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Sistematização de Experiência da Rede Opa (Rede Orçamento e Participação Ativa)

APRESENTACAO

O objetivo deste livro é apresentar a experiência que o Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente do Ceará – CEDECA/CE tem desenvolvido no fomento
da participação de crianças e adolescentes nas instâncias de decisões políticas e
a influência que essa participação proporciona a um território.
Reconhecer o esforço conjunto de crianças e adolescentes em promover e
garantir os seus direitos é um importante passo para a atividade de controle
social e para a formação de uma sociedade democrática. Participar das decisões
públicas de uma comunidade, de uma cidade, estado ou país, os torna sujeito
de suas ações, capazes de fazer críticas, de escolher, de defender e também de
cumprir melhor os seus deveres.
Nesse cenário, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) aprovou a Resolução nº 191, de 7 de julho de 2017, que cria o Comitê
de Participação de Adolescentes (CPA) no âmbito do Conselho. Trata-se de uma
ação concreta em busca de efetivar a participação de adolescentes no Conselho
e consequentemente nas decisões relativas às políticas públicas voltadas aos
direitos de crianças e adolescentes.
Esta Resolução prevê ainda um ambiente virtual de participação de adolescentes,
um espaço digital aberto a todo e qualquer adolescente com o objetivo de diálogo
permanente e formulação de propostas ao Conanda, bem como a promoção de
consultas públicas e campanhas educativas sobre os direitos humanos, em
especial, de crianças e adolescentes.
Com essa percepção de que a participação dos adolescentes é fundamental
para a promoção, proteção e defesa dos seus direitos, temos nessa publicação
a experiência desenvolvida pelo Centro de Defesa da Criança e do Adolescente
do Ceará no projeto da Rede Orçamento e Participação Ativa, em que crianças
e adolescentes participam da elaboração, execução e fazem o acompanhamento
do ciclo orçamentário de Fortaleza.
BERENICE MARIA GIANNELLA
SECRETÁRIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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INTRODUCAO

O presente livro é parte das ações desenvolvidas no bojo do
projeto “Crianças e Adolescentes em ação, políticas públicas com
participação: a experiência da Rede OPA”. O referido projeto
objetivou sistematizar e difundir a experiência do CEDECA
Ceará com protagonismo de crianças e adolescentes no controle
social e monitoramento do orçamento público para crianças,
adolescentes e atores do Sistema de Garantia de Direitos do
Estado do Ceará de modo a incentivar e fortalecer a participação
social desses sujeitos.

Projeto aprovado
pelo edital público do
Conselho Nacional dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
(CONANDA) e executado pelo convênio
junto a Secretaria de
Direitos Humanos
da Presidência da
República (SDH/PR 817108/2015).

Neste livro, buscou-se um duplo desafio: a) Narrar de modo
analítico como se deu o acompanhamento do CEDECA Ceará
a crianças, adolescentes e organizações da sociedade civil, fortalecendo a sua
participação e atuação no controle social das políticas voltadas para crianças
e adolescentes, refletindo inclusive o papel das metodologias utilizadas com
grupos de adolescentes e como estas fortalecem o protagonismo juvenil; b)
Sistematizar a experiência do próprio projeto, que no esforço de resgatar e
difundir a experiência vivida se transformou em um aprendizado coletivo que
merece também ser disseminado.

Assim, o livro está dividido em duas partes. Na parte I levanta-se toda a
memória coletiva de 10 anos da experiência do CEDECA Ceará da atuação
com adolescentes no monitoramento do orçamento público, tendo como centro
o debate do direito à participação. Para isso, diversas metodologias foram
utilizadas, fazendo jus a todo debate teórico-metodológico sobre participação
juvenil. As narrativas dos sujeitos que experienciaram esses anos de histórias
relatadas ganham destaque nesta construção. A primeira parte divide-se
em quatro capítulos. No primeiro, intitulado “Como tudo começou” narra-se
o início da experiência do CEDECA Ceará atuando no monitoramento dos
orçamentos públicos e a convergência do início da atuação direta com crianças
e adolescentes. Apresentam-se as metodologias e histórico do projeto “Criança e
Adolescente em Ação, Orçamento com Participação”, experiência que deu origem
à Rede OPA. O segundo capítulo, “Surge a Rede OPA”, apresenta os passos
de consolidação da Rede enquanto movimento autônomo de adolescentes, suas
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principais pautas e processos vivenciados durante o período de 2005 a 2012.
Já no capítulo três, “A Rede OPA continua”, são partilhadas reflexões sobre os
impactos da experiência e da participação da Rede.
A parte II foca-se na trajetória do próprio projeto em questão, e como até
mesmo o ato de sistematizar e difundir experiências pode ser realizado de
forma participativa e proporcionar aprendizados para os diferentes sujeitos
envolvidos nesta construção. O quarto e último capítulo, “Partilhando a
experiência, revivendo a história”, apresenta os percursos e aprendizados desta
sistematização, agregando outros materiais produzidos no âmbito do projeto e,
por fim, apresenta as considerações finais afirmando a contribuição deste livro
para o fomento à participação de crianças e adolescentes no país.
Espera-se que este registro possa contribuir para qualificar o debate sobre
participação de crianças e adolescentes, bem como aperfeiçoar as metodologias
de trabalho com este público.

14
4

Sistematização de Experiência da Rede Opa (Rede Orçamento e Participação Ativa)

AGRADECIMENTOS

A realização deste livro como instrumento potencializador de participação de
crianças e adolescentes só foi possível devido ao comprometimento coletivo
de muitas pessoas e organizações. Foram muitos os percursos realizados,
reuniões, entrevistas, pesquisas documental, escrita e re-escrita... É chegada
a hora de agradecer!
Registramos nosso agradecimento a todos os profissionais do CEDECA Ceará
que desde 2003 têm se empenhado em estudar e atuar junto a grupos de
adolescentes com intuito de promover a participação. Um agradecimento
especial a todos os meninos e meninas que adentraram as portas do CEDECA
Ceará e no diálogo intergeracional contribuíram para que fosse formulada
uma concepção de participação, bem como um arsenal de metodologias que
contribuem na promoção deste direito. E mais! Estes meninos e meninas
ganharam as ruas, a cidade, o mundo e mostraram que, sim, crianças e
adolescentes podem participar!
Gostaríamos ainda de registrar nosso agradecimento ao Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), que acertadamente tem
optado por realizar o debate sobre participação, tem aberto o Conselho para as
crianças e adolescentes e possibilitado, através dos editais do Fundo da Infância
e Adolescência – FIA, uma linha de fomento específica para esta temática.
Por fim, nosso sincero agradecimento a Secretaria Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos da Presidência
da República por todo apoio técnico e operacional recebido durante a execução
deste projeto, sobretudo pelas contribuições para realização deste livro.
COORDENAÇÃO COLEGIADA DO CEDECA CEARÁ

15

PARTE I

Sistematização de Experiência da Rede Opa (Rede Orçamento e Participação Ativa)

CAPITULO
Como tudo começou
Foi em 1999 que o CEDECA Ceará iniciou sua atuação no monitoramento
do orçamento público da cidade de Fortaleza, por entender que a luta pelos
direitos humanos de crianças e adolescentes passa, necessariamente, pela
discussão de políticas que efetivem tais direitos, pelo conhecimento sobre a
destinação dos recursos para essas políticas e pelo controle social na definição
e execução dos gastos públicos.
Com o objetivo maior de contribuir para o controle social das políticas
e orçamentos públicos, o CEDECA, à época, utilizava três estratégias
complementares: a) análise, produção de informação e oferta de subsídios
técnicos para a intervenção no ciclo orçamentário; b) capacitação de grupos
organizados da sociedade civil; e c) ações de mobilização e lobby para o
aprimoramento das políticas públicas para a infância e a adolescência.
Metodologia: Ao analisar as peças orçamentárias, o CEDECA Ceará produzia um relatório em que
destacava os recursos destinados às políticas voltadas para crianças e adolescentes, bem como apresentava
a análise das propostas de alterações orçamentárias apresentadas pelo Executivo para as áreas da infância e
adolescência. O relatório, amplamente divulgado, era trabalhado com o conjunto do movimento de infância e utilizado como instrumento de pressão para intervir no processo de elaboração da peça orçamentária, com a apresentação de propostas de emendas e atuação junto ao parlamento.

Durante os primeiros anos de atuação, entre 1999 e 2002, as
principais parcerias estabelecidas foram com organizações da
sociedade civil, fóruns e redes de defesa dos direitos de crianças
e adolescentes, a partir do exercício de acompanhamento
das principais questões orçamentárias de Fortaleza. O
estreitamento dessa parceria foi essencial, pois hoje são muitas
as organizações, além da principal articulação de entidades
de defesa de direitos de crianças e adolescentes, que têm
acompanhado questões orçamentárias da cidade e do estado,
como no caso do Fórum Permanente das ONGs de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará (Fórum DCA).

O Fórum DCA é uma
articulação da sociedade
civil organizada, composta por organizações
não governamentais
sem fins lucrativos,
profissionais da área da
infância e adolescência e
acadêmicos dedicados à
articulação e mobilização
em defesa de direitos de
crianças e adolescentes.
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Havia a inquietação, no entanto, de que a articulação de ações com sujeitos
sociais que podem buscar a efetivação de direitos de crianças e adolescentes
não envolvia, até então, os principais sujeitos implicados por esses direitos: as
crianças e adolescentes. Esta inquietação, somada à percepção da existência
de grupos organizados de adolescentes na cidade que, por sua vez, já vinham
discutindo direitos e políticas públicas e a sua ausência nos espaços de decisão
sobre essas mesmas políticas, levou o CEDECA a repensar e reformular sua
atuação no tema do orçamento. O encontro com a Save the Children Suécia,
parceiro-financiador do CEDECA Ceará no tema do orçamento e para quem
a participação é um fundamento para o trabalho com enfoque nos direitos, foi
um dos fatores que proporcionaram ao CEDECA uma reflexão - que logo se
tornaria uma convicção -, que não se podia falar em democracia excluindo um
grupo tão significativo da população, principalmente quando os assuntos em
pauta eram as políticas voltadas para esse grupo.

Save the Children Suécia é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1919 que centraliza seu
trabalho na promoção e defesa dos direitos da criança, no apoio à infância em situação de risco e na sensibilização da opinião pública com relação a esse tema, com fundamento na Convenção sobre os Direitos da
Criança das Nações Unidas. O Departamento Regional para a América Latina e Caribe realiza suas ações
em parceria com organizações não governamentais em 19 países, a exemplo do Brasil, Colômbia, Equador,
Paraguai, Uruguai, Venezuela, Peru, El Salvador, México, Honduras e outros, respeitando o contexto de
cada país e buscando incrementar o conhecimento e o exercício dos direitos das crianças e adolescentes na
sociedade, favorecendo a participação qualitativa dos meninos, meninas e adolescentes.

É nesse contexto em que se dá o encontro entre o monitoramento do orçamento
público e a promoção do direito à participação de crianças e adolescentes.

Criança e Adolescente em Ação:
Orçamento com Participação
Nesse mesmo período, mais precisamente no ano de 2002, ao tempo que
se fortalecia a ação de monitoramento do orçamento público no CEDECA,
emergia também a reflexão e formação teórico-metodológica sobre o direito à
participação de crianças e adolescentes e os desafios de lidar com esse público
diretamente nas ações de incidência, algo inédito para a organização e para a
cidade. Mas nesse momento assumimos o compromisso desafiador e histórico
de incluir crianças e adolescentes nos processos de discussão, formulação e
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incidência em políticas públicas em Fortaleza. Antes de iniciar essa ação com
adolescentes, tivemos vários momentos de debate interno e toda a equipe
passou por um processo de capacitação. Foram trabalhados, destacadamente,
os temas: educação popular, participação, gênero e políticas públicas, além de
metodologias para oficinas e formação com crianças e adolescentes.
Em construção e diálogo permanente com a Save the Children Suécia, começava a
tomar corpo o projeto "Criança e Adolescente em Ação: Orçamento com Participação".
Não se tratava de uma metodologia exclusiva, mas de uma construção feita ao passo
do caminhar do projeto, com a participação ativa dos adolescentes e o compromisso
com o cotidiano e a realidade dos envolvidos em sua diversidade.

Nossos parceiros
Em Fortaleza, algumas organizações parceiras já desenvolviam trabalhos
de formação com grupos de crianças e adolescentes. Para o CEDECA, uma
ação voltada à democratização dos orçamentos públicos deveria fortalecer
grupos que tivessem organização política e acúmulos de discussão, para que
o orçamento fosse utilizado como ferramenta de luta cotidiana na defesa de
direitos de crianças e adolescentes.
Uma proposta de parceria então foi feita a duas entidades com atuação em
três bairros da periferia da cidade: Diaconia, com atuação nos bairros Planalto
Pici e Granja Portugal, e Sociedade da Redenção, com atuação no Pirambu.
Pirambu

Planalto
do Pici
Granja
Portugal
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Sociedade da Redenção: Fundada em 1994 pela congregação das “Irmãs da Redenção”, a organização
promove cursos de arte, cultura e profissionalizantes em áreas como teatro, dança, música, informática,
culinária, corte e costura. Tem como metas formar crianças, adolescentes e jovens para o exercício da
cidadania, o envolvimento da família no processo socioeducativo, desenvolvimento de potencialidades
artísticas e incentivo à participação no processo de organização da comunidade.

Diaconia: Organização Social de inspiração cristã, que tem por objetivo a promoção da justiça e do
desenvolvimento social no Brasil. Fundada em 1967, em atendimento à convocação da Confederação
Evangélica do Brasil às Igrejas Evangélicas, a entidade concentra sua atuação em três estados do Nordeste – Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. No trabalho com crianças e adolescentes, tem como
objetivos estimular a participação para o exercício da cidadania envolvendo-os no processo de discussão
e reflexão dos problemas concretos do seu cotidiano. Norteia-se pela doutrina da proteção integral através
de atividades socioeducativas, políticas e culturais que contribuem para melhoria da qualidade de vida de
crianças e adolescentes e desenvolvimento local sustentável.

A partir da articulação com essas entidades, o CEDECA Ceará inicia, em
2003, a composição da primeira turma de capacitação do projeto "Criança
e Adolescente em Ação: Orçamento com Participação" com 50 adolescentes,
na faixa etária entre 13 e 17 anos de idade, moradores dos bairros Granja
Portugal, Planalto Pici e Pirambu.

Nasce o projeto
O primeiro encontro entre os 50 adolescentes dos três bairros – Pirambu, Pici e
Granja Portugal – aconteceu de forma lúdica e simbólica. Era preciso estabelecer
laços entre os adolescentes logo nos primeiros contatos para que o grupo
caminhasse em harmonia e o projeto se consolidasse. Nesse sentido, iniciamos
propondo uma interação com a natureza e um resgate das nossas origens. Para
tanto, eles plantaram uma muda, que simbolizou o nascimento do projeto. Para
esse momento contamos com a ajuda de dois estudantes de Agronomia que falaram
sobre os cuidados que devemos ter com as plantas. Depois que cada um havia
plantado em um vasinho, eles deram nome às mudas, seguindo uma tradição de
algumas culturas indígenas. Aquele momento significou o germinar do projeto que
deveria ser aguado e construído dia a dia por todos.”
________________________
REVISTA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM AÇÃO, ORÇAMENTO COM PARTICIPAÇÃO, PÁG. 28,
CEDECA CEARÁ.
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O que se apontava inicialmente como uma capacitação de caráter objetivo dos
adolescentes para incidência no tema do orçamento, ainda que, com vistas ao
fomento à sua participação e inserção na discussão política da cidade, nunca se
desenvolveu como uma capacitação objetiva. As formações não se limitaram ao
tema do orçamento público. Ciclo e leis orçamentárias eram apresentados junto a
temas como história de Fortaleza e seu desenvolvimento, desigualdade e gênero.
Sempre trabalhamos os conteúdos técnicos do orçamento público, a partir das
peças orçamentárias (PPA, LDO, LOA), fazendo a contextualização desses
instrumentos orçamentários com os direitos de crianças e adolescentes
e a situação de violação de direitos de crianças e adolescentes a partir da
realidade em que estavam inseridos.

Construindo uma metodologia de
formação sobre orçamento público
CONTEÚDOS
Sociedade e Estado: introdução aos vários conceitos de Estado e Sociedade, formas de organização e reflexões
sobre o papel da administração pública.
Função dos Três Poderes: organização política brasileira e os papéis reservados aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Orçamento na História: como evolui na história o conceito de orçamento público em vários países e no Brasil.
Receitas e Despesas: fontes das receitas públicas e os tipos mais comuns de despesas públicas.
Ciclo Orçamentário: legislação orçamentária brasileira e nosso ciclo de planejamento (Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual).
Tramitação do Orçamento: fase de elaboração das propostas de leis orçamentárias e sua votação no poder
legislativo.
Formas de Intervenção da Sociedade no Orçamento Público: análise das experiências de “Orçamento
Participativo”, lobby e monitoramento.
Execução Orçamentária: como se dá a execução das leis orçamentárias e o que são os créditos adicionais.

As oficinas, ponto central da capacitação, aconteciam em encontros quinzenais,
com duração de quatro horas, combinando momentos de exposição de conteúdo
e exercícios de fixação, pesquisas ou desafios, de forma que as informações
chegassem o mais próximo da realidade dos sujeitos.
O processo formativo se dava em três grandes etapas, com conteúdos
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específicos, mas complementares. De maneira geral, era seguida a seguinte
lógica: 1ª etapa – Leitura de realidade; 2ª Etapa – Formação em orçamento
público; 3ª etapa – Mobilização e lobby.
Em todas as etapas utilizávamos, dentre outros, referenciais teóricos da
educação popular e da participação política de crianças e adolescentes, e
diferentes metodologias, desde jogos criativos, dinâmicas participativas,
esquetes teatrais, fanzines, música, vídeos, seminários com linguagem lúdica
e acessível, desmistificando o orçamento como assunto complicado e somente
para especialistas.
Diversos recursos pedagógicos foram utilizados nesta etapa para garantir que
as atividades corressem de forma alegre, participativa e com metodologias
adequadas. Os adolescentes realizaram trabalhos em grupo; pesquisas
nos bairros com visitas a equipamentos mantidos com recursos públicos e
identificaram como é difícil o acesso às informações públicas; realizavam
dramatizações de situações envolvendo o orçamento e a tramitação de suas leis
(diálogos entre Prefeito e seus secretários, a sociedade reivindicando a inclusão
de determinados programas, por exemplo); avaliação da lei orçamentária em
vigor, verificando e discutindo sua adequação às necessidades das crianças e
adolescentes de suas comunidades.
Na etapa de leitura da realidade, uma das metodologias que utilizávamos
eram os diagnósticos participativos, realizados pelos próprios adolescentes,
que iam a campo para apreender e refletir sobre as suas realidades. Para os
diagnósticos também realizamos formações específicas sobre direitos, sobre
metodologias de pesquisa, fotografia e outros instrumentais a depender do
objetivo de cada diagnóstico. A intenção é que os diagnósticos permitissem
uma vivência mais sensorial e empírica aos adolescentes, contribuindo para
a construção de uma leitura crítica da realidade e sobre as violações de
direitos, aliando os conteúdos apreendidos nas formações sobre orçamento e
o conhecimento na prática da realidade, para que estes pudessem intervir e
incidir de forma qualificada para a melhoria das políticas públicas nos espaços
de deliberação de políticas públicas.
Na etapa teórica sobre orçamento era abordado desde o conceito mais básico
sobre o que é orçamento, utilizando analogias que permitiam aos adolescentes
terem uma percepção mais real, fazendo comparações com o orçamento pessoal
e doméstico com o orçamento da prefeitura, por exemplo, até o conhecimento
mais avançado dos mecanismos de controle e fiscalização, como a lei de
responsabilidade fiscal, portal da transparência e produção de emendas.
Na etapa de mobilização e lobby, os adolescentes vivenciavam a dinâmica da
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incidência política e mobilização social, ao produzir peças de comunicação e
materiais para levar o conhecimento que aprendiam para a população em
geral, e também para o diálogo com gestores e parlamentares responsáveis
pela aprovação do orçamento. Para isso, foram feitas visitas às casas
legislativas, reuniões, intervenções e atos públicos.
Ao longo do ano, neste caso 2003, primeira turma do projeto, os adolescentes
passaram por processos de formação teórica e atividades práticas que buscaram
relacionar o apreendido nos debates com a realidade, através de atividades
diversas como visitas a museus, percursos urbanos para visualização de
contrastes entre as diferentes áreas da cidade, seminários e a construção
do diagnóstico participativo. Em todas as atividades o tema do orçamento
público foi levantado de forma transversal, pois se refere à coletividade, na
qual estamos todos inseridos.
Desde o início do projeto foi desafiador desmistificar um tema que carrega
o estigma de ser técnico e de difícil compreensão; incorporar o conteúdo ao
cotidiano dos adolescentes, através das atividades práticas de forma a facilitar
a assimilação dos conteúdos; garantir que a capacitação enfim se convertesse
em um instrumento para ações em prol da comunidade, da escola, da cidade,
ou de qualquer espaço de participação dos sujeitos envolvidos.
Todo esse processo era feito também de forma participativa junto aos
adolescentes, primando pela participação deles/delas na construção das oficinas
formativas, atividades complementares e avaliação das atividades realizadas.
Orçamento Público: como funciona?
O orçamento público é um instrumento da administração pública no qual o gestor municipal fixa as
despesas e prevê as receitas que serão arrecadadas para um determinado período (no Brasil corresponde
a um ano), conforme a Constituição Federal de 1988. Ele é estruturado de acordo com a Lei 4.320/64 (conhecida como Lei do Orçamento), em Unidades Orçamentárias, responsáveis pela execução das políticas,
e cada unidade orçamentária está concentrada nas áreas de sua respectiva atuação: que são as funções e
subfunções, como educação e saúde.
O orçamento é o instrumento mais antigo da administração pública e que reflete a prioridade do gestor
municipal. O orçamento deve ter como parâmetro diretrizes, objetivos, metas e regionalização do Plano
Plurianual (PPA) e sua elaboração será norteada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
No município de Fortaleza a alocação de recursos ocorre de forma regionalizada, conforme preceitua o
PPA, em sete Secretarias Executivas Regionais (SER’s). Todavia, em Fortaleza, o orçamento público, contraditoriamente, acentua as desigualdades sociais, uma vez que o maior volume de recursos é destinado
às Regionais com maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), em detrimento de outras que
apresentam os piores IDH’s, bem como o maior número de homicídios de adolescentes negros.

Era preciso ampliar o olhar dos adolescentes para além de suas comunidades.
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Para tanto, foram realizadas atividades que buscavam a visualização da
cidade em suas diversas dimensões: política, geográfica e, sobretudo, com um
enfoque sobre os direitos de crianças e adolescentes.
Uma das primeiras oficinas realizadas com o grupo foi sobre a História de
Fortaleza. O momento permitiu provocar nos adolescentes um entendimento
sobre o quadro de desigualdades sociais, inclusive a partir de suas próprias
vivências, evidenciando os contrastes entre as regionais da cidade, algumas
com prédios luxuosos e equipamentos públicos bem estruturados e outras sem
políticas sociais.
Após a formação inicial sobre a História de Fortaleza, a turma foi dividida
em dez grupos, a partir dos direitos fundamentais: vida e saúde; educação;
profissionalização; cultura; lazer e esporte; participação; convivência familiar
e comunitária; liberdade; respeito e dignidade e moradia. Antes de ir a
campo, mais duas oficinas. A primeira sobre a Convenção Internacional sobre
os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando
debateram sobre a história dos direitos humanos de crianças e adolescentes
e cada grupo recebeu material de apoio sobre seu direito. A segunda sobre
fotografia, quando, para além da técnica, a turma debateu sobre o respeito
ao uso da imagem, o papel da imagem na comunicação e os cuidados com a
reprodução de estereótipos ao registrar crianças e adolescentes.

O primeiro diagnóstico
O roteiro, definido a partir das sugestões dos adolescentes elencadas em um
grande painel, contemplava desde bairros com equipamentos culturais e de lazer
e hospitais até áreas de ocupação, em que não há saneamento básico ou escola.
Diagnósticos: uma forma de sentir e intervir na cidade
A primeira experiência de diagnóstico da cidade, participativo com adolescentes, surgiu em 2003 como
parte da primeira etapa do projeto: “Criança e adolescente em ação: orçamento com participação”.
A equipe responsável pela execução do projeto já refletia desde o início que o orçamento público,
mais do que uma peça técnica, é um instrumento político. Nele é possível visualizar as prioridades dos
governantes, as áreas e projetos que serão contemplados pelos recursos públicos. Dessa forma, além do
conhecimento técnico sobre orçamento, é preciso conhecimento sobre a própria realidade do município,
os territórios mais vulnerabilizados e as violações de direitos sofridas por seus moradores, em especial as
crianças e adolescentes. Só assim, através da apreensão do contexto social, é possível pensar intervenções
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no orçamento público capazes de enfrentar as desigualdades e efetivar direitos.
Mas como compreender as contradições da cidade de modo coletivo? Que reflexão os adolescentes participantes do projeto já teriam, a partir de suas diversas trajetórias, sobre as suas comunidades? Quais as
demandas das crianças e adolescentes de Fortaleza?
A partir destes questionamentos, construímos uma metodologia que propiciasse aos adolescentes uma
experiência de sentir a cidade, em seus múltiplos sentidos, relacionando o olhar sobre os territórios, as
violações de direitos sofridas por crianças e adolescentes e a arte. Muita arte! Assim, a cada novo diagnóstico era pensada uma nova forma de atualizar essa leitura de cidade em um esforço permanente de pautar
as ações, primeiramente do projeto e depois da Rede OPA, a partir do diagnóstico.

A partir desse campo de direitos, os adolescentes percorreram os diferentes
bairros, registrando a partir das lentes fotográficas suas compreensões de
como os direitos estavam se efetivando ou não.

O que mais me marcou no Diagnóstico foi a diferença entre as classes. Enquanto
em alguns lugares têm uma estrutura bem legal, em outros falta quase tudo. Para
mim, o direito à moradia é o mais violado. A gente viu no Ancuri uma família inteira
morando embaixo de papelões. Uma coisa que ficou muito forte em mim foi que, apesar
de vivermos em um lugar que não tem muito privilégio, há outros piores ainda.”
________________________
VALDECI CARVALHO, 18 ANOS

O direito mais violado é à dignidade, principalmente na Beira Mar, um bairro rico
onde tem um monte de criança trabalhando, revirando lixo.”
________________________
JOSÉ VALNE DE ABREU LIMA, 15 ANOS

No decorrer do processo surgiu a ideia de expor as fotos produzidas pelos
adolescentes e debater a experiência que haviam vivenciado com suas
comunidades. Aproveitando a simbologia do 13º aniversário do Estatuto da
Criança e do Adolescente, em 2003, o Diagnóstico culminou na exposição
“Criança e adolescente em foco”, momento seguido de debate com os/as
participantes expondo suas percepções sobre a desigualdade social para as
crianças e adolescentes de Fortaleza.
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Mobilização na Câmara Municipal
A etapa de debates sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) representava
os momentos de maior intensidade do ano. Após a análise dos projetos
de lei e a produção dos Relatórios do Orçamento Criança, pela equipe do
CEDECA Ceará, os adolescentes debatiam e se apropriavam do cenário
orçamentário. A turma passava a organizar, mobilizar e conduzir plenárias
para envolver outros adolescentes da cidade com a produção de materiais
gráficos e cartazes para explanação das leis orçamentárias e do cenário local.
Inicialmente eram realizadas em seus bairros e por fim, uma plenária geral,
que agregava adolescentes de diversos bairros e comunidades. Do conjunto
das plenárias saíam propostas de remanejamento de recursos para priorizar
ou evitar reduções orçamentárias em políticas para crianças e adolescentes.
Além da produção e difusão de notas e materiais informativos sobre os cortes
orçamentários, as plenárias e momentos de mobilização, os adolescentes e
organizações da sociedade civil realizavam incidências na Câmara Municipal
de Fortaleza com dois enfoques: 1) ações de lobby com parlamentares
para dialogar sobre a prioridade absoluta de crianças e adolescentes no
orçamento municipal e a necessidade de aprovação de emendas relacionadas
a programas e políticas para este público; e 2) manifestações públicas, com
intuito de pressionar e/ou constranger os parlamentares no momento da
votação das emendas, exigindo a previsão de mais recursos, além de garantir
visibilidade na mídia e estender o debate para a sociedade.
Com a análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2004, constataram-se reduções na destinação
de recursos para a infância, com cortes em ações como Programa de Adequação de Prédios Escolares
com redução de 45,77% no comparativo de 2003 para 2004 e construção de escola com corte de 48,68%,
a título de exemplos. O orçamento para 2004, somando todas ações da FUNCI (Fundação da Família e da
Criança Cidadã) responsável pelo atendimento à criança e ao adolescente vitimizados e em situação de
vulnerabilidade, não chegou a mais que R$ 20 milhões, enquanto somente para a comunicação de governo
(propaganda) foram gastos R$ 19 milhões. Após o processo de incidência, que naquele ano envolveu a
participação de 110 adolescentes na plenária geral e a realização de três manifestações na Câmara Municipal, foram apresentadas 33 emendas, das quais três foram aprovadas, conquistando o remanejamento de
R$ 830 mil para programas e políticas para o público de crianças e adolescentes. R$ 830 mil correspondia
a 0,05% do orçamento total daquele ano. O valor foi retirado do programa “Comunicação institucional de
governo”, responsável pela propaganda governamental, que tinha uma previsão de 1,25% do total geral do
orçamento do município (aproximadamente dois bilhões de reais).

A votação da proposta de Lei Orçamentária Anual para 2004 foi um dos
momentos mais ricos da turma do projeto “Criança e Adolescente em Ação,
Orçamento com Participação”: pela primeira vez em Fortaleza, o debate sobre
orçamento público contou com a participação qualificada de adolescentes.
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A votação da proposta de orçamento que, via de regra, se dá por meio de
acordos entre as bancadas de oposição e situação com o Prefeito, encontrou
resistência na mobilização social.

Fomos muito bem recebidos da primeira vez que fomos à Câmara Municipal,
com direito a sentar na cadeira dos vereadores. No dia da votação da proposta
de orçamento, não deixaram a gente entrar. Foi irado. Teve até briga!
Os vereadores não votaram no microfine e por isso começamos a protestar,
colocamos cartazes exigindo nossos direitos.
________________________
VANESSA, 14 ANOS

Segunda turma
Chegava o ano de 2004, o segundo da experiência de participação direta de
adolescentes no processo com o projeto “Criança e Adolescente em Ação:
Orçamento com Participação”. Como antes, continuava a produção de
informações acerca do investimento público para a infância e o fomento ao
controle social do orçamento por meio das redes de entidades e diretamente
pelos adolescentes organizados.
A experiência, mesmo que embrionária, era um marco na realidade local
quanto ao exercício da cidadania e à criação de uma nova cultura de
participação, principalmente por se destinar a um grupo historicamente
negado como sujeito social e de direitos. A ação impulsionada a partir
do projeto colocava em pauta o direito à participação e a discriminação
geracional, muitas vezes praticada até por outras organizações de direitos
humanos. O impacto das ações não se limitava às ações do CEDECA, mas
às ações do movimento de defesa de direitos de crianças e adolescentes e às
ações governamentais no que diz respeito aos mecanismos de participação
popular voltadas para crianças e adolescentes.
Uma segunda turma foi organizada. Dessa vez contávamos também com
as parcerias das organizações Associação Santo Dias e o Grupo de Apoio
as Comunidades Carentes (GACC), que agregavam mais 40 adolescentes
dos bairros Parque Santa Maria e do Antônio Bezerra e 10 adolescentes da
turma do ano anterior, 2003.
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Antônio
Bezerra

Granja
Portugal

Associação Santo Dias: localizada no bairro Parque Santa Maria, tem a proposta de levar conhecimento
sobre direitos, deveres e conscientização política para as crianças, jovens e todas as famílias atendidas nas
comunidades pela associação.
Lutam contra todo tipo de injustiças e desigualdades sociais, oferecendo oportunidades para todos. Desenvolvem atividades extra escolares, como futebol, dança, capoeira, brinquedoteca, leitura, informática,
teatro, dentre outras. Oferecem também palestras, cursos e oficinas, como corte e costura, produção de
eventos, artesanatos, TI (tecnologia da informação) e cursos profissionalizantes.

Grupo de Apoio Ás Comunidades Carentes (GAAC): é uma ONG que desde 1985 atua em todo estado
do Ceará. Com a missão de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e político das
comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, buscando o fortalecimento da cidadania
para o alcance da equidade social.

Parte dos adolescentes da primeira turma manifestou interesse de continuar
no projeto. Com a experiência das formações e a aprovação das emendas
orçamentárias vivenciadas no ano anterior, estava consolidado um vínculo
de militância e pertencimento ao grupo que haviam formado. Em diálogo
sobre o que era possível para o CEDECA, para garantir a sustentabilidade
do grupo, e entre os adolescentes sobre seu interesse de seguir atuando no
tema, surgia o Grupo dos 10, como ficou conhecido o coletivo remanescente
do ano anterior. Teriam o papel de contribuir com o processo de formação
da nova turma, apoiando nas oficinas e atividades. O Grupo se reunia
sistematicamente antes das atividades para, junto com a equipe do CEDECA,
pensar a metodologia, cronograma, formações e dinâmicas.
A nova turma seguiu com a mesma metodologia do ano anterior e naquele
ano, para a construção do diagnóstico, os adolescentes realizaram percursos
urbanos visitando pontos históricos de Fortaleza (como Praça do Ferreira,
Museu do Ceará e Praça dos Leões) e um percurso de ônibus, cruzando a
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cidade e parando nas periferias onde os adolescentes moravam. Os percursos
foram guiados por um professor de História que explicava a história de
Fortaleza e como os espaços da cidade foram se constituindo. No percurso
nas periferias da cidade foi possível dar voz às histórias comunitárias que
não têm espaço nas narrativas oficiais e perceber os diferentes espaços da
cidade e seus contrastes.
Uma experiência enriquecedora desse período foi a possibilidade de realizar intercâmbios, através da participação dos adolescentes em encontros sobre direito à participação e/ou monitoramento do orçamento
público em Recife, Cuenca (Equador), Cape Town (África do Sul) e Luanda (Angola). A participação dos
adolescentes nos encontros lhes possibilitou uma ampliação da reflexão sobre sua ação.

O processo do diagnóstico era acompanhado por integrantes da equipe do
CEDECA, além de uma assessoria artística, para apoiar os grupos para
apresentar de forma artística os resultados da pesquisa. Todo o processo
culminou no Seminário: “Aqui está nossa cidade, onde estão nossos direitos?”,
para o qual os adolescentes produziram textos e utilizaram diferentes
linguagens artísticas para expressar suas opiniões sobre a situação dos direitos
de crianças e adolescentes em Fortaleza. O evento reuniu aproximadamente
200 adolescentes de diversos bairros da capital e teve grande repercussão na
mídia local. Cada apresentação foi seguida de debate sobre o tema.
Importante ressaltar o papel das várias expressões da arte ao longo de todo
esse período, com destaque para fotografia, que possibilitaram construir
uma poética das realidades dos sujeitos envolvidos e na concepção de
um produto final que pôde ser apresentado de forma crítica em locais
estratégicos no centro da cidade e nas comunidades dos adolescentes. A
sensibilização provocada pelas linguagens artísticas contribuiu de forma
lúdica com a leitura crítica das realidades e se constituiu em matéria-prima
viva para a continuidade do processo de organização, imprimindo mais força
e corresponsabilidade coletiva na efetivação dos objetivos do projeto.
O seminário gerou um grande engajamento dos adolescentes da turma, tanto
pela possibilidade da expressão de suas vivências e constatações através das
apresentações artísticas e suas diferentes possibilidades, quanto para transmitir
e problematizar o debate de acesso a direitos em uma dimensão coletiva, de
cidade – dimensão desde o início do processo apropriada por eles e elas.
Em 2004, após o processo de análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2005, os adolescentes
realizaram sete miniplenárias em diversos bairros (Pirambu, Antônio Bezerra, Jardim União, Praia de
Iracema, Bom Jardim, Jangurussu e Pici), além da plenária geral, com a participação de 130 adolescentes.
Das plenárias e reuniões saíram 14 propostas gerais de remanejamento de recursos. Foram feitas quatro
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manifestações na Câmara Municipal de Fortaleza e as mobilizações resultaram na aprovação de 9 emendas, das 14 propostas, atingindo-se o remanejamento de R$ 1.947.200, valor correspondente a 0,095% do
orçamento total do município, representando um significativo avanço em relação ao ano anterior – com
0,05%.

Ao final da segunda turma havia cerca de cem adolescentes em diferentes
níveis de escolaridade e em situações sociais diversas envolvidos diretamente
nas ações e, ainda que impactados em diferentes níveis de empoderamento
e apropriação sobre seus próprios direitos ou sobre os temas trabalhados,
era possível constatar que o seu envolvimento gerava mais autoestima e
autoconfiança, essenciais para o exercício da participação.
A intervenção dos adolescentes no ciclo orçamentário, já a partir da
incidência dos participantes da primeira turma, gradativamente contribuía
para descontruir a concepção de que orçamento público é um tema de
exclusividade para intervenção de especialistas. Nesse momento, com a
aproximação do terceiro ano do projeto, era hora de avaliar os caminhos até
ali e a continuidade das ações naquele formato.
Ano eleitoral, 2004 levou novos temas ao debate com os adolescentes e
discussões políticas em torno das eleições municipais. Se o contexto interno
já apontava mudanças, o contexto externo as acelerava. As duas turmas,
o Grupo dos 10 e o CEDECA se juntaram, debateram. Vários adolescentes
queriam continuar incidindo e chegavam à conclusão de que a composição de
uma nova turma já não cumpriria os objetivos do grupo.
Após as eleições daquele ano, as mudanças impulsionadas pela nova
administração também contribuíram com a definição da nova estratégia de
intervenção, a exemplo da implementação do Orçamento Participativo (OP).
Nos anos anteriores, a intervenção incluía a incidência junto ao parlamento
e apresentação de emendas ao orçamento. No entanto, com a implantação
do OP, a prioridade passava a ser ampliar os mecanismos de participação e
transparência no processo de discussão do orçamento, especialmente no que
se refere à participação de crianças e adolescentes.
O que é Orçamento Participativo?
É um mecanismo governamental que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre as prioridades de investimentos do orçamentos público da prefeitura, através de processos da participação e escuta da comunidade

O debate com os adolescentes nesse momento apontava para a composição de
um coletivo ou rede, um movimento político com organicidade e capacidade de
incidir de forma qualificada dentro desse processo, a partir da experiência que
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tinham vivido até ali. Começava, assim, a se desenhar uma Rede de adolescentes
e formações, mobilizações e produção de informação seguiam agora focadas no
OP. É em 2005 que a Rede ganha seu nome, depois de uma manifestação contra
a decisão da Prefeitura de não garantir o processo do Orçamento Participativo
Criança e Adolescente (OPCA) em seu primeiro ano de gestão.
CONTANDO A HISTÓRIA
Texto de Margarida Marques
Graduada em comunicação social, especialista em arte-educação e ex-coordenadora do CEDECA Ceará

GARANTIR

INVESTIMENTOS PÚBLICOS PARA EFETIVAR DIREITOS:

MONITORAMENTO DO ORÇAMENTO PÚBLICO COM PARTICIPAÇÃO DOS
ADOLESCENTES*

* Este texto é o fragmento de um artigo produzido em 2007.

Quando iniciamos a capacitação com os adolescentes, havia
mais perguntas que respostas, mais dúvidas que certezas.
Como tratar de temas que pareciam difíceis inclusive para
educadores sociais e técnicos das ONGs com os quais já
trabalhávamos? Um tema que inicialmente não parecia
atraente e não era habitual para eles? Além disso, tínhamos
que contar com um elemento que somente depois de certo tempo
nos demos conta: havia também limites do ponto de vista da
educação formal, pois a escola pública tal como se encontra
não oferece uma educação de qualidade, e é um elemento a ser
considerado na preparação das oficinas e atividades, o que nos
reforçou ainda mais a crença nas potencialidades de cada um/
uma dos adolescentes envolvidos.
Nossa escolha foi trabalhar sempre confrontando os conteúdos
com a leitura da realidade, criando uma cotidianidade de
maneira que, ao tomar contato com determinados temas, fosse
feita uma ligação com a experiência vivida, seja no bairro, na
escola, na cidade. Essa estratégia se mostrou acertada. E assim,
de maneira geral, o projeto de capacitação está dividido em três
etapas, com conteúdos específicos. Cada uma delas, além das
oficinas, conta com uma série de atividades complementares
que reforça não só a capacitação, mas o sentido de grupo, a
corresponsabilidade, as iniciativas do grupo, a interação com a
sociedade e com outros grupos de adolescentes.
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Entre uma etapa e outra de formação foram organizadas
visitas à Câmara dos Vereadores, a projetos de atendimento à
criança e ao adolescente, financiados com recursos públicos, e
foram realizados seminários, debates e produzidos vídeos. De
maneira geral, é seguida a seguinte lógica:

1ª etapa: leitura da realidade, diagnóstico das violações de di-

reitos. Aqui os conteúdos trabalhados são no sentido de provocar
uma leitura crítica da realidade. Trabalhamos parte da formação
através de oficinas e outra parte através de trabalho de campo.
Os conteúdos das oficinas são: história da cidade, direitos
humanos, direitos da criança e do adolescente (ECA – Estatuto
da Criança e do Adolescente, CDC – Convenção Internacional
dos Direitos das Crianças). No trabalho de campo, utilizamos
o que chamamos de percurso urbano. Neste primeiro ano,
fizemos um trabalho com fotografia, no qual os adolescentes
divididos por grupos produziram um trabalho sobre as violações
dos direitos. Embora não estivesse previsto, esse trabalho que
deveria servir a princípio para uma reflexão do grupo sobre a
realidade, transformou-se em uma exposição em comemoração
ao aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além
disso, também foi produzido um vídeo pelos adolescentes, em
que foi registrada a experiência de diagnóstico das violações de
direitos.
Temos vários exemplos de recursos que podem ser usados
nesta etapa de leitura da realidade. O certo é que também
trabalhamos muito com elementos de linguagem como
teatro, dança, artes plásticas, música, poesia, etc. Aliás, estes
elementos de linguagens têm sido fundamentais em todas as
etapas de formação e em todo o desenvolvimento do projeto,
pois a ludicidade tem sido nossa maior aliada para tratar de
um tema, aparentemente difícil, como orçamento público.

2ª etapa: formação em orçamento público. Nesta etapa os

temas trabalhados estão mais diretamente voltados ao orçamento público: como se dá a arrecadação e como se organizam
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as despesas na gestão pública, legislação e incidência política, administração pública, conceitos de Estado e sociedade e
classe social. Nesta etapa, trabalha-se com conceitos teóricos
para, depois, passarmos à análise da peça orçamentária propriamente dita. Procuramos sempre trazer as informações
mais próximas possíveis da realidade, de modo que sempre
abordamos os conceitos de orçamento público tal qual o orçamento doméstico, escolar ou de um passeio, por exemplo.
A partir daí fazemos a ligação com o orçamento público,
de forma a parecer mais próximo da realidade. Superada
esta etapa, é construída a análise da proposta de orçamento real, apresentada pelo poder Executivo (gestor público).

3ª etapa: mobilização e lobby: Neste momento são preparadas as ações de incidência política a serem desenvolvidas
pelos adolescentes: apresentação de emendas, manifestação, seminários com outros adolescentes para construção
de propostas a serem apresentadas ao orçamento público.
Estes momentos são etapas norteadoras para o desenvolvimento
da formação. Na verdade, o processo todo é muito dinâmico e
dialogado com a realidade.
Além de trabalharmos utilizando diferentes recursos
pedagógicos, como linguagens artísticas, procuramos também
trazer para o projeto alguns princípios políticos, uma vez que
temos dois objetivos principais: o de monitorar os recursos
para infância e garantir o direito à participação. Então, outros
conteúdos e práticas são agregados com objetivos de gerar
novas relações, diferentes das predominantes socialmente. Por
isso, é importante discutir temas como inclusão de crianças
e adolescentes com deficiência, gênero, raça/etnia, violência,
entre outros.
Durante todo o processo o grupo vai definindo e redefinindo
seus acordos de convivência, que também funcionam como
elementos de aprendizados e respeitos mútuos, construção
de novos valores, de novas relações, possibilitando que as
representações sejam descentralizadas, o uso da palavra,
a questões de gênero entre outros temas o que também é
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fundamental para garantir um processo transformador.

Resultados

Podemos afirmar que importantes resultados foram obtidos
desde que o CEDECA Ceará iniciou o monitoramento do Orçamento Criança. Esses resultados não se referem somente à
ampliação dos investimentos para área da infância, mas também a mudanças políticas que são fundamentais para garantir o controle social do estado, a partir do monitoramento dos
orçamentos públicos. Houve uma maior apropriação por parte
dos movimentos sociais com o tema, o que contribuiu para um
fortalecimento da sociedade civil. Relacionaremos alguns resultados relacionados com a ação de controle social com participação dos adolescentes:

Mudanças de caráter quantitativo: Ampliação de inves-

timentos para infância e adolescência – entre os anos 2003 e
2004, os adolescentes conseguiram aprovar em torno de dois
milhões de reais a mais de recursos para área da infância, sendo destinados recursos para área da educação e assistência
social. Tais recursos foram remanejados principalmente das
áreas de infraestrutura e de propaganda, constatando-se um
maior acerto na prioridade orçamentária do Estado.

Mudanças de caráter político: a mobilização política des-

de as comunidades que os adolescentes fazem parte e de outros
adolescentes da cidade ensejaram um acúmulo político para a
organização de adolescentes, passaram a ser referência para o
poder público e para outros movimentos sociais na cidade, sendo
levados em conta em vários processos de participação e também
incomodando quando os interesses eram incompatíveis com o
governo. Realizaram assim assembleias e plenárias, mobilizações, passeatas e manifestações, reivindicando os direitos que
estavam sendo violados na cidade de Fortaleza. Essa era uma
experiência inovadora na cidade. Pela primeira vez adolescentes
analisavam o orçamento público, mobilizavam outros adolescentes e reivindicavam por meio de propostas de alteração nas leis
orçamentárias mais recursos para políticas públicas para crianças e adolescentes.
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Mudanças de caráter pedagógico: foi possível com este
projeto desenvolver uma metodologia participativa, realizando capacitação em um tema aparentemente difícil, a partir
de um método lúdico, criativo e, principalmente, utilizando
a concepção da educação popular que trabalha a educação
como um processo dialógico, no qual adolescentes e educadores aprendem e ensinam. Educar para ensinar e aprender a
liberdade, a liberdade de pensar, de desenvolver um saber
crítico acerca da sua realidade, do seu cotidiano. Essa metodologia nos ensinou na prática que é necessário o rompimento real com o paradigma da infância tutelada. Ao invés desta
representação acerca da infância, trabalhamos a autonomia
dos adolescentes.
Outro elemento importante para as formações e o processo de
organização e mobilizações dos adolescentes foi a utilização
da arte-educação como um suporte fundamental. Provocou um
permanente processo de comunicação entre o grupo trabalhado
e a sociedade de um modo geral. Fato que culminou com a
produção de vídeos, exposição de fotografia sobre as violações
de direitos na cidade, seminários, debates, entre tantas
experimentações realizadas pelos adolescentes.
Apesar de a experiência relatada aqui ser focada na ação de
participação dos adolescentes no monitoramento do orçamento
público, e algumas das dificuldades já terem sido elencadas
no texto, ainda assim é importante que sejam destacadas.
Apesar das conquistas obtidas pela sociedade civil, no campo
institucional, diversos obstáculos ainda se impõem ao processo
de participação e controle social.
Dentre eles, o acesso às informações da execução em tempo
real aparece como sendo uma das maiores dificuldades para
garantir o monitoramento do orçamento público, uma vez que
os instrumentos legais que obrigam a dar publicidade dos
gastos funcionam muito mais como uma prestação de contas
posterior à execução orçamentária. Frente a esta dificuldade
temos lançado mão também de outras estratégias, como, por
exemplo, a utilização de instrumentos jurídicos.
Além disso, outros obstáculos foram superados pelos próprios
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adolescentes, e têm contribuído para ampliar o espaço de
participação, exemplo disso foi a conquista do direito de
participar das discussões e plenárias do Plano Diretor, das
quais inicialmente só poderiam participar quem tivesse 16
anos. Depois de reuniões e mobilizações junto ao poder público,
reverteu-se o impedimento de participação de crianças e
adolescentes no processo.
Plano Diretor é uma lei obrigatória nas cidades com mais de 25.000 habitantes que tem
a função de regulamentar o desenvolvimento urbano. Esta lei deve ser elaborada, respeitando os princípios da participação popular.

Desdobramentos
Talvez o principal resultado desse projeto esteja hoje na
existência de uma rede de adolescentes que é construída
como desdobramento deste processo. A Rede OPA – Rede
de Orçamento e Participação Ativo é hoje um movimento
de adolescentes, com efetiva participação na vida política
da cidade, com legitimidade junto ao Poder Público e às
organizações da sociedade civil.
A Rede OPA surge em 2005, a partir da necessidade dos
próprios adolescentes de sair da perspectiva de um projeto de
capacitação para uma organização política de adolescentes com
pautas e ações de mobilizações na cidade.
Contribuição muito concreta do grupo é na mobilização da
luta pelos direitos de crianças e adolescentes, principalmente
porque falam como os próprios agentes de direito e são
ouvidos enquanto sujeitos de direitos que são. A organização
dos adolescentes em rede coincide com o início de uma nova
administração na cidade e a implementação do Orçamento
Participativo. Novos desafios então foram colocados para a
experiência de monitoramento do orçamento público. Para
esse novo momento, tem sido fundamental a contribuição dos
adolescentes e do CEDECA Ceará para que se discutisse uma
metodologia de inclusão de crianças e adolescentes em todas
as etapas de discussão do Orçamento Participativo, inclusive
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como integrantes do Conselho do Orçamento Participativo.
Além da discussão do orçamento, os adolescentes ocupam
hoje outros espaços de definição de políticas públicas como:
conferências, espaços de elaboração de planos em determinadas
áreas da gestão, como o planejamento do desenvolvimento
urbano, planejamento da política de educação, etc. Além de
participarem hoje de espaços também internacionais, como
a Rede Latino-americana de Crianças e Adolescentes e o
Programa de Intercâmbio Brasil-Angola.

Conclusão
Um projeto que se propõe a trabalhar na perspectiva de
contribuir com a efetivação do direito à participação em uma
sociedade adultocêntrica enfrenta muitas dificuldades. Ao
mesmo tempo, deve-se ter claro que contribuirá para alterar
uma lógica e, portanto, realizará transformações na cultura
política. A participação de adolescentes no monitoramento
das políticas públicas nos mostra que é eficaz porque é,
simultaneamente, questionadora de um modelo e de práticas
e valores éticos. Portanto, além de resultados objetivos que se
possam ter, afirmamos que um processo de mudança está em
curso com a intervenção direta dos adolescentes.
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CAPITULO
Surge a Rede OPA

Primeiros passos
como movimento autônomo
A Rede OPA nasce, sobretudo, da necessidade coletiva de que os adolescentes
e jovens do projeto “Criança e Adolescente em Ação, Orçamento com
Participação” tivessem sua expressão enquanto sujeitos políticos com uma
atuação definida na cidade identificada. O processo de identificação como
grupo, que tem um sentido para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu
modo de estar no mundo, ganha significado na atuação com um propósito de
transformação social. A Rede OPA torna-se para os adolescentes um locus
privilegiado de atuação, da realização de um projeto político e do exercício da
participação.
O processo de consolidação da Rede enquanto grupo organizado e a
incidência no Orçamento Participativo – especialmente no primeiro ano de
implementação dessa política – contribuíram para gerar mais autonomia nos
adolescentes. O grupo passava a se encontrar quinzenalmente em reuniões
intercaladas de articulação e formação. Criou-se uma coordenação que se
reunia semanalmente e formaram-se comissões temáticas de trabalho, que
se reuniam de acordo com as atividades a serem realizadas. O grupo ganhava
sua dinâmica própria.

A Rede ao longo dos anos
As mudanças impulsionadas pela nova gestão da prefeitura, como a
implementação do OP, oportunizaram reorientações na estratégia de
intervenção do grupo, antes focado na elaboração e apresentação de emendas
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ao orçamento público de forma geral. Em meio a tensões, um processo
contínuo de diálogo e negociação com o poder público, junto a representantes
da coordenação do OP, foi sendo conquistado e alimentado com a participação
direta da Rede OPA. Estrategicamente, passou-se a priorizar a implementação
de mecanismos de participação no processo de discussão do orçamento,
focando o direito à participação de crianças e adolescentes.
Em 2006, a Rede construiu uma importante mobilização para garantir a
participação de crianças e adolescentes no Plano Diretor Municipal que, a
princípio, não previa tal participação. Como resultado das ações de mobilização,
foi incluída a participação de crianças e adolescentes durante o processo, bem
como foi garantida a realização de plenárias específicas e com metodologia
própria, discutidas pela Rede OPA, para acolher as propostas desse
público. Ainda que tais processos tenham se dado com diversas limitações,
representaram um avanço importante para a quebra do paradigma de uma
sociedade adultocêntrica, principalmente no que se refere à discussão e definição
de orientação das políticas públicas pelo segmento crianças e adolescentes.
Com relação à gestão estadual, 2006 era ano eleitoral, período que sempre
exige atenção de movimentos e organizações que atuam no campo dos direitos
humanos. Naquele ano, três apresentadores de programas policialescos foram
eleitos deputados estaduais com posições e discursos reacionários no sentido
de criminalizar e até defender o extermínio de adolescentes e jovens pobres
de periferia, o que apontava um retrocesso do ponto de vista da democracia
e de conquistas já alcançadas no marco legal. Nesse contexto, a Rede OPA
cria a campanha “Voto Consciente”, com ações diversas para debater com
adolescentes sobre a importância da participação no processo eleitoral, ações
de controle social das políticas públicas e acompanhamento das gestões. A
campanha percorreu diversos bairros e, além de momentos de debates, os
adolescentes produziram um vídeo e a peça “O Buraco da Política”.
A Rede OPA, enquanto movimento organizado de adolescentes, havia
se tornado uma realidade. O grupo estava fortalecido internamente e
gradativamente conquistava reconhecimento e legitimidade junto ao poder
público, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e de outros
adolescentes. Na mesma medida, a Rede aportava muitas contribuições ao
CEDECA Ceará, trazendo novas discussões e elementos ao debate do direito
à participação de crianças e adolescentes. Um dos desafios desse período no
trabalho com os adolescentes era garantir um processo contínuo e coletivo
de formação, equilibrando as ações de incidência propostas pelo grupo com
momentos de reflexões aprofundadas sobre o contexto geral da cidade/estado,
sem interferir na autonomia da Rede.

42

Sistematização de Experiência da Rede Opa (Rede Orçamento e Participação Ativa)

O ano de 2007 foi marcado por forte atuação nos espaços de participação
organizados pelo poder público, como o Orçamento Participativo Criança e
Adolescente (OPCA) e o Fórum Municipal de Educação.
A Rede realizou um seminário com os objetivos de qualificar e organizar
a participação de adolescentes na elaboração do Orçamento Público de
Fortaleza, além de apresentar para o poder público municipal a crítica à
metodologia utilizada no processo do Orçamento Participativo. O resultado do
processo de organização dos adolescentes e jovens foi a implementação, pela
Prefeitura Municipal, presente no Seminário realizado, de muitos elementos
da metodologia utilizada. Dessa forma, a Rede OPA influenciou diretamente
o método das assembleias do OPCA em Fortaleza.
No mesmo período a Rede esteve presente no Fórum Municipal de Educação, onde
o Plano Municipal de Educação foi formulado e, no segundo semestre, realizou
um importante diagnóstico das obras votadas e aprovadas nas assembleias
do Orçamento Participativo. O trabalho foi diagnosticar de perto a realização
das obras e serviços e monitorar o que, de fato, de todas as deliberações das
assembleias comunitárias estavam sendo concretizadas pelo poder público.
CONTANDO A HISTÓRIA
Texto de Bruno Ribeiro
estudante de design, especialista em visual data e militante de causas sociais

REDE OPA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Por volta de 2005, crianças e adolescentes representavam
cerca de 40% da população da cidade de Fortaleza. No
entanto, apesar de que legalmente crianças e adolescentes são
prioridade na destinação de recursos do orçamento público,
todas as decisões de onde os recursos seriam investidos eram
tomadas unilateralmente pelas administrações públicas. A
maioria das vezes, os investimentos não correspondiam às
reais necessidades de crianças e adolescentes, condenandoos/as ao acesso a políticas públicas desconectadas com suas
reais carências ou mesmo a inexistência delas, dada a falta de
compreensão dos anseios e necessidades deste segmento.
Diante deste quadro grave, crianças e adolescentes de várias
regiões da cidade começaram a elaborar um conjunto de
questionamentos: por que não podemos decidir para onde irá
o dinheiro destinado a políticas públicas? Por que inexistem
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políticas públicas para determinadas carências? Por que
quando há destinação de recurso, muitas vezes não é efetivado?
Esses questionamentos as levaram a muitas conclusões e a
muitos outros questionamentos.
Se por um lado, atualmente, crianças e adolescentes
representam uma expressiva parcela da população municipal;
por outro, é o setor que menos efetivamente participa dos
processos de decisão da cidade. Essa exclusão deliberada de
um setor tão expressivo não é resultado do acaso, faz parte
de um plano macro, da política de autoritarismo e imposição
política centrada no poder econômico das elites; por outro,
de uma cultura geral de não-participação que exclui diversos
segmentos sociais que não se encaixam nos padrões préestabelecidos. Infância e adolescência são vistas como espaço
transitório e com menos capacidade de opinar e decidir. É
negado o direito fundamental a participar da construção
coletiva da vida comunitária.
Em 2005, a então gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza
(PMF) inicia o processo de implementação do dispositivo de
participação na elaboração do orçamento municipal, chamado
de Orçamento Participativo – OP. Em seu primeiro ano de
implementação, a gestão municipal propunha a participação
de duas crianças no espaço de deliberação máxima (Conselho
do Orçamento Participativo – COP), escolhidas a partir de uma
assembleia específica para todo o município. A proposição foi
alvo de duras críticas de movimentos sociais
A administração
vinculados à infância e, em especial, da Rede
executiva da prefeiOPA. Evidentemente, o número reduzido
tura está dividida em
de representação do segmento de crianças e
Secretarias Executivas
Regionais (as SERs)
adolescente era desproporcional à população
que à época eram 6
que compunha e com a diversidade de seis
(SER I, SER II, SER
regionais e suas eespecificidades locais. A gestão
III, SER IV, SER V,
rebatia a crítica afirmando que não possuía
SER VI).
estrutura adequada para ampliar a participação
de crianças e adolescentes. Em verdade, havia e há ainda
hoje pouco esforço para garantir a participação de crianças e
adolescentes em espaços políticos, e víamos esta posição da
prefeitura como reflexo desta cultura, que encontra no discurso
de falta de recurso ou estrutura guarida para mascarar a real
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motivação que é a falta de disposição política.
Contudo, diante da pressão de entidades de defesa dos direitos
da infância e adolescência e após manifestação de adolescentes
e crianças na porta da sede do governo municipal, organizada
pela Rede OPA, a gestão municipal cedeu e propôs que em
cada regional houvesse dois conselheiros (as) crianças e/ou
adolescentes, com paridade de gênero. Ainda como resultado
das negociações, fora criado um setor à parte dentro da
estrutura do programa, o Orçamento Participativo Criança e
Adolescente (OPCA). Como o setor territorial dos adultos, este
setor tinha ciclo de assembleias em cada uma das seis regionais,
entre preparatórias e deliberativas. Vitória importante para
crianças e adolescentes e a luta pelo direito à participação.
Contudo, como poderíamos imaginar, essa luta estava
apenas no começo. Logo no primeiro ano de funcionamento
do Orçamento Participativo apareceram diversas dificuldades
que este espaço apresentaria até seu término.
No ano seguinte (2006), como acordado no ano anterior,
iniciaram as rodadas de assembleias de delegados do OPCA nas
seis regiões da cidade. Inicialmente, era realizada a assembleia
preparativa que tinha como intuito explicar o que era orçamento
público e políticas públicas, além de dar instruções gerais.
A assembleia seguinte era a deliberativa, que tinha como
finalidade recolher as demandas locais e eleger representantes
daquela região, que eram chamados de delegados. Os delegados
e delegadas, por sua vez, se reuniam com frequência trimestral,
em um espaço chamado assembleia de delegados que tinha
dentre suas funções eleger dois representantes que iriam
compor o espaço máximo de deliberação do OP, o Conselho do
Orçamento Participativo (COP).
Os problemas se iniciavam ainda nas assembleias. Além
de problemáticas comuns de infraestrutura e mobilização,
as metodologias utilizadas nas assembleias preparatórias,
deliberativas e de delegados era, no mínimo, insuficientemente
pouco planejadas. A ausência de pensamento metodológico era
completa, começando pela chegada. Cadeiras dispostas uma
atrás das outras, confusão deliberada, filas, papéis, mesas.
Ao fundo, adultos nervosos nos microfones dando comandos:
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senta, levanta, vai, vem, não pode! O espaço era tudo, menos
acolhedor para crianças e adolescentes. E isso seguia durante
todo o resto do espaço. A metodologia monótona e pouco atrativa
e linguagem pouco acessível reduzia todo o potencial do espaço,
reduzindo a capacidade de inserção de crianças e adolescentes
significativamente.
A Rede OPA apontava desde então a necessidade da gestão
aprofundar o debate sobre metodologia. Em algumas
oportunidades, a gestão sugeriu que não havia nada errado
nas metodologias que aplicava. A culpa era das crianças e
adolescentes que demonstravam pouco interesse. Diante
disso, a Rede OPA resolveu no ano de 2006, realizar seminário
“Orçamento: e eu com isso?”. Sabíamos que o erro se
encontrava na metodologia e não na disposição de participação
de crianças e adolescentes e tínhamos como provar isso na
realidade concreta, realizando um espaço que discutisse
a cidade e suas demandas com crianças e adolescentes,
baseada em uma nova proposta metodológica. O resultado
foi excelente. Com a mudança metodológica, propomos novas
linguagens, mais lúdicas e próximas da realidade social
deste segmento. Isso proporcionou envolvimento profundo de
crianças e adolescentes e riquíssimo material de demandas e
debates sobre as problemáticas da cidade e sua relação com
a infância e a adolescência.
No ano seguinte (2007) a gestão adotou o modelo de separação
de grupos que havíamos pensando para o nosso seminário. Mas
isso foi a única mudança no método realizada pela equipe da
prefeitura. Todo o mais permaneceu similar como haviam feito
no ano anterior. Logo, a problemática do método permaneceu
igual, mas desta vez, com maior público, os problemas
decorrentes dela se agravaram. Concomitante a isso, o OP já
estava no seu terceiro ano e um novo elemento se apresentou: a
efetivação das políticas públicas e outras demandas decididas
pelo Orçamento Participativo estavam sendo realizadas?
Como se sabe, parte da destinação dos recursos da
prefeitura (aquela parte que conseguia escapar da reserva
de contingência, dispositivo que deveria ser utilizado apenas
para casos emergenciais, mas era utilizado com frequência
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para efetivar demandas que não eram aprovados nas
instâncias de participação) era decidida pelo COP, em
negociação (supostamente) com os secretários das unidades
administrativas da prefeitura e o gabinete da prefeita, que
discutia todas as demandas e classificava quais eram ou não
possíveis e as devidas prioridades que entrariam no orçamento.
Essa parcela girava em torno de 5% de toda a receita municipal.
Contudo, o orçamento é anual. Quando as demandas não eram
realizadas, ou eram esquecidas pela prefeitura ou entravam
novamente em negociação na próxima gestão do COP do ano
seguinte. Maior parte das demandas definidas pelo OP como
prioridade pela população não gozavam de tamanha estima
pela prefeitura, que tinha suas próprias prioridades, em
detrimento do que colocava a população.
Em razão disso, a Rede OPA se propôs a fiscalizar a
efetivação das demandas do OP naquele terceiro ano. Essa
fiscalização incluía visitar as obras e os locais onde os serviços
supostamente estavam sendo efetivados pela Prefeitura de
Fortaleza. A problemática inicial era da mais básica: encontrar
informações como endereço das obras ou onde os serviços
estavam ou tinham sido efetivados. Apesar de garantido por
lei, o acesso à informação não era algo fácil e constantemente
negado pelos órgãos da prefeitura. Mesmo assim, depois
de muita pressão, conseguimos e visitamos muitas obras
e serviços. E acreditamos ter encontrado o motivo de tanta
dificuldade em liberar as informações.
Conseguimos quantificar aquilo que todos já sabíamos:
as demandas oriundas das assembleias do Orçamento
Participativo tinham pouca efetivação. E muitas das poucas
que eram efetivadas precisavam ser fiscalizadas. Desde
prédios inacabados de posto de saúde abandonados, mas
que constavam como entregues nas planilhas da Prefeitura
de Fortaleza, até reformas de milhares de reais de postos de
saúde, mas que efetivamente haviam sido apenas passada
uma demão de cal, o que não correspondia com o gasto
apresentado pela prefeitura. O descaso ia para além da falta
de pensamento metodológico comprometido com a participação
de crianças e adolescentes. A sensação geral era de que tanto
esforço, com todas as problemáticas que impunha a gestão da
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PMF, estava sendo esforço jogado fora. Pois não correspondia
com comprometimento de efetivação das demandas.
No ano seguinte, a problemática da metodologia permaneceu.
Mas, desta vez, contou com intervenção da Rede OPA em
algumas assembleias. Com metodologia pensada pela própria
Rede OPA, realizamos assembleias paralelas nas assembleias
do OPCA. Evidentemente, a assembleia puxada pela equipe da
gestão da Prefeitura ficara esvaziada, a metodologia inclusiva e
atrativa era preferência do público, efetivando e potencializando
a participação das crianças e adolescentes. Mesmo assim, a
PMF continuava aplicando as mesmas metodologias em outras
assembleias. A situação se agravou quando um grupo de
adultos no COP articulou modificação estatutária que visava
limitar a idade de participação de crianças e adolescentes no
OP. A versão original incluía crianças e adolescentes de 07 a 17
anos. A nova proposta propunha nova faixa etária, de 12 a 17
anos, alegando que crianças não tinham capacidade de opinar
e que a prova disso era que muitas delas dormiam durante as
reuniões do conselho.
Era comum que as reuniões do COP durassem até bastante
tarde da noite, de modo que era alvo de crítica não só das
crianças, mas de adultos também. Como na ocasião do debate à
época em que a defesa da nova faixa etária alegou que crianças
dormiam durante as reuniões, havia no exato momento adultos
dormindo naquela reunião. Devidamente observado por outras
pessoas, a questão era clara: a metodologia inadequada não
era apenas característica dos espaços do OPCA, mas de quase
todos os espaços do OP, seja os que reuniam adultos e adultos e
crianças. As crianças dormiam nas reuniões tarde não porque
eram inaptas à participação, mas porque os horários das reuniões
extrapolavam o bom senso. Além das metodologias cansativas
e monótonas que se repetiam noite após noite, para crianças
e adultos. É necessário também lembrar que o exercício de
participação não existe apenas dentro das formas tradicionais
do ir ao microfone e falar: elas se dão também sob outras formas.
Através de desenho, música, de comportamento, como era
comum as crianças apresentarem. Devido à metodologia pouco
inclusiva, entretanto, a estas outras formas de expressão não
era dada devida atenção ou eram sumariamente descartadas
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como “coisa de criança”. Dentro desse contexto que foi possível
que parte do COP desejasse abolir a participação de crianças
dos espaços de participação. Por um lado, devido ao próprio
preconceito do mundo adultocêntrico, incapaz de reconhecer
em crianças e adolescentes sujeitos de direito dotados de
plena capacidade de decisão; por outro, a própria metodologia
impossibilitava que aqueles adultos conseguissem enxergar
que essa lógica metodológica também impedia a plenitude de
sua participação, não conseguindo pensar além do imediato.
A Rede OPA, organizações do Fórum DCA e a bancada de
crianças e adolescentes do COP promoveram grande debate
nos espaços do OP em torno desta questão, apontando que a
verdadeira problemática não era a supostamente insuficiente
participação de crianças, mas a própria metodologia proposta
que não efetivava plenamente a participação nem de
crianças nem de adultos nos espaços. Felizmente, crianças
e adolescentes conseguiram vencer este debate naquele ano
(2008) e conseguiram manter a faixa etária de participação
original.
No ano seguinte, após avaliações de nossa participação nos
espaços do OP, começávamos a debater uma possível retirada
crítica de nossa atuação nesse instrumento. Efetivamente,
depois de todos esses anos, a PMF não havia conseguido
realizar avanços significativos no debate metodológico e
nem havia sinais de que faria isso, apesar de nossas críticas
e intervenções insistentes. E todos os esforços de crianças e
adolescentes nestes espaços não tinham retorno concreto,
uma vez que a efetivação das propostas do OP eram baixas.
De maneira que pairava o questionamento: até onde o OP
realmente conseguiu efetivar a participação real de crianças
e adolescentes e da população em geral? O quanto tem valido
o esforço de permanecer neste espaço? Existe outro meio ou
espaço que seja mais efetivo do ponto de vista da efetivação de
políticas públicas?
Ao longo do ano ponderamos estas questões. E, por fim,
chegamos às seguintes conclusões. O espaço do Orçamento
Participativo possuía, a princípio, proposta avançada de
potencialização da participação popular no destino da cidade.
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A princípio, a criação do instrumento parecia uma arma
poderosa que potencializaria a atuação dos movimentos sociais,
populares e os diversos segmentos sociais a pensar a cidade
democraticamente, a incluir segmentos da sociedade a quem
sempre fora negado o direito a pensar coletivamente a cidade.
Entretanto, todos aqueles anos de orçamento participativo, os
baixos índices de efetivação de demandas, a falta de pensamento
metodológico consequente e comprometido com o horizonte
proposto nos mostrou que o OP não só não conseguiu chegar
neste ideal, como ele burocratizou diversas relações, cooptou
diversos atores sociais e efetivamente enfraqueceu o potencial
de enfrentamento e mobilização dos movimentos populares e
sociais. De modo que era mais fácil conseguir efetivar políticas
públicas mobilizando a população para manifestações do que
para as assembleias do OP.
Em perspectiva da participação de crianças e adolescentes, o
OP também não tinha um balanço favorável até ali. Tanto não
potencializou o avanço de organização e autorreconhecimento
desses sujeitos como autônomos e de direitos, aptos a
participação, como do ponto de vista das políticas públicas para
o segmentos, também não apresentava avanços. De modo que,
a exemplo de outros movimentos sociais á época (notadamente
o Movimento dos Conselhos Populares – MCP, composto por
moradores de diversas regiões da cidade), a Rede OPA resolveu
retirar-se dos espaços do OP. E realizamos um retorno ao
início. Debater orçamento público e participação de crianças e
adolescentes em outros espaços e nas ruas.
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No ano de 2009, a Rede passou por um grande processo de renovação entre
os participantes. Como parte da natureza de um coletivo de adolescentes, a
participação tem um período de tempo determinado, já que, com a juventude,
os participantes assumem outros espaços de militâncias ou compromissos
estudantis e de trabalho.
Esse processo de renovação tem se mostrado cíclico na dinâmica da Rede e,
naquele ano, agregaram-se ao grupo adolescentes da Rede de Articulação
do Jangurussu e Ancuri (REAJAN), da comunidade João Paulo II. Essa
integração ou renovação da Rede acontece, na maioria das vezes, a partir
de processos de mobilização política ou realização de encontros, congressos,
seminários, campanhas, etc.
Um número importante de adolescentes passou a integrar a Rede, provocando
a necessidade de uma maior atenção à formação, com objetivo de evitar um
desnível no grupo. Todo um programa de formação foi então desenvolvido com
este objetivo. As atividades e ações desenvolvidas mantiveram a perspectiva
de aprofundamento da experiência de participação com a preocupação de
monitorar as políticas voltadas para o segmento crianças e adolescentes
através do orçamento público.
O grupo, mesmo no contexto de grande renovação, havia assumido a tarefa
de estimular a participação política e o estímulo à autonomia de todos e
todas, travando discussões transversais nas formações que dialogassem com
as opressões vivenciadas não só pelos adolescentes em especial, mas pela
sociedade em geral (como a opressão de gênero, orientação sexual, raça/etnia).
A Rede contava, então, com a participação de cerca de 40 integrantes e
mantinha regularidade de reuniões, realizando uma média de dois encontros
mensais, além das reuniões de coordenação.
No que se refere à prática política, o grupo realizou o planejamento do
coletivo no segundo semestre. Entre os debates, a necessidade de repensar
as atividades comunitárias, dialogando com as diversidades de mobilização e
organização política das pessoas e dos bairros, envolvendo desafios no sentido
de reafirmar o compromisso político com a transformação da realidade
social de Fortaleza – e, sobretudo, consolidar a identidade política da Rede
OPA, alcançando outros adolescentes numa vivência política que trouxesse
repercussão para suas vidas.
O início de 2010 foi a continuação de um processo iniciado no ano anterior, quando
atravessou-se um longo e profundo período de avaliação e planejamento. O grupo
completou cinco anos de existência e, durante a avaliação, foram levantados
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elementos fundamentais para o planejamento das ações para aquele ano.
Os adolescentes avaliavam que a Rede tinha pouca participação e que havia
um desgaste do período anterior, ocasionado principalmente pela energia
empenhada nos processos e espaços de participação institucional, como
Conferências e o OP. Havia o desejo de se debruçar em outras pautas além do
orçamento, mesmo que este fosse transversal. O principal apontamento era
voltar para a atuação comunitária e para um processo de renovação.
Na avaliação, foram revistos princípios, objetivos, estratégias e bandeiras
de luta da Rede. Além disso, foram apontados vários desafios, mas também
foram reconhecidas as conquistas e avanços do grupo desde seu nascimento,
sobretudo no que se refere à participação de crianças e adolescentes nos mais
diversos espaços. Dessa forma, o balanço da atuação da Rede ao longo de seus
cinco anos foi a base que norteou o grupo em 2010.
Uma das grandes ações pensadas para o período foi a produção de um
diagnóstico das políticas públicas para crianças e adolescentes no município. Os
adolescentes visitaram os equipamentos de atenção básica da cidade em suas
comunidades - como escolas, praças, postos de saúde, programas e projetos -, na
perspectiva de construir uma análise geral da situação das políticas públicas
que são destinadas, direta ou indiretamente, a crianças e adolescentes. Os
equipamentos visitados formavam apenas uma amostragem que, embora
pequena se considerado o universo populacional total de Fortaleza, foi suficiente
para constatar uma realidade recorrentemente denunciada pela população.
Em consonância com a ação do diagnóstico, a Rede realizou uma nova etapa
da campanha do “Voto Consciente”, já parte da dinâmica dos anos eleitorais.
Realizaram debates nas comunidades – especialmente com adolescentes
e jovens – e diversas intervenções nas ruas com foco na discussão sobre
participação política direta da população. O diagnóstico serviu como mote
para as discussões e como denúncia do modelo de democracia representativa.
Os adolescentes vivenciavam, desde o ano anterior, um intenso período
de reflexão e discussão dos desafios para a continuidade. Após seis anos de
construção, a Rede OPA viveu, em 2011 um processo de aprofundamento de sua
identidade como rede de adolescentes, evidenciando vários desafios, entre eles
a necessidade de aportar em novas estratégias para convocação e formação de
novos participantes. Outro desafio posto foi a constatação da necessidade da
definição de prioridades na agenda. Para o ano, elegeu-se um tema central de
atuação: direito à educação.
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Como estudantes de escolas públicas localizadas nas comunidades da periferia
da cidade, com problemas estruturantes, desde questões de infraestrutura
à falta de professores, os adolescentes decidiram que era preciso lutar pela
melhoria das suas próprias escolas, e a estratégia foi fortalecer e disputar os
espaços dos grêmios estudantis.
Em 2012, o grupo realizou uma série de atividades preparatórias à exposição
“Caminhos da nossa luta”, evento que mobilizou adolescentes, pessoas da
equipe do CEDECA e parceiros que participaram da trajetória da Rede para
uma grande mostra que visava resgatar a história e memória vivida até
então, um momento celebrativo, de encontros e reencontros, boas histórias,
e também com a perspectiva de, ao se olhar para a caminhada, pensar os
desafios de futuro.
Os meninos e as meninas continuavam crescendo e problematizando sua
militância. Nesse momento da história, a trajetória da Rede OPA se entrelaça
com a trajetória de outros movimentos sociais e de outros grupos de militância
política de Fortaleza. Com quem antes se mantinha uma convivência pontual,
manifestações e debates aqui e ali, começava-se a fortalecer a proximidade. A
Rede ficava pequena para o tamanho da vontade de incidir na realidade que
adolescentes e jovens tinham.
Somavam-se ainda as dificuldades de renovação do grupo, que se tornaram
um fator de desgaste para os jovens que se mantinham à frente das atividades
desde os primeiros anos do projeto.
Alguns atravessavam etapas de suas vidas em que se deparavam com
possibilidades de ingressar no ensino superior – para a maioria dos
adolescentes esta não era uma possibilidade –, enquanto outros começavam a
ingressar no mercado de trabalho.
Ao longo de 2011 e 2012, o projeto que aportava recursos que financiavam
ações realizadas em parceria com a Rede foram significativamente reduzidos
e muitos esforços de elaborar estratégias de autofinanciamento foram
pensadas, mas nenhuma chegou a avançar consideravelmente.
Diversos fatores apontavam a dificuldade de sustentar a Rede enquanto
movimento organizado.
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CAPITULO
A Rede OPA continua
Como podemos relatar o fim de uma experiência? Se um processo atingiu
variados sujeitos, em suas diferentes subjetividades e de formas diversas, como
estabelecer o seu final? Estas foram problematizações que nos inquietaram
neste momento do processo de sistematização.
Não somos capazes (nem avaliamos ser nosso lugar de fala nesta sistematização)
de identificar e relatar o fim da experiência partilhada por aqueles que
construíram a Rede. Podemos precisar como o grupo, por diferentes motivações
internas e externas, deixou de existir enquanto movimento organizado e de
atuar de forma coletiva e organizada. No entanto, essa identificação não
dá conta do impacto que a vivência do processo de participação na Rede
permanece tendo na vida de diversos jovens que a compuseram. Para dar
conta disso, nada melhor que os relatos dos próprios adolescentes (na época)
e dos jovens atualmente.
CONTANDO A HISTÓRIA
Texto de Renata Fernandes
estudante de licenciatura em teatro, arte educadora e favelada

ARTE QUE INQUIETA, LIBERTA E TRANSFORMA
Encenando novelas no quarto de casa, gravando programas
de rádio no toca-fitas de minha mãe por cima de fitas gospels
que ela tanto amava, performando pela casa com brinquedos
e dançando com cabos de vassoura, adorava o mundo artístico
que eu criei pra mim, porém me via perdida dentro desse
pequeno “universo casa” que não me permitia comunicar com
o outro. Eu precisava de público, necessitava da troca. Foi
quando, ainda criança, iniciei uns processos artísticos com
dança e teatro em um projeto social da minha comunidade
e aos poucos fui percebendo que a arte pela arte nunca foi
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o suficiente pra mim. Ela não dava conta de todos os meus
anseios, desejos e gritos que enchiam meu corpo e coração e
transbordavam nas minhas ideologias e sonhos.
Desde pequena sempre fui muito indignada com as
desigualdades e injustiças sociais. Cresci ouvindo dizer que
o mundo sempre foi e sempre será assim; que eu era apenas
mais uma “criança cheia de ideias revolucionárias” e que
essa fase de querer um mundo melhor para todos ia passar.
Via-me sozinha na minha pequenez, em uma sociedade onde
criança não era ouvida e se fosse criança pobre então, era
melhor nem tentar.
Em 2005, uns amigos e amigas que faziam parte de um projeto
que discutia direito de crianças e adolescentes e políticas
públicas me convidaram para construir e participar desse
espaço. Nunca me vi ali, não era assunto pra mim, o que eu
queria era mudar meu bairro, minha comunidade e até o
mundo, se desse, e não ficar fazendo reuniãozinha e discutindo
esse negócio de política que ninguém entende. Eu ficava me
perguntando como e por que meus colegas iam para aquilo,
o que os fisgava a tratar de assuntos tão chatos e tidos como
assuntos de adultos. Como fazer crianças, adolescentes e
jovens entenderem leis, projetos políticos, orçamento público?
Como discutir essas questões que a sociedade nos fez acreditar
que são temas difíceis, incompreensíveis e alheios e que não
estão ligados a realidade social que estamos inseridos? Eu,
naquele momento, ainda não conseguia entender que meus
questionamentos e revoltas estavam ligados a tudo isso.
E foi com a frase de: “Mas Renatinha, lá a gente faz arte
também!” e pelo impulso da gandaia, que fui motivada a
conhecer esse processo, e não fosse o diálogo com a arte eu teria
desistido no primeiro momento.
Chegando nesse espaço, logo fui me encantando com uma
organização que não impunha hierarquias e verticalidade
de saberes e sabores (sabores como atravessamento do que se
vive, sinestesias). Um lugar construído com e para crianças,
adolescentes e jovens com caráter antiautoritário, onde quem
cumpre o papel de facilitador do aprendizado também aprende.
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Atravessados por uma metodologia pauloPaulo Freire foi um
freiriana de construção popular e coletiva,
educador, pedagogo
fomos nos apropriando do que era nosso por
e filósofo brasileiro.
direito, entendendo o que o outro lado não
É considerado um
dos pensadores mais
queria que chegasse a nós e nos tornando o
notáveis na história da
incômodo daqueles que nos oprimiam. Éramos
pedagogia mundial,
nós seres políticos criadores e transformadores
tendo influenciado o
da nossa própria história ainda que na
movimento chamado
condição de criança, adolescentes e jovens num
pedagogia crítica. É
também o Patrono da
contexto altamente escroto e adultocêntrico.
Educação Brasileira.
Aquele sentimento de não-fala, invisibilidade
e incapacidade foram sendo substituídos
pela certeza de que eu não estava sozinha e que eu podia e
conseguia, sim, transformar e construir um mundo novo com
os meus e as minhas iguais lá de onde eu vinha. Quando me
reconhecia em cada menino e menina que em manhãs de
sábado com sabor de suco, frutas, pão com queijo e presunto e
muita luta somavam comigo.
Chegar às comunidades como trupes mambembes, fazendo
barulho, cantando e apresentando produções nossas que
tratavam temas em que a todo o momento o povo foi ensinado
a não debater, a não questionar, a esquecer por serem tidos
como temas de alto grau de dificuldade de compreensão, é
também levar ao povo a democratização da arte e cultura nas
periferias e locais de vulnerabilidade social, onde a violação
de direitos é o principal espetáculo a ser apresentado. É sair
da acomodação de grandes teatros e lugares convenientes e
tornar o acesso à informação, ao debate de direitos e políticas
cada vez mais real e palpável. É tentar tirar do povo o processo
de bestificação que os meios de comunicação dos opressores
impõem e manipulam tão facilmente.
Obras como “O buraco da Política”, “Carolina dá a volta
por cima”, “Chapeuzinho cor de rosa”, “Ilha das flores”, etc
traziam em sua essência questões como corrupção, violência
sexual, violação de direitos, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, extermínio da juventude pobre e negra, que logo
eram debatidas e questionadas pelo público que também era
expectador (para Boal, expectador é o expectador e ator que
intervém na história).
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Esse grupo que logo se tornou o movimento social Rede OPA teve
a arte não só como aliada, mas também como peça fundamental
de emancipação política e debate com a sociedade. Além dos
momentos com o coletivo conduzidos por jogos, místicas, dinâmicas
e metodologias participativas, utilizávamos do
Bertholt Brecht foi um
Teatro, da produção de rap, fanzine e vídeos
destacado dramaturgo,
para chegar às pessoas e trocar com elas. Nossa
poeta e encenador
produção artística não se dava para comover,
alemão do século XX.
mas para despertar para a realidade. Não éramos
Seus trabalhos artísticos
detentores da verdade e não estávamos levando
e teóricos influenciaram
profundamente o teatro
a salvação para as pessoas, mas como já dizia
contemporâneo, torBrecht: “Apenas quando som
somos instruídos pela
nando-o mundialmente
realidade
é
que
podemos
mudá-la”. Partíamos
conhecido a partir das
desse ponto, dessa quebra da quarta parede
apresentações de sua
(diálogo direto com o público) onde aqueles para
companhia Berliner
Ensemble.
quem a gente fazia nosso Teatro pudesse se
incomodar e sair crítico a essa mudança e não
Outra forte influência
anestesiado.
foi Augusto Boal,
referência de teatro engajado, político, sendo
amplamente difundido
por movimentos sociais,
principalmente pelo
método do Teatro do
Oprimido, que estimula
o público a vivenciar
catarses impulsionadas
pela reflexão de suas
opressões.

Bebíamos
muito
de
Brecht
quando
produzíamos um teatro de questionamentos,
de não achar normal e natural as contradições
e injustiças sociais e, principalmente, de
Augusto Boal, quando pensávamos em fazer
um teatro em que o público era também um
expectador, não submisso a uma realidade
já imposta e inalterável, mas como principal
sujeito transformador de seu meio social.

Várias lembranças, cheiro de nostalgia e gosto de saudade.
Nós escrevíamos textos teatrais falando de nós e de nosso
povo, rap com toda nossa dor e sede de luta exprimidos
em estrofes e refrões, lentes que capturavam olhares que
brilhavam a vontade de justiça e igualdade social e se
transformavam em vídeos amadores, mas que afetavam
quem os via, fanzine com frases e imagens que traziam
signos e símbolos da esperança de que um mundo novo era
possível. Recordo de como era engrandecedor ganhar ruas e
vielas; ocupar praças e o centro da cidade, falar com e para
o povo. A Renatinha que eu sou hoje, o tipo de arte que eu
faço hoje, a militante “Artivista” que me tornei e a forma
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como eu construo e transformo os espaços está diretamente
ligada a tudo que eu vivi nesse grandioso e magnífico
processo enquanto Rede OPA. A arte que eu buscava, os
gritos que habitavam em mim começaram a reverberar
junto a outros gritos e se fazerem mais fortes. A arte não
veio para responder. Ela pergunta, ela inquieta, ela liberta
e transforma.

CONTANDO A HISTÓRIA
Texto de Aline Moura
jornalista, escritora, coautora do livro auri, a anfitriã.

VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?
Quando adolescente, aos 15 anos precisamente, recebi o
convite para participar do projeto “Criança e Adolescente em
Ação: Orçamento com Participação”, promovido pelo CEDECA,
projeto este que plantou a semente para a formação da Rede
OPA. Naquela época, eu não tinha ideia da importância que
essa experiência teria na minha formação como ser político e
crítico. O que me motivava era participar de alguma atividade
que estivesse ao meu alcance. E nem de longe eram muitas.
Como uma adolescente pobre da periferia, eu não tinha acesso a
atividades artísticas, culturais, esportivas, profissionalizantes
ou, muito menos, políticas. O desejo de fazer um curso de
idiomas sempre me assombrava, assim como as diversas
negativas de meus pais diante de meus pedidos. Não havia
dinheiro suficiente para esses tipos de luxos. Qualquer coisa
que vá além da sobrevivência para a juventude pobre acaba
sendo um luxo que muitas vezes temos que abrir mão.
E, assim, diversos jovens de duas comunidades distantes,
localizadas nos extremos opostos da cidade, passaram a se
reunir para debater sobre os seus direitos. Para descobrir
os seus direitos. Para se descobrirem como atores políticos e
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protagonistas de uma luta que não eram somente deles, mas de
toda a juventude de nossa cidade. É por isso que, quando penso
sobre os frutos que a Rede OPA gerou, o que me vem à cabeça
é a palavra legado. Cada jovem que passou por esse projeto
tornou-se um legado dele, deixando-o refletir em seus passos
pelos caminhos percorridos posteriormente.
Durante o ano de 2004, eu e meus colegas de projeto imergimos
no estudo sobre direitos da infância e da adolescência, políticas
públicas e orçamento público. A partir das vivências, aqueles
conceitos que pareciam tão distante das nossas realidades
passaram a fazer parte do nosso discurso. Nós estudamos o
orçamento proposto pela Prefeitura de Fortaleza naquele ano,
a fim de criar alternativas mais condizentes com a realidade
das comunidades carentes da nossa cidade. Para isso, fizemos
um diagnóstico dos principais problemas de Fortaleza,
além de um tour por diversos bairros. O contato com outras
comunidades ampliou nossa visão de mundo ao mesmo tempo
em que despertou em nós o sentimento de pertencimento aos
espaços periféricos da cidade, constantemente negligenciados
pelo poder público. Pudemos perceber que éramos muitos,
passando por realidades parecidas. E criar laços entre nós era
uma forma de fortalecer nossa luta.
Para dar visibilidade às pautas propostas pelo projeto,
realizamos o seminário “Aqui está a nossa cidade! Onde
estão nossos direitos?”, no teatro do Centro Dragão do Mar de
Arte e Cultura, no qual, nós, jovens da Periferia, éramos os
protagonistas do processo. Na ocasião, apresentamos os direitos
básicos da infância e da adolescência por meio de manifestações
artísticas e levantamos a reflexão sobre a omissão do Estado
e da sociedade em relação à não efetivação desses direitos. A
minha equipe trabalhou, através da música, com o direito à
Educação, que é, hoje, justamente o ideal que mais me motiva
e ainda me faz acreditar que uma transformação na sociedade
é possível.
Em seguida, em uma grande assembleia com participantes de
diversos movimentos sociais da cidade, redigimos 12 propostas
de emenda ao orçamento municipal para serem votadas na
Câmara dos Vereadores de Fortaleza, das quais nove foram
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aprovadas. Com essa vitória, podemos perceber a dimensão do
poder que possuímos quando conscientes de nossos direitos e
nossos papéis como cidadãos. E essa consciência se reverberou
nos anos seguintes com a criação e o fortalecimento da
Rede OPA, elemento atuante na implantação do Orçamento
Participativo da Prefeitura de Fortaleza.
Durante minha participação, senti-me envolta de um
processo que, hoje, chamo de empoderamento. Isso porque,
para a juventude pobre desta cidade, era, e ainda é, muito
complicado acreditar em uma mudança nas suas condições
de vida. Acreditar que é possível, por exemplo, ser aluno de
uma universidade, ainda mais quando ninguém dentre seus
familiares e vizinhos teve acesso a espaços como esse. Sendo
estudante de escola pública, o que eu via ao meu redor, entre
meus colegas de escola e comunidade, era a penetração muito
forte de um discurso que exclui e desmotiva a juventude da
Periferia.
Conhecer meus direitos me empoderou, levando-me a acreditar
que a universidade era minha por direito e que eu deveria
lutar para ocupá-la. Como a primeira pessoa da minha família
a frequentar uma universidade, defendo que devemos lutar
não somente pela educação pública e de qualidade em todos
os níveis, inclusive o superior, como também por cultura, arte
e participação política para os jovens. Como dizia umas das
canções que apresentei com meus colegas no teatro do Dragão
do Mar: “A gente não quer só comida. A gente quer comida,
diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer
saída para qualquer parte”.
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Rap da Rede OPA
RENATA FERNANDES

PRODUZIDO PARA A SISTEMATIZAÇÃO DESTA
EXPERIÊNCIA, QUE GEROU A GRAVAÇÃO DE UM
VIDEOCLIPE SOBRE A HISTÓRIA DA REDE.

Criança, menina, pivete, molecada
Desde cedo revoltada
com muita parada errada
Sem direito a ter direitos
Num sistema desigual
Onde criança nada sabe
E o adulto é quem tem moral
É só um ser tutelado que não pode
E nem sabe opinar
Só obedece, vai pra escola
E depois brincar
Nem toda infância tem
carinhos
Direito e atenção
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Pros menorzinhos da favela
Só rola chacina, bala e repressão
São ensinados que criança
Não faz revolução!
São infâncias roubadas
Que o sistema condena
Criminaliza, escraviza
Ou então sente pena
Não quero esmola
Nem só jogar bola
Nem ser refém de um sistema
Que só me enrola
Crescendo revoltado
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Opa (Rede Orçamento e Participação Ativa)

Crendo nessa inverdade
De não poder intervir
Nem mudar sua realidade
Mas pára! Nosso direito
Vamo tomar de assalto
Discutir Orçamento Público
Dos B.O ficar interado
Uns parceiros de luta da quebrada
chegaram lá no Pirambu
Com o bonde do Pici
Granja e até Jangurussu
Juntou uma cabeçada
Nessa parceria firmeza
Pra discutir o que é nosso por direito
Meu irmãozin foi rocheda
E aqueles moleques
Que sociedade não dava moral
Foram ganhando o mundo
Tomando espaço, foi sal

Criança e Adolescente em Ação
Orçamento com Participação
Roda de conversa, debate, oficina
Construindo com arte
O que a escola não ensina
Estudando Orçamento Público
Entendendo as leis
D’um esquema sujo e desumano
Que só beneficia burguês
Aprovando 9 emendas
na Câmara Municipal
E os políticos pra pivetada
Não queriam pagar pau
Dizendo: “São tudo manipulado,
Um bando de marionete!”
Ô Zé doidim, cala essa boca!
Se tu não sabe, não se mete.
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Os pivete aqui são jogo doido,
E até aulão pros político foram dar
Mas o Estado covarde
Colocou PMs pra lhes silenciar
Hahahaha, mas nós não vamo
arregar
Agora que deu mais vontade
Do Gueto se rebelar!
A molecada e a juventude
toda empolgada
Quiseram continuar
E dar mais força a essa parada
Com um movimento "Nós por nós"
Fizeram acontecer
Ecoar o grito da favela
Sua vez e voz fazer valer
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Criaram a Rede OPA
Um movimento organizado
Onde criança, adolescente e jovem
Viraram o pavor do Estado
No Orçamento Participativo
Foram logo fazendo intervenção
Como tem um nome desse?
Se criança não tá na discussão?
O O.P não era acessível
Era maior embaço
Mas a gente chegou no esculacho
Brigando por metodologia
Pelo nosso espaço
Nós come é feijão
e não H
Fiscalizando obras do OP.
Pros gaiatin não nos enrolar
O povo não é burro
Se é dinheiro público
Nós vai cobrar
Uns monstrin bem novin
Tudo de língua afiada
Que entendiam e denunciavam
As falcatruas que rolavam
Uma rede com vários jovens
De várias periferias
Debatiam e partilhavam
Dos corre do dia a dia
Faziam teatro, raps, vídeos
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Seminários, campanhas
Pra debater com a juventude
Eles tinham suas manhas
Suas dinâmicas, místicas
Metodologias e linguajás
Com arte que transforma a vida
E veio pra revolucionar
Foram muitas conquistas
Muitas aprendizagens
Mudamos a nós mesmos
Mudamos nossa cidade
Ler, ver, ouvir, agir
Falar de extermínio da juventude
Saber quem tá do nosso lado
A mídia não mais nos ilude
Até luta internacional, pivete
A gente fez, foi mó resenha
Com a Rede Latino-americana e
Caribenha
Também com África do Sul e Angola
Trocamos altos paranauê
Somos um só povo oprimido
Do mesmo lado possa crer
Se reconhecer no outro

Saber que não ta sozinho
Mudar a sina da favela
Trilhar um novo caminho
Ninguém ensina ninguém
Todo mundo aprende junto
Quanto mais lemos e debatemos
Mais podemos mudar o mundo
[Refrão]
Quando perguntam se acabou
Um nó vem na garganta e
Lembranças boas na mente
Mas nenhuma luta morre
Quando fica viva na gente...

ASSISTA AO CLIPE DESTA MÚSICA EM:
BIT.LY/REDEOPA
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PARTE II
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CAPITULO
Partilhando a experiência,
revivendo a história

Indiscutivelmente a experiência da Rede OPA impactou o fazer cotidiano
do CEDECA Ceará e das organizações parceiras nos anos de atuação direta
com crianças e adolescentes organizados na Rede ou enquanto participantes
pontuais das atividades por ela realizadas. A pauta do Orçamento Público como
instrumento de garantia de direitos e a Participação de Crianças e adolescentes
ganhou destaque em Fortaleza e, posteriormente, na América Latina e no mundo.
Conforme já mencionado anteriormente, os/as adolescentes da Rede OPA tiveram
a oportunidade de participar de diversos intercâmbios a fim de partilhar suas
experiências de monitoramento do Orçamento Público de Fortaleza e do Estado
enquanto uma estratégia de mobilização e luta por direitos.
Dentre as muitas razões, a redução de recursos que financiavam as atividades
da Rede, os projetos de vida pessoal de cada um(a) e ou a militância em outros
espaços de participação popular, em 2012, o grupo reduziu suas ações e o
desejo de poder sistematizar esta história evidenciou-se junto a equipe deste
Centro de Defesa e os jovens que durante anos construíram a Rede, na época
crianças e adolescentes.
Em 2015, com a aprovação do projeto “Crianças e Adolescentes em ação,
políticas públicas com participação: a experiência da Rede de OPA”, apoiado
pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)
e Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SDH/PR), a
construção desta publicação e de outros importantes materiais como cartilha,
videoclipe e videoaulas tornaram-se possíveis.
Nesta perspectiva, apresentaremos os caminhos trilhados nestes dois anos de
realização do projeto que deu origem a esta sistematização da experiência do
CEDECA Ceará que originou a formação da Rede OPA e os impactos gerados
no que tange ao direito à participação de crianças e adolescentes.
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Organizando a casa
Uma década desenvolvendo atividades diretamente com crianças e
adolescentes e sete anos de experiência, especificamente, enquanto Rede
Orçamento e Participação Ativa – Rede OPA deixou como “herança” uma
grande quantidade de produções feitas pelos participantes: esquetes, letras
de rap, poesias, cordéis, fanzines, análises do orçamento público criança e
adolescente e, sobretudo, o acúmulo político sobre um direito pouco falado, o
direito de participar.
Deste modo, os seis primeiros meses do supracitado projeto demandaram
da equipe do CEDECA Ceará a organização e catalogação de todo o acervo
existente a respeito da Rede OPA e de sua incidência local e internacional.
Este processo de catalogação do material incluiu toda a organização das
produções feitas pelas crianças e adolescentes participantes, a exemplo de
poesias, letras de rap e esquetes; materiais político-pedagógicos utilizados nas
oficinas e seminários realizados ao longo dos anos; relatórios analíticos das
políticas públicas para crianças e adolescentes, avaliações e planejamentos
executados; fotos e materiais gráficos de todas as atividades; decupagem de
fitas cassete contendo imagens de importantes momentos da história aqui
contada; listas de frequência e fichas de inscrição de dezenas de crianças e
adolescentes que participaram ativamente ou pontualmente das atividades e
ações desenvolvidas pela Rede.
Este primeiro processo, de organização física e digital dos documentos e
registros pertencentes à história da supramencionada Rede, foi de grande
importância para as etapas posteriores da sistematização, bem como para
os profissionais que compõem a equipe do CEDECA Ceará e a população
cearense que tiver interesse em implementar ou fortalecer experiências de
participação de crianças e adolescentes.

Uma produção em mutirão!
Com o início das ações apontadas no projeto em questão, a equipe técnica
deste Centro de Defesa passou a refletir sobre a importância de contar com a
participação dos(as) jovens que construíram a Rede OPA ao longo dos seus sete
anos de incidência. Contar a história da Rede a partir deles(as) e por eles(as),
sem dúvidas, favoreceu a imensurável riqueza que foi a sistematização e
difusão desta experiência.
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Ora, apesar da redundância, optamos por falar sobre o desenvolvimento de
uma experiência de participação garantindo a participação deles e delas
que um dia foram os sujeitos da referida ação. Obviamente, as crianças
e adolescentes da Rede hoje são jovens e possuem uma rotina que agrega
trabalho, universidade e família, uma vez que muitos deles(as) tornaramse pais e mães. Nesse sentido, apenas uma parcela desses jovens puderam
contribuir diretamente com esta sistematização.
Assim, a segunda etapa do projeto desenvolveu-se a partir de rodas de
conversa com ex-integrantes da Rede OPA, objetivando fazer memória dos
principais momentos e atividades realizadas ao longo dos anos. Conforme
acima mencionado, a catalogação do acervo foi imprescindível para esta
segunda etapa. Tomando como base os materiais já organizados, foi possível
construir uma linha do tempo e colher significativas recordações dos presentes
em uma primeira roda de conversa convocada para a sede do CEDECA Ceará.
Em paralelo às rodas de conversa, a equipe de assessoria de comunicação
realizou entrevistas em grupo e individuais com ex-integrantes da Rede e
profissionais do CEDECA Ceará que compunham a equipe técnica entre os
anos 2003 – 2012. Junto às rodas de conversa, as entrevistas agregaram
“ritmo” e “cor” ao material físico que catalogamos e evidenciaram o impacto que
tal experiência ocasionou durante e posteriormente na vida dos envolvidos.
Outra relevante contribuição de quem experienciou a dinâmica da Rede OPA
foi a escrita de pequenos artigos relatando como se deu a participação pessoal
de alguns membros e suas impressões a despeito da relevância de ações como
esta. Nestes artigos foi possível, ainda, fazer menção às atividades e causos
vividos em diferentes épocas da história, revelando a partir da percepção
subjetiva de cada um(uma) a metodologia e didática que eram utilizadas. Os
relatos colhidos nestas atividades e artigos produzidos foram transcritos e
adicionados ao acervo catalogado, bem como tiveram fragmentos utilizados
na presente publicação.

Rap’s e repentes: A poesia cantada que
conta uma história...
A utilização de poesias, músicas, filmes e esquetes sempre esteve presente na
metodologia utilizada nas formações promovidas pelo CEDECA Ceará. Com
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o início do trabalho junto a crianças e adolescentes de forma direta, fez-se
necessário aprimorar as metodologias, tomando como base a educação popular
e os princípios do direito à participação. À vista disso, as expressões artísticas
mencionadas se firmaram como elementos valorosos dentro da metodologia
abordada e seus resultados na formação do grupo foram tão significativos que
muitos dos participantes da Rede se especializaram no teatro, música e/ou
artes plásticas, tornando-se profissionais nestas áreas.
Paralelamente, algumas ações do projeto foram sendo executadas e a construção
do videoclipe, por exemplo, foi se dando na medida em que íamos conversando
coletivamente em roda e analisando os documentos e materiais históricos. Todas as
ações descritas acima contribuíram para a elaboração desta produção audiovisual.
O rap sobre a Rede OPA ilustra, doravante um gênero musical carregado
de significados para adolescentes e jovens das comunidades de Fortaleza e,
ousamos dizer, do Brasil, o percurso feito para mobilizar, criar e fortalecer uma
rede de crianças e adolescentes que pautasse seu direito a participar focando,
principalmente, no controle social do orçamento público. Ademais, salienta
o caráter sociopolítico empregado nas formações e seus desdobramentos na
constituição pessoal de cada participante.
O rap foi criado pela jovem Renata Fernandes, que chegou à Rede ainda
criança e permaneceu até o fim de sua adolescência. A musicalização da letra
é uma composição da própria Renata e do jovem Maurício Rodrigues, também
ex-integrante da Rede. No clipe, Natan Barbosa canta, junto à compositora,
concebendo, assim, um trio de ex-integrantes que participaram desta
multifacetada e intensa criação.
É necessário ressaltar, ainda, que o videoclipe foi gravado, predominantemente,
no território do Grande Pirambu, região da capital onde várias crianças
e adolescentes foram mobilizadas e participaram desta experiência. Do
mesmo modo, conforme é possível observar no videoclipe, outros(as) jovens
participaram dos momento de gravação trazendo relatos de suas vivências.

“De Fortaleza pro Ceará –
Do Ceará pro Mundo”
Em mais de dez anos, desde os primeiros passos dados nesta narrativa aqui
descrita até a atualidade, sempre se desejou ampliar e fortalecer as pautas
levantadas pela Rede OPA, de modo que as oportunidades de disseminação
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de sua metodologia e experiência foram “abraçadas” com entusiasmo. Assim,
dentre as ações pensadas para esta sistematização, encontrava-se a realização
de oficinas junto a crianças e adolescentes e com organizações do Sistema de
Garantias de Direitos sobre o direito à participação de crianças e adolescentes
em Fortaleza e em outras cinco cidades do Estado, quais sejam Fortaleza, Sobral,
Juazeiro do Norte, Crateús, Canindé e Aracati. E foi assim que avançamos com
nossa “caravana” sobre participação para os quatro cantos do Ceará.
É sabido que o CEDECA Ceará acredita e aposta em um
trabalho feito em rede, com parceiros da sociedade civil na
luta por garantia de direitos. Nesta perspectiva, cabe destacar
que para a realização das oficinas fez-se necessário articular
com algumas parcerias de âmbito estadual e assim garantir a
logística, sobretudo, de estrutura e mobilização, uma vez que
nossa principal ação mobilizadora atualmente encontra-se na
Capital. Dentre as organizações parceiras nesta etapa do projeto
podemos citar a Rede Cáritas, composta pela Cáritas Regional
Ceará, Cáritas Diocesana de Sobral, Cáritas Diocesana do Crato
e Cáritas Diocesana de Crateús. Outros parceiros desta etapa
foram o Fórum DCA, Movimento dos Trabalhadores Rurais sem
Terra (MST), Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP),
Movimento dos Artistas de Canindé e a Organização Popular
de Aracati (OPA). Todas estas parcerias tiveram significativa
contribuição para a viabilidade das oficinas realizadas.

A Cáritas Brasileira é
uma entidade de promoção e atuação social
que trabalha na defesa
dos direitos humanos,
da segurança alimentar e
do desenvolvimento sustentável solidário. Apesar
de carregar o mesmo
nome e ser considerada
enquanto organismo
da igreja Católica, cada
Cáritas é independente,
por isso a importância
em fazer menção a cada
uma delas.

Concomitantemente ao processo de firmar as parcerias nos demais municípios
do Ceará descritos acima, fomos elaborando a metodologia de cada oficina,
levando em consideração o público-alvo que estava sendo mobilizado, mas
mantendo uma base norteadora igual em todas elas. Isto porque, de acordo
com o parceiro estabelecido no município, o perfil do público, sobretudo das
crianças e adolescentes, mudava.
No município de Aracati, a exemplo, localizado a aproximadamente 150 km de
Fortaleza, a oficina ocorreu na zona rural com os adolescentes da região. Em
virtude da ausência ou escassez de políticas públicas para o campo, muitos
dos adolescentes participantes não possuíam documento de identificação.
Falar sobre participação para este grupo implicava em levar para o debate
as pautas do campo e os anseios que eles e elas carregavam. À medida que
a oficina acontecia, situações de violação de direitos daquela comunidade se
evidenciavam e o debate proposto pela equipe do CEDECA Ceará ganhava o
“rosto” da localidade e dos(as) participantes. Outra peculiaridade deste grupo
era que em sua maioria estavam iniciando sua participação em um coletivo
organizado, o que demandava falar sobre participação desde conceitos iniciais.
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Em outros quatro municípios (Sobral, Crateús, Canindé e Juazeiro do Norte),
os adolescentes participantes estavam articulados em alguma Pastoral ou
organismo ligado à Igreja Católica, como a Pastoral da Juventude do Meio
Popular (PJMP), Pastoral da Juventude (PJ) e Rede de Jovens Cáritas;
sindicatos e federações de trabalhadores rurais do Estado; movimentos sociais
organizados nacionalmente, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais
sem Terra (MST) e coletivos de juventude. Por já experienciarem em alguma
medida a participação em grupos e coletivos foi possível exemplificar com
suas vivências o que significava ter direito a participar e como na experiência
da Rede OPA esta participação de crianças e adolescentes impactou a cidade
de Fortaleza e foi além, chegando a outros países.
Na Capital, a oficina ocorreu com adolescentes vindos de vários bairros da
cidade e que se organizavam dentro da Rede de Jovens Cáritas. No caso de
Fortaleza, o grupo foi diverso, com participantes que já carregavam uma
bagagem de experiências de participação em coletivos articulados a partir da
música, do teatro e ou de associações de moradores, bem como adolescentes
que estavam iniciando sua participação a partir da rede de jovens citada
acima. Vale deixar nítido que a Rede de Jovens Cáritas articula e agrega
adolescentes e jovens em todo o Estado, podendo estar organizados ou não em
outros coletivos existentes. Daí a diversidade do público desta oficina.
Metodologia das oficinas:
A base metodológica seminal utilizada em todas as oficinas com crianças e adolescentes teve como roteiro:
1- Teatro do Invisível: Parte-se de uma cena de autoritarismo onde os facilitadores da oficina impunham suas vontades e verdades para o grupo. Este início, desconhecido por todo o grupo, inclusive por
nossos parceiros na realização da oficina, gerava uma inquietação e descontentamento geral. Posteriormente se explicou que tratava de uma encenação que serviu de mote para todo a formação que seria feita
durante aquele dia.
2 - Construção das categorias a serem trabalhadas: Criança, adolescente, jovem, adulto, participação.
3 - Socialização da experiência da Rede OPA: a partir de uma esquete produzida anteriormente pelos
jovens ex-integrantes da Rede.
4 - Trabalho em grupo: a partir do Teatro Fórum e da Percussão, a fim de reforçar o debate feito e apontar ações que poderiam ser desenvolvidas na localidade, tendo como base o direito à participação.
5 - Cortejo cultural e apresentação: para a comunidade do que foi produzido no ponto 4 enumerado acima.
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Sistematização de Experiência da Rede Opa (Rede Orçamento e Participação Ativa)

No caso das oficinas com o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), em todos
os municípios contamos com a participação de dirigentes dos movimentos
sociais e organizações com quem firmamos parcerias, como também com
conselheiros tutelares e conselheiros de direito dos Conselhos Municipais dos
Direitos das Crianças e Adolescentes. Em função das agendas de trabalho
dos participantes, apenas os pontos 1 – 3 do roteiro de oficina listado foram
trabalhados com este público específico.
Ao partilhar a experiência da Rede OPA e refletir sobre o direito à participação,
cerca de 180 adolescentes foram atingidos diretamente com as oficinas
realizadas. Em virtude da mobilização feita nas comunidades por onde
passamos e as parcerias que firmamos, podemos dizer que 100 mil pessoas
participaram indiretamente desta etapa do projeto. Por fim, após as oficinas,
ampliou-se o número de convites ao CEDECA Ceará para facilitar rodas de
conversa sobre o direito à participação de crianças e adolescentes e sobre
nossa experiência de participação no controle social do orçamento público.
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