
Muitos bons professores deixam 
a Universidade de Fortaleza 
em busca de outras praias 

em concursos públicos para a UFC. 
Mas por que? A questão é muito mais 
profunda do que mostram e, mesmo 
que não pareça, é de total interesse dos 
estudantes. 
Qualidade de formação é uma das 
bandeiras defendidas pela Enecos e 
pelo DAPAS. Pois bem, dentro de uma 
nova linha mercadológica a Unifor vem 
se posicionando como incomporável 
no  mercado de IES pago na cidade 
de Fortaleza. A primeira questão é 
puramente marketing: “Como é que ela 
é incomporável se ela não cansa de ficar 
se comparando?”. É falta de foco, USP, ou 
seja lá como você queira chamar isso.
Essa nova visão de mercado implica 
mudanças estruturais na Unifor que a 
cada dia que passa se torna mais e mais 
parecida com as outras faculdades.
Para cobrir gastos, vale tudo: redução de 
auxílio da Monitoria, corte em bolsas de 
pesquisa, carga horária docente, negar 
auxílio aos estudantes em encontros e 
congressos... Enfim, vale tudo mesmo. E 
as coisas não param por aí.
Na última reunião que tivemos com a 
Vice-Reitoria de Extensão a culpa foi 
toda da crise mundial. Só falta cortarem 
os bebedouros e venderem água Indiá 
por causa da gripe suína.

Paradoxalmente, semestre a se-
mestre obras exessivamente caras 

(cujos valores nunca chegam 
ao conhecimento público ar-

rasam a instituição. São pi-
sos, blocos, paredes, tudo 

é destruído e reconstruído. 
Parafraseando certa crítica: “Se 

uma casa está em crise, 
não se compra uma TV 
nova e corta-se a merenda 

das crianças”. •

Unifor
Incomporável mesmo é a falta 

de diálogo e os investimentos 

em “educação”. TBMF. A Fundação Edson Queiroz é a 
entidade filantrópica mantene-
dora da Unifor. A 1,5 km daqui 

famílias dão vida dignamente a uma 
terra não utilizada, sem uma estrutura 
básica formando a comunidade Chico 
Mendes. A mantenedora Filantrópica é 
uma pessoa jurídica que presta serviços 
à sociedade sem obtenção de lucro, 
principalmente às mais carentes. Após 
nove anos a comunidade consegue luz 
elétrica. A fundação recebe dinheiro 
público por incentivos fiscais.  A comu-
nidade busca saneamento e água. Como 
extensão, Universidade de Fortaleza 
usa serviços voluntários 
em programas sociais 
que atendem um número 
mínimo de pessoas da co-
munidade mais perto.
A Chico Mendes busca 
viver da melhor maneira 
possível nos parâme-
tros que a sociedade per-
mite pela força do poder 
econômico e ações judi-
ciais. Unifor troca piso de todo o cam-
pos, que estava ótimo, e compra novas 
fontes e esculturas em mármore branco 
importadas. Crianças, adolescentes e 
idosos da comunidade são impedidos 
de ter acesso a lagoa do Colosso (bem 
de uso comum) por seguranças, geran-
do agressões, ameaças, apreensão de 
bicicletas e espancamento. Fundação 
Edson Queiroz ameaça construir um 
muro (ao lado da lagoa) separando a co-
munidade da via pública, numa forma 
de segregação social e territorial. Mora-
dora relata que de manhã estudantes os 
visitam fazendo trabalhos acadêmicos e 
pela noite são ameaçados por vigilantes 
da mesma instituição.
Acredito não ser tão difícil perceber 
a relação estudante-universidade-
comunidade. Já não recebemos o que 
deveríamos receber e somos cobrados 

com o que não pode-

mos dar, imagine a baixa classe social. 
Nós podemos cobrar o que nos devem. 
A novela não acaba por aqui.
Além de acesso adequado e providên-
cias sérias contra a criminalização e 
violência, os moradores também lutam 
contra a construção de uma ponte do 
orçamento Participativo, uma apro-
priação de um local público sendo por 
uma iniciativa privada, com vistoria e 
vigia dos proprietários do Loteamento 
Colosso. Representações de estudantes 
da Unifor, coletivo Sonhos Valem Uma 
Vida, Diretório Acadêmico Patativa do 

Assaré e Saju apóiam a 
comunidade junto com o 
seu Movimento dos Con-
selhos Populares, articu-
lando ações que denuncie 
e reforce a resistência da 
Chico Mendes.
Estudantes e comuni-
dades estão convidados a 
participar da palestra de 
Descriminalização da Co-
munidade que acontecerá 

aqui na Unifor dia 2 de setembro com 
o MCP e MST. Fique atento à divulgação 
para saber o local e horário! Na sede 
do DAPAS, sala N10, encontra-se uma 
unificação de abaixo assinado contra 
milícias armadas e criminalização das 
comunidades. Além de assinar, pegue 
uma xerox e colha assinaturas, se quer 
participar mais ativamente, converse 
com algum integrante dos três grupos 
de representação citados e saiba quan-
do serão os próximos encontros.
Enquanto isso, ainda perguntamos: pra 
quem é o acesso ao teatro com ingres-
so de R$30? Pra quem é esse almoço 
diário de mais de R$2 100g no CC? Pra 
quem são essas fontes? Pra quem são os 
R$200 em um curso de extensão numa 
Universidade? Onde estão os incentivos 

à pesquisa? •

Comunidade Chico Mendes
Na novela entre a comunidade e a universidade, os estudantes 

não podem ser meros coadjuvantes. Dudu Viana.

“Moradora relata 
que de manhã 

estudantes os visi-
tam fazendo tra-
balhos acadêmi-
cos e pela noite 
são ameaçados 

por vigilantes da 
mesma

instituição”

Estudantes unidos no XXX ENECOM
Aconteceu em Fortaleza o XXX Enecom que reuniu cerca de 700 estudantes

de todo o Brasil no desejo de (des)construir a sociedade. Livino Neto.

Dia 29 de julho, completava-se 
seis dias de Enecom  e ainda 
haviam outros dois dias de 

encontro. Este dia seria intenso e can-
sativo, logo cedo os encontristas já 

estavam de pé para acom-
panhar a discussão sobre 
conferência nacional de co-
municação, criminalização 
dos movimentos sociais e 
fechamento de rádios co-
munitárias; como nos ou-
tros painéis, este também 
estava lotado.
Todavia, uma preocupação 
assola a comissão organiza-

dora do encontro e a gestão da Enecos:  
o Sindjorce em articulação nacional com 
alguns estudantes da região sul havia 
divulgado o ato público da Enecos no 
XXX Enecom como sendo um ato pelo 
diploma. A inconseqüência de tal ação 
perigou em dividir um ato que vinha 
sendo construído de forma aberta nas 
listas virtuais do encontro e decidido 
no ultimo fórum deliberativo da execu-
tiva com pauta unitária de luta por uma 
conferência nacional de comunicação 
livre e popular e contra a criminaliza-
ção do movimentos sociais.
A tarde, os encontristas preparam as 
faixas e cartazes para o ato. Junto deste 
material, as bandeiras e camisas da 
Enecos, mais de trezentos estudantes 
lotaram os dez ônibus que os levariam 
para ato, iniciando na praça da impren-
sa em caminhada até a sede da Anatel. 
Lá os camaradas do Sindjorce 
mantiveram a pos-
tura separatista dis-
tribuindo camisas e 
seus materiais indi-

viduais de reivindicação.
Desta forma criou-se dois blocos: um 
puxando ato, com a maioria dos estu-
dantes e militantes de outros movimen-
tos sociais, reivindicando a pauta uni-
tária; e no fundo do ato em torno de 50 
estudantes e alguns militantes do sind-
jorce com a pauta isolada do diploma.
O ato de rua foi radicalizado, com a cara 
da Enecos. A todo tempo se cantavam 
palavras de ordem pela conferência 
nacional de comunicação, contra as em-
presas da grande mídia, contra a Anatel 
e a política em comunicação do governo 
Lula e do seu ministro Hélio Costa.
Depois de marchar em fila, 
os estudantes junto dos 
companheiros do MST, 
MCP, Denem, Eneenf e Ex-
nef, ocuparam o jardim da 
Anatel, impedindo entrada 
e saída da sede da agência. 
Como marco simbólico os 
manifestantes trocaram 
a bandeira da Anatel pela 
da executiva, hasteada ao topo enquan-
to a do Brasil e a do estado permanece-
ram  a meio mastro, além de gravar na 
calçada e em paredes da agência frases 
de denuncia contra a Anatel e a política 
em comunicação do atual governo.
A manutenção da pauta do ato e todo 
seu radicalismo, foram apenas reflexo 
do que estava sendo aquele encontro 
nacional. Diferente de outros tantos, a 
Enecos estava presente em todo o en-
contro, desde a mística de abertura, 
onde se podia vê a emoção dos en-
contristas em juntos segurarem o 

bandeirão da Enecos, como em 
cada painel, minicurso ou 

núcleo de vivencia, nas intervenções a 
executiva também era tema recorrente.
Os painéis, que se conectavam profun-
damente com o tema: a (des)construção 
da sociedade através da comunicação, 
apresentaram  uma metodologia difer-
enciada, com exposição de fala e em 
seguida divisão em grupos de debate, o 
que funcionou muito bem.
 Os temas dos painéis giraram em socie-
dade de consumo em crise, cultura, edu-
cação, democratização da comunicação  
e valores e juventude, sendo o painel de 
abertura com o dirigente nacional do 
MST Gilmar Mauro, na concha acústica 

da UFC, simbolizando a 
volta da ocupação estu-
dantil daquele espaço.
Outro aspecto de impor-
tante destaque foi o fun-
cionamento das brigadas 
de auto-gestão e dos es-
paços de auto-organiza-
ção, onde cada grupo es-
pecífico pôde organizar 

de forma independente sua pauta: 
neste momento aconteceram plenaria 
de mulheres, de negr@s e LGBTT, sem 
contar com um debate sobre TV univer-
sitária e digital.
Além dessas, ocorreram ainda out-
ras atividades como as Culturais e o 
Conecom (Conselho Nacional de enti-
dades de Base de Comunicação Social).
Depois de oito dias, o XXX Enecom 
acabou, mas a (des)construção da so-
ciedade apenas havia começado. •
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“A manutenção 
da pauta do ato 
e todo seu radi-
calismo, foram 

apenas reflexo do 
que estava sendo 
aquele encontro 

nacional”



Editorial
Diretório Acadêmico 

Patativa do Assaré. TBMF.

Segundo opinião de seus 
freqüentadores, o Diretório 
Acadêmico sempre foi 

formado pelas pessoas que se 
faziam presentes nos projetos, 
nas reuniões, nos debates e 
não necessariamente só pelos 
membros da gestão eleita. O 
sentido da gestão é mínimo: 
gerir, organizar. Mas, como já vem 
acontecendo em outros anos, o 
D.A. não precisa necessariamente 
ter aquela velha hierarquia 
fechada e rígida. Todos no D.A. 
tem voz, voto e iguais poderes.
O objetivo é claro: Chamar as 
pessoas que se interessam pelo 
Movimento Estudantil e pelos 
projetos realizados pela nossa 
entidade a construir juntos um 
curso de Comunicação melhor.
É por isso que, apesar da 
formalidade de nomes e cargos, 
a gestão Asterisco* sente-se feliz 
em dizer que dentro do diretório 
todos somos iguais. Não é a toa 
que nos intulamos um ‘coletivo’. 
Coletivo, pois pregamos uma 
política horizontal de base atra-
vés  da participação de todos.
E desde que assumimos em 
maio de 2009 já realizamos 3 
ciclos de palestras, lutamos pelas 
eleições do DCE, fizemos uma 
Festa de Comunicação histórica, 
representamos a Unifor no 
Erecom Belém, co-realizamos 
o Enecom Fortaleza, fizemos 
oficinas e grupo de discussões, 
lutamos contra o aumento da 
meia passagem e em muitas 
outras lutas. Ufa!
Realmente, foi um primeiro 
semestre muito produtivo. E o 
nosso planejamento para 2009.2 
mostra muitas outras atividades. 
Por isso chamamos todos os 
estudantes a participarem do 
DAPAS e ajudar construir o nosso 
curso e o nosso Movimento 
Estudantil. Afinal, todos nós 
também somos parte do D.A. 
(Reuniões segundas-feiras, na 
sala N10; às 19h) •

Esse ano, os brasileiros terão a 
oportunidade de discutir sobre 
um tema inerente a todo ser hu-

mano, a comunicação! Nos dias 1, 2 e 3 
de dezembro acontecerá a I Conferên-
cia Nacional de Comunicação. Este será 
um momento em que toda a sociedade 
se reunirá para definir as diretrizes 
e ações que o poder 
público deve ter como 
prioridade no setor de 
Comunicação. O Ceará 
já está discutindo e le-
vantando propostas a 
serem levadas à Con-
ferência.
No nosso estado, existe uma comissão 
organizada para levantar os temas a 
serem pautados na Confecom, a Comis-
são Cearense Pró-Conferência de Co-
municação. Todos os estados brasilei-
ros têm que estabelecer diálogo com a 
população por meio de comissões es-
taduais. A ideia é que até a Conferência 
Nacional sejam realizadas conferências 
preparatórias em cada estado. E quem 
está a frente das discussões a nível na-
cional é a Comissão Nacional Pró-Con-
ferência de Comunicação.
Mas você deve estar pensando “e o que 
diabo é que essa Conferência de Comu-
nicação tem a ver comigo?” Pois bem, 
tem a ver com o modo como nos expres-
samos, com os meios e canais que uti-
lizamos para nos comunicar, tem a ver 
também com as concessões públicas de 
comunicação que o estado autoriza, a 
algumas emissoras de rádio e televisão, 
a utilizar. E mais, ter acesso à informa-
ção e comunicação são direitos de todo 
cidadão. Eita que é muita coisa pra dis-
cutir, não é mesmo?
Explicando melhor...
Quando assistimos televisão ou ouvi-
mos o rádio não sabemos que qualquer 
canal só pode veicular determinado 
conteúdo porque tem uma concessão 
pública. Isso significa que os canais de 
televisão e rádio pertencem ao povo 
brasileiro e que para que uma empresa 
queira explorá-lo comercialmente 
precisa de autorização do 
estado, que é quem 
toma conta dos 

bens coletivos do povo.
Em outras concessões públicas, como 
transporte coletivo, por exemplo, todo o 
serviço prestado é voltado ao interesse 
do cidadão e quando ele não funciona 
todo mundo pode reclamar para que o 
serviço mude! No caso das emissoras 
comerciais de televisão, como Globo, 

SBT, Record, Band e Rede 
TV, que de acordo com a lei 
deveriam veicular princi-
palmente conteúdos educa-
tivos, culturais, artísticos e 
informativos, isso simples-
mente não acontece! Eles 
fazem o que querem com a 

programação televisiva e o cidadão não 
tem a chance nem de avaliar, nem de 
reclamar para que as coisas mudem. A 
Conferência traz a chance da sociedade 
dizer como devem funcionar essas con-
cessões públicas.
É celular que toca música, é computador 
que passa filme, é televisão que vai virar 
computador. Nesse encontro de tecno-
logias, que chamamos de convergência, 
ninguém sabe ao certo de que forma 
podemos utilizar todas essas inova-
ções a serviço do cidadão, garantindo o 
acesso universal ao conhecimento, e à 
produção de conteúdo. Como organizar 
todo o caminho que vai da produção de 
conteúdo, passando pela forma como 
ele será distribuído e recebido é outro 
tema da I Conferência Nacional de Co-
municação.
E para participar...!
É fundamental que você procure saber 
mais e que participe de todas as ativi-
dades relacionadas à Conferência. As 
reuniões da Comissão Cearense aconte-
cem todas as quartas-feiras, a partir das 
18h, no Laboratório de Informática do 
Centro de Humanidades II, da UFC, que 
fica no 2ª andar do prédio. O endereço 
é a Av. da Universidade, 2762,  esquina 
com a Av. 13 de Maio. Você também 
pode ficar sabendo mais sobre a con-
ferência na comunidade social http://
cpc-ce.ning.com/, ou ainda pelo sítio 
da comissão organizadora nacional, 

http://proconferencia.
org.br/. •

Conferência de Comunicação
A Comunicação vista como um direto humano e as políticas 

públicas voltadas para o setor. Como você pode participar da 

discussão? Dapas e CPC Nacional.

2   

 “(...) ter acesso 
à informação e 

comunicação são 
direitos de todo 

cidadão”.

No último dia 13, a coordenação 
de Jornalismo da Unifor chamou 
Deborah Lima, presidente do 

Sindicato de Jornalistas do Estado do 
Ceará (Sindjorce), a par-
ticipar de uma mesa so-
bre os novos rumos do 
jornalismo. Durante a 
palestra, estudantes da 
Executiva Nacional de 
Estudantes de Comuni-
cação Social (Enecos) 
pediram vez de fala e ini-
ciaram, o que seria uma 
palestra, um debate so-
bre a regulamentação do 
trabalho do comunica-
dor social. Os estudantes 
presentes, a cada fala 
de um representante da 
Enecos, agiam coercitivamente contra a 
exposição do assunto, e a presidente do 
Sindjorce incitava-os a continuar com a 
manifestação negativa ao debate.
O clima esquentou na calorosa recep-
ção e o tão esperado debate espetacu-
larizou-se de tal forma que se tornou 
impossível a comunicação naquele mo-
mento. Sem o debate qualificado, am-
bos os lados perdem e em especial, os 
estudantes que terminam por não com-
preender a temática por todos os viés.
Estudantes, vê-se agora a necessidade 
de sair de um debate reducionista, vol-

tado apenas para a obrigatoriedade ou 
não do diploma. A discussão tem que 
avançar e definir que tipo de regula-
mentação queremos para a atuação 

do jornalista no mercado 
de trabalho. Será que in-
criminar o comunicador, 
sem diploma, é a solução? 
Necessitamos também co-
locar no debate as grandes 
empresas de comunica-
ção que contratam maus 
profissionais, e até que são 
coniventes ou conspira-
tórios levando ao povo 
uma má informação.
A Enecos está aberta ao de-
bate e à construção de pro-
postas. Para tal, esta sendo 
construído um Fórum so-

bre regulamentação do trabalho que 
pretende discutir questões relacionadas 
a esta temática. Para saber mais sobre 
a Executiva Nacional dos Estudantes 
de Comunicação (Enecos) e como par-
ticipar dos espaços de discussão é só 
entrar no sítio http://www.enecos.org.
br, na lista de discussão virtual do Cole-
tivo Enecos-CE através do sítio http://
br.groups.yahoo.com/group/cole
necos-ce/ ou mesmo procurar os rep-
resentantes do D.A. Não se deixe levar 
pelo discurso rasteiro de alguns. Faça o 
seu! Participe das discussões!  •

Pensei antes de iniciar esse texto, 
escrever algo institucional, que 
contasse a história dessa execu-

tiva de forma imparcial, naquele velho 
modelinho calhorda que aprendemos 
na universidade, escritos nos manuais 
da Folha e seus comuns.
Mas com a Enecos fica impossível falar 
sem me envolver, foram 4 anos de uni-
versidade construindo a executiva e 
sendo construído por ela. Esse período 
se caracterizou por um momento de 
imensa crise, no entanto hoje os estu-
dantes de comunicação conseguiram se 
reorganizar e voltar esta executiva para 
luta social.

E bote luta nisso! A Enecos tradicio-
nalmente é quem convoca as semanas 
de democratização da comunicação 
(democom) em todos estados, esteve 
presente de forma incisiva na formula-
ção da lei do cabo, que regulamenta as 
TVs fechadas, é pioneira na construção 
do boicote ao Enade (que substitui o 
antigo Provão) e cada vez mais acumula 
lutas e formulações no debate contra 
opressão, principalmente na mídia. Mas 
a luta não se faz só na história, se faz no 
dia-a-dia; ontem, hoje e amanhã.
A Enecos para o semestre tem grandes 
desafios: Enade, Conferência Nacional 
de Comunicação, semana de Democom, 

Fórum sobre regulamentação do profis-
são e do trabalho (indo para além do de-
bate rasteiro e limitado sobre diploma 
que muitas vezes é apoiado apenas na 
perspectiva de reserva de mercado)...  
Além de participar de todas as lutas 
por um sociedade justa, livre, iguali-
tária; luta do povo livre, junto de 
movimentos sociais como Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e 
Movimento dos Conselhos 
Populares (MCP) .
Para encerrar admito: entrei 
na universidade de um jeito e 
foi a Enecos que me transformou. 
Por fim, convido tod@s a conhecer esta 
executiva que luta no lado do povo. Re-
uniões sábado às 14h, no DA da UFC. •

Recepção calorosa
Aconteceu na recepção dos estudantes de Jornalismo, no 

último dia 13/08, uma discussão entre a Enecos e Deborah 

Lima do Sindjorce (de novo). Amanda Nogueira e TBMF.

Enecos: 18 anos de luta
A construção de uma nova sociedade. Livino Neto.

enquanto isso na chancelaria . . .

pois e, alunos...

voces sabem... a crise...

os gastos tem que ser

racionados! mas estamos

investindo nos estudantes,

nao se preocupem...

e como a universidade

esta investindo em nos?

er... han...

er... estamos

investindo... estamos

investindo... em...

fontes?
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“Os estudantes 
presentes, a cada 

fala de um re-
presentante da 
Enecos, agiam 

coercitivamente 
contra a ex-

posição do assun-
to, e a presidente 
do Sindjorce inci-
tava-os a continu-
ar com a manifes-
tação negativa ao 

debate”


