. Páginas 2 e 3

Pirambu: além do que se vê
 O grande Pirambu, em Fortaleza, é 

uma das áreas mais pobres e violentas 
da Capital. Por outro lado, também é 
destaque pelos projetos sociais inova-
dores em várias áreas

Indo contra todos os dados 
de violência e criminalidade 
do Pirambu, jovens interes-
sados em mudar a realidade 
que os cercava se uniram e 
juntos mostraram ao mun-
do que, quando se acredita 
em uma mudança, ela pode 
acontecer. Os recém-forma-
dos dos cursos técnicos de 
Desenvolvimento de Softwa-
re e Conectividade do Cefet-
Ce resolveram investir num 
projeto ousado. Finalizado o 
curso e sem uma perspecti-
va imediata a não ser entrar 
no concorrido mercado de 
trabalho, o professor e ide-
alizador do projeto, Mauro 
Oliveira, sugeriu aos jovens o 
desafio de que utilizassem o 
conhecimento adquirido para 
estimular o desenvolvimen-
to local. Assim, 52 jovens se 

juntaram e formaram a coo-
perativa, que desenvolve pro-
jetos voltados para a área de 
tecnologia, além de projetos 
de inclusão sócio-digital para 
a comunidade. O Pirambu Di-
gital é um empreendimento 
formado pela parceria entre 
o Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará (antes denomina-
do  Cefet-CE) e o Movimento 
Emaús Amor e Justiça, ONG 
católica que atua no bairro.

Com a intenção de mudar 
a visão que é transmitida do 
bairro e gerar oportunidades 
aos moradores, a cooperativa 
do Pirambu Digital criou qua-
tro unidades de produção nas 
áreas de desenvolvimento de 
software e de conectividade: 
Podes - Pólo de Desenvolvi-
mento de Software, que pro-
duz softwares e sites; Fácil 
– Fábrica de Computadores 
com Inteligência Local, que 
atua com consultoria em har-
dware e redes; Trevo – Trei-
namentos e Eventos, que dá 
treinamentos e suporte em 
informática; Nega – Negócios 
e Administração, que geren-
cia a parte administrativa e 

financeira da cooperativa.
Essas quatro unidades de 

produção, além de gerarem 
renda aos próprios coopera-
dos, dão sustentabilidade e 
suporte econômico para que 
a cooperativa ofereça serviços 
de inclusão à comunidade. 
Entre os serviços prestados, 
é possível encontrar o ensi-
no de inglês e empreendedo-
rismo, a preparação para o 
vestibular, o reforço escolar 
para crianças, as atividades 
de canto e dança, o supor-
te técnico em informática e 
o acesso à Internet gratuito. 
Estes projetos foram criados 
com objetivo de ampliar os 
laços afetivos com a comuni-
dade, exercitando princípios 
de economia solidária. 

Um bairro de satisfação 
A cooperativa também tem 
uma biblioteca integrada a 
uma “lan house”, chamada de 
BILA, um projeto que utiliza a 
tecnologia digital como ferra-
menta para a inclusão social. 
Para ganhar 1 hora de acesso 
à Internet, o jovem deve ler 
durante 1 hora e produzir um 
texto sobre a leitura. Para a 

dona de casa Márcia Coelho, 
que tem dois filhos (Lázaro 
e Laísa) que participam do 
projeto há mais de um ano, 
os resultados são os melhores 
possíveis. Segunda ela, o de-
sempenho escolar das crian-
ças melhorou. “Eles estão 
mais atentos e melhoram na 
escola graças ao incentivo e 
à participação no BILA”, res-
salta a dona de casa.

Para João Paulo Rodrigues, 
diretor e presidente da coope-
rativa, não foi necessário sair 
de sua comunidade para fazer 
alguma mudança. O impor-
tante foi acreditar no projeto 
desenvolvido e gerar, a par-
tir dele, educação e renda em 
todo o bairro Pirambu. Segun-
do ele, “a verdadeira mudança 
acontece quando o jovem se 
apropria do social. Por isso, 
esse projeto é o nosso diferen-
cial no mercado”.

Entre os impactos e mu-
danças ocorridos na comuni-
dade, João Paulo destaca que 
o principal foi comprovar que 
um jovem de periferia pode 
ser feliz e realizado profissio-
nalmente no seu próprio en-
torno social. Lembra da cons-

cientização das pessoas da 
comunidade sobre o seu papel 
na transformação do bairro, 
pelo desenvolvimento de pro-
jetos sociais. Ele acredita em 
uma nova esperança para o Pi-
rambu na formação de jovens, 
antes ociosos e vulneráveis à 
marginalidade, e da possibili-
dade de transformação socio-
econômica das famílias, com a 
absorção dos jovens pelo mer-
cado de trabalho.

Derrubando preconceitos 
e criando expectativas para o 
bairro, a Pirambu Digital foi 
uma iniciativa que modificou 
a vida dos membros de uma 
comunidade e que hoje é vista 
como um exemplo a ser segui-
do. O projeto é um retrato de 
como é possível mudar uma 
realidade local de forma au-
tônoma e empreendedora.

Prêmios do projeto

2º lugar no prêmio FINEP 
(Financiadora de Estudos e 
Projetos)  no Nordeste /categoria 
Tecnologia Social
Prêmio Telemar
Prêmio ARede - 2007

Crianças do bairro aprendem técnicas de informática e são incentivadas à leitura. O projeto BILA é a união entre leitura e computação. Foto: Internet

Andréa Nunes
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De frente com as mudanças do PNDH3
  Lançada em 21 de dezembro de 

2009, a terceira edição do Programa 
Nacional dos Direitos Humanos (PN-
DH3) é alvo de debates em torno de 
suas mudanças

Assinado pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e comanda-
do pelo ministro da Secretaria 
Especial de Direitos Humanos 
da Presidência da República 
(SEDH), Paulo Vannuchi, o do-
cumento propõe analisar ques-
tões polêmicas como comunica-
ção, terra, verdade e religião.

O texto prevê que as emisso-
ras de rádio e televisão podem 
ter suas concessões cassadas 
caso transmitam programas que 
violem os Direitos Humanos. 
Em relação à Terra, o programa 
traz muitas divergências entre o 
governo e os ruralistas, prevendo 
mudanças na lei para dificultar a 
desocupação de terras invadidas, 
sugerindo a criação de uma câ-
mara de conciliação para mediar 
o conflito,  o que torna mais difí-
cil tirar os invasores da terra. 

O Plano, que é ainda criticado 
pela Igreja, apóia a aprovação 
do projeto de lei recomendando 
que o Congresso aprove a des-
criminalização do aborto. Além 

disso, sugere que o Congresso 
altere a legislação e reconheça a 
união de duas pessoas do mes-
mo sexo, dando a elas o direito à 
adoção. A prostituição também 
foi valorizada no documento. 

O que mudou 
 O decreto foi editado nos tópicos 
mais criticados, como o aborto, 
a mediação de conflitos, a ação 
programática sobre os meios de 
comunicação e as referências à 
ditadura militar (1964-1985), 
alterando o PNDH3.

O texto previa penalidades às 
emissoras de rádio e TV que não 
respeitassem os Direitos Huma-
nos. Embora ainda estabelecen-
do o respeito ao plano, o progra-
ma não mais  prevê penalidades 
para os que não cumprirem.

Projetos piloto de Justiça 
Restaurativa para analisar con-
flitos de terra eram também 
incentivados pelo texto. A mu-
dança valoriza a mediação, prio-
rizando o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), institutos de terras 
estaduais e outros órgãos pú-
blicos especializados. Ele ainda 
comenta sobre o acesso à Justi-
ça no campo e na cidade, garan-
tindo a promoção de um sistema 
de justiça mais acessível, ágil e 
efetivo, para o conhecimento, a 

Artigo

Levado a sério, o ensino da Ética tem que 
começar por uma deseducação da mo-
ralidade de primeira ordem, aquela que 
assumimos acriticamente do meio que 
nos produz.  Ocorre que o ensino da éti-
ca no nível superior amiúde privilegia a 
deontologia, no seu aspecto normativo, 
positivado nos códigos de conduta pro-
fissional, acentuando a dimensão prática, 
do que se  pode e não fazer, do que deve 
e não deve ser o profissional ético. Isso é 
claro não tem quase nada a ver com a re-
alidade chão-de-fábrica da esmagadora 
maioria das profissões. Profissões, por as-
sim dizer, são crias dessa forma de orga-
nização social que chamamos capitalis-
ta, e suas regulamentações, delimitando 
fronteiras e prerrogativas, atendem sem-
pre a interesses em conflito aberto ou la-
tente. Assim ensinar ética para jornalistas 
em formação, na organização social bra-
sileira com suas distorções específicas na 
esfera da comunicação social e pública, 
pode ter o aspecto de um conto de caro-
chinha dourado por firulas de legislação. 

Foi a partir dessa inquietação peda-
gógica que me surgiu a idéia de propor 
aos estudantes de minha disciplina do 
primeiro semestre de 2010 - confiada, 

sobretudo na seriedade da proposta de 
aliar ética e cidadania (política, em sen-
tido lato) que o projeto pedagógico do 
curso pontifica - a produção de um se-
minário para discutir o PNDH3, em que o 
mote era a pergunta: e eu com isso? De-
cretado em dezembro de 2009 pelo pre-
sidente Lula, tal programa, em sua tercei-
ra versão, tinha posto em evidência os 
dilemas intestinos que nossa sociedade 
de desigualdades inaceitáveis teima em 
não enfrentar. Na sala de aula, o absoluto 
desconhecimento da questão e de sua 
relevância social me reforçou a certeza 
de estar em trilha confiável. Era justa-
mente através da chamada grande mídia 
que o assunto se fazia digno de nota, a 
partir dos contendores com maior poder 
de barganha. Os temas do Acesso à Terra, 
da Comunicação Social Cidadã, do Direi-
to à Memória e à Verdade, da Laicidade 
do Estado, entre outros, ferviam no início 
de 2010. Os estudantes de jornalismo 
alheios, a princípio relutantes, toparam 
a empreitada. E tive, como poucas vezes, 
a sensação de como o papel do profes-
sor pode realmente ainda fazer sentido. 
Trabalhamos juntos e coordenados, em 
equipes de produção, reportagem, cli-

ppagem e divulgação. Apostamos num 
seminário de dia inteiro que manteve o 
Auditório da Biblioteca lotado durante 
toda uma sexta-feira de final de semes-
tre, com convidados de fora  e da casa, 
revezando-se em mesas sobre os temas 
referidos e com público variado. A equipe 
de reportagem da turma chegou mesmo 
a entrevistar o ministro Paulo Vanucchi, 
da SEDH do Ministério da Justiça. Apren-
demos muito, talvez eu mais que eles: se 
é necessário tem que ser possível, como 
pensava Aristóteles. 

Vale ressaltar o nosso senso de opor-
tunidade. Ainda em maio de 2010, o PN-
DH3 veio a sofrer alterações justamente 
nos temas que elegemos. E na recente 
campanha eleitoral presidencial  foi a 
bola da vez usado, sobretudo, contra a 
candidatura da presidente eleita. Sinal 
de sua importância crucial para as polí-
ticas públicas balizadas pela noção de 
Direitos Humanos. O PNDH3 não sairá de 
pauta, embora nem sempre em evidên-
cia midiática. E você com isso, hein?

Professoara de Ética, Cidadania e 
Jornalismo da Unifor

PNDH3: e nós com isso?
Sandra Helena

Lucas Abreu e Nina Giordana

A mesa composta por profissionais da comunicação, entidades religiosas, políticas e sociais, debateram os temas mais questionados do PNDH3. Foto: PatrícIa Mendes
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Direito do Consumidor

“Pode ser feito o acordo de qualquer dívida 
independente do tempo?”

Antônio Anastácio
Técnico suporte

Segundo o Art.206, do Código Civil Brasileiro, não. As dívidas têm 
prazo, no máximo, de cinco anos. Por exemplo, se for um seguro, o 
prazo vence após um ano; já se for uma dívida de cartão de crédi-
to, cinco anos é o limite.

______________________________________________________

“Quando o celular quebra e é levado para assistência técnica, a empre-
sa tem que dar  um aparelho provisório?”

Isabela Rodrigues
Aluna do 1° semestre de  Nutrição

As assistências técnicas não são obrigadas a dar um aparelho 
para substituir o do cliente.  Elas têm um prazo máximo para 
consertar o telefone, que é de 30 dias, a partir da data que está na 
ordem de serviço, uma espécie de declaração em que consta o 
dia que eles receberam o aparelho. Caso não respeitem o prazo, aí 
sim, o cliente pode entrar com uma ação em um órgão de defesa 
do consumidor exigindo, com base no Art. 18 do Código de Defe-
sa do Consumidor (CDC), alguma das opções abaixo:

1)A substituição do produto por outro da mesma espécie em 
perfeitas condições de uso;

2)A restituição imediata da quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

3)O abatimento proporcional do preço.

______________________________________________________

“Se eu comer em algum lugar e passar mal o que devo fazer? Eu 
serei ressarcida ou vai acabar dando em nada?”

Geysa Oliveira
Aluna do 1° semestre de Enfermagem

Segundo Afonso Tavares, promotor de justiça de Juazeiro do 
Norte, o consumidor tem, sim, direito. Para isso, é necessário que 
ele junte algumas provas que confirme a sua reclamação. Cópias 
de receitas médicas, recibo de remédios comprados e o prontuá-
rio de atendimento do hospital, decorrentes do mal estar, devem 
ser anexadas e levadas ao Decon (Defesa do Consumidor), pois 
podem servir de base para o valor da indenização. Também é 
necessário pegar o contato de 2 a 3 testemunhas que estavam 
no restaurante. Todas essas provas devem ser mostradas no dia 
estipulado da reunião de conciliação. 

Caso a vítima sinta que sofreu algum abalo psíquico, pode ain-
da entrar com um ação por danos morais.

Dívidas têm prazo para 
serem pagas

Aparelho provisório não é 
obrigatório

Direito à devolução do 
dinheiro se o alimento 
estiver em má condição
de consumo

De frente com as mudanças do PNDH3

No dia 28 de maio de 2010, o 
auditório da biblioteca da Uni-
versidade de Fortaleza (UNI-
FOR) foi palco de debate sobre 
alguns dos pontos mais po-
lêmicos da terceira versão do 
Programa Nacional dos Direi-
tos Humanos (PNDH3).

“Este tema em questão está 
alheio à Universidade, e a im-
portância deste tipo de discus-
são é formar opiniões dentro 
do âmbito acadêmico”, desta-
ca a coordenadora do evento, 
Sandra Helena de Souza.

O seminário foi dividido em 
quatro mesas. As discussões 
focaram diversas questões, 
como a da comunicação social 
democrática, questões relati-
vas ao acesso à terra, acerca do 
Direito à Memória e Verdade e 
sobre Religião.

A mesa da comunicação, 
composta por um representan-
te de cada um dos três maiores 
jornais impressos cearenses- 
O Estado, O Povo e Diário do 
Nordeste- , colocou em pauta, 
além das discussões em torno 
do PNDH3, questões sobre a 
imparcialidade e a ética jorna-
lística. 

Diversidade de opiniões
Plínio Bortolotti, editor do jor-
nal O Povo, é a favor de igualar 
os diversos meios de comuni-
cação e contra a regulamen-
tação do conteúdo. Adriana 
Santiago, professora de Comu-
nicação Social, defende que é 
necessário refletir sobre cada 
ponto, destacando que é pre-
ciso desnaturalizar a falta de 
solidariedade. 

Solange Palhano, diretora 
institucional do jornal O Esta-
do, disse ser totalmente contra 
a censura, e ressalta que a im-
prensa deve ter responsabili-
dade, e da mesma forma que a 
mídia pode favorecer a imagem 
de alguém, pode destruí-la. “A 
única censura que deve ter é a 
do leitor e a do editor, quando 
ele achar que as duas fontes en-
volvidas não foram envolvidas”, 
afirma. 

A segunda mesa colocou em 
debate dois lados visivelmente 
opostos em torno da proprie-
dade. José Ramos Torres de 
Melo, Presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Ceará (FAEC), que 
é contra a versão do programa 
aprovado no final do ano pas-
sado, defende que o direito de 
terra é de todos, mas que tam-
bém não se pode invadir a ter-
ra alheia. Ele afirma ainda que, 
em alguns casos, os invasores 
depredam toda a propriedade. 
Em contrapartida, João Alfre-
do, ambientalista e vereador do 
PSOL, salienta que a questão 

da terra está ficando acima das 
leis da vida e que o capitalismo 
está levando a espécie humana 
à extinção. 

A mesa sobre Verdade e Me-
mória contou com a presença 
apenas do presidente da Anistia 
no Ceará e membro conselheiro 
da Comissão Nacional de Anis-
tia do Ministério da Justiça, Má-
rio Albuquerque.  Ele registra 
que o objetivo da verdade é que 
os crimes que aconteceram du-
rante a Ditadura Militar sejam 
revelados. “Se haverá punição 
ou não, quem irá decidir é a Na-
ção e os poderes responsáveis”. 
Ele salienta ainda a necessida-
de de debater esse assunto com 
os militares e lamentou o não 
comparecimento do promotor 
de justiça Walter Filho. 

A quarta e última mesa dis-
cutiu sobre um tema que vem 
despertando interesse nacional 
e internacional: a religião. O pa-
dre Edilberto Reis defende sua 
idéia a partir de passagens bí-
blicas e contextos históricos. De 
acordo com o religioso, a Igreja 
Católica tem um longo histórico 
de luta pelos direitos humanos, 
destacando que a mesma reco-
nhece que os Direitos Humanos 
se fundam na dignidade intrín-
seca do ser humano, mas a sua 
luta é sempre a favor da vida, 
ou seja, a Igreja já se posiciona 
contra quando alguns pontos 
quebram a lei natural da vida. 
Segundo ele, a Igreja diz sim à 
vida e não ao narcisismo do ca-
sal. 

Em contrapartida, o Doutor 
em sociologia, Rosendo Amo-
rim, argumenta que a Igreja 
lida muito mal com a questão 
da sexualidade. “Não existe 
uma verdade. Tudo é inter-
pretação, é texto”, afirma. Ele 
ainda diz que tudo passa pelas 
mudanças culturais, citando 
como exemplo o divórcio, que 
sofreu tanta resistência quanto 
o aborto hoje. “Como os valores 
são outros, ser desquitada hoje 
é diferente do que era nos anos 
60”, destaca o sociólogo. 

O padre Edilberto rebateu 
dizendo que, mesmo que aborto 
fique legal, continuará havendo 
os abortos clandestinos. “Hoje, 
mesmo tendo o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), ainda tem 
gente que morre de lombriga”, 
salienta o padre. Neste ponto, a 
platéia revidou  questionando: 
“que vida é essa que a Igreja 
defende quando muitas mu-
lheres morrem por fazer aborto 
clandestino?”. Para os estu-
dantes que se encontravam 
na plateia, a censura da Igreja 
em relação ao aborto não lhes 
permitem ter um controle so-
bre as mulheres que decidem 
fazer aborto.

Seminário na 
Unifor discute 
temas do Plano 

garantia e a defesa dos direitos.
O programa ratificava a 

aprovação do projeto de lei que 
descriminalizava o aborto. No 
entanto, com a modificação, o 
aborto é considerado tema de 
saúde pública, com a garantia 
do acesso a serviços de saúde. 
O novo texto também suprime 
o veto à ostentação de símbolos 
religiosos em locais públicos e 
faz ajustes em outros alvos de 
pressão da Igreja Católica, mas 
mantem a defesa da união ci-
vil homossexual, da adoção de 
crianças por casais homo-afe-
tivos e da concessão de direitos 
trabalhistas e previdenciários 
para prostitutas. 

O decreto assinado em 2009 
propunha ainda a proibição de 
logradouros e prédios públicos 
com nomes de pessoas que prati-
caram crimes de lesa-humanida-
de. A mudança fala em fomentar 
debates e divulgar informações 
sobre o assunto, em relação a 
pessoas identificadas reconheci-
damente como torturadores.

Decreto 7.177/2010: Identi-
ficar e tornar públicos as estru-
turas, os locais, as instituições e 
as circunstâncias relacionadas à 
prática de violações de direitos 
humanos, suas eventuais rami-
ficações nos diversos aparelhos 
estatais e na sociedade, bem 
como promover, com base no 
acesso às informações, os meios 
e recursos necessários para a lo-
calização e identificação de cor-
pos e restos mortais de desapa-
recidos políticos.
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O grupo Lamce promove ofi cinas e rodas de conversa, objetivando a diminuição da discriminação e uma visão menos preconceituosa das lésbicas no Ceará. Foto: arQUIVo PessoaL

João Paulo de Freitas

Coletivo: Como você analisa a 
representação das lésbicas no 
Ceará?
Alessandra Guerra: No nosso 
Estado, assim como em todos 
os estados do Brasil, ainda há 
um preconceito muito grande 
em relação às mulheres lésbi-
cas. Isso faz com que poucas 
tenham real envolvimento 
com a luta pelos seus direi-
tos. Por outro lado, a falta de 
fi nanciamento faz com que 
os grupos que trabalham com 
essa temática funcionem em 
condições precárias, onde as 
representantes estão parale-
lamente envolvidas com di-
versas outras atividades para 
o seu sustento fi nanceiro, fa-
zendo com que a ação dos 
grupos não seja qualifi cada, 
por falta de tempo para a or-
ganização política como ela 
deveria ser feita.

C: O preconceito no Ceará dimi-
nuiu?
AG: Hoje vemos muito mais 
pessoas LGBT [Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Travestis] assu-
mindo sua forma de amar e 
desejar para a sociedade, mas 
cada vez mais aumentam os 
índices de violência contra 
elas. A sociedade ainda não 
aceita que se pode amar e ser 
de uma maneira diferente da 
que foi imposta, dos papeis 
sociais de gênero e da hete-
rossexualidade que nos impõe 
como única forma possível e 
aceitável para as pessoas.

C: Você já passou por alguma 
situação constrangedora de 
preconceito? O que você fez?
AG: Infelizmente, já passei 
por diversas situações de 
homofobia, chegando até a 
ameaças de morte. Mesmo 
trabalhando no enfrentamen-
to à homofobia há mais de 7 
anos, quando somos vítimas 

fi camos muitas vezes sem reação 
e debilitadas. Ser militante nessa 
hora não nos fortalece, e sim en-
fraquece, porque é mais fácil lu-
tar quando a ferida não é na sua 
própria alma. Mas algumas vezes 
reagimos com toda a força que os 
argumentos nos oferecem. A últi-
ma vez que fui discriminada por 
ser lésbica, fi zemos um “beijaço” 
em frente ao estabelecimento co-
mercial alguns dias depois, com 
diversas mulheres e homens do 
movimento LGBT.

C: Em quais espaços públicos as lés-
bicas, aqui no Ceará, são mais acei-
tas e mais discriminadas?
AG: Há um grande número de ca-
sos de denúncia relativas a bares, 
boates e barracas de praia. Mas 
também há denúncias relativas a 
escolas e muitas vezes dentro da 
própria família.

C: Como avalia o mercado de tra-
balho para as lésbicas no Ceará?
AG: Como em todos os lugares, o 
preconceito que as lésbicas mais 
enfrentam no trabalho é maior 
quando elas se vestem ou se com-
portam diferente do modelo femi-
nino heterossexual. As mulheres 
são pressionadas socialmente a se 
vestirem “bem” (femininas) para ir 
trabalhar. Uma mulher de tênis e 
camiseta, enquanto outras estão 
de salto alto e maquiagem, é tra-
tada de maneira muito diferente 
em seu ambiente de trabalho.

C: Você acredita que os homosse-
xuais homens são mais aceitos que 
as mulheres?
AG: A sociedade percebe e visibi-
liza muito mais os homens gays 
e suas demandas. Nas ruas, no 
dia-a-dia, lésbicas têm uma maior 
aceitação social que homens gays, 
mas só se elas se encaixarem nos 
padrões do feminino social, onde 
entra o imaginário erótico-opres-
sor masculino heterossexual. Con-
traditoriamente, os crimes homo-
fóbicos cometidos contra lésbicas 
parecem ser, em sua maioria, mo-

Entrevista

As oportunidades para negros 
na sociedade contemporânea 
ainda engatinha. Agora, una 
essa cor de pele e coloque em 
uma mulher. Nada demais, elas 
já conquistaram muitos direitos 
com as suas lutas por igualda-
de. Essa mulher é uma pessoa 
normal e está dentro dos parâ-
metros da sociedade. A cor da 
sua pele e o fato de ser do sexo 
feminino não seriam motivos, 
em primórdio, para uma mu-
lher viver triste e amargurada. 

Era em 1987, na cidade de 
Nova York, no bairro do Harlem 
que vivia Claireece “Preciosa” 
Jones,  interpretada pela atriz 
Gabourey Sidibe. Sim, Claireece 
era a preciosidade em forma de 
gente. Cheia de amor para dar, 
embora escondesse isso por 
trás da sua ignorância. É uma 
pena que o seu amor não pu-
desse ser visto por quase nin-
guém que estava ao seu redor. 
Ela, além de negra, era gorda e 
pobre. Foi abusada pela mãe 
Mary, personagem encena-
do pela atriz Mo’Nique, que a 
tratava como empregada do-
méstica e violentada pelo pai, 
Rodney Jackson. Com apenas 
dezesseis anos Preciosa já le-
vava uma vida sem esperanças 
e cheia de limitações por não 
está dentro dos padrões de be-
leza e não ter ascensão social 
alguma. 

Claireece ainda tinha um fi -
lho que era apelidado de “Mon-
go”, por ser portador de Síndro-
me de Down. Seu fi lho morava 
com a avó. Ao engravidar pela 
segunda vez, a menina discri-
minada é suspensa da escola. 
Sem educação e orientação, 
com certeza, seria mais difícil 
progredir. Até porque ela não 
sabia ler nem escrever.

A jovem é convidada para 
participar de uma escola alter-
nativa, direcionada para alunos 
que merecem uma atenção es-
pecial, na intenção de ter um 
acompanhamento, alguém 
que possa ajudá-la a viver com 
ânimo e se aceitar. 

Preciosa, então, começa a ter 
uma vida com mais aceitação, 
amor próprio e mais dignidade. 
Essa recuperação veio através 
do convívio com os profi ssio-
nais da escola. Principalmente 
com  a assistente social Weiss 
– no qual Mariah Carey fez um 
belíssimo trabalho – e pela 
atenciosa professora Rain, pa-
pel de Paula Patton.

 
João  Paulo de Freitas

Preciosa
Resenha

“Eu acredito em outro 
mundo possível”

 A luta contra a homofobia continua a ser uma das principais bandeiras nas sociedades 
democráticas. Na madrugada do dia 14 de novembro de 2010, um grupo de rapazes 
agrediu brutalmente um jovem na Avenida Paulista, principal centro fi nanceiro do 
País. O ataque foi fl agrado por câmeras de segurança e exibido em vários telejornais. 
Motivo da agressão? O jovem foi confundido como homossexual. Fatos como esses têm 
conscientizado muitos grupos gays, sejam de homens, sejam mulheres, a se unirem 
para juntos combaterem preconceitos contra aqueles que possuem  orientação sexual 
diferente. Alessandra Guerra (foto ao lado), 26 anos, uma das mulheres integrante do 
grupo gay Lamce (Liberdade do Amor entre Mulheres no Ceará ), em entrevista ao 
Coletivo sobre a atual situação das lésbicas no Ceará, afi rma que desejaria viver em um 
mundo em que todas as pessoas possam ter os mesmos direitos e oportunidades

Alessandra Guerra

As mulheres são 
pressionadas 
socialmente a se 
vestirem “bem” 
(femininas) para 
ir trabalhar. Uma 
mulher de tênis e 
camiseta é tratada 
de maneira muito 
diferente em 
seu ambiente de 
trabalho.

Integrante do grupo Lamce

tivados pela não aceitação da pos-
sibilidade de uma mulher ser feliz 
e viver sua vida independente. Há 
diversos casos de estupros, onde 
alguém, muitas vezes da própria 
família, estupra uma lésbica para 
ensiná-la a gostar de homens.
C: A Parada Gay tem trazido resul-
tados positivos? As pessoas levam 
esse evento a sério?
AG: Primeiro, a Parada não é gay, 
e sim pela diversidade sexual. 
Consideramos que ela é, sim, 
muito importante para o forta-
lecimento do movimento, do 
reconhecimento do igual, da vi-
sibilidade para a sociedade. Mas 
nós, do Lamce, vimos de alguns 

anos para cá fazendo uma crí-
tica ao modo como ela é cons-
truída e qual a visibilidade que 
a mídia propõe. Não queremos 
apenas visibilidade aos sujeitos, 
mas sim às nossas lutas, às nos-
sas reivindicações. Queremos 
mostrar que somos muitas, que 
juntas somos mais fortes e que 
não vamos aceitar nem tolerar 
preconceitos e desigualdade de 
oportunidades.

C: A homossexualidade é genéti-
ca ou social?
AG: A sexualidade como um fe-
nômeno pessoal, social e indivi-
dual. As preferências, os desejos 
de uma pessoa se relacionam 
com sua forma de entender e 
expressar todos os processos 
já vívidos por ela. Entendemos 
que as pessoas deveriam ser li-
vres para entender e expressar 
seus processos, mas que há um 
investimento e uma pressão 
social (família, igreja, estado, 
mídia) muito grande para que 
todas as pessoas sejam hete-
rossexuais, encarando as outras 
possibilidades como anormais, 
nulas, impróprias ou pecamino-
sas. Se a nossa sexualidade é in-
fl uenciada pela genética, tanto 
a heterossexualidade, quanto a 
bissexualidade sofrem infl uên-
cia da genética.

C: Você crê na mudança da socie-
dade com relação à homossexua-
lidade?
AG: Eu acredito em outro mun-
do possível, e para isso luto to-
dos os dias. Sonho com uma 
sociedade em que as pessoas 
deveriam ser livres para pensar e 
agir como quiserem, desde que 
isso não ferisse a liberdade das 
outras. Queria um mundo onde 
os seres humanos vivessem 
em harmonia com a natureza 
de que faz parte e não achas-
se que seu dinheiro ou cor de 
pele fizesse alguma diferença 
para a felicidade.


