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 Mais um 13 de maio se aproxima! A luta pelas conquistas dos 
direitos dos negros ainda é incipiente e acobertada, em muitos pontos, 
pela vagueza da sua real indignação.
 A recente posição de alguns alunos da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, do campus da USP de Ribeirão Preto, em 
abrir a discussão sobre a possibilidade de cotas para estudantes negros, 
deixa, pelo menos para mim, claras duas questões. 
 A primeira é a confusão que muitos ainda fazem acerca dos 
temas, diferença e  desigualdade e a segunda é que, para tratar de qual-
quer assunto relativo aos negros, como a questão das cotas, é preciso, 
antes de tudo, ouvi-los.
 Parece-me que a desigualdade nasce em razão da diferença. 
Por mais que possamos discutir a diferença, é na sua consequência, ou 
seja, na desigualdade, que reside todo “problema”.
 Para nós, “a diferença se coloca no mundo do ‘ser’, enquanto a 
desigualdade pertence ao mundo do ‘estar’ ou das circunstâncias. Ver-
melho é diferente do azul, mas um pintor pode dispensar um tratamento 
desigual ao uso destas duas cores em uma pintura, conforme enfatize 
mais uma ou outra” (José D’Assunção Barros. A construção social da 
cor. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 24).
 Lamentável, pois, lastimável o fato de o humano privilegiar 
um em detrimento do outro em razão única e exclusiva das “diferenças 
de cor”, cuja determinação se dá pela “quantidade e tipo do pigmento 
melanina presente na derme, e que sua variação é controlada por ape-
nas quatro a seis genes” (STURM apud BARROS:2009, 10).
 Assim, a diferença consistente em “ser branco” ou em “ser ne-
gro”, desde essa visão bipartida2, não será eliminada. O foco, então, 
deve ser a desigualdade. É ela e não a diferença que tem de ser elimi-
nada.
	 Por	segundo,	como	afirma	Machado	de	Assis,	“o	homem	não	
pode compreender senão as penas que já padeceu”. Quero dizer, com 
isso, ser preciso dar condições, proporcionar espaços para que o negro 
possa	 expor	 a	 sua	 dor	 exatamente	 como	 afirmado	 pelo	 cancioneiro,	
“tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor” 
(A	flor	e	o	espinho,	de	Nelson	Cavaquinho).

 Sem ouvir o negro, não perceberemos a brutal desigualdade a 
impedir seja ele inserido – inclusão social –, por exemplo, na Univer-
sidade.	A	luta,	portanto,	é	fundamental	para	que	se	possa	refletir	acerca	
de	ações	afirmativas	cujo	ideário	seja	admitir	a	diferença	e	eliminar	a	
desigualdade. 
 Dignos de aplausos os alunos do curso de direito da FDRP/
USP pela iniciativa de, concretamente, discutir a questão da cota racial 
na Universidade. O fato desse discurso ter ocorrido no seio do curso de 
direito, simbolicamente, dá-lhe mais força, haja vista ser da essência do 
direito a luta contra o Poder.
 O grau de atenção que for dispensado a essa iniciativa nos 
mostrará se ainda, no Brasil, “o melhor é ser homem e branco”, como 
afirmado	por	Alberto	Carlos	De	Almeida,	no	livro	intitulado	A	Cabeça	
do Brasileiro (p. 15) ou, então, se estamos, realmente, caminhando para 
uma	sociedade	livre,	justa,	solidária	e	sem	preconceito	de	cor	(CF,	art.	
3.º), mas, nunca se esquecendo de que “a legalidade é uma questão de 
poder e não de justiça”.
 I have a dream! 

“TIRE O SEU SORRISO DO CAMINHO QUE EU 
QUERO PASSAR COM A MINHA DOR”

expediente
Editora-chefe:	Danieli	Rocha	Chiuzuli;	Secretário:	Neto	Silveira;	Diretor	de	Edição	e	Arte:	Vitor	Luís	Pavan;	
Tesoureiro:	 João	 Camilo	 de	 Oliveira;	 Diretora	 Virtual:	 Thaís	 Bocate;	 Membros	 oficiais:	 Caiã	 Caramori,	
Caterine	Machado	Borborema,	Eduardo	Cañada.	Gabriel	Schincariol	Cavalcante,	Gabrielli	Duarte,	Isabela	
Sherman	Palmer,	João	Gabriel	Manning	Gasparian,	Juliana	Amoedo,	Larissa	Margarido	e	Luísa	Moreira.

Professor Benedito Cerezzo Pereira Filho1

1	O	autor	é	professor	de	Direito	Processual	Civil	da	Faculdade	de	Direito	da	Univer-
sidade	de	São	Paulo,	campus	de	Ribeirão	Preto.	Advogado	militante	em	Brasília,	no	
escritório Eduardo Ferrão Advogados Associados. 
2	 Importante	 esclarecer,	 com	 José	D’Assunção	de	Barros,	 que	 “Na	verdade,	 não	 se	
enxerga um homem como negro ou branco porque este homem é negro ou branco.  
Enxerga-se um homem (ou a si mesmo) como  negro ou branco porque se aprendeu a 
exengar os homens como negros ou brancos, ou outras categorias mais”. A construção 
social da cor. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 11.

OPINIÕES SOBRE O FINANCIAMENTO PÚBLICO DAS 
CAMPANHAS ELEITORAIS

FINANCIAMENTO CORPORATIVO DE CAMPANHA 
ELEITORAL: CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E 

INTEGRIDADE1

 Em momento de mobilização nacional em torno da reforma 
e	 moralização	 dos	 costumes	 políticos,	 tramita	 no	 Supremo	 Tribu-
nal Federal a ADIn 4.650/DF, sob relatoria do Min. Luiz Fux, a qual 
questiona a constitucionalidade de dispositivos da “Lei das Eleições” 
(Lei	 9.504/1997)	 e	 da	 “Lei	 Orgânica	 dos	 Partidos	 Políticos”	 (Lei	
9.096/1995).	Os	argumentos	encontram	sua	delimitação	no	princípio	
da isonomia (art. 5.º, caput,	e	art.	14	da	CF),	no	princípio	democrático	
e	na	proporcionalidade	(na	modalidade	proibição	de	insuficiência).	Por	
agora,	a	 ideia	é	debater	somente	a	questão	da	proibição	do	financia-
mento corporativo, com base nas noções de controle, transparência e 
integridade.
 Parte-se do pressuposto de que o abuso de poder econômico 
conduziria	o	procedimento	eleitoral	à	corrupção	política,	além	de	in-
duzir a “pactos pouco republicanos” e “patrimonialistas” entre candi-
datos	e	financiadores	de	campanha,	em	contextos	de	“clientelismo”	e	
“patronagem”.	A	 influência	 do	 poder	 econômico	 afetaria	 a	 lisura	 do	
procedimento	eleitoral	e	o	“direito	fundamental	a	um	sistema	político	
verdadeiramente democrático”, gerando problemas de representativi-
dade	política	(Min.	Marco	Aurélio).	O	financiamento	vulneraria	tanto	a	
soberania	popular,	já	que	as	pessoas	jurídicas	não	gozam	de	cidadania	
(Min.	Toffoli),	quanto	a	confiança	nas	instituições,	de	tal	forma	a	jus-
tificar	a	recuperação	do	“equilíbrio	entre	o	mercado	e	a	política”,	que	
até poderia ser regulamentado “em outro modelo que pudesse vir a 
formatar	o	Congresso”	(Min.	Barroso).
 Em posição divergente, foi ponderado que o problema na ver-
dade consistiria no sistemático descumprimento da normativa sobre o 
financiamento	corporativo	e	na	impunidade	dos	responsáveis	(Min.	Te-
ori Zavascki: se o “custo – de campanha – foi abusivo, a inconstitucio-
nalidade não estará no preceito normativo, mas nas práticas políticas 
ilegítimas, a significar que a procedência ou não da ação não terá, 
necessariamente, do ponto de vista jurídico, o efeito de eliminar os 
custos”). A interpretação divergente se apoia no fato de que “não há 
como desconsiderar as pessoas jurídicas da nossa realidade social”, 
até	porque	não	haveria	como	assegurar	que	o	financiamento	de	pesso-
as	físicas	seria	desinteressado.	Argumento	ainda	mais	curioso,	obser-
va que a “abertura que se deu à participação das pessoas jurídicas 
(...) resultou de uma opção legislativa explicitamente concebida como 
resposta às imoderações, fraudes e descaminhos	 verificados	quando	
vigorava a proibição que aqui se busca reimplantar”, por ocasião do 
impeachment	de	Collor.
	 Caso	se	confirme	a	inconstitucionalidade,	o	financiamento	pú-
blico é visto como modelo alternativo de controle. Havendo concentra-
ção no Estado, haveria inclusive maior inclusão de candidatos que no 
atual modelo não desfrutam de chances efetivas na disputa eleitoral, a 
pensar nos elevados custos de uma campanha. Porém, a se pensar nas 
dimensões	empresariais	de	financiamento,	muito	difícil	projetar	como	
seria	 uma	 campanha	 com	 suporte	 financeiro	 limitado.	As	 condições	
materiais	de	uma	campanha	política	no	Brasil	são	tão	complexas	que	
chega a ser irrazoável supor que a militância ou posições ideológicas 
suportariam os custos de um processo eleitoral. Melhor exemplo da in-
suficiência	da	regulação	pública	é	o	horário	eleitoral	gratuito:	os	gastos	
com publicidade e as superproduções de marketing	político	demandam	

	 Eis	que	chega	mais	uma	edição	do	jornal	Ócios	de	Ofício.	Após	completar	seus	cinco	anos	de	existência,	o	jornal	modifica	sua	diagra-
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  O tema central desta edição consiste no “Financiamento público de campanhas eleitorais” e, em uma perspectiva distinta dos anos anterio-
res,	ele	não	terá	um	formato	de	debate,	mas	sim	de	uma	compilação	de	textos	acerca	do	tema,	os	quais	pretendem	esclarecer	pontos	significantes	
de	sua	problemática.	Sendo	assim,	a	capa,	em	uma	transmudação	progressiva	de	notas	de	dinheiro	em	“santinhos”	de	candidatos,	visa	aludir	fi-
guradamente	ao	tema.	A	fonte	do	dinheiro	e	a	viabilidade	política	de	tal	financiamento	são	deixadas	em	aberto	para	que	o	leitor	possa	perquiri-las	
com mais acuidade nas páginas centrais que trazem os textos sobre o assunto. 
		 Além	disso,	a	edição	traz	textos	das	mais	diversas	temáticas.	Com	textos	políticos	que	exploram	uma	conjuntura	tanto	nacional,	como	
estrangeira,	é	possível	vislumbrar	uma	ampla	gama	de	opiniões.	É	nessa	zona	intermédia	do	divergente	que	sobrevém	uma	riqueza	de	análise.	
Mesmo que se discorde de quem escreveu, a necessidade de contato com a opinião distinta é necessária e não se pode se olvidar que experiência 
do debate, como sempre, é enriquecedora. 
		 Como	“ridendo	castigat	mores”,	nossa	edição	também	traz	textos	com	um	viés	mais	descontraído,	seja	pela	crítica	bem-humorada,	seja	
pela	sutileza	da	poesia.	Esperamos	que	também	as	próximas	edições	sejam	tão	prolíficas	quanto	esta,	fato	que	será	ainda	mais	viável	com	a	ex-
pansão virtual do jornal e a formulação de nosso site que pretendemos estrear para difundir cada vez mais nossas ideias. Expressem-se, o Ócios é 
de todos nós!
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 Sem ouvir o negro, não perceberemos a brutal desigualdade a 
impedir seja ele inserido – inclusão social –, por exemplo, na Univer-
sidade.	A	luta,	portanto,	é	fundamental	para	que	se	possa	refletir	acerca	
de	ações	afirmativas	cujo	ideário	seja	admitir	a	diferença	e	eliminar	a	
desigualdade. 
 Dignos de aplausos os alunos do curso de direito da FDRP/
USP pela iniciativa de, concretamente, discutir a questão da cota racial 
na Universidade. O fato desse discurso ter ocorrido no seio do curso de 
direito, simbolicamente, dá-lhe mais força, haja vista ser da essência do 
direito a luta contra o Poder.
 O grau de atenção que for dispensado a essa iniciativa nos 
mostrará se ainda, no Brasil, “o melhor é ser homem e branco”, como 
afirmado	por	Alberto	Carlos	De	Almeida,	no	livro	intitulado	A	Cabeça	
do Brasileiro (p. 15) ou, então, se estamos, realmente, caminhando para 
uma	sociedade	livre,	justa,	solidária	e	sem	preconceito	de	cor	(CF,	art.	
3.º), mas, nunca se esquecendo de que “a legalidade é uma questão de 
poder e não de justiça”.
 I have a dream! 

Editora-chefe:	Danieli	Rocha	Chiuzuli;	Secretário:	Neto	Silveira;	Diretor	de	Edição	e	Arte:	Vitor	Luís	Pavan;	
Tesoureiro:	 João	 Camilo	 de	 Oliveira;	 Diretora	 Virtual:	 Thaís	 Bocate;	 Membros	 oficiais:	 Caiã	 Caramori,	
Caterine	Machado	Borborema,	Eduardo	Cañada.	Gabriel	Schincariol	Cavalcante,	Gabrielli	Duarte,	Isabela	
Sherman	Palmer,	João	Gabriel	Manning	Gasparian,	Juliana	Amoedo,	Larissa	Margarido	e	Luísa	Moreira.

Eduardo Saad-Diniz
Professor Doutor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto da USP

Jonathan Hernandes Marcantonio 
Professor Doutor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto da USP

1	O	autor	é	professor	de	Direito	Processual	Civil	da	Faculdade	de	Direito	da	Univer-
sidade	de	São	Paulo,	campus	de	Ribeirão	Preto.	Advogado	militante	em	Brasília,	no	
escritório Eduardo Ferrão Advogados Associados. 
2	 Importante	 esclarecer,	 com	 José	D’Assunção	de	Barros,	 que	 “Na	verdade,	 não	 se	
enxerga um homem como negro ou branco porque este homem é negro ou branco.  
Enxerga-se um homem (ou a si mesmo) como  negro ou branco porque se aprendeu a 
exengar os homens como negros ou brancos, ou outras categorias mais”. A construção 
social da cor. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 11.

OPINIÕES SOBRE O FINANCIAMENTO PÚBLICO DAS 
CAMPANHAS ELEITORAIS

FINANCIAMENTO CORPORATIVO DE CAMPANHA 
ELEITORAL: CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E 

INTEGRIDADE1

 Em momento de mobilização nacional em torno da reforma 
e	 moralização	 dos	 costumes	 políticos,	 tramita	 no	 Supremo	 Tribu-
nal Federal a ADIn 4.650/DF, sob relatoria do Min. Luiz Fux, a qual 
questiona a constitucionalidade de dispositivos da “Lei das Eleições” 
(Lei	 9.504/1997)	 e	 da	 “Lei	 Orgânica	 dos	 Partidos	 Políticos”	 (Lei	
9.096/1995).	Os	argumentos	encontram	sua	delimitação	no	princípio	
da isonomia (art. 5.º, caput,	e	art.	14	da	CF),	no	princípio	democrático	
e	na	proporcionalidade	(na	modalidade	proibição	de	insuficiência).	Por	
agora,	a	 ideia	é	debater	somente	a	questão	da	proibição	do	financia-
mento corporativo, com base nas noções de controle, transparência e 
integridade.
 Parte-se do pressuposto de que o abuso de poder econômico 
conduziria	o	procedimento	eleitoral	à	corrupção	política,	além	de	in-
duzir a “pactos pouco republicanos” e “patrimonialistas” entre candi-
datos	e	financiadores	de	campanha,	em	contextos	de	“clientelismo”	e	
“patronagem”.	A	 influência	 do	 poder	 econômico	 afetaria	 a	 lisura	 do	
procedimento	eleitoral	e	o	“direito	fundamental	a	um	sistema	político	
verdadeiramente democrático”, gerando problemas de representativi-
dade	política	(Min.	Marco	Aurélio).	O	financiamento	vulneraria	tanto	a	
soberania	popular,	já	que	as	pessoas	jurídicas	não	gozam	de	cidadania	
(Min.	Toffoli),	quanto	a	confiança	nas	instituições,	de	tal	forma	a	jus-
tificar	a	recuperação	do	“equilíbrio	entre	o	mercado	e	a	política”,	que	
até poderia ser regulamentado “em outro modelo que pudesse vir a 
formatar	o	Congresso”	(Min.	Barroso).
 Em posição divergente, foi ponderado que o problema na ver-
dade consistiria no sistemático descumprimento da normativa sobre o 
financiamento	corporativo	e	na	impunidade	dos	responsáveis	(Min.	Te-
ori Zavascki: se o “custo – de campanha – foi abusivo, a inconstitucio-
nalidade não estará no preceito normativo, mas nas práticas políticas 
ilegítimas, a significar que a procedência ou não da ação não terá, 
necessariamente, do ponto de vista jurídico, o efeito de eliminar os 
custos”). A interpretação divergente se apoia no fato de que “não há 
como desconsiderar as pessoas jurídicas da nossa realidade social”, 
até	porque	não	haveria	como	assegurar	que	o	financiamento	de	pesso-
as	físicas	seria	desinteressado.	Argumento	ainda	mais	curioso,	obser-
va que a “abertura que se deu à participação das pessoas jurídicas 
(...) resultou de uma opção legislativa explicitamente concebida como 
resposta às imoderações, fraudes e descaminhos	 verificados	quando	
vigorava a proibição que aqui se busca reimplantar”, por ocasião do 
impeachment	de	Collor.
	 Caso	se	confirme	a	inconstitucionalidade,	o	financiamento	pú-
blico é visto como modelo alternativo de controle. Havendo concentra-
ção no Estado, haveria inclusive maior inclusão de candidatos que no 
atual modelo não desfrutam de chances efetivas na disputa eleitoral, a 
pensar nos elevados custos de uma campanha. Porém, a se pensar nas 
dimensões	empresariais	de	financiamento,	muito	difícil	projetar	como	
seria	 uma	 campanha	 com	 suporte	 financeiro	 limitado.	As	 condições	
materiais	de	uma	campanha	política	no	Brasil	são	tão	complexas	que	
chega a ser irrazoável supor que a militância ou posições ideológicas 
suportariam os custos de um processo eleitoral. Melhor exemplo da in-
suficiência	da	regulação	pública	é	o	horário	eleitoral	gratuito:	os	gastos	
com publicidade e as superproduções de marketing	político	demandam	

inesgotáveis recursos para o candidato se fazer conhecido ao eleitora-
do.	Ao	que	parece,	recorrer	à	intervenção	pública	direta	para	financiar	
campanhas pode representar mais um encargo a sobrecarregar o Esta-
do,	em	vez	de	se	dedicar	à	priorização	de	políticas	públicas	essenciais.	
A intervenção pública criaria mais uma burocracia de controle e re-
gulação,	já	bastante	desgastada	na	experiência	política	brasileira,	que	
apenas revisitaria a velha fórmula “quem controla os controladores”.
 A criminologia da corrupção e as teorias do controle podem 
oferecer outra perspectiva à regulação da iniciativa privada nos pro-
cedimentos eleitorais. Os padrões de accountability adotados pelo sis-
tema eleitoral brasileiro procuram oferecer acesso público às contas 
de campanha, mediante registro eletrônico do sistema de informações 
do Tribunal Superior Eleitoral. Mas se limitar a medir os dados não 
significa	que	eles	 serão	qualitativamente	avaliados.	Sob	esses	outros	
pressupostos,	imprescindível	preparar	a	triagem	dos	interesses	corpo-
rativos, evidenciar suas preferências. O doador mantém contratos de 
fornecimento ou de empreitada com o Estado? Todas as empresas em 
atividade são doadoras, manifestam interesse pelas eleições, ou seria 
possível	precisar-lhes	um	perfil?	Qual	o	porte	e	o	setor	estratégico	da	
economia em que atua o doador? Quais setores econômicos são bene-
ficiados	pela	ação	política	e	em	qual	contexto?(1)	Assim	vai	se	adqui-
rindo	a	transparência	e	maior	participação	popular,	elevando	o	nível	de	
esclarecimento e informação do eleitorado, na exata medida em que se 
concretiza	o	direito	fundamental	a	conhecer	os	compromissos	políticos	
dos	eleitos	em	relação	à	atuação	parlamentar	em	benefício	dos	doado-
res	de	campanha,	numa	forma	acessível	de	compreensão	dos	vínculos	
entre	as	corporações	e	as	decisões	políticas.
	 É	provável	que	o	ponto	mais	crítico	do	 julgamento	da	ADIn	
4.650/DF seja justamente a abordagem um tanto genérica do mundo 
corporativo.	Nem	tudo	se	resume	a	investimento	em	campanha.	Se	for	
possível	repensar	o	lugar	das	corporações	na	vida	política,	viabilizam-
-se também outras formas de investigação avaliativa para a prevenção 
(crime prevention survey)	à	corrupção	política.	Com	novos	parâmetros	
de	método	–	 avaliação	 com	base	 em	evidências	 (2)	 –	 seria	 possível	
acrescentar mecanismos de public disclosure (divulgação pública) à 
prestação de contas eleitoral. O impacto democrático nas instituições 
políticas	não	poderia	ser	mais	promissor	caso	estivesse	ao	alcance	(a)	
verificar	como	uma	empresa	e	seus	investidores	decidem	apoiar	esta	ou	
aquela	campanha	eleitoral,	(3)	ou	(b)	definir	“contra quais problemas 
querem se prevenir quando apoiam muitas vezes diferentes candidatos 
concorrentes entre si?”.(4)
	 De	fato,	os	métodos	de	verificação	do	financiamento	corporati-
vo não eliminam o lobby, mas criam situações para que sejam efetiva-
mente colhidas evidências sobre seu efeito perverso na captura das es-
truturas	estatais.	Nas	relações	entre	política	e	economia,	antes	mesmo	
de	qualificar	comportamentos	como	desejáveis	ou	não	desejáveis	–	to-
leráveis ou intoleráveis ao desenvolvimento socioeconômico brasileiro 
–, uma abordagem diferenciada das iniciativas de ética corporativa (5) 
ou de proposições de integridade no mundo corporativo podem empo-
derar	a	confiança	no	comportamento	empresarial.
	 Concebe-se	o	alinhamento	à	Law of Integrity como condição 
necessária para a melhor performance negocial (Werner Erhard e 
Michael Jensen)(6). A avaliação de indicadores de performance deve 
indicar, antes de tudo, o impacto positivo na integridade, mas também 
desacreditar o comportamento out-of-integrity,	não	confiável	e	impre-
visível.	Não	se	trata	apenas	de	verificar	o	que	se	pode	saber	a	respeito	
do comportamento corporativo, mas de conhecer o que se pode esperar 
das	corporações	no	financiamento	eleitoral.	Desde	esta	perspectiva,	o	
problema passa a ser mais precisamente o seguinte: a verificação dos 
indicadores do uso do financiamento corporativo pode performar inte-
gridade?
	 Na	democracia	brasileira,	as	eleições	são	um	grande	negócio.	
A	procedência	da	inconstitucionalidade	do	financiamento	corporativo	

	 Eis	que	chega	mais	uma	edição	do	jornal	Ócios	de	Ofício.	Após	completar	seus	cinco	anos	de	existência,	o	jornal	modifica	sua	diagra-
mação	como	uma	forma	de	se	renovar,	de	iniciar	um	influxo	de	mudanças	essenciais	ao	crescimento	do	Ócios.	Da	mesma	forma	que	nas	edições	
anteriores, o jornal traz consigo a diversidade de opiniões e estilos, bem como a convergência de esforços de seu corpo editorial. De uma forma 
conjunta	e	plural,	estas	páginas	foram	construídas	por	toda	a	faculdade,	desde	o	mais	novato	dos	ingressantes,	até	o	diretor	de	nossa	instituição.	
  O tema central desta edição consiste no “Financiamento público de campanhas eleitorais” e, em uma perspectiva distinta dos anos anterio-
res,	ele	não	terá	um	formato	de	debate,	mas	sim	de	uma	compilação	de	textos	acerca	do	tema,	os	quais	pretendem	esclarecer	pontos	significantes	
de	sua	problemática.	Sendo	assim,	a	capa,	em	uma	transmudação	progressiva	de	notas	de	dinheiro	em	“santinhos”	de	candidatos,	visa	aludir	fi-
guradamente	ao	tema.	A	fonte	do	dinheiro	e	a	viabilidade	política	de	tal	financiamento	são	deixadas	em	aberto	para	que	o	leitor	possa	perquiri-las	
com mais acuidade nas páginas centrais que trazem os textos sobre o assunto. 
		 Além	disso,	a	edição	traz	textos	das	mais	diversas	temáticas.	Com	textos	políticos	que	exploram	uma	conjuntura	tanto	nacional,	como	
estrangeira,	é	possível	vislumbrar	uma	ampla	gama	de	opiniões.	É	nessa	zona	intermédia	do	divergente	que	sobrevém	uma	riqueza	de	análise.	
Mesmo que se discorde de quem escreveu, a necessidade de contato com a opinião distinta é necessária e não se pode se olvidar que experiência 
do debate, como sempre, é enriquecedora. 
		 Como	“ridendo	castigat	mores”,	nossa	edição	também	traz	textos	com	um	viés	mais	descontraído,	seja	pela	crítica	bem-humorada,	seja	
pela	sutileza	da	poesia.	Esperamos	que	também	as	próximas	edições	sejam	tão	prolíficas	quanto	esta,	fato	que	será	ainda	mais	viável	com	a	ex-
pansão virtual do jornal e a formulação de nosso site que pretendemos estrear para difundir cada vez mais nossas ideias. Expressem-se, o Ócios é 
de todos nós!
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na ADIn 4.650/DF não escapa ao perigo de estimular a clandestinida-
de.	E	 a	 clandestinidade	 apenas	 deixará	 o	mercado	 de	 financiamento	
eleitoral ainda mais lucrativo. Submetida a uma nova tecnologia de 
controle,	com	mecanismos	e	metodologia	mais	sofisticados	que	incen-
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(1)	Na	análise	dos	vínculos	entre	financiamento	político	e	corrupção	administrativa,	Bruno	Speck	identifica	distintas	modalidades	de	favores	que	as	empresas	recebem	em	troca	
do	financiamento	de	campanhas	podem	englobar:	(a)	obras,	bens	e	serviços;	(b)	licenças	e	autorizações	para	a	prestação	de	serviços	públicos;	(c)	impostos,	taxas	e	tributos;	(d)	
processos	de	fiscalização;	(e)	empréstimos	estatais.	A	identificação	das	formas	possíveis	de	“favores”	administrativos	revela	um	alcance	mais	amplo	do	problema:	para	além	da	
simples	revisão	dos	meios	de	financiamento	de	campanha,	“a	reforma	da	administração	pública,	tornando-a	menos	permeável	à	compensação	de	doadores	de	campanhas	políticas,	
pode	ser	um	pilar	importante	para	implantar	um	sistema	de	financiamento	equilibrado”	(Speck,	Bruno	Wilhelm.	O	financiamento	político	e	a	corrupção	no	Brasil.	In:	Biason,	Rita	
de	Cássia	(org.)	Temas	de	corrupção	política.	São	Paulo:	Balão,	2012,	p.	80-81	e	95.
(2) Em linhas gerais, a ciência da prevenção ao crime baseada em evidências procura expor o que funciona e o que não funciona no controle social: Sherman, Lawrence et al. 
Preventing	crime:	what	works,	what	doesn´t,	what´s	promising.	National	Institute	of	Justice,	1998,	p.	3	e	ss.
(3)	Bebchuk,	Lucian;	Jackson,	Robert	J.	Shining	Light	on	Corporate	Political	Spending.	The	Georgetown	Law	Journal,	2013,	p.	955.
(4) Speck, Bruno. Op. cit., p. 91.
(5)	Laufer,	William.	Corporate	ethics	initiatives	as	social	control.	Journal	of	Business	Ethics,	1997,	p.	1040	e	ss.;	crítico,	Laufer,	William.	Modern	forms	of	corruption	and	moral	
stains.	The	Georgetown	Journal	of	Law	&	Public	Policy,	2014,	p.	377	e	ss.
(6) À diferença de conceitos normativos como moralidade, ética e legalidade, integridade é uma representação ontológica: honoring one´s word é agregado como fator de valor, 
produção	e	qualidade	de	vida	(performance),	Erhard,	Werner;	Jensen,	Michael;	Zaffron,	Steve.	Integrity:	a	positive	model	that	incorporates	the	normative	phenomena	of	morality,	
ethics	and	legality.	Harvard	Business	School	NOM	working	paper,	2014,	p.	04	e	ss.;	Erhard,	Werner;	Jensen,	Michael.	Putting	integrity	into	finance:	a	purely	positive	approach.	
Harvard	NOM	Unit	research	paper,	2014,	p.	17	e	ss.	
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	 A	ideia	de	implantar	o	modelo	integralmente	público	de	financiamento	da	atividade	partidária	tem	causado	frisson	nos	entusiastas	da	
superestimada	“reforma	política”.	Talvez	por	acreditarem	que	a	medida	seria	apta	a	romper	a	atual	sistemática	de	acordos	espúrios	entre	agentes	
políticos	e	grandes	empresas	ou	mesmo	promover	disputas	eleitorais	mais	acirradas,	justas	e	que	fujam	às	órbitas	dos	planetas	PT,	PMDB	e	PSDB.	
Entretanto,	o	financiamento	exclusivamente	público	da	atividade	partidária	somente	agravaria	as	vicissitudes	do	atual	funcionamento	do	Fundo	
Partidário.
	 Quando	falo	em	financiamento	público	da	atividade	partidária,	não	me	refiro	simplesmente	ao	financiamento	público	da	campanha	elei-
toral, pois o Fundo Partidário custeia não apenas as despesas aplicadas às campanhas, mas também com doutrinação, pesquisa, manutenção das 
sedes e pagamento de funcionários, entre outros gastos. A maior parte dos recursos transferidos ao Fundo Partidário provém do orçamento da 
União,	erigido	substancialmente	sobre	a	receita	tributária.	A	atuação	dos	partidos	políticos	é	de	fundamental	importância	para	a	manutenção	de	
instituições	democráticas,	sendo	justo	que	toda	a	sociedade	contribua	compulsoriamente	para	o	regular	desempenho	de	suas	funções,	certo?	Não.
	 Primeiramente,	os	partidos	políticos	são	pessoas	jurídicas	de	direito	privado,	organizadas	pela	livre	manifestação	de	seus	fundadores	e	
desde	que	atendidos	os	requisitos	previstos	no	ordenamento	jurídico.	Não	há	limitação	para	a	quantidade	de	partidos	coexistentes	no	Brasil,	senão	
a própria burocracia para a realização do devido registro no TSE (sobretudo a coleta de assinaturas e formalidades correlatas). Pode o Estado 
obrigar	alguém	a	participar	do	custeio	das	atividades	de	32	pessoas	jurídicas	de	direito	privado?	A	quantia	que	um	partido	dispõe	para	financiar	
suas	atividades	deve	variar	em	função	do	número	total	de	partidos?		E	se	amanhã	forem	40?	50?	80?	Não	há	orçamento	que	aguente.
	 No	clima	festivo	da	recente	triplicação	do	orçamento	para	o	Fundo	Partidário,	o	Senador	Romero	Jucá	já	afirmou	que	seria	necessário	algo	
em torno de 5 a 7 bilhões de reais para custear as campanhas apenas com recursos públicos. 
	 A	suprema	solução	para	o	fim	da	corrupção	parlamentar:	pagá-los	para	que	fiquem	longe	do	empresariado	maligno.	Sob	as	garras	desse	
raciocínio	desvairado	seria	possível	concluir,	por	exemplo,	que	a	solução	para	a	incidência	de	furtos	e	roubos	seria	pagar	uma	mesada	aos	crimi-
nosos,	sob	a	condição	de	que	não	voltassem	a	delinquir.	As	relações	que	daí	emanam	não	são	pautadas	por	um	parâmetro	de	moralidade,	mas	por	
um	emaranhado	de	acordos	de	cavalheiros,	que	transpostos	ao	âmbito	eleitoral/partidário,	travestem-se	de	objetividade	jurídica.
	 Quanto	à	distribuição	dos	recursos	pelo	Fundo,	é	possível	observar	tanto	a	manutenção	compulsória	de	partidos	de	aluguel,	sem,	ou	com	
pouquíssima	representação	nas	casas	legislativas,	como	a	perpetuação	do	cenário	político-partidário	nacional.	Do	total	do	Fundo	Partidário,	5%	
é	entregue	igualmente	a	todos	os	32	partidos	e	95%	é	entregue	proporcionalmente	aos	votos	obtidos	na	última	eleição	para	a	Câmara	dos	Depu-
tados.	Com	o	financiamento	partidário	exclusivamente	público,	os	partidos	grandes	consolidariam	ainda	mais	o	controle	exercido	sobre	a	política	
do	país,	pois	além	de	continuarem	recebendo,	de	modo	cíclico,	a	maior	parte	dos	recursos	destinados	ao	Fundo,	não	haveria	a	possibilidade	de	os	
demais partidos aumentarem a competitividade por meio de fontes privadas.
 Outro contrassenso relacionado à distribuição dos recursos do fundo e às disparidades concorrenciais no pleito eleitoral é a veiculação do 
horário eleitoral gratuito. Utiliza-se uma concessão pública para veicular, de modo não igualitário, a propaganda eleitoral. Somente 1/9 (sim, um 
nono)	do	tempo	na	TV	é	distribuído	de	modo	igual.	Os	partidos	que	recebem	mais	recursos	do	Fundo	se	valem	de	propagandas	mais	longas	e	com	
efeitos especiais do momento, enquanto os demais partidos só conseguem pagar uma frase de efeito e um clip-art cafona. A salutar multiplicidade 
de	partidos	é	incompatível	com	os	curtíssimos	25	minutos	disponíveis	para	a	nossa	feira	livre	da	democracia	projetada	na	telinha.	Jingles	e	frases	
de	efeito	–	qualquer	baboseira	falada	em	cinco	segundos	-	podem	ajudar	o	eleitor	a	escolher	um	político	íntegro	e	hábil?	Por	que	ainda	toleramos	
isso?
 Em suma: é necessário desconstituir regalias em vez de ampliá-las, deixar os cidadãos livres para não arcarem com a manutenção de par-
tidos	com	os	quais	não	tenham	afinidade,	permitir	a	ampla	participação	de	partidos	aptos	a	uma	sobrevivência	desvinculada	dos	cofres	públicos	e	
que o povo exija moralidade de seus representantes eleitos, em vez de exigir moralismo das leis por eles editadas. 

FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS

Misaac Dezsa Cavalcante Souza
Turma I

 VLP: Bom dia, Roberto, tudo bem? Você poderia falar um 
pouco sobre como surgiu o movimento das cotas raciais na USP e 
como veio surgir a paralisação que acontece hoje FDRP?
 RBS: Tudo bem. A reitoria enviou um e-mail para os alunos 
discutirem para eles próprios formas alternativas na universidade. Al-
guns	alunos	da	FFLCH,	quando	foram	querer	conversar	e	adentrar	em	
uma reunião da reitoria, acabaram por serem barrados para essa con-
versa.	Em	cima	dessa	questão,	os	alunos	de	todas	as	faculdades	fizeram	
uma nota de repúdio e resolveram fazer uma paralisação, em nome dos 
alunos barrados e da própria causa, que é a necessidade de implemen-
tação das cotas na USP.

 VLP: Qual a importância do dia de hoje?
 RBS: Importância enorme. É um marco. Se formos analisar 
a	história	do	nosso	país,	nós	vemos	que	constantemente	os	negros	são	
desapropriados dos seus direitos. E um dos direitos fundamentais é o 
direito ao espaço. É o espaço que permite a construção da nossa própria 
identidade.	Nós,	negros,	somos	estigmatizados,	marcados,	a	sociedade	
coloca os negros em espaços de invisibilidade. É como se nós não exis-
tíssemos,	sendo	que	somos	nós	quem	constituímos	uma	parcela	muito	
grande	 na	 população	 do	 país.	Nesse	 sentido,	 ocorre	 que	 nós	 negros	
fomos	expropriados.	Nosso	direito	ao	espaço	de	saber	 foi	 removido.	
O dia de hoje é um marco histórico, pois inverte essa lógica secular, 
porque os negros possuem o direito de adentrar nesse espaço, onde his-

ENTREVISTA: COTAS RACIAIS NA USPtivam	a	transparência	e	a	integridade,	quem	sabe	a	manutenção	do	fi-
nanciamento corporativo não seja um poderoso instrumento de reforço 
do	 princípio	 democrático.	 Uma	 saudável	 dúvida	 cujas	 repercussões	
vão	para	muito	além	da	comunidade	científica. Entrevistado:	Roberto	Barros	da	Silva	(RBS)	-	Doutor	em	Ciências	pela	USP-RP	e	membro	do	Coletivo	Negro	da	USP

Entrevistador:	Vitor	Luís	Pavan	(VLP)	–	Turma	V
Realizada em 30/04/2015

 Escrevo relutante, porém esperançosa. A relutância se dá por 
ter	sido	convidada	a	escrever	sobre	um	tema	que	não	é	especificamente	
minha linha de pesquisa. Aceitei porque, enquanto estudante de direito 
penal e feminista, a esperança está sempre presente na crença de que 
é	possível	contribuir	para	o	debate	e,	assim,	para	uma	sociedade	mais	
justa. 
 Desde já, esclareço que entendo ser mais honesto intelectual-
mente a negação da pretensa neutralidade do cientista. Todo ponto de 
vista	é	a	vista	de	um	ponto,	e	aqui	fica	o	ponto	do	qual	eu	parto:	o	aboli-
cionismo como meta e o garantismo como estratégia, por entender que 
a prisão é a pior face do poder punitivo decorrente das relações capital/
força de trabalho. Parto do pressuposto que o sistema penal é extrema-

Thaís Guerra
Turma IV
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1	Publicado	originalmente	no	Boletim	nº	266	de	Janeiro	de	2015	do	IBCCRIM 

(1)	Na	análise	dos	vínculos	entre	financiamento	político	e	corrupção	administrativa,	Bruno	Speck	identifica	distintas	modalidades	de	favores	que	as	empresas	recebem	em	troca	
do	financiamento	de	campanhas	podem	englobar:	(a)	obras,	bens	e	serviços;	(b)	licenças	e	autorizações	para	a	prestação	de	serviços	públicos;	(c)	impostos,	taxas	e	tributos;	(d)	
processos	de	fiscalização;	(e)	empréstimos	estatais.	A	identificação	das	formas	possíveis	de	“favores”	administrativos	revela	um	alcance	mais	amplo	do	problema:	para	além	da	
simples	revisão	dos	meios	de	financiamento	de	campanha,	“a	reforma	da	administração	pública,	tornando-a	menos	permeável	à	compensação	de	doadores	de	campanhas	políticas,	
pode	ser	um	pilar	importante	para	implantar	um	sistema	de	financiamento	equilibrado”	(Speck,	Bruno	Wilhelm.	O	financiamento	político	e	a	corrupção	no	Brasil.	In:	Biason,	Rita	
de	Cássia	(org.)	Temas	de	corrupção	política.	São	Paulo:	Balão,	2012,	p.	80-81	e	95.
(2) Em linhas gerais, a ciência da prevenção ao crime baseada em evidências procura expor o que funciona e o que não funciona no controle social: Sherman, Lawrence et al. 
Preventing	crime:	what	works,	what	doesn´t,	what´s	promising.	National	Institute	of	Justice,	1998,	p.	3	e	ss.
(3)	Bebchuk,	Lucian;	Jackson,	Robert	J.	Shining	Light	on	Corporate	Political	Spending.	The	Georgetown	Law	Journal,	2013,	p.	955.
(4) Speck, Bruno. Op. cit., p. 91.
(5)	Laufer,	William.	Corporate	ethics	initiatives	as	social	control.	Journal	of	Business	Ethics,	1997,	p.	1040	e	ss.;	crítico,	Laufer,	William.	Modern	forms	of	corruption	and	moral	
stains.	The	Georgetown	Journal	of	Law	&	Public	Policy,	2014,	p.	377	e	ss.
(6) À diferença de conceitos normativos como moralidade, ética e legalidade, integridade é uma representação ontológica: honoring one´s word é agregado como fator de valor, 
produção	e	qualidade	de	vida	(performance),	Erhard,	Werner;	Jensen,	Michael;	Zaffron,	Steve.	Integrity:	a	positive	model	that	incorporates	the	normative	phenomena	of	morality,	
ethics	and	legality.	Harvard	Business	School	NOM	working	paper,	2014,	p.	04	e	ss.;	Erhard,	Werner;	Jensen,	Michael.	Putting	integrity	into	finance:	a	purely	positive	approach.	
Harvard	NOM	Unit	research	paper,	2014,	p.	17	e	ss.	
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	 A	ideia	de	implantar	o	modelo	integralmente	público	de	financiamento	da	atividade	partidária	tem	causado	frisson	nos	entusiastas	da	
superestimada	“reforma	política”.	Talvez	por	acreditarem	que	a	medida	seria	apta	a	romper	a	atual	sistemática	de	acordos	espúrios	entre	agentes	
políticos	e	grandes	empresas	ou	mesmo	promover	disputas	eleitorais	mais	acirradas,	justas	e	que	fujam	às	órbitas	dos	planetas	PT,	PMDB	e	PSDB.	
Entretanto,	o	financiamento	exclusivamente	público	da	atividade	partidária	somente	agravaria	as	vicissitudes	do	atual	funcionamento	do	Fundo	
Partidário.
	 Quando	falo	em	financiamento	público	da	atividade	partidária,	não	me	refiro	simplesmente	ao	financiamento	público	da	campanha	elei-
toral, pois o Fundo Partidário custeia não apenas as despesas aplicadas às campanhas, mas também com doutrinação, pesquisa, manutenção das 
sedes e pagamento de funcionários, entre outros gastos. A maior parte dos recursos transferidos ao Fundo Partidário provém do orçamento da 
União,	erigido	substancialmente	sobre	a	receita	tributária.	A	atuação	dos	partidos	políticos	é	de	fundamental	importância	para	a	manutenção	de	
instituições	democráticas,	sendo	justo	que	toda	a	sociedade	contribua	compulsoriamente	para	o	regular	desempenho	de	suas	funções,	certo?	Não.
	 Primeiramente,	os	partidos	políticos	são	pessoas	jurídicas	de	direito	privado,	organizadas	pela	livre	manifestação	de	seus	fundadores	e	
desde	que	atendidos	os	requisitos	previstos	no	ordenamento	jurídico.	Não	há	limitação	para	a	quantidade	de	partidos	coexistentes	no	Brasil,	senão	
a própria burocracia para a realização do devido registro no TSE (sobretudo a coleta de assinaturas e formalidades correlatas). Pode o Estado 
obrigar	alguém	a	participar	do	custeio	das	atividades	de	32	pessoas	jurídicas	de	direito	privado?	A	quantia	que	um	partido	dispõe	para	financiar	
suas	atividades	deve	variar	em	função	do	número	total	de	partidos?		E	se	amanhã	forem	40?	50?	80?	Não	há	orçamento	que	aguente.
	 No	clima	festivo	da	recente	triplicação	do	orçamento	para	o	Fundo	Partidário,	o	Senador	Romero	Jucá	já	afirmou	que	seria	necessário	algo	
em torno de 5 a 7 bilhões de reais para custear as campanhas apenas com recursos públicos. 
	 A	suprema	solução	para	o	fim	da	corrupção	parlamentar:	pagá-los	para	que	fiquem	longe	do	empresariado	maligno.	Sob	as	garras	desse	
raciocínio	desvairado	seria	possível	concluir,	por	exemplo,	que	a	solução	para	a	incidência	de	furtos	e	roubos	seria	pagar	uma	mesada	aos	crimi-
nosos,	sob	a	condição	de	que	não	voltassem	a	delinquir.	As	relações	que	daí	emanam	não	são	pautadas	por	um	parâmetro	de	moralidade,	mas	por	
um	emaranhado	de	acordos	de	cavalheiros,	que	transpostos	ao	âmbito	eleitoral/partidário,	travestem-se	de	objetividade	jurídica.
	 Quanto	à	distribuição	dos	recursos	pelo	Fundo,	é	possível	observar	tanto	a	manutenção	compulsória	de	partidos	de	aluguel,	sem,	ou	com	
pouquíssima	representação	nas	casas	legislativas,	como	a	perpetuação	do	cenário	político-partidário	nacional.	Do	total	do	Fundo	Partidário,	5%	
é	entregue	igualmente	a	todos	os	32	partidos	e	95%	é	entregue	proporcionalmente	aos	votos	obtidos	na	última	eleição	para	a	Câmara	dos	Depu-
tados.	Com	o	financiamento	partidário	exclusivamente	público,	os	partidos	grandes	consolidariam	ainda	mais	o	controle	exercido	sobre	a	política	
do	país,	pois	além	de	continuarem	recebendo,	de	modo	cíclico,	a	maior	parte	dos	recursos	destinados	ao	Fundo,	não	haveria	a	possibilidade	de	os	
demais partidos aumentarem a competitividade por meio de fontes privadas.
 Outro contrassenso relacionado à distribuição dos recursos do fundo e às disparidades concorrenciais no pleito eleitoral é a veiculação do 
horário eleitoral gratuito. Utiliza-se uma concessão pública para veicular, de modo não igualitário, a propaganda eleitoral. Somente 1/9 (sim, um 
nono)	do	tempo	na	TV	é	distribuído	de	modo	igual.	Os	partidos	que	recebem	mais	recursos	do	Fundo	se	valem	de	propagandas	mais	longas	e	com	
efeitos especiais do momento, enquanto os demais partidos só conseguem pagar uma frase de efeito e um clip-art cafona. A salutar multiplicidade 
de	partidos	é	incompatível	com	os	curtíssimos	25	minutos	disponíveis	para	a	nossa	feira	livre	da	democracia	projetada	na	telinha.	Jingles	e	frases	
de	efeito	–	qualquer	baboseira	falada	em	cinco	segundos	-	podem	ajudar	o	eleitor	a	escolher	um	político	íntegro	e	hábil?	Por	que	ainda	toleramos	
isso?
 Em suma: é necessário desconstituir regalias em vez de ampliá-las, deixar os cidadãos livres para não arcarem com a manutenção de par-
tidos	com	os	quais	não	tenham	afinidade,	permitir	a	ampla	participação	de	partidos	aptos	a	uma	sobrevivência	desvinculada	dos	cofres	públicos	e	
que o povo exija moralidade de seus representantes eleitos, em vez de exigir moralismo das leis por eles editadas. 

Misaac Dezsa Cavalcante Souza
Turma I

 VLP: Bom dia, Roberto, tudo bem? Você poderia falar um 
pouco sobre como surgiu o movimento das cotas raciais na USP e 
como veio surgir a paralisação que acontece hoje FDRP?
 RBS: Tudo bem. A reitoria enviou um e-mail para os alunos 
discutirem para eles próprios formas alternativas na universidade. Al-
guns	alunos	da	FFLCH,	quando	foram	querer	conversar	e	adentrar	em	
uma reunião da reitoria, acabaram por serem barrados para essa con-
versa.	Em	cima	dessa	questão,	os	alunos	de	todas	as	faculdades	fizeram	
uma nota de repúdio e resolveram fazer uma paralisação, em nome dos 
alunos barrados e da própria causa, que é a necessidade de implemen-
tação das cotas na USP.

 VLP: Qual a importância do dia de hoje?
 RBS: Importância enorme. É um marco. Se formos analisar 
a	história	do	nosso	país,	nós	vemos	que	constantemente	os	negros	são	
desapropriados dos seus direitos. E um dos direitos fundamentais é o 
direito ao espaço. É o espaço que permite a construção da nossa própria 
identidade.	Nós,	negros,	somos	estigmatizados,	marcados,	a	sociedade	
coloca os negros em espaços de invisibilidade. É como se nós não exis-
tíssemos,	sendo	que	somos	nós	quem	constituímos	uma	parcela	muito	
grande	 na	 população	 do	 país.	Nesse	 sentido,	 ocorre	 que	 nós	 negros	
fomos	expropriados.	Nosso	direito	ao	espaço	de	saber	 foi	 removido.	
O dia de hoje é um marco histórico, pois inverte essa lógica secular, 
porque os negros possuem o direito de adentrar nesse espaço, onde his-

ENTREVISTA: COTAS RACIAIS NA USP

toricamente sempre foi um local de brancos e burgueses. Essa mudança 
de lógica é histórica, ao meu ver, é um marco, um ponto muito impor-
tante na consolidação de uma verdadeira democracia. O que a gente 
não pode dizer é que na democracia se exclui ou dá indivisibilidade ao 
outro,	do	outro	negro,	do	outro	excluído.
 
 VLP: Quais são as suas considerações finais sobre a ques-
tão das cotas raciais?
 RBS: Acho extremamente necessário. É uma tentativa de re-
parar essa injustiça histórica e uma forma de viabilizar o que é ser um 
cidadão, já que nós negros passamos por uma história de mais de três 
séculos	de	escravidão	no	país.	Após	a	Abolição	da	escravidão,	não	hou-
ve	nenhuma	medida	de	política	pública	relevante	que	inserisse	os	ne-
gros nesse espaço, então passamos por uma segunda escravidão, onde 
não	nos	foi	conferido	o	direito	básico	ao	espaço,	tanto	de	espaço	físico	
quanto de espaço ideológico. Perdemos o direito a nossa cultura e per-
demos o direito de se vincular a determinados espaços. É uma pequena, 
bem pequena, forma do Estado tentar reparar esses erros. E perceba: 
não é um movimento que vem de cima para baixo, mas veja que veio 
da movimentação da base fazendo com que visibilizasse a importância 
desse	acesso.	Nós	negros	não	somos	vistos,	desse	modo,	as	cotas	ra-
ciais, além de permitir a entrada ao espaço do saber, também permite o 
direito fundamental de existir.

tivam	a	transparência	e	a	integridade,	quem	sabe	a	manutenção	do	fi-
nanciamento corporativo não seja um poderoso instrumento de reforço 
do	 princípio	 democrático.	 Uma	 saudável	 dúvida	 cujas	 repercussões	
vão	para	muito	além	da	comunidade	científica. Entrevistado:	Roberto	Barros	da	Silva	(RBS)	-	Doutor	em	Ciências	pela	USP-RP	e	membro	do	Coletivo	Negro	da	USP

Entrevistador:	Vitor	Luís	Pavan	(VLP)	–	Turma	V
Realizada em 30/04/2015

 Escrevo relutante, porém esperançosa. A relutância se dá por 
ter	sido	convidada	a	escrever	sobre	um	tema	que	não	é	especificamente	
minha linha de pesquisa. Aceitei porque, enquanto estudante de direito 
penal e feminista, a esperança está sempre presente na crença de que 
é	possível	contribuir	para	o	debate	e,	assim,	para	uma	sociedade	mais	
justa. 
 Desde já, esclareço que entendo ser mais honesto intelectual-
mente a negação da pretensa neutralidade do cientista. Todo ponto de 
vista	é	a	vista	de	um	ponto,	e	aqui	fica	o	ponto	do	qual	eu	parto:	o	aboli-
cionismo como meta e o garantismo como estratégia, por entender que 
a prisão é a pior face do poder punitivo decorrente das relações capital/
força de trabalho. Parto do pressuposto que o sistema penal é extrema-

mente seletivo, perverso e desigual, que, num primeiro momento es-
colhe quais as condutas que serão criminalizadas, e num segundo mo-
mento escolhe quem serão os criminalizados . O leitor, sabendo quais 
são	minhas	bases	ideológicas	poderá	fazer	uma	análise	crítica	do	texto	
e se posicionar conforme melhor entender. 
	 O	tema	proposto	é	o	feminicídio,	nome	dado	à	qualificadora	
do	homicídio	introduzida	pela	lei	13.104/2015	.	Fruto	de	uma	demanda	
feminista,	 embora	não	uniforme,	a	qualificadora	pretende	 sanar	uma	
carência da Lei Maria da Penha, que disciplina apenas as lesões corpo-
rais em razão de violência doméstica, não tutelando a morte decorrente 
deste mesmo tipo de violência. 
	 Não	sabemos	muito	sobre	como	as	mulheres	morrem	de	femi-

Thaís Guerra
Turma IV
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	 A	 Comissão	 de	Direito	 Internacional	 (CDI)	 da	Organização	
das	Nações	Unidas	(ONU),	sob	a	presidência	de	Martti	Koskenniemi,	
apresentou, em 2006, relatório acerca da fragmentação do direito inter-
nacional	e	das	dificuldades	decorrentes	de	sua	diversificação	e	expan-
são. A primeira, e talvez a mais importante conclusão desse relatório, 
é que o direito internacional constitui um Sistema Legal. Suas regras 
e	seus	princípios	(i.e.,	suas	normas)	agem	com	relação	a	(e	devem	ser	
interpretadas	com	base	em)	outras	regras	e	princípios.	Como	um	Sis-
tema	Legal,	o	direito	internacional	não	configura	apenas	um	conjunto	
aleatório	de	tais	normas.	Há	relações	significativas	entre	elas.	Existem	
normas com maior ou menor grau hierárquico. Sua formulação pode 
envolver	maior	ou	menor	generalidade	e	especificidade	e	sua	validade	
também varia conforme o tempo de sua edição. Ao aplicar-se o direito 
internacional é frequentemente necessário estabelecer, de forma preci-
sa,	o	relacionamento	entre	duas	ou	mais	regras	e	princípios	que	podem	
ser válidos para uma determinada situação. Se isso não ocorrer, coloca-
-se o Sistema Legal em risco. 
	 Em	 artigo	 publicado	 alguns	meses	 após	 o	 relatório	 da	CDI,	
Koskenniemi	revisita	o	tema	ao	sublinhar	que	não	existem	regimes	le-
gais fora do direito internacional geral. Os regimes (aos quais ele se 
refere como “caixas”) de comércio, de proteção ambiental e de direi-

 Independentemente dessas diferentes visões sobre unidade e fragmentação, fato é que a proliferação de regras que passaram a regular as 
mais diversas áreas do cenário internacional, tais como as relacionadas à proteção do meio ambiente, ao combate a mudanças climáticas, à prote-
ção dos direitos humanos, à igualdade social e combate à pobreza, a investimentos, a compras governamentais, a serviços e concorrência, dentre 
tantas	outras,	com	regimes	(ou	“caixas”)	próprios	ou	subsistemas	de	direito	sem	coordenação	e	muitas	vezes	incompatíveis	entre	si,	contribuiu	
para	o	aumento	de	“colisões”	e	conflitos	normativos	e	sobreposições	de	jurisdição.	
	 Esse	potencial	de	conflitos	normativos	é	observado	com	muita	clareza	no	âmbito	do	comércio	internacional,	opondo	as	regras	do	sistema	
multilateral	da	OMC	às	regras	dos	acordos	preferenciais	de	comércio	(APC)	(regionais,	subregionais,	bilaterais).	A	proliferação	desses	acordos	
propiciou	a	criação	de	regimes	normativos	diferenciados	que,	apesar	de	reproduzirem	regras	básicas	da	OMC	(OMC	intra),	contêm	outras	que	
vão além do regulamentado naquela organização internacional em temas como comércio de serviços, propriedade intelectual e medidas de in-
vestimento	relacionadas	ao	comércio	(TRIMs)	(OMC	plus),	bem	como	novas	regras	para	áreas	ainda	não	regulamentadas	pela	OMC,	tais	como	
investimento,	concorrência,	meio	ambiente	e	padrões	trabalhistas,	dentre	outras	(OMC	extra).	A	existência	de	numerosos	APC	–	em	torno	de	
trezentos em vigor –, transforma o comércio internacional em um intrincado sistema formado por subsistemas sobrepostos, um spaghetti bowl, na 
expressão	de	Jagdish	Bhagwati.	Note-se	que	essa	sobreposição	não	se	dá	somente	entre	os	APC	em	relação	à	OMC,	mas,	também,	entre	si,	visto	
que	há	países	que	são	parte	de	mais	de	dez	APC	ao	mesmo	tempo,	a	exemplo	dos	EUA.
	 Esses	APC,	além	de	produzirem	normas	potencialmente	conflitivas	e	incompatíveis	com	o	arcabouço	normativo	da	OMC,	contêm	siste-
mas	próprios	de	solução	de	disputas,	o	que	gera	a	possibilidade	de	conflitos	de	jurisdição	entre	tais	sistemas	e	o	Órgão	de	Solução	de	Controvérsias	
da	OMC.	Se	não	houver	indicações	claras	de	como	solucionar	os	potenciais	conflitos	dos	sistemas	de	solução	de	controvérsias	dos	APC	paralelos	

nicídio.	Os	estudos	nessa	área	são	carentes,	mas	os	poucos	números	
que conhecemos destacam que das cerca de 5.000 mulheres que são 
vítimas	de	homicídio	por	ano,	40%	são	mortas	em	ambiente	doméstico	
e familiar . Para uma em cada cinco mulheres, a investigação não chega 
a	conclusão	alguma.	Para	os	casos	em	que	há	indícios	de	autoria,	uma	
em cada três mulheres foi morta em razão de gênero. Mais da metade 
delas	morreu	em	casa	e	sem	testemunhas,	e	63%	dos	acusados	confes-
saram o crime ao poder judiciário . 
 O assunto é sério? Sim. O Estado precisa criar meios de pro-
teção da mulher? Sim. O Direito Penal é a solução? Acredito que não. 
Em um primeiro momento, é necessário ressaltar que, na prática, não 
haverá alteração em termos de aumento da pena. Explico. A morte de 
mulheres em razão da condição do sexo feminino já é considerada pela 
doutrina e jurisprudência como motivo torpe, sendo que a criação do 
novo	tipo	penal	só	destacou	na	legislação	um	grupo	vulnerável.	Não	é	
verdade que antes da nova lei a morte de mulheres por sua condição 
feminina	 não	 era	 crime	hediondo,	 já	 que	 era	 considerado	 homicídio	
qualificado	por	motivo	torpe,	logo,	crime	hediondo.	
 Mas se não é caso de expansionismo penal, por que ser contra a 
nova lei ? Desde o meu ponto de vista, o problema é a aproximação de 
movimentos sociais – neste caso de parte do movimento feminista – da 
mão punitiva do Estado, que nunca foi bondosa com as mulheres (veja-
-se se a questão do aborto). Ademais, corre-se o risco de esquecer que 
a punição estatal é mais severa com as mulheres pobres e negras, para 
não	falar	nas	transexuais,	que	sequer	foram	abarcadas	pelo	feminicídio.	
A luta por igualdade de gênero não pode ignorar que seletividade é es-
trutural e, portanto, presente em qualquer âmbito de atuação do poder 
punitivo.	É	sensato	confiar	que	a	mesma	mão	que	bate,	pode	defender?
	 Concluo	com	as	bonitas	palavras	de	uma	amiga:
 “O aumento de penas produz a falsa ideia de que reforçar o 
poder repressivo é a resposta adequada para curar as feridas feitas nos 
sentimentos	coletivos.	Contudo,	o	Direito	Penal	não	tem	força	preven-
tiva e o nosso esforço para evitar que mulheres morram não deve se 
concentrar aqui. Temas como a violência contra a mulher devem ser 
colocados em pauta, discutidos e problematizados pela sociedade. A 
mudança tão almejada de uma cultura machista para uma sociedade 
igualitária vem acontecendo em gotas, mas insistir no poder punitivo 
como resposta e buscar socorro em um sistema prisional fracassado 
não é, nem de longe, a solução .” 

A OMC E OS ACORDOS PREFERENCIAIS DE 
COMÉRCIO: DA COEXISTÊNCIA À COERÊNCIA

Professor Umberto Celli Junior
Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. 

tos humanos, dentre outros, possuem, de fato, regras especiais, para 
criação	de	normas,	sua	aplicação	e	modificação.	Isso	é	o	que	os	torna	
especiais.	Quando,	porém,	verificam-se	falhas	nesses	regimes,	as	ins-
tituições pertinentes têm de recorrer à regra geral, isto é, ao Sistema 
Legal	que	é	o	direito	internacional,	fundamento	de	sua	existência.	Ne-
nhum regime é autônomo com relação a ele. O problema é que essas 
várias caixas ou regimes cresceram espontaneamente por meio do que 
o autor chama de “especialização funcional”, transformando-se em es-
feras distintas da vida internacional e com autonomia umas com rela-
ção às outras, esquecendo-se do todo, isto é, do Sistema Legal que é 
o	direito	internacional	com	seu	conjunto	de	princípios	e	regras	gerais.	
Essa	especialização	funcional	descoordenada	seria	o	retrato	fiel	de	sua	
fragmentação.
 Alguns anos antes, em 2000, outro relatório não menos con-
tundente sobre os riscos da fragmentação, dessa vez sobre os efeitos 
da proliferação dos tribunais internacionais, já havia sido submetido à 
Assembleia	Geral	da	ONU	pelo	então	Presidente	da	Corte	Internacio-
nal	de	Justiça,	Gilbert	Guillaume.	Em	seu	discurso	de	apresentação	do	
relatório, ele ressaltou que o fenômeno da multiplicação de jurisdições 
internacionais conduz, em primeiro lugar, a uma sobreposição de com-
petências que abre caminho para que os Estados demandantes, com ou 
sem razão, acionem os tribunais que lhes parecerem mais favoráveis 
às	suas	teses.	Esse	“forum	shopping”	pode	dificultar	o	funcionamento	
da justiça submetendo-a as leis do mercado, o que não seria desejá-
vel. Ademais, as sobreposições de jurisdições implicam o aumento da 
contrariedade de julgamentos, à medida que dois tribunais podem se 
considerar competentes para julgar determinado assunto e proferir de-
cisões	contraditórias.	Enfim,	segundo	ele,	a	multiplicação	de	tribunais	
internacionais cria sérios riscos de incoerência jurisprudencial.
	 Essas	inquietações	manifestadas	por	Koskenniemi	e	Guillau-
me suscitaram uma série de artigos e ensaios relacionados à questão 
da unidade e da fragmentação do direito internacional com diferentes 
visões e perspectivas. Algumas delas, na direção oposta a tais inquieta-
ções, sustentam a tese da inexistência da fragmentação. 
	 Charles	Leben,	por	exemplo,	lembra	que	a	discussão	sobre	a	
unidade e a fragmentação do direito internacional não é assim tão nova 
como pode parecer à primeira vista. A dialética entre unidade e frag-
mentação,	diz	ele,	seria	o	reflexo	da	sucessão	de	períodos	favoráveis	
ao direito internacional, durante os quais este último é percebido como 
um direito que cria um sistema em constante progressão para o bem da 
sociedade	internacional,	e	de	períodos	em	que	ele	parece	fragmentar-se	
após crises que acometem essa sociedade com muita frequência.
 Para o autor, a sociedade internacional não vive um momento 
de crise. Ao contrário, o que se observa é uma formidável expansão do 
direito	internacional	que,	em	diversos	domínios,	conhece	não	somente	
um crescimento de regras substantivas que comandam a conduta dos 
Estados, como também de sistemas de solução de controvérsias que 
permitem	a	superação	de	sua	histórica	ineficácia,	qual	seja	a	de	conter	
um enunciado de normas sem mecanismos de interpretação e de san-
ção.	O	que	existe	atualmente	no	âmbito	da	ordem	jurídica	internacional	
geral são subsistemas de direito que não possuem coordenação entre si, 
o	que	pode	resultar	em	algum	tipo	de	colisão.	Mas,	daí	a	falar-se	em	
fragmentação, seria algo exagerado. 
	 Nessa	perspectiva,	o	direito	internacional	permanece	uma	or-
dem	jurídica	no	pleno	sentido	do	termo	o	que	fortalece	a	ideia	de	sua	
dimensão unitária, a qual não é posta em xeque pelo fato de existirem 
em	seu	âmbito	contradições	passíveis	de	ser	encontradas	em	qualquer	
ordem	 jurídica	 positiva.	Essas	 contradições	 verificam-se	 também	no	
direito interno, uma vez que este se subdivide em diversas áreas, como 
direito civil, penal, comercial e direito do trabalho, dentre outras. A di-
ferença	entre	a	constituição	da	ordem	jurídica	internacional	em	várias	
áreas especializadas e a repartição do direito interno em especialida-
des múltiplas e em jurisdições distintas é de grau e não de natureza. 
A	ordem	jurídica	internacional	não	pode	ser	questionada	por	conta	do	
desenvolvimento de áreas especializadas. O progresso dessas áreas é 
também, direta ou indiretamente, o progresso do direito Internacional 
em geral.
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 Independentemente dessas diferentes visões sobre unidade e fragmentação, fato é que a proliferação de regras que passaram a regular as 
mais diversas áreas do cenário internacional, tais como as relacionadas à proteção do meio ambiente, ao combate a mudanças climáticas, à prote-
ção dos direitos humanos, à igualdade social e combate à pobreza, a investimentos, a compras governamentais, a serviços e concorrência, dentre 
tantas	outras,	com	regimes	(ou	“caixas”)	próprios	ou	subsistemas	de	direito	sem	coordenação	e	muitas	vezes	incompatíveis	entre	si,	contribuiu	
para	o	aumento	de	“colisões”	e	conflitos	normativos	e	sobreposições	de	jurisdição.	
	 Esse	potencial	de	conflitos	normativos	é	observado	com	muita	clareza	no	âmbito	do	comércio	internacional,	opondo	as	regras	do	sistema	
multilateral	da	OMC	às	regras	dos	acordos	preferenciais	de	comércio	(APC)	(regionais,	subregionais,	bilaterais).	A	proliferação	desses	acordos	
propiciou	a	criação	de	regimes	normativos	diferenciados	que,	apesar	de	reproduzirem	regras	básicas	da	OMC	(OMC	intra),	contêm	outras	que	
vão além do regulamentado naquela organização internacional em temas como comércio de serviços, propriedade intelectual e medidas de in-
vestimento	relacionadas	ao	comércio	(TRIMs)	(OMC	plus),	bem	como	novas	regras	para	áreas	ainda	não	regulamentadas	pela	OMC,	tais	como	
investimento,	concorrência,	meio	ambiente	e	padrões	trabalhistas,	dentre	outras	(OMC	extra).	A	existência	de	numerosos	APC	–	em	torno	de	
trezentos em vigor –, transforma o comércio internacional em um intrincado sistema formado por subsistemas sobrepostos, um spaghetti bowl, na 
expressão	de	Jagdish	Bhagwati.	Note-se	que	essa	sobreposição	não	se	dá	somente	entre	os	APC	em	relação	à	OMC,	mas,	também,	entre	si,	visto	
que	há	países	que	são	parte	de	mais	de	dez	APC	ao	mesmo	tempo,	a	exemplo	dos	EUA.
	 Esses	APC,	além	de	produzirem	normas	potencialmente	conflitivas	e	incompatíveis	com	o	arcabouço	normativo	da	OMC,	contêm	siste-
mas	próprios	de	solução	de	disputas,	o	que	gera	a	possibilidade	de	conflitos	de	jurisdição	entre	tais	sistemas	e	o	Órgão	de	Solução	de	Controvérsias	
da	OMC.	Se	não	houver	indicações	claras	de	como	solucionar	os	potenciais	conflitos	dos	sistemas	de	solução	de	controvérsias	dos	APC	paralelos	

à	OMC,	estarão	em	risco	a	autoridade	e	
a efetividade do sistema de governança 
global do comércio. 
	 Os	APC	vão	continuar	a	exis-
tir e a se expandir, fato reconhecido 
por	Pascal	Lamy,	Ex-Diretor-Geral	da	
OMC,	em	relatório	publicado	pela	or-
ganização,	 intitulado	WTO	Trade	Re-
port	 –	 2011	 –	 The	WTO	 Preferential	
Trade Agreements: from co-existence 
to	coherence,	ao	afirmar	que	não	há	ra-
zão para se presumir que o número de 
APC	irá	cessar	de	crescer	ou	que	eles	
não serão parte do cenário das relações 
comerciais internacionais.
	 O	 aprofundamento	 das	 refle-
xões	 sobre	 como	 a	 OMC	 e,	 particu-
larmente, seu Órgão de Solução de 
Controvérsias,	tem	lidado	com	essa	re-
alidade e a exploração de algumas pos-
sibilidades de uma coexistência menos 
potencialmente	 conflitiva	 entre	 suas	
normas	e	as	dos	APC,	bem	como	entre	
seus respectivos sistemas de solução 
de controvérsias, constituem, portanto, 
tarefas inadiáveis. Somente assim será 
possível	atingir	maior	equilíbrio	e	coe-
rência no sistema do comércio interna-
cional. 

tos humanos, dentre outros, possuem, de fato, regras especiais, para 
criação	de	normas,	sua	aplicação	e	modificação.	Isso	é	o	que	os	torna	
especiais.	Quando,	porém,	verificam-se	falhas	nesses	regimes,	as	ins-
tituições pertinentes têm de recorrer à regra geral, isto é, ao Sistema 
Legal	que	é	o	direito	internacional,	fundamento	de	sua	existência.	Ne-
nhum regime é autônomo com relação a ele. O problema é que essas 
várias caixas ou regimes cresceram espontaneamente por meio do que 
o autor chama de “especialização funcional”, transformando-se em es-
feras distintas da vida internacional e com autonomia umas com rela-
ção às outras, esquecendo-se do todo, isto é, do Sistema Legal que é 
o	direito	internacional	com	seu	conjunto	de	princípios	e	regras	gerais.	
Essa	especialização	funcional	descoordenada	seria	o	retrato	fiel	de	sua	
fragmentação.
 Alguns anos antes, em 2000, outro relatório não menos con-
tundente sobre os riscos da fragmentação, dessa vez sobre os efeitos 
da proliferação dos tribunais internacionais, já havia sido submetido à 
Assembleia	Geral	da	ONU	pelo	então	Presidente	da	Corte	Internacio-
nal	de	Justiça,	Gilbert	Guillaume.	Em	seu	discurso	de	apresentação	do	
relatório, ele ressaltou que o fenômeno da multiplicação de jurisdições 
internacionais conduz, em primeiro lugar, a uma sobreposição de com-
petências que abre caminho para que os Estados demandantes, com ou 
sem razão, acionem os tribunais que lhes parecerem mais favoráveis 
às	suas	teses.	Esse	“forum	shopping”	pode	dificultar	o	funcionamento	
da justiça submetendo-a as leis do mercado, o que não seria desejá-
vel. Ademais, as sobreposições de jurisdições implicam o aumento da 
contrariedade de julgamentos, à medida que dois tribunais podem se 
considerar competentes para julgar determinado assunto e proferir de-
cisões	contraditórias.	Enfim,	segundo	ele,	a	multiplicação	de	tribunais	
internacionais cria sérios riscos de incoerência jurisprudencial.
	 Essas	inquietações	manifestadas	por	Koskenniemi	e	Guillau-
me suscitaram uma série de artigos e ensaios relacionados à questão 
da unidade e da fragmentação do direito internacional com diferentes 
visões e perspectivas. Algumas delas, na direção oposta a tais inquieta-
ções, sustentam a tese da inexistência da fragmentação. 
	 Charles	Leben,	por	exemplo,	lembra	que	a	discussão	sobre	a	
unidade e a fragmentação do direito internacional não é assim tão nova 
como pode parecer à primeira vista. A dialética entre unidade e frag-
mentação,	diz	ele,	seria	o	reflexo	da	sucessão	de	períodos	favoráveis	
ao direito internacional, durante os quais este último é percebido como 
um direito que cria um sistema em constante progressão para o bem da 
sociedade	internacional,	e	de	períodos	em	que	ele	parece	fragmentar-se	
após crises que acometem essa sociedade com muita frequência.
 Para o autor, a sociedade internacional não vive um momento 
de crise. Ao contrário, o que se observa é uma formidável expansão do 
direito	internacional	que,	em	diversos	domínios,	conhece	não	somente	
um crescimento de regras substantivas que comandam a conduta dos 
Estados, como também de sistemas de solução de controvérsias que 
permitem	a	superação	de	sua	histórica	ineficácia,	qual	seja	a	de	conter	
um enunciado de normas sem mecanismos de interpretação e de san-
ção.	O	que	existe	atualmente	no	âmbito	da	ordem	jurídica	internacional	
geral são subsistemas de direito que não possuem coordenação entre si, 
o	que	pode	resultar	em	algum	tipo	de	colisão.	Mas,	daí	a	falar-se	em	
fragmentação, seria algo exagerado. 
	 Nessa	perspectiva,	o	direito	internacional	permanece	uma	or-
dem	jurídica	no	pleno	sentido	do	termo	o	que	fortalece	a	ideia	de	sua	
dimensão unitária, a qual não é posta em xeque pelo fato de existirem 
em	seu	âmbito	contradições	passíveis	de	ser	encontradas	em	qualquer	
ordem	 jurídica	 positiva.	Essas	 contradições	 verificam-se	 também	no	
direito interno, uma vez que este se subdivide em diversas áreas, como 
direito civil, penal, comercial e direito do trabalho, dentre outras. A di-
ferença	entre	a	constituição	da	ordem	jurídica	internacional	em	várias	
áreas especializadas e a repartição do direito interno em especialida-
des múltiplas e em jurisdições distintas é de grau e não de natureza. 
A	ordem	jurídica	internacional	não	pode	ser	questionada	por	conta	do	
desenvolvimento de áreas especializadas. O progresso dessas áreas é 
também, direta ou indiretamente, o progresso do direito Internacional 
em geral.

COMO A BIOÉTICA PODE 
AUXILIAR O DIREITO NOS 

DIAS ATUAIS?
Bruno de Paula Checchia Liporaci

5º Ano Direito FAFRAM 
Aluno especial da USP - RP na EERP e FDRP

	 Com	o	passar	dos	anos,	o	mun-
do foi evoluindo, e em poucas décadas 
surgiram novos experimentos inovado-
res que viraram tecnologia, contribuin-
do não só para a modernização mun-
dial, mas também para a modernização 
social, no que tange a economia e a 
sociabilização global, respingando es-
tes em novos fatos de problematização 
jurídica	atual.
 Há ainda várias técnicas e ex-
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 “A burguesia não pode existir sem revolucionar os instrumen-
tos de produção e, desse modo, as relações de produção e, com elas, 
todas as relações da sociedade”, é assim que Marx e Engels, logo no 
início	 do	 1º	 capítulo	 do	Manifesto	Comunista,	 descrevem	 tal	 classe	
social, que até hoje controla a sociedade em que vivemos. Apesar de 
ter sido escrito no século XIX, talvez poucos textos contemporâneos 
são tão atuais quanto esse. É justamente a atualidade desse trecho do 
Manifesto que este artigo tentará abordar.
 Um dia, no ônibus, ouvindo música no celular, parei um pouco 

 Poucas medidas foram tomadas contra as ações de Putin como 
apontou	Guilherme	Marcolini	Mártires	Filho	em	seu	texto	publicado	
no	Ócios.	Felizmente	firmei	uma	opinião	 sobre	 a	omissão	de	outros	
Estados quando li o livro “Uma breve história das guerras”, aconselho 
a todos a leitura. Deixarei aqui meus comentários, correndo o risco de 
falar alguma bobagem, a qual, provavelmente, é imputável unicamente 
a mim. Tentei trazer os pontos principais do que penso, mas natural-

 Minhas amigas, e meus amigos, venho falar umas poucas pala-
vras a vocês hoje, neste dia, que é um dia, um dia. Eu comentei com o 
Ministro	da	Justiça...	é	um	dia,	que	é	muito	especial	a	todos	vocês.	No	
que se refere ao dia de hoje, é com muito prazer que eu anuncio que o 
Dia do Estudante de Direito, é um dia muito importante a todos nós. 
Mas não só para o estudante de direito, o dia do estudante de direito é 
também o dia dos pais, das mães, dos professores, dos animais, e tam-
bém dos livros. Porque eu digo a vocês que sempre que a gente olha 
um	estudante	de	direito,	há	sempre	uma	figura	oculta,	que	é	um	Vade	
Mecum atrás, o que é algo muito importante.

perimentos em elaboração e discussão, uns já testados, outros que não 
saíram	ainda	do	papel,	novas	tecnologias	da	biomedicina	moderna	que	
somos incapazes de pensar que existem e que podem revolucionar o 
mundo e também causar o caos total neste.
 Estas novas técnicas testadas neste ramo de engenharia genéti-
ca e biomédica moderna cria dilemas sociais, os quais o Direito, com o 
seu caráter positivo, não consegue solucionar e dar respostas respalda-
das	na	legislação	do	ordenamento	jurídico.
 Podemos citar como exemplo a questão da Barriga de Aluguel, 
uma	nova	tecnologia	realizada	pelos	homens,	que	no	final	vem	abarcar:	
qual a punição para a genitora que não entregar o bebê? Ela teria direito 
a receber pensão, já que gerou a criança?
	 Como	o	nosso	mundo	jurídico	ainda	não	se	encontra	apanhado	
com	leis	que	deem	resposta	a	esta	situação,	é	aí	que	vem	à	tona	a	Bio-
ética, uma ciência nova, que surge com os conceitos iniciais de Potter 
e que com o tempo se modernizou cuidando de fatos e atos sociais sem 
resoluções, que ainda são tão frágeis perante o social.
	 A	Bioética	surge,	na	sociedade	jurídica,	assegurada	pelos	seus	
princípios	multidisciplinares,	 perfazendo	 no	 direito	 o	 surgimento	 de	
discussões e estudos dos grandes feitos sociais que ainda não são abar-
cados pela nossa legislação, para tentar através deste diálogo universa-
lizado entre várias ciências, já que se trata de matéria multidisciplinar, 
resolver	e	legislar	estes	acontecimentos	atípicos	em	nosso	meio	social.
As	discussões	bioéticas	tocam	em	diversas	áreas	jurídicas,	como	ques-
tões	 ligadas	aos	direitos	 fundamentais;	questões	que	envolvem	o	di-
reito internacional, como o turismo de saúde, a pluralidade de culturas 
e	 tradições	 globais;	 em	questões	 de	 direito	 civil	 enlaçado	 ao	 direito	
de	família;	questões	penais,	que	estão	estritamente	ligadas	ao	aborto,	
crime genético, lesão corporal, como exemplo dos entes de pesquisa 
de	um	novo	fármaco;	ou	até	questões	que	ferem	os	direitos	Humanos.
Não	se	pode	cair	no	erro	de	confundir	Bioética	com	Biodireito,	onde	
este está ligado com o que já existe por lei ou norma, como a Lei de 
Drogas,	Declaração	Universal	do	Genoma	Humano,	Lei	da	Biotecno-
logia e outras que estão atreladas à questão do avanço da engenharia 
biomédica e biotecnológica e, por sua vez, a Bioética está voltada para 
questões amplas, abstratas, que abrem o leque para discussão e para 
o estudo intelectual, enfatizando as discussões para construções das 
normas do Biodireito.

para	refletir	sobre	as	novas	tecnologias,	sua	influência	sobre	as	nossas	
vidas e, principalmente, o porquê de serem tão importantes na nossa 
vida cotidiana. Essa nova era tecnológica foi mais uma das revoluções 
da burguesia, quando entrava em sua nova roupagem, o modo de pro-
dução	Toyotista	conjunto	ao	neoliberalismo.	Sim,	roupagem,	porque	o	
capitalismo já usou de diversas roupas desde a sua consolidação, co-
meçando com o trabalho cansativo, por horas, com um proletariado 
miserável, como retratado em A Situação da classe trabalhadora na In-
glaterra	(Engels)	e,	para	aqueles	que	preferem	um	bom	romance,	Ger-
minal (Émile Zola), passando pela produção em série (tão bem retrata-
do	no	filme	“Tempos	Modernos”,	que	se	passa	durante	a	grande	crise),	
caminhando para a percepção da necessidade do tempo de descanso e 
aumento	das	 leis	 trabalhistas,	chegando,	finalmente,	no	que	vivemos	
agora. Mas o que vivemos agora?
	 Atualmente	vivemos	em	um	mundo	flexível,	como	constatado	
por Richard Sennet em A corrosão do caráter, tal mundo teoricamente 
permite-nos trabalhar a hora que quisermos e até trabalhar em casa. 
Doce	engano.	Na	realidade	o	trabalho	flexível,	devido	às	enormes	cri-
ses do século XX, teve que ser criado para satisfazer a necessidade de 
flexibilidade	da	burguesia,	flexibilidade	para	poder	contratar	e	demitir,	
para mandar o trabalhador dobrar a produção (obrigando-o a cumprir 
uma	jornada	maior),	ou	mesmo	diminuí-la	quando	for	conveniente.	Um	
grande	exemplo	do	trabalho	flexível	são	as	famigeradas	terceirizações	
que	obrigam	o	trabalhador	a	condições	de	trabalho	terríveis	(retratadas	
no	filme	“Terceirizado	–	um	Trabalhador	Brasileiro”,	do	Grupo	de	Pes-
quisa	Trabalho	e	Capital),	ou	mesmo	a	quantidade	de	horas	de	trabalho	
e o desgaste que os grandes executivos são obrigados a enfrentar.  
	 Porém,	 como	o	Fordismo	e	o	Taylorismo	 já	 identificaram,	 é	
necessário o tempo para o trabalhador descansar e ter vida pessoal. 
Nesse	momento	entram	as	tecnologias,	criando	um	“paraíso	do	entrete-
nimento”	que	permite	até	relações	falsas,	com	amigos	falsos;	ou	então	
lhe isolam em um jogo de futebol virtual, ao invés de ir jogar uma bola 
no	campinho	da	várzea.	Na	realidade,	as	relações	sociais	são	comple-
tamente	eliminadas	nessa	conjectura	e	são	substituídas	por	elementos	
fúteis e viciantes.
 Quando não se tem tempo para nada e tem-se a praticidade de 
elementos	tão	atraentes	como	esses,	é	lógico	que	o	trabalhador	ficará	
em casa e perderá suas coisas mais importantes: as relações pessoais, 
as criações intelectuais, em suma sua capacidade de ser humano. 

mente	tive	que	omitir	pontos	e	simplificar	análises,	em	caso	de	dúvidas	
ou	críticas	estou	à	disposição.
 Há basicamente duas formas puras de se observar a realidade: a 
primeira é partindo do pressuposto de que o mundo se caracteriza pelo 
bem, pela ordem, pela justiça. A segunda é observar que se vive em 
um mundo corrompido pelo mal, pela desordem, pelo pecado original, 
se posso assim dizer. Uma pessoa pode ter uma mistura das duas pers-
pectivas, é claro, e cito aqui a guerra. Muitas pessoas olham a guerra e 
se perguntam como seres humanos são capazes daquilo. Outras fazem 
uma	pergunta	mais	surpreendente:	“Como	a	paz	é	possível?	É	claro	que	
a guerra acontece, mas como seres humanos podem viver em paz?” É 
claro, pessoas têm um desejo natural pela paz (assim como uma paixão 
pela guerra), mas ao se analisar um pouco parece que muitas vezes a 
guerra prevalece.
	 Indivíduos,	tribos,	nações,	querem	melhorar	sua	situação.	Para	
isso, podem usar basicamente três estratégias: tentar chegar em um 
acordo	entre	si;	impor	sua	vontade;	desistir	de	sua	empresa.	Escolher	
uma	não	é	 se	 tornar	cego	às	demais:	muitas	vezes	é	possível	mudar	
de ideia. O governante escolhe uma estratégia ao considerar que ela 
é	melhor	 em	 relação	 às	 demais.	Um	governante	 pacifista	 radical	 di-
ficilmente	entrará	em	guerra	por	mais	benéfica	que	ela	 lhe	seja,	pois	
ele considera que a guerra é em si um mal muito maior do que se pode 
compensar com qualquer ganho.
 Há diversos motivos para não se entrar em guerra, e dentre 
eles	nos	interessa	aqui	a	existência	de	outros	países.	Atacar	significa	ter	
menos	soldados	para	se	defender.	Investir	em	guerra	significa	consumir	
mais recursos, desviar a produção econômica para a guerra, e, a longo 
prazo,	isso	é	destruidor.	Isso	deixa	o	país	enfraquecido	perante	nações	
estrangeiras, que podem tentar tirar vantagem da situação. Hoje, é pos-
sível	que	haja	sanções	econômicas	de	outros	países	também	em	caso	de	
guerras	injustificadas.
 Putin escolheu impor sua vontade inobstante vários problemas 
que	poderiam	decorrer.	Várias	nações	do	mundo	pouca	coisa	fizeram.	
O que elas estão sinalizando? Estão mostrando ao Putin que elas não 
se	importam	com	o	que	foi	feito	o	suficiente	para	tomar	medidas	enér-
gicas.	Putin	tomou	uma	ação	e	viu	que	países	estrangeiros	não	reagi-
ram. Isso, de certa forma, incentiva que ele (ou sucessores) tome novas 
ações bélicas, pois passará a considerar que as outras nações tenderão 
a	não	fazer	nada	ou	a	fazer	pouco.	É	possível	que	ele	pare	voluntaria-
mente?	Sim.	É	possível	que	ele	continue	mesmo	com	sanções?	Sim.	No	
entanto, é mais provável que ele pare se houver medidas que o punam 
por sua decisão de impor sua vontade.
 Supondo que Putin vai continuar, quando será o momento em 
que alguém se levantará contra ele? Provavelmente quando sentir que 
há	um	desequilíbrio	de	poder	internacional.	Um	alerta:	sentir-se	ame-
açado	por	esse	desequilíbrio	pode	ser	indício	de	que	já	é	tarde	demais	
para sair dessa situação sem grandes perdas. Esse é meu medo, o de que 
o	pacifismo	exagerado	ou	a	despreocupação	com	o	que	outros	países	
fazem impeça nações de tomarem medidas que evitem males maiores 
no futuro, assim como as nações aliadas demoraram a reagir perante as 
ações bélicas de Hitler.
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Dilmãe

 Poucas medidas foram tomadas contra as ações de Putin como 
apontou	Guilherme	Marcolini	Mártires	Filho	em	seu	texto	publicado	
no	Ócios.	Felizmente	firmei	uma	opinião	 sobre	 a	omissão	de	outros	
Estados quando li o livro “Uma breve história das guerras”, aconselho 
a todos a leitura. Deixarei aqui meus comentários, correndo o risco de 
falar alguma bobagem, a qual, provavelmente, é imputável unicamente 
a mim. Tentei trazer os pontos principais do que penso, mas natural-

 Minhas amigas, e meus amigos, venho falar umas poucas pala-
vras a vocês hoje, neste dia, que é um dia, um dia. Eu comentei com o 
Ministro	da	Justiça...	é	um	dia,	que	é	muito	especial	a	todos	vocês.	No	
que se refere ao dia de hoje, é com muito prazer que eu anuncio que o 
Dia do Estudante de Direito, é um dia muito importante a todos nós. 
Mas não só para o estudante de direito, o dia do estudante de direito é 
também o dia dos pais, das mães, dos professores, dos animais, e tam-
bém dos livros. Porque eu digo a vocês que sempre que a gente olha 
um	estudante	de	direito,	há	sempre	uma	figura	oculta,	que	é	um	Vade	
Mecum atrás, o que é algo muito importante.

para	refletir	sobre	as	novas	tecnologias,	sua	influência	sobre	as	nossas	
vidas e, principalmente, o porquê de serem tão importantes na nossa 
vida cotidiana. Essa nova era tecnológica foi mais uma das revoluções 
da burguesia, quando entrava em sua nova roupagem, o modo de pro-
dução	Toyotista	conjunto	ao	neoliberalismo.	Sim,	roupagem,	porque	o	
capitalismo já usou de diversas roupas desde a sua consolidação, co-
meçando com o trabalho cansativo, por horas, com um proletariado 
miserável, como retratado em A Situação da classe trabalhadora na In-
glaterra	(Engels)	e,	para	aqueles	que	preferem	um	bom	romance,	Ger-
minal (Émile Zola), passando pela produção em série (tão bem retrata-
do	no	filme	“Tempos	Modernos”,	que	se	passa	durante	a	grande	crise),	
caminhando para a percepção da necessidade do tempo de descanso e 
aumento	das	 leis	 trabalhistas,	chegando,	finalmente,	no	que	vivemos	
agora. Mas o que vivemos agora?
	 Atualmente	vivemos	em	um	mundo	flexível,	como	constatado	
por Richard Sennet em A corrosão do caráter, tal mundo teoricamente 
permite-nos trabalhar a hora que quisermos e até trabalhar em casa. 
Doce	engano.	Na	realidade	o	trabalho	flexível,	devido	às	enormes	cri-
ses do século XX, teve que ser criado para satisfazer a necessidade de 
flexibilidade	da	burguesia,	flexibilidade	para	poder	contratar	e	demitir,	
para mandar o trabalhador dobrar a produção (obrigando-o a cumprir 
uma	jornada	maior),	ou	mesmo	diminuí-la	quando	for	conveniente.	Um	
grande	exemplo	do	trabalho	flexível	são	as	famigeradas	terceirizações	
que	obrigam	o	trabalhador	a	condições	de	trabalho	terríveis	(retratadas	
no	filme	“Terceirizado	–	um	Trabalhador	Brasileiro”,	do	Grupo	de	Pes-
quisa	Trabalho	e	Capital),	ou	mesmo	a	quantidade	de	horas	de	trabalho	
e o desgaste que os grandes executivos são obrigados a enfrentar.  
	 Porém,	 como	o	Fordismo	e	o	Taylorismo	 já	 identificaram,	 é	
necessário o tempo para o trabalhador descansar e ter vida pessoal. 
Nesse	momento	entram	as	tecnologias,	criando	um	“paraíso	do	entrete-
nimento”	que	permite	até	relações	falsas,	com	amigos	falsos;	ou	então	
lhe isolam em um jogo de futebol virtual, ao invés de ir jogar uma bola 
no	campinho	da	várzea.	Na	realidade,	as	relações	sociais	são	comple-
tamente	eliminadas	nessa	conjectura	e	são	substituídas	por	elementos	
fúteis e viciantes.
 Quando não se tem tempo para nada e tem-se a praticidade de 
elementos	tão	atraentes	como	esses,	é	lógico	que	o	trabalhador	ficará	
em casa e perderá suas coisas mais importantes: as relações pessoais, 
as criações intelectuais, em suma sua capacidade de ser humano. 

mente	tive	que	omitir	pontos	e	simplificar	análises,	em	caso	de	dúvidas	
ou	críticas	estou	à	disposição.
 Há basicamente duas formas puras de se observar a realidade: a 
primeira é partindo do pressuposto de que o mundo se caracteriza pelo 
bem, pela ordem, pela justiça. A segunda é observar que se vive em 
um mundo corrompido pelo mal, pela desordem, pelo pecado original, 
se posso assim dizer. Uma pessoa pode ter uma mistura das duas pers-
pectivas, é claro, e cito aqui a guerra. Muitas pessoas olham a guerra e 
se perguntam como seres humanos são capazes daquilo. Outras fazem 
uma	pergunta	mais	surpreendente:	“Como	a	paz	é	possível?	É	claro	que	
a guerra acontece, mas como seres humanos podem viver em paz?” É 
claro, pessoas têm um desejo natural pela paz (assim como uma paixão 
pela guerra), mas ao se analisar um pouco parece que muitas vezes a 
guerra prevalece.
	 Indivíduos,	tribos,	nações,	querem	melhorar	sua	situação.	Para	
isso, podem usar basicamente três estratégias: tentar chegar em um 
acordo	entre	si;	impor	sua	vontade;	desistir	de	sua	empresa.	Escolher	
uma	não	é	 se	 tornar	cego	às	demais:	muitas	vezes	é	possível	mudar	
de ideia. O governante escolhe uma estratégia ao considerar que ela 
é	melhor	 em	 relação	 às	 demais.	Um	governante	 pacifista	 radical	 di-
ficilmente	entrará	em	guerra	por	mais	benéfica	que	ela	 lhe	seja,	pois	
ele considera que a guerra é em si um mal muito maior do que se pode 
compensar com qualquer ganho.
 Há diversos motivos para não se entrar em guerra, e dentre 
eles	nos	interessa	aqui	a	existência	de	outros	países.	Atacar	significa	ter	
menos	soldados	para	se	defender.	Investir	em	guerra	significa	consumir	
mais recursos, desviar a produção econômica para a guerra, e, a longo 
prazo,	isso	é	destruidor.	Isso	deixa	o	país	enfraquecido	perante	nações	
estrangeiras, que podem tentar tirar vantagem da situação. Hoje, é pos-
sível	que	haja	sanções	econômicas	de	outros	países	também	em	caso	de	
guerras	injustificadas.
 Putin escolheu impor sua vontade inobstante vários problemas 
que	poderiam	decorrer.	Várias	nações	do	mundo	pouca	coisa	fizeram.	
O que elas estão sinalizando? Estão mostrando ao Putin que elas não 
se	importam	com	o	que	foi	feito	o	suficiente	para	tomar	medidas	enér-
gicas.	Putin	tomou	uma	ação	e	viu	que	países	estrangeiros	não	reagi-
ram. Isso, de certa forma, incentiva que ele (ou sucessores) tome novas 
ações bélicas, pois passará a considerar que as outras nações tenderão 
a	não	fazer	nada	ou	a	fazer	pouco.	É	possível	que	ele	pare	voluntaria-
mente?	Sim.	É	possível	que	ele	continue	mesmo	com	sanções?	Sim.	No	
entanto, é mais provável que ele pare se houver medidas que o punam 
por sua decisão de impor sua vontade.
 Supondo que Putin vai continuar, quando será o momento em 
que alguém se levantará contra ele? Provavelmente quando sentir que 
há	um	desequilíbrio	de	poder	internacional.	Um	alerta:	sentir-se	ame-
açado	por	esse	desequilíbrio	pode	ser	indício	de	que	já	é	tarde	demais	
para sair dessa situação sem grandes perdas. Esse é meu medo, o de que 
o	pacifismo	exagerado	ou	a	despreocupação	com	o	que	outros	países	
fazem impeça nações de tomarem medidas que evitem males maiores 
no futuro, assim como as nações aliadas demoraram a reagir perante as 
ações bélicas de Hitler.

 Mas eu gostaria de dizer a vocês que, no que se refere ao Pro-
natec, esse foi um avanço que o Brasil teve no meu governo e no go-
verno	do	presidente	Lula.	Graças	ao	Pronatec	milhares	de	brasileiras	e	
brasileiros realizaram o sonho de concluir o Ensino Superior, o que é 
algo	muito	importante.	No	que	se	refere	aos	Mais	Médicos	é	um	grande	
sucesso do meu governo que eu disse. Eu disse que é um sucesso e que, 
no que se refere aos Mais Médicos, a dengue deixou de ser um proble-
ma da saúde nacional.
	 No	meu	governo,	 o	Brasil	 se	 tornou	um	gigante	da	 energia:	
produzimos mais eletricidade do que consumimos e até damos de graça 
usinas energéticas a nossos irmãos bolivianos que nos fornecem gás 
a	preços	 sempre	baixos.	No	que	 se	 refere	 ao	petróleo,	 a	Petrobras	 é	
o	orgulho	do	país	e	nunca	se	produziu	tanto	petróleo	quanto	no	meu	
governo e no governo do presidente Lula.
	 No	que	se	refere	à	política	internacional,	o	Brasil	nunca	foi	tão	
respeitado	e	tão	admirado	por	todo	o	mundo.	Nossa	diplomacia,	sem-
pre	buscando	o	diálogo	com	entidades	pacíficas	e	respeitosas	como	o	
ISIS,	e	a	Copa	que	eu	disse	lá	na	Europa	foi	a	Copa	das	Copas.	E	nós	
chamamos	de	Copa	das	Copas	porque	é	uma	Copa	muito	importante.	
É	uma	Copa,	eu	falei	com	o	Ministro	dos	Esportes,	eu	falei	que	era	a	
Copa	das	Copas	porque	é	uma	Copa	da	Paz	Mundial.	Eu	falei	pro	Papa	
que	a	Copa	das	Copas,	a	Copa	do	Brasil,	é	uma	Copa	da	Paz	Mundial,	
porque	o	país	que	ganhasse	a	Copa	das	Copas	ficaria	muito	feliz	e	o	
mundo	ia	ficar	muito	feliz.	Mas	se	o	Brasil	ganhasse	o	mundo	ia	ficar	
mais	feliz.	Como	nós	todos	vimos,	a	Copa	das	Copas	foi	um	sucesso.	
Eu	fiquei	muito	comovida	com	a	demonstração	de	afeto	que	o	povo	
mostrou e no que se refere à Seleção nós vimos, eu disse pro Felipão, 
nós vimos que eles foram nossos heróis e deram muito orgulho pro 
Brasil.	No	governo	anterior,	não	havia	Copa	no	Brasil	e	a	Copa	das	
Copas	foi	feita	no	meu	governo	e	no	governo	do	presidente	Lula.
	 Finalmente,	no	que	se	refere	à	reforma	política	e	à	democracia,	
nunca houve um governo tão democrático quanto o meu e o do presi-
dente	Lula.	O	Congresso	Nacional	está	repleto	de	pessoas	competen-
tes, habilidosas e sempre preocupadas com o bem-estar do povo bra-
sileiro.	No	que	se	refere	aos	Ministros,	eu	falei	com	o	Ministro	Chefe	
da	Casa	Civil	e	eu	disse	que	os	meus	Ministros	são	pessoas	altamente	
gabaritadas e escolhidas a dedo por mim, o que é algo muito impor-
tante.	No	que	se	refere	ao	Ministério	do	Turismo	eu	nomeei	um	profis-
sional	altamente	capacitado	e	isento	de	paixões	políticas.	Eu	falei	com	
o Vice-Presidente Temer, é muito importante a gente ter gente boa no 
governo	e	eu	fico	muito	feliz	de	ter	o	partido	dele	ao	meu	lado,	apesar	
da	propaganda	pessimista,	alarmista	e	golpista	da	oposição	e	da	mídia	
golpista.
 Desejo a todos vocês, então, principalmente no que se refere 
a você, mulher trabalhadora, mãe, dona de casa, um excelente dia do 
estudante de direito, que é um dia muito importante. Uma boa noite a 
todos vocês!

“MEMENTO” AO POVO ARMÊNIO

Neto Silveira
Turma VI

A vós vos tiraram a casa 
A vós vos tiraram o nome 
Fostes marcados a brasa 

Depois vos mataram de fome!1 

	 O	dicionário	Caldas	Aulete	traz	dois	significados	para	a	pala-
vra efeméride. São eles: “Acontecimento importante, em certa data” e 
“Sua	comemoração,	nessa	data”.	Neste	ano	não	se	comemora,	mas	se	
faz memória dos cem anos de um acontecimento de imensa importân-
cia,	que	deixou	uma	rubra	marca	na	história	do	século	XX:	o	Genocídio	
Armênio.
	 O	“primeiro	genocídio	do	século	XX”	–	como	o	definiram	João	
Paulo	II	e	Karekin	II2  – deixou, entre 1915 e 1923, um rastro de apro-
ximadamente 1.500.000 mortos: homens, mulheres, crianças, idosos... 
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ATIVISTA DE CARTEIRA DE FACULDADE

MARIO FERREIRA DOS SANTOS E O FRACASSO 
ACADÊMICO BRASILEIRO

Roberto Cestari 
Aluno do Mestrado FDRP

Kaleo Dornaika Guaraty
Turma VI 

 Sabe o ativista de rede social? Aquele que enche de baboseiras 
seu	WhatsApp	todo	dia	sobre	política,	sobre	o	quanto	tudo	está	ruim,	
sobre	ideologias?	Pois	bem.	Temos	criado,	de	certa	forma,	uma	figura	
semelhante aqui dentro da Faculdade de Direito. A sui generis (todo ju-
rista adora falar sui generis)	figura	do	ativista de carteira de faculdade. 
Ao invés de usar as redes sociais, este usa livros e teorias que recente-
mente aprendeu para impulsionar suas ideologias e crenças. 
	 A	ideologia	é	quase	irresistível.	Iniciar	uma	discussão	séria	e	

	 Até	quando	a	obra	do	maior	filósofo	brasileiro	permanecerá	es-
quecida -- se é que um dia foi conhecida -- pelo establishment univer-
sitário?	Não	é	menos	grave	do	que	a	corrupção	política	ou	o	arrefeci-
mento econômico, o fato da alta cultura brasileira ter sido praticamente 
extinta	de	30	anos	para	cá;	motivo	pelo	qual	Mario	Ferreira	dos	Santos	
é	um	nome	desconhecido	entre	a	suposta	elite	intelectual.	Nascido	em	
Tietê, estado de São Paulo, no ano de 1907, Mario Ferreira Dias dos 
Santos foi advogado, jornalista, diretor de cinema, editor, tradutor de 
nomes	 como	Nietzsche,	Duns	 Scott	 e	 Pascal,	 e,	 finalmente,	 filósofo	
no sentido mais pleno do termo. Foi professor durante a maior parte 
da	vida,	autor	de	cursos	de	oratória	e	retórica	para	políticos;	de	cursos	

1	Trecho	de	Balada	dos	Mortos	dos	Campos	de	Concentração	de	Vinícius	de	Moraes.
2	Declaração	Conjunta	de	Etchmiadzin,	em	27	de	Setembro	de	2001.	Disponível	em	<http://w2.
vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/2001/september/documents/hf_jp-ii_spe_20010927_
decl-jp-ii-karekin-ii.html>. Acesso em 13 mai. 2015.
3	É	importante	ressaltar	que	o	Brasil	não	reconhece	o	genocídio	armênio,	apesar	de	o	reconhe-
cerem:	os	estados	de	São	Paulo	(1989	e	2003),	do	Paraná	(2013)	e	do	Ceará	(2006),	e	as	cidades	
de	São	Paulo	(2007),	Campinas	(2011),	Osasco	(2013),	Fortaleza	(2005)	e	São	José	do	Rio	Preto	
(2006).
4	Disponível	em	<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa-fran-
cesco_20150412_omelia-fedeli-rito-armeno.html>. Acesso em 13 mai. 2015.

Ao	contrário	do	holocausto	da	II	Guerra	Mundial,	que	merecidamente	
deve ser reconhecido e tido como um evento que jamais deve se repetir, 
o	genocídio	armênio	chega,	em	ultima	análise,	a	ser	praticamente	ig-
norado. De fato, neste ano temos visto mais manifestações pelo mundo 
afora, talvez por causa da efeméride, mas, antes, muito pouco se via 
ou ouvia. É claro que isso não se pode dizer dos que lutam para que o 
martírio	dos	armênios	seja	reconhecido	e	lembrado.	Fica-nos,	então,	a	
estarrecedora pergunta: por que pouco se fala sobre esse episódio?
 Ao nos depararmos com a lista de Estados que reconhecem 
o	massacre,	vemos	que	apenas	23	países	reconhecem-no.	Ora,	eis	um	
exemplo claro da covardia de muitos Estados, muitos que se dizem de-
mocráticos, defensores dos direitos humanos... hipócritas! Dentre eles, 
nossa amada, idolatrada, salve, salve, República Federativa do Brasil3, 
cujos governos, dentre eles o atual, tentam se vender igualmente como 
baluartes da defesa dos direitos humanos. Devemos notar que há uma 
expressiva população armênia no Brasil, cerca de 100.000 membros, 
muitos descendentes de pessoas que vieram para estas terras para não 
perderem	a	vida	no	extermínio	que	lá	ocorria	e	ainda	assim	o	Governo	
Federal	não	reconhece	o	genocídio.	Será	que	um	número	gritante	de	
mortos como o que se apresenta não merece atenção pelos Estados? 
Ou será que eles se acovardam diante do negacionismo turco que se 
perpetua até hoje?
 Por falar na Turquia, vemos outro exemplo que não deve ser 
seguido. A República da Turquia, sucessora do Império Otomano, res-
ponsável pelo massacre, se nega, até hoje, a reconhecer que seu pre-
decessor	tenha	cometido	genocídio	contra	o	povo	armênio.	Ora,	se	a	
matança em massa de armênios, simplesmente por serem armênios e 
cristãos,	em	decorrência	de	um	projeto	oficial	do	governo,	o	pantur-
quismo,	não	 for	genocídio,	 o	que	 isso	 é	 então?	Ademais,	 o	governo	
lançou	mão	de	estratégias	no	extermínio,	as	quais	não	levariam	à	cul-
pa diretamente do governo e às quais podemos atribuir o silêncio do 
mundo até então. O governo turco alega que os mortos sucumbiram em 
virtude	de	inanição,	argumento	este	para	o	governo	afirmar	que	as	mor-
tes se deram em decorrência das circunstâncias advindas do cenário de 
guerra.	O	povo	armênio	 já	 sofreu	demais;	 trazer	as	vidas	perdidas	é	
impossível,	mas	o	mínimo	que	o	governo	turco	deve	fazer,	talvez	para	
lavar um pouco do sangue que lhe impregna as mãos, é reconhecer e 
confessar sua culpa no massacre.
	 Hoje,	 cabe-nos	 olhar	 o	 martírio	 desses	 1.500.000	 armênios	
mortos como um lamentável episódio que jamais deve ser esquecido e 
que	em	hipótese	alguma	se	deve	repetir.	Nas	palavras	do	papa	Francis-
co,	recordar	o	genocídio	armênio	é necessário, antes forçoso, porque, 
quando não subsiste a memória, quer dizer que o mal ainda mantém 
aberta a ferida; esconder ou negar o mal é como deixar que uma ferida 
continue a sangrar sem a tratar!4 

logo em seguida descambar para um entrave puramente ideológico e 
agressivo é lugar comum aqui na FDRP. Talvez porque o Direito ensine 
um pouco (ou bastante) sobre argumentos, talvez porque quem escolhe 
cursar	Direito	tenha	esse	lado	“brigão”	inflamado	dentro	de	si.	Ou	tal-
vez – e tenho sérios motivos para achar que essa é a razão determinante 
– porque debater ideologias sempre lembra uma deliciosa “conversa de 
bar”. 
 Acontece que a famosa conversa de bar, aqui no Direito, pare-
ce	ter	ares	científicos,	vejam	só:	ao	invés	do	famoso	“eu	acho”,	por	aqui	
são os “estudos apontam”. Ao invés de falarmos mais alto, mais agres-
sivamente, porque o álcool já está fazendo efeito, por aqui falamos 
mais alto e mais agressivamente porque já temos correndo em nossas 
veias o marxismo, o libertarismo, liberalismo ou qualquer teoria que 
justifique	um	ou	outro	lado	do	discurso	(e	elas	justificam	qualquer	dis-
curso!). Sentimo-nos empoderados, encorajados para discutir e argu-
mentar,	assim	como	um	bêbado	chato	sempre	faz	em	fim	de	noite,	com	
a diferença de que nosso álcool aqui é a nossa ideologia. “Achismos” 
por	todos	os	lados	e	no	final,	invariavelmente,	a	briga	é	sempre	a	mes-
ma coisa. Sempre infértil. Sempre entre direita e esquerda. E nenhum 
lado convence o outro de que seu argumento é melhor. Um discurso 
ideológico	 eficaz	 é	 tão	 provável	 de	 acontecer	 quanto	 convencer	 um	
torcedor	do	Palmeiras	de	que	o	Corinthians	é	melhor.	
 Acredito que muitos vão pensar (e me responder talvez) que a 
função da faculdade de direito justamente é essa, é abrir a mente para 
novas	ideias,	críticas	do	mundo,	empoderamento	político.	Não	discor-
do disso, de verdade. Mas, em primeiro lugar, paramos para pensar 
que, antes disso, temos que aprender Direito? Ótimo que queiramos 
nos	aprofundar	mais	em	assuntos	políticos.	Mas	essa	é	uma	segunda	
etapa	(se	fosse	a	primeira,	nosso	curso	deveria	ser	ciências	políticas).	
Antes, temos que nos aprofundar no Direito. Temos que ser bons ju-
ristas. Temos que pesquisar ou saber aplicar bem o Direito. O que vier 
depois é lucro. Em segundo lugar, abrir a mente para novas ideias não 
significa	dar	vazão	à	ideologia.	Trazer	novas	ideias	e	conhecimentos	é	
substancialmente diferente de debate ideológico. Argumentação ideo-
lógica não é igual à argumentação interdisciplinar. A primeira deve ser 
combatida;	a	segunda,	promovida.	
	 Somos	responsáveis	por	apenas	1%	das	publicações	importan-
tes do mundo mesmo nosso investimento em ciência sendo alto. Somos 
o	50º	pior	país	(dentro	de	53	países)	em	eficiência	de	recursos	destina-
dos	à	pesquisa	científica.	O	governo	brasileiro	investe	15	vezes	mais	
que	o	Chile	em	ciências	e	ainda	assim	conseguimos	ter	menos	publi-
cações	que	nosso	país	vizinho.	E	não	é	preciso	ir	longe.	Incrivelmente	
nosso sistema legal é um dos mais burocráticos e morosos do mundo. 
Há muito para avançar se encararmos de forma séria o direito. 
 Esses sim são problemas reais que deveriam ser encorajados 
na FDRP, pois em relação a eles podemos fazer diferença. Mas eles 
quase nunca aparecem. Ficam apagados detrás de uma legião de ativis-
tas de carteira de faculdade que monopolizam o discurso, falando mui-
to e fazendo pouco, exatamente como fazemos em nossas deliciosas 
conversas de bar. 

de	autoajuda,	inaugurando	o	tema	no	Brasil;	e	de	filosofia,	buscando,	
por	meio	de	correspondências,	 alcançar	o	maior	número	possível	de	
alunos.	Seu	envolvimento	universitário	 foi	mínimo,	do	qual	um	epi-
sódio deixa claro o porquê: convidado para debater o marxismo com 
Caio	Prado	Junior	(na	época,	já	uma	das	vacas	sagradas	da	esquerda)	
com	mediação	de	Luis	Carlos	Prestes	(na	época,	ainda	uma	das	vacas	
sagradas da esquerda) humilhou publicamente o adversário corrigindo 
completamente suas declarações iniciais para, logo em seguida, a partir 
da versão autêntica da teoria, refutar seu conteúdo parte por parte. 
 A obra de Mario até os 40 anos daria conta por si só de elevá-lo 
a importância dos maiores intelectuais da época, mas foi na construção 
de	 seu	 sistema	filosófico	metafísico	que	 sua	notabilidade	 torna	nada	
menos	que	criminoso	o	fato	do	filósofo	ter	sido	negligenciado	pela	aca-
demia da época -- assim como permanece até hoje. Mario percebeu no 
pitagorismo uma dimensão qualitativa dos 10 primeiros números (a 
década ou tétrada sagrada, equivalentes pela soma 1+2+3+4=10), cujo 
desdobramento é uma aplicação metodológica válida para qualquer 
questão	 filosófica:	método	 por	 ele	 chamado	 “decadialetica”.	 Prosse-
guiu investigando tais categorias lógicas e descobriu seu teor noético, 
ou	seja,	são	aplicáveis	não	somente	a	um	raciocínio	mas	a	toda	esfera	
da cognição humana. Avançou, em seguida, provando o caráter onto-
lógico	da	decadialetica,	estendendo	seu	efeito	a	todo	ser	possível.	Dos	
esquemas	de	possibilidade	universal	culminou	para	a	consolidação	fi-
nal	da	metafísica:	leis	ontológicas	que	imperam	sobre	todas	as	ordens	
de realidades. 
 Qualquer um que leia honestamente a obra de Mario percebe 
aí	um	gigante	da	intelectualidade	não	somente	brasileira,	ou	do	século	
XX, mas universal. Desta forma, a ausência de qualquer menção ao 
filósofo	nos	meios	acadêmicos	não	abala	minimamente	a	grandeza	de	
sua obra, mas destrói completamente toda a pretensão da Universidade 
de São Paulo, ou qualquer outra, de ser algo além daquilo que é: um 
sorvedouro de verbas estatais, as quais teriam melhor aproveitamento 
se	distribuídos	livremente	de	helicóptero	em	regiões	pobres	do	país.	O	
oblívio	de	Mario	Ferreira	dos	Santos	é	o	sinal	alarmante	do	amesqui-
nhamento da casta universitária. Foi a chance perdida do Brasil con-
quistar a real independência, a independência intelectual, levantando-
-se do cantinho servil e bajulador da cultura europeia e impondo-se 
como representante de intelecto próprio. Até quando teremos de vestir 
o apertado espartilho das últimas modas internacionais, esmagando 
nossa própria identidade sem que, com isso, inventemos logo de cor-
rer	pelados	ridiculamente	imitando	a	cultura	indígena?	Até	quando	até	
mesmo	a	crítica	de	nossa	subserviência	será	uma	crítica	europeia	tra-
vestida de uma simbólica condescendente, como são esses deprimentes 
engodos das “epistemologias do Sul”? Até quando o professor terá de 
se resumir ao dualismo entre progressismo europeu e liberalismo ame-
ricano, quando não optando descaramente por um deles e escondendo 
o outro sob a consciência imoral da libertinagem de cátedra?
 Mario Ferreira dos Santos, ou melhor, sua ausência, é o signo 
dessa tragédia. Tragédia espiritual e moral, as quais governos, protestos 
e greves não resolverão jamais. 
	 No	entanto,	como	é	da	etiqueta	universitária	finalizar	trabalhos	
propondo soluções absurdas e/ou ingênuas para problemas incomensu-
ravelmente maiores, seguirei também a audaciosa pusilanimidade das 
“propostas de intervenção”. Estado, fundação, autarquia ou docente 
nenhuns	 vão	 nos	 resgatar	 intelectualmente,	 não	 importa	 a	 infinitude	
de	bolsas,	prêmios	e	sorrisos	benevolentes	que	ofereçam.	Cabe	ao	es-
forço individual, sincero e desinteressado reconquistar a alta cultura 
brasileira;	reconquistar	o	país	que	forjou	Machado	de	Assis	e	Manuel	
Bandeira;	 reconquistar	 o	 ambiente	 onde	Pontes	 de	Miranda	 corrigiu	
Albert	Einstein;	reconquistar	a	universidade	em	seu	sentido	primevo	de	
espaço	de	contemplação	da	sabedoria;	 reconquistar,	finalmente,	após	
décadas de imperdoável esquecimento, o papel e o destaque que mere-
ce a obra de Mario Ferreira dos Santos.
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MARIO FERREIRA DOS SANTOS E O FRACASSO 
ACADÊMICO BRASILEIRO

Kaleo Dornaika Guaraty
Turma VI 

	 Até	quando	a	obra	do	maior	filósofo	brasileiro	permanecerá	es-
quecida -- se é que um dia foi conhecida -- pelo establishment univer-
sitário?	Não	é	menos	grave	do	que	a	corrupção	política	ou	o	arrefeci-
mento econômico, o fato da alta cultura brasileira ter sido praticamente 
extinta	de	30	anos	para	cá;	motivo	pelo	qual	Mario	Ferreira	dos	Santos	
é	um	nome	desconhecido	entre	a	suposta	elite	intelectual.	Nascido	em	
Tietê, estado de São Paulo, no ano de 1907, Mario Ferreira Dias dos 
Santos foi advogado, jornalista, diretor de cinema, editor, tradutor de 
nomes	 como	Nietzsche,	Duns	 Scott	 e	 Pascal,	 e,	 finalmente,	 filósofo	
no sentido mais pleno do termo. Foi professor durante a maior parte 
da	vida,	autor	de	cursos	de	oratória	e	retórica	para	políticos;	de	cursos	

logo em seguida descambar para um entrave puramente ideológico e 
agressivo é lugar comum aqui na FDRP. Talvez porque o Direito ensine 
um pouco (ou bastante) sobre argumentos, talvez porque quem escolhe 
cursar	Direito	tenha	esse	lado	“brigão”	inflamado	dentro	de	si.	Ou	tal-
vez – e tenho sérios motivos para achar que essa é a razão determinante 
– porque debater ideologias sempre lembra uma deliciosa “conversa de 
bar”. 
 Acontece que a famosa conversa de bar, aqui no Direito, pare-
ce	ter	ares	científicos,	vejam	só:	ao	invés	do	famoso	“eu	acho”,	por	aqui	
são os “estudos apontam”. Ao invés de falarmos mais alto, mais agres-
sivamente, porque o álcool já está fazendo efeito, por aqui falamos 
mais alto e mais agressivamente porque já temos correndo em nossas 
veias o marxismo, o libertarismo, liberalismo ou qualquer teoria que 
justifique	um	ou	outro	lado	do	discurso	(e	elas	justificam	qualquer	dis-
curso!). Sentimo-nos empoderados, encorajados para discutir e argu-
mentar,	assim	como	um	bêbado	chato	sempre	faz	em	fim	de	noite,	com	
a diferença de que nosso álcool aqui é a nossa ideologia. “Achismos” 
por	todos	os	lados	e	no	final,	invariavelmente,	a	briga	é	sempre	a	mes-
ma coisa. Sempre infértil. Sempre entre direita e esquerda. E nenhum 
lado convence o outro de que seu argumento é melhor. Um discurso 
ideológico	 eficaz	 é	 tão	 provável	 de	 acontecer	 quanto	 convencer	 um	
torcedor	do	Palmeiras	de	que	o	Corinthians	é	melhor.	
 Acredito que muitos vão pensar (e me responder talvez) que a 
função da faculdade de direito justamente é essa, é abrir a mente para 
novas	ideias,	críticas	do	mundo,	empoderamento	político.	Não	discor-
do disso, de verdade. Mas, em primeiro lugar, paramos para pensar 
que, antes disso, temos que aprender Direito? Ótimo que queiramos 
nos	aprofundar	mais	em	assuntos	políticos.	Mas	essa	é	uma	segunda	
etapa	(se	fosse	a	primeira,	nosso	curso	deveria	ser	ciências	políticas).	
Antes, temos que nos aprofundar no Direito. Temos que ser bons ju-
ristas. Temos que pesquisar ou saber aplicar bem o Direito. O que vier 
depois é lucro. Em segundo lugar, abrir a mente para novas ideias não 
significa	dar	vazão	à	ideologia.	Trazer	novas	ideias	e	conhecimentos	é	
substancialmente diferente de debate ideológico. Argumentação ideo-
lógica não é igual à argumentação interdisciplinar. A primeira deve ser 
combatida;	a	segunda,	promovida.	
	 Somos	responsáveis	por	apenas	1%	das	publicações	importan-
tes do mundo mesmo nosso investimento em ciência sendo alto. Somos 
o	50º	pior	país	(dentro	de	53	países)	em	eficiência	de	recursos	destina-
dos	à	pesquisa	científica.	O	governo	brasileiro	investe	15	vezes	mais	
que	o	Chile	em	ciências	e	ainda	assim	conseguimos	ter	menos	publi-
cações	que	nosso	país	vizinho.	E	não	é	preciso	ir	longe.	Incrivelmente	
nosso sistema legal é um dos mais burocráticos e morosos do mundo. 
Há muito para avançar se encararmos de forma séria o direito. 
 Esses sim são problemas reais que deveriam ser encorajados 
na FDRP, pois em relação a eles podemos fazer diferença. Mas eles 
quase nunca aparecem. Ficam apagados detrás de uma legião de ativis-
tas de carteira de faculdade que monopolizam o discurso, falando mui-
to e fazendo pouco, exatamente como fazemos em nossas deliciosas 
conversas de bar. 

de	autoajuda,	inaugurando	o	tema	no	Brasil;	e	de	filosofia,	buscando,	
por	meio	de	correspondências,	 alcançar	o	maior	número	possível	de	
alunos.	Seu	envolvimento	universitário	 foi	mínimo,	do	qual	um	epi-
sódio deixa claro o porquê: convidado para debater o marxismo com 
Caio	Prado	Junior	(na	época,	já	uma	das	vacas	sagradas	da	esquerda)	
com	mediação	de	Luis	Carlos	Prestes	(na	época,	ainda	uma	das	vacas	
sagradas da esquerda) humilhou publicamente o adversário corrigindo 
completamente suas declarações iniciais para, logo em seguida, a partir 
da versão autêntica da teoria, refutar seu conteúdo parte por parte. 
 A obra de Mario até os 40 anos daria conta por si só de elevá-lo 
a importância dos maiores intelectuais da época, mas foi na construção 
de	 seu	 sistema	filosófico	metafísico	que	 sua	notabilidade	 torna	nada	
menos	que	criminoso	o	fato	do	filósofo	ter	sido	negligenciado	pela	aca-
demia da época -- assim como permanece até hoje. Mario percebeu no 
pitagorismo uma dimensão qualitativa dos 10 primeiros números (a 
década ou tétrada sagrada, equivalentes pela soma 1+2+3+4=10), cujo 
desdobramento é uma aplicação metodológica válida para qualquer 
questão	 filosófica:	método	 por	 ele	 chamado	 “decadialetica”.	 Prosse-
guiu investigando tais categorias lógicas e descobriu seu teor noético, 
ou	seja,	são	aplicáveis	não	somente	a	um	raciocínio	mas	a	toda	esfera	
da cognição humana. Avançou, em seguida, provando o caráter onto-
lógico	da	decadialetica,	estendendo	seu	efeito	a	todo	ser	possível.	Dos	
esquemas	de	possibilidade	universal	culminou	para	a	consolidação	fi-
nal	da	metafísica:	leis	ontológicas	que	imperam	sobre	todas	as	ordens	
de realidades. 
 Qualquer um que leia honestamente a obra de Mario percebe 
aí	um	gigante	da	intelectualidade	não	somente	brasileira,	ou	do	século	
XX, mas universal. Desta forma, a ausência de qualquer menção ao 
filósofo	nos	meios	acadêmicos	não	abala	minimamente	a	grandeza	de	
sua obra, mas destrói completamente toda a pretensão da Universidade 
de São Paulo, ou qualquer outra, de ser algo além daquilo que é: um 
sorvedouro de verbas estatais, as quais teriam melhor aproveitamento 
se	distribuídos	livremente	de	helicóptero	em	regiões	pobres	do	país.	O	
oblívio	de	Mario	Ferreira	dos	Santos	é	o	sinal	alarmante	do	amesqui-
nhamento da casta universitária. Foi a chance perdida do Brasil con-
quistar a real independência, a independência intelectual, levantando-
-se do cantinho servil e bajulador da cultura europeia e impondo-se 
como representante de intelecto próprio. Até quando teremos de vestir 
o apertado espartilho das últimas modas internacionais, esmagando 
nossa própria identidade sem que, com isso, inventemos logo de cor-
rer	pelados	ridiculamente	imitando	a	cultura	indígena?	Até	quando	até	
mesmo	a	crítica	de	nossa	subserviência	será	uma	crítica	europeia	tra-
vestida de uma simbólica condescendente, como são esses deprimentes 
engodos das “epistemologias do Sul”? Até quando o professor terá de 
se resumir ao dualismo entre progressismo europeu e liberalismo ame-
ricano, quando não optando descaramente por um deles e escondendo 
o outro sob a consciência imoral da libertinagem de cátedra?
 Mario Ferreira dos Santos, ou melhor, sua ausência, é o signo 
dessa tragédia. Tragédia espiritual e moral, as quais governos, protestos 
e greves não resolverão jamais. 
	 No	entanto,	como	é	da	etiqueta	universitária	finalizar	trabalhos	
propondo soluções absurdas e/ou ingênuas para problemas incomensu-
ravelmente maiores, seguirei também a audaciosa pusilanimidade das 
“propostas de intervenção”. Estado, fundação, autarquia ou docente 
nenhuns	 vão	 nos	 resgatar	 intelectualmente,	 não	 importa	 a	 infinitude	
de	bolsas,	prêmios	e	sorrisos	benevolentes	que	ofereçam.	Cabe	ao	es-
forço individual, sincero e desinteressado reconquistar a alta cultura 
brasileira;	reconquistar	o	país	que	forjou	Machado	de	Assis	e	Manuel	
Bandeira;	 reconquistar	 o	 ambiente	 onde	Pontes	 de	Miranda	 corrigiu	
Albert	Einstein;	reconquistar	a	universidade	em	seu	sentido	primevo	de	
espaço	de	contemplação	da	sabedoria;	 reconquistar,	finalmente,	após	
décadas de imperdoável esquecimento, o papel e o destaque que mere-
ce a obra de Mario Ferreira dos Santos.

BOLO DE FELICIDADE

Luísa Boesso de Lucena Moreira
Turma VII 

 A receita para ser triste é muito simples e fácil de fazer. Basta 
uma boa capacidade de criar problemas e uma pitada desapontamento. 
Sim!	Apenas	uma	pitada!	Nada	de	xícara	de	chá.	Só	será	preciso	acres-
centar	desapontamento	caso	você	não	tenha	suficiente	capacidade	de	
criar problemas. Misture os dois ingredientes por cerca de 5 segundos 
em seu cérebro e voilà! 
				 Como	 pode	 ver,	 caro	 leitor,	 nós,	 seres	 humanos,	 temos	 um	
grande	potencial	para	sermos	tristes.	Afinal,	conseguimos	doses	diárias	
desses ingredientes. Ser triste é muito fácil! A questão é: você acha que 
vale a pena?
         Aposto que não. Você, como todos os outros, não quer nada 
mais original do que ser feliz. Ah... a felicidade. Quanta procura! Já 
foi	até	tema	de	filme:	“À	procura	da	felicidade”.	Nele,	o	pobre	Chris	
Gardner	teve	de	seguir	uma	série	de	etapas	para	encontrar	os	inúmeros	
ingredientes da lista e o tempo no forno foi muito demorado. Que re-
ceita	difícil.
									 O	bolo	de	felicidade,	em	geral,	tem	mesmo	uma	receita	difícil	
de	seguir	e,	quando	finalmente	você	consegue	executá-la,	acho	que	a	
fome é tanta que ele acaba rapidinho. É um “fenômeno episódico”, 
como	diria	Freud.	Mas	o	foco	aqui	não	é	mensurar	as	dificuldades,	ou	
exaltar as barreiras. É dizer que elas podem – e devem – ser transpos-
tas, principalmente, em um momento de tristeza.
         Antes de mais nada, “os problemas estão na cabeça de quem 
os criou”. Desconheço o autor dessa frase. Mas sim, se você está triste, 
caro leitor, tenho o dever de lhe dizer que a culpa é toda sua e não do 
mundo	ao	seu	redor.	Pasme:	você	não	é	a	vítima,	é	o	autor!	Os	desapon-
tamentos vêm, mas é você quem tem a capacidade de criar problemas 
e de sofrer com eles.
         Um grande defeito que vejo em muitos – e confesso não ter 
paciência com esse tipo de coisa – é o vitimismo. A essas pessoas, atri-
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Permita-me a apresentação: o meu nome é destino.

	 	 	 	 ―

 Acorda as seis, saltando do sofá-cama que ele próprio arranjara 
em uma loja de móveis usados, na cidade onde se localiza aquela casa 
de praia. Vai ao banheiro, com os pés em contato com o chão, para 
lavar o rosto. Enche as mãos de água e as põe em contato com ele. 
Inclina-se. Realmente acordado. Olha-se no espelho, conferindo cada 
pelo que nascera em seu rosto desde a puberdade. Solta um sorriso de 
contentamento.	Não	tem	mais	do	que	20	anos.	Volta	à	sala,	onde	dor-
miu	sozinho,	por	ser	filho	único,	e	arrasta,	por	debaixo	do	sofá-cama	
improvisado, a sua mala. Pega a sunga e um short. Vai correr na areia 
para ver o sol nascer. Adora, desde quando era moleque, esse fenômeno 
da natureza. Troca-se, deixando o outro short, com o qual dormira, em 
cima	do	móvel	arranjado.	Fecha	a	porta	do	quarto	dos	seus	pais,	afim	
de	não	acordá-los;	a	do	apartamento,	a	que	dá	acesso	à	escadaria;	a	do	

	 Num	ardente	dia,	escaldante,	realmente	merecedor	de	um	re-
frigério, tanto o dia quanto os homens que nele caminham, clamam por 
uma imersão ainda que pequena, ainda que numa profunda e longa ca-
cimba, como aquela que há plantada no epicentro do quintal sem cerca 
do velho Quissongo. Daquela velha cacimba, Quissongo há muito tem-
po era dono, como era dono das barbas envelhecidas que lhe circulam 
pelo dorso do cansado semblante.
 O velho Quissongo agachou-se à entrada da cacimba, em se-
guida foi puxando, vez sem conta, o balde, igualmente envelhecido, 
que	trazia	pequenas	porções	de	água.	Não	há	água	potável	nem	canali-
zada em Angola, não obstante, os longos rios caudalosos e abundantes 
que lhe atravessam as entranhas. Então, Angola é como um peixe que 
morre de sede dentro da água. Os banhos são feitos pelas mãos daquele 
que banha, salvo alguns lugares que as mãos de uns lavam os corpos 
de outros, e vice-versa, que, em forma de colcha, vão colhendo peque-
nas	porções	de	água,	 jogando-as	ao	corpo,	purificando-o	de	 todas	as	
contaminações,	apodrecimentos	e	impurezas	políticas	que	só	a	pobreza	
inventa e reinventa. 
 Passado algum instante, o velho já tinha a bacia cheia da água 
necessária para mergulhar o corpo e alma envelhecidos, isentando-os 
de	toda	a	lama	que	o	tempo	e	suas	curvas	e	dramas	trazem.	Na	medida	
que	a	água	caminhava	até	o	velho	corpo	e	daí	se	esbarrava	no	chão,	
formava-se uma canção que quebrava o silêncio e a velhice, que estão 
tão presentes pelos meandros do casebre onde Quissongo jaz. 
 A canção que emana da boca da água prolonga os banhos, pois 
o velho se encanta com a água a cantar quando cai, invadindo-lhe a in-
timidade dos ouvidos. Estes são pequenos demais quando comparados 
a cara que tem o homem, as imensas barbas brancas engolem os olhos, 
igualmente	pequeníssimos,	e	as	orelhas.
	 Uma	vez	limpo	o	corpo	e	o	espírito,	o	velho	Quissongo	enfiou,	
lenta	e	pausadamente,	primeiro	a	perna	direita,	no	fato	olímpico	que	
lhe	aguardava	sentado	sobre	um	sofá	corroído	com	a	velhice,	já	velho	
demais para conhecer novamente o refrigério da água ou tão somente, 
de um pano embebido na água, para lhe combater as impurezas que 
vinham em velocidade da estrada de terra batida da rua ao lado, e ali se 
acomodavam como se visitas fossem, esperando que o velho, enquanto 

e, apoiando-se aos poucos, sobe. Sobe escorregando, aos poucos, no 
lodo, até o ponto mais alto da pedra. Faz isso em quinze minutos. Seus 
ossos não aguentam mais, mas ele sobe. Fica em pé, mesmo que suas 
pernas	 tremam.	Consegue	 enxergar	 praticamente	 toda	 a	 extensão	do	
mar.	 Só	 não	 sabia	 (e	 isto	 provavelmente	 nunca	 saberia)	 onde	ficava	
o	seu	fim.	Em	cima	da	pedra,	visualizou	todo	o	caminho	feito.	Todo	
o	 caminho	percorrido	 pelos	 seus	 pés,	 agora	 enrugados.	Com	a	 água	
batendo nestes, com o sol nascendo aos poucos diante de si. Vira a vida 
completa	em	um		simples	ato	metafórico.	Correr.	Colocar	o	corpo	em	
movimento. Sentiu vontade de chorar. E fez. Porém, quando foi limpar 
a única lágrima que seus olhos, tão enrugados, conseguiram expulsar, 
cambaleou e, por não possuir lugar onde (e nem forças para) se apoiar, 
foi de encontro ao mar.

	 	 	 	 ―

Permita-me	que	eu	apresente	esta	grande	e	belíssima	metáfora	da	vida:	
o seu nome era destino.

prédio.	Está	na	rua,	a	meio	quarteirão	da	praia.	Caminha,	esticando	os	
braços	e	pernas	a	fim	de	se	alongar.	Ameaça	bocejar,	mas	é	interrompi-
do, por que já pisara na areia gelada. Levanta os braços mais uma vez, 
a	fim	de	fazer	o	sangue	correr	mais	rápido	por	entre	o	seu	corpo.	Co-
meça a caminhar vagarosamente, com o céu se preparando para gerar 
o	sol.	Caminha	perto	das	ondas,	um	pouco	mais	rápido,	para	senti-las	
em seus pés. Água mais quente que a areia, em um balanço harmonio-
so e fantástico que só a natureza é capaz de fornecer. Adora estar lá, 
em contato com o meio ambiente. Apressa o passo, por que sente que 
seu corpo está começando a esquentar. O metabolismo começando a 
acelerar. Anda a passos mais largos. O céu se desenhando. Passos mais 
longos. A água do mar batendo em seus pés. Areia gelada, água quen-
te,	corpo	semi-quente.	Não	trouxera	relógio.	O	que	era	o	tempo	nesse	
momento? Respira fundo, inspirando e expirando. O sol ameaça rasgar 
o céu. Inspira e, ao expirar, começa a correr. A praia está vazia e ele 
começa a correr devagar, ainda sentindo as ondas penetrarem na sua 
pele	impermeável.	Começa	a	crescer,	dando	não	mais	os	passos	largos	
do	início.	Agora	as	pernas	falam	por	si,	gerando	um	movimento	cada	
vez mais rápido. Pernas marcadas pela puberdade, que ocorrera já há 
anos.	Corre	na	areia	e	a	praia	lhe	faz	companhia.	Não	há	se	quer	uma	
gaivota para compor a canção. Sozinho no ambiente, começa a suar e 
o	sol	já	ameaça	sair.	Tons	alaranjados	surgem	no	céu.	Não	há	neblina	
impossibilitando	a	visão.	Nem	gaivotas	e	nem	qualquer	outro	tipo	de	
animal. Só há um ser humano. Ele corre na esperança de alcançar a pe-
dra mais alta daquele lugar, a dois mil e trezentos metros da origem. Já 
percorrera	mil	e	trezentos.	O	sol	finalmente	sai	e	as	ondas,	desde	então,	
continuam a fazer o seu movimento periódico. Ele corre mais rápido, 
em	consonância	com	o	seu	metabolismo	e	a	sua	excreção	sudorípara.	
Percorre mil e quinhentos, mil e seiscentos, mil e setecentos, oitocen-
tos, novecentos... Percorre uma vida toda, marcada pelas metáforas que 
procuram sintetizar todo o fulgor de tornar-se adulto. Percorre dois mil 
metros,	marcados,	finalmente,	pelo	cansaço.	Para	um	pouco,	abaixando	
a cabeça e “tomando ar”. Pergunta a si mesmo se ainda tem fôlego e 
se vale a pena estar ali. A resposta não vem imediata. Dois mil me-
tros percorridos. Praticamente uma vida inteira de esforços e trabalhos. 
Uma vida sendo recém-nascido, criança, adolescente, adulto... e agora 
se encontra naquela situação. Pergunta-se novamente, elaborando-se 
uma	retrorreflexão.	A	resposta,	de	novo,	não	vem	imediata.	Pensa	em	
desistir, mas ainda não está no seu objetivo. E procura criar forças. As 
ondas batem nos seus pés, já enrugados pela diferença osmótica. Já 
enrugados pelo trabalho feito até aqui. Mas não está no seu objetivo. 
Então respira. Respira fundo e olha para o céu. Sol amarelo, irradiando, 
provocando-o	a	continuar.	Não	se	é	possível	morrer	agora.	Entregar-
-se	a	mesmice.	Viver	uma	vida	toda	e	morrer	na	mesmice?	Concentra-
-se. Sente o seu corpo pesado, pedindo por descanso. Mas não desiste. 
Respira	mais	uma	vez;	 inspira	 e,	na	 expiração,	volta	 a	 correr.	Corre	
mais vagarosamente, por que, agora, o seu objetivo não é ser rápido. É 
ser	eficiente.	É	durar,	durar	enquanto	tiver	força	de	vontade.	Enquanto	
houver vida. Percorre dois mil e cem, dois mil e duzentos metros com 
a água batendo nos pés. As ondas e seus movimentos constantes de ir 
e vir. Ir e vir. Percorre os dois mil e trezentos metros até a pedra mais 
alta	da	praia.	O	seu	objetivo.	Com	as	ondas,	tal	qual	as	pessoas,	indo	
e	vindo	à	sua	vida.	Consegue	chegar.	Falta-lhe	subir.	Tosse	duas	ve-
zes,	com	o	cansaço	já	nas	costas.	As	dores	em	suas	costas.	Cria	forças	

buo carinhosamente o nome de “pessoas dodóis”. O tempo todo elas 
têm	um	“dodói”	para	cuidar.	Colocam	a	culpa	de	sua	própria	tristeza	
e de seus próprios erros nos outros, não são capazes de perceber que, 
antes de mais nada, se alguém as machuca, ou se algo ruim ocorre, elas 
permitiram de alguma forma que isso acontecesse.
									 Longe	de	mim,	 leitor,	dizer	que	nunca	devemos	ficar	 tristes.	
Ficar triste faz parte do amadurecimento e desenvolvimento de cada 
um como ser humano. Faz parte até mesmo da própria felicidade. A 
questão	é	que	tudo	tem	sua	devida	gravidade	–	afinal,	é	extremamente	
necessário	 diferenciar	 as	 xícaras	 das	 pitadas	 de	 desapontamento	 –	 e	
também tem sua hora de ir embora, de passar. Felicidade passa. Amor 
passa.	Luto	passa.	Tristeza	passa.	Uva	passa.	E	assim	deve	 ser.	Nós	
é que determinamos o que deve ser problema, o que deve ser um de-
sapontamento, o que nos deixará decepcionados e, se necessário, em 
quanto tempo a tristeza irá embora. 
Gosto	de	tratar	os	problemas	tais	como	são:	passageiros	e	solucioná-
veis.	Sendo	as	soluções	as	mais	variadas	possíveis,	 inclusive	aceitar.	
Por	que	não?	Como	disse	Quincas	Borba	a	Brás	Cubas:	“Trata	de	sa-
borear	a	vida;	e	fica	sabendo	que	a	pior	filosofia	é	do	choramingas,	que	
se	deita	à	margem	do	rio	para	o	fim	de	lastimar	o	curso	incessante	das	
águas.	O	ofício	delas	é	não	parar	nunca;	acomoda-te	com	a	lei	e	trata	
de aproveitá-la”
Enfim,	constato	que	vivemos	em	um	mundo	onde	a	cada	nascer	do	sol	
temos	uma	jornada	cheia	de	possíveis	decepções	pela	frente.	Acredito,	
no entanto, que desapontamentos apenas o são quando permitimos. In-
sisto no fato de que ser triste é muito fácil. A receita está praticamente 
pronta. Mas não seja choramingas, querido leitor. Por que não optar 
por	desafios?	Por	caminhos	que	não	são	os	mais	fáceis?	Que	não	só	são	
árduos,	mas	também	arriscados?	Por	ingredientes	difíceis	de	conseguir	
e	por	 longas	esperas	na	 frente	do	 forno?	O	bolo,	no	final,	 será	mais	
saboroso. Prometo. 
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UM HOMEM COM DIGNIDADE DE RATOZINHO
Fernando Kapoco

Turma VI

	 Num	ardente	dia,	escaldante,	realmente	merecedor	de	um	re-
frigério, tanto o dia quanto os homens que nele caminham, clamam por 
uma imersão ainda que pequena, ainda que numa profunda e longa ca-
cimba, como aquela que há plantada no epicentro do quintal sem cerca 
do velho Quissongo. Daquela velha cacimba, Quissongo há muito tem-
po era dono, como era dono das barbas envelhecidas que lhe circulam 
pelo dorso do cansado semblante.
 O velho Quissongo agachou-se à entrada da cacimba, em se-
guida foi puxando, vez sem conta, o balde, igualmente envelhecido, 
que	trazia	pequenas	porções	de	água.	Não	há	água	potável	nem	canali-
zada em Angola, não obstante, os longos rios caudalosos e abundantes 
que lhe atravessam as entranhas. Então, Angola é como um peixe que 
morre de sede dentro da água. Os banhos são feitos pelas mãos daquele 
que banha, salvo alguns lugares que as mãos de uns lavam os corpos 
de outros, e vice-versa, que, em forma de colcha, vão colhendo peque-
nas	porções	de	água,	 jogando-as	ao	corpo,	purificando-o	de	 todas	as	
contaminações,	apodrecimentos	e	impurezas	políticas	que	só	a	pobreza	
inventa e reinventa. 
 Passado algum instante, o velho já tinha a bacia cheia da água 
necessária para mergulhar o corpo e alma envelhecidos, isentando-os 
de	toda	a	lama	que	o	tempo	e	suas	curvas	e	dramas	trazem.	Na	medida	
que	a	água	caminhava	até	o	velho	corpo	e	daí	se	esbarrava	no	chão,	
formava-se uma canção que quebrava o silêncio e a velhice, que estão 
tão presentes pelos meandros do casebre onde Quissongo jaz. 
 A canção que emana da boca da água prolonga os banhos, pois 
o velho se encanta com a água a cantar quando cai, invadindo-lhe a in-
timidade dos ouvidos. Estes são pequenos demais quando comparados 
a cara que tem o homem, as imensas barbas brancas engolem os olhos, 
igualmente	pequeníssimos,	e	as	orelhas.
	 Uma	vez	limpo	o	corpo	e	o	espírito,	o	velho	Quissongo	enfiou,	
lenta	e	pausadamente,	primeiro	a	perna	direita,	no	fato	olímpico	que	
lhe	aguardava	sentado	sobre	um	sofá	corroído	com	a	velhice,	já	velho	
demais para conhecer novamente o refrigério da água ou tão somente, 
de um pano embebido na água, para lhe combater as impurezas que 
vinham em velocidade da estrada de terra batida da rua ao lado, e ali se 
acomodavam como se visitas fossem, esperando que o velho, enquanto 

e, apoiando-se aos poucos, sobe. Sobe escorregando, aos poucos, no 
lodo, até o ponto mais alto da pedra. Faz isso em quinze minutos. Seus 
ossos não aguentam mais, mas ele sobe. Fica em pé, mesmo que suas 
pernas	 tremam.	Consegue	 enxergar	 praticamente	 toda	 a	 extensão	do	
mar.	 Só	 não	 sabia	 (e	 isto	 provavelmente	 nunca	 saberia)	 onde	ficava	
o	seu	fim.	Em	cima	da	pedra,	visualizou	todo	o	caminho	feito.	Todo	
o	 caminho	percorrido	 pelos	 seus	 pés,	 agora	 enrugados.	Com	a	 água	
batendo nestes, com o sol nascendo aos poucos diante de si. Vira a vida 
completa	em	um		simples	ato	metafórico.	Correr.	Colocar	o	corpo	em	
movimento. Sentiu vontade de chorar. E fez. Porém, quando foi limpar 
a única lágrima que seus olhos, tão enrugados, conseguiram expulsar, 
cambaleou e, por não possuir lugar onde (e nem forças para) se apoiar, 
foi de encontro ao mar.

	 	 	 	 ―

Permita-me	que	eu	apresente	esta	grande	e	belíssima	metáfora	da	vida:	
o seu nome era destino.

prédio.	Está	na	rua,	a	meio	quarteirão	da	praia.	Caminha,	esticando	os	
braços	e	pernas	a	fim	de	se	alongar.	Ameaça	bocejar,	mas	é	interrompi-
do, por que já pisara na areia gelada. Levanta os braços mais uma vez, 
a	fim	de	fazer	o	sangue	correr	mais	rápido	por	entre	o	seu	corpo.	Co-
meça a caminhar vagarosamente, com o céu se preparando para gerar 
o	sol.	Caminha	perto	das	ondas,	um	pouco	mais	rápido,	para	senti-las	
em seus pés. Água mais quente que a areia, em um balanço harmonio-
so e fantástico que só a natureza é capaz de fornecer. Adora estar lá, 
em contato com o meio ambiente. Apressa o passo, por que sente que 
seu corpo está começando a esquentar. O metabolismo começando a 
acelerar. Anda a passos mais largos. O céu se desenhando. Passos mais 
longos. A água do mar batendo em seus pés. Areia gelada, água quen-
te,	corpo	semi-quente.	Não	trouxera	relógio.	O	que	era	o	tempo	nesse	
momento? Respira fundo, inspirando e expirando. O sol ameaça rasgar 
o céu. Inspira e, ao expirar, começa a correr. A praia está vazia e ele 
começa a correr devagar, ainda sentindo as ondas penetrarem na sua 
pele	impermeável.	Começa	a	crescer,	dando	não	mais	os	passos	largos	
do	início.	Agora	as	pernas	falam	por	si,	gerando	um	movimento	cada	
vez mais rápido. Pernas marcadas pela puberdade, que ocorrera já há 
anos.	Corre	na	areia	e	a	praia	lhe	faz	companhia.	Não	há	se	quer	uma	
gaivota para compor a canção. Sozinho no ambiente, começa a suar e 
o	sol	já	ameaça	sair.	Tons	alaranjados	surgem	no	céu.	Não	há	neblina	
impossibilitando	a	visão.	Nem	gaivotas	e	nem	qualquer	outro	tipo	de	
animal. Só há um ser humano. Ele corre na esperança de alcançar a pe-
dra mais alta daquele lugar, a dois mil e trezentos metros da origem. Já 
percorrera	mil	e	trezentos.	O	sol	finalmente	sai	e	as	ondas,	desde	então,	
continuam a fazer o seu movimento periódico. Ele corre mais rápido, 
em	consonância	com	o	seu	metabolismo	e	a	sua	excreção	sudorípara.	
Percorre mil e quinhentos, mil e seiscentos, mil e setecentos, oitocen-
tos, novecentos... Percorre uma vida toda, marcada pelas metáforas que 
procuram sintetizar todo o fulgor de tornar-se adulto. Percorre dois mil 
metros,	marcados,	finalmente,	pelo	cansaço.	Para	um	pouco,	abaixando	
a cabeça e “tomando ar”. Pergunta a si mesmo se ainda tem fôlego e 
se vale a pena estar ali. A resposta não vem imediata. Dois mil me-
tros percorridos. Praticamente uma vida inteira de esforços e trabalhos. 
Uma vida sendo recém-nascido, criança, adolescente, adulto... e agora 
se encontra naquela situação. Pergunta-se novamente, elaborando-se 
uma	retrorreflexão.	A	resposta,	de	novo,	não	vem	imediata.	Pensa	em	
desistir, mas ainda não está no seu objetivo. E procura criar forças. As 
ondas batem nos seus pés, já enrugados pela diferença osmótica. Já 
enrugados pelo trabalho feito até aqui. Mas não está no seu objetivo. 
Então respira. Respira fundo e olha para o céu. Sol amarelo, irradiando, 
provocando-o	a	continuar.	Não	se	é	possível	morrer	agora.	Entregar-
-se	a	mesmice.	Viver	uma	vida	toda	e	morrer	na	mesmice?	Concentra-
-se. Sente o seu corpo pesado, pedindo por descanso. Mas não desiste. 
Respira	mais	uma	vez;	 inspira	 e,	na	 expiração,	volta	 a	 correr.	Corre	
mais vagarosamente, por que, agora, o seu objetivo não é ser rápido. É 
ser	eficiente.	É	durar,	durar	enquanto	tiver	força	de	vontade.	Enquanto	
houver vida. Percorre dois mil e cem, dois mil e duzentos metros com 
a água batendo nos pés. As ondas e seus movimentos constantes de ir 
e vir. Ir e vir. Percorre os dois mil e trezentos metros até a pedra mais 
alta	da	praia.	O	seu	objetivo.	Com	as	ondas,	tal	qual	as	pessoas,	indo	
e	vindo	à	sua	vida.	Consegue	chegar.	Falta-lhe	subir.	Tosse	duas	ve-
zes,	com	o	cansaço	já	nas	costas.	As	dores	em	suas	costas.	Cria	forças	

anfitrião,	lhes	sirva	o	almoço.	Depois,	enfiou	a	outra	perna,	a	esquerda,	
e	quase	caíra	por	lhe	faltar	o	equilíbrio	de	corpo	jovem.	A	velhice	cabia	
em tudo: no corpo do homem e no corpo da casa e de seus móveis.  
 A muito custo o homem estava pronto para sair, porém, quan-
do ia a sair andando, movimentos bruscos podiam ser vislumbrados e 
sentidos	pelo	velho	a	partir	de	sua	mais	íntima	intimidade.
 - Que será? - questionou-se o velho, tão perplexo e inocente - 
talvez não seja nada grave ou merecedor de alguma importância.
	 Não	sabia	ele	de	que	se	tratava,	jamais	poderia	imaginar	o	que	
lhe tinha abraçado a intimidade sem a sua permissão. Fosse o que fos-
se, de uma coisa o velho tinha certeza: aqueles bruscos movimentos 
não vinham sendo feitos por ele ou por quaisquer membros ou partes 
de seu corpo, a não ser que não tivesse controle sobre uma parte de seu 
corpo, e desconhecesse tal fato ou a velha memória agora em nada o 
ajudasse. 
 O velho insistiu em sair mesmo assim, e quando já se encon-
trava	na	Rua	do	Comércio,	rua	que	ficava	há	duzentos	metros	de	sua	
casa, não mais conteve os tumultos fantasmagóricos que se fabricavam 
debaixo	das	calças,	no	mais	íntimo	do	seu	ser-se	homem.	De	supetão,	
abaixou	o	fato	olímpico	e	lhe	saiu	de	dentro	das	calças	um	ratozinho.	
Foi então que percebeu que teve a cabeça do pénis completamente ru-
ída	e	toda	a	sua	dignidade	masculina	estava	à	mostra,	despidamente,	
como mais um produto que se vende na rua do comércio.
 A multidão de vendedores e fregueses não tardou a rodar o ve-
lho Quissongo. Este caiu em si, com as mãos a cobrirem a intimidade, 
que até então estava tão somente coberta da indignação do velho e da 
multidão que o abraçava com os olhos atentos. O velho fechou os olhos 
e disse:
 - Só pode ser em sonho que um rato sai de dentro das calças de 
um homem… a pobreza inventa sonhos estranhos como estes…

INTERVALO

Gabriel Schincariol Cavalcante
Turma VIII

	 Num	momento	qualquer,	eu	olhei	para	o	céu	e	senti.	Enquanto	
o sol ia embora, deixando para trás seu rastro alaranjado, eu senti com 
uma força tremenda. Uma alegria e uma gratidão imensa por apenas 
estar ali, naquele momento, para ver. Para ver o espetáculo da existên-
cia: um céu todo manchado de laranja, cobrindo os prédios, as ruas, os 
corpos,	meus	olhos.	Eu	me	senti	abençoado.	Não	por	um	deus	todo-po-
deroso,	nem	entidade	alguma,	que	isso	não	me	é	peculiar.	Não,	eu	me	
senti abençoado só por alguns instantes. Abençoado por estar vivo e 
poder testemunhar toda beleza de um dia que se vai, sem tristeza, sem 
dor,	só	vai.	Na	certeza	de	que	voltará	amanhã.	Eu	senti	a	bênção	de	
ser. Engraçado que tudo isso soa meio estúpido – talvez o seja, o que 
não	é?	Risível.	Eu	dei	risada	de	mim	enquanto	pensava:	quanta	beleza.	
Continuei	olhando,	tirei	uma	foto	ou	outra	e,	então,	dentro	de	uns	20	
minutos, tinha acabado. Era tudo escuridão de novo. Foi-se embora e 
levou	toda	aquela	euforia	que	eu	tinha	sentido.	Teve	seu	fim.	Passagei-
ro,	como	era	de	esperar	–	e	como	deve	ser.	Não	é?	Como	a	alegria	que	
sente	um	pai	ao	ver	seu	filho	desajeitado	e	bobo	dar	dois	passos	para	
depois	cair	sentado,	rindo	de	si	–	quanto	sabe	esse	filho	desajeitado	e	
bobo,	rindo	das	próprias	quedas.	Um	dia	esse	filho	andará,	correrá,	irá	
para longe e o pai se perguntará “mas que diabos aconteceu que eu não 
vi	o	tempo	passar?”.	Esse	filho	que,	no	futuro,	amará	e	será	amado	pela	
primeira vez. Um dia ele e a amada trocarão um beijo cheio de dúvi-
das e inexperiência, para que seus corpos se encham de uma profunda 
paz a que chamamos, comumente, de paixão, de afeto, de carinho, de 
vida.	Essa	amada,	corrido	o	tempo,	como	o	filho	que	correu	para	longe	
do pai, como ela se distanciará dessa primeira paixão, irá se pergun-
tar, com alguma tristeza, com alguma alegria, “por onde será que ele 
anda?”, percebendo como é fácil de se desfazer um momento. Depois 
de balançar a cabeça daquele jeito que fazem as pessoas que afastam 
um pensamento, irá avistar um menino que parecerá perdido, oferecerá 
a ele sua mão e encontrará sua mãe – ambos, a mãe e o menino, terão 
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COLIBRI

SIMPLES OLHARES

A.M.Fernandes
Turma VIII 

Cristiano Castro
Turma IV

Nos	tempos	fartos,	grandes	garoupas
Alimentavam os famintos

com elas, se enchiam as bocas
destes que agora estão extintos

Nos	tempos	fartos,	lindas	garotas
não tinham maiores sorrisos
a diferença, era que as gotas
não iam dos olhos aos pisos

Nos	tempos	fartos,	tristes	prantos
Envoltos em grande solidão

se ofuscavam, com os encantos
das rosas brotando do chão

Tempos fartos, sem desconfortos
levaram meus bons ideias

deixaram os meus sonhos mortos
trouxeram a mim vendavais

Tempos fartos, tempos brilhantes
estes que ainda estão por vir
nos lembrarão dias de antes
para que disso possamos rir

Para tempos fartos de algo
que um dia esteve perto daqui

meu nobre destino cavalgo
com	a	pressa	de	um	Colibri

	 Num	 imenso	 espaço	 branco	 repleto	 de	 relógios	 infinitos,	 o	
Relojoeiro circulava inquieto entre os tique-taques incessantes. Algo 
muito recente parecia perturbá-lo, mas não conseguia lembrar o que. 
Afinal,	sua	eternidade	resumia-se	em	construir,	dar	corda	e	destruir	os	
relógios	que	preenchiam	sua	parcela	de	realidade.	Como	não	havia	com	
quem interagir, seu único passatempo consistia em contar em voz alta 
os	segundos	que	passavam	indefinidamente.	Ele	não	aguentava	mais	
aquela vida. A cada novo tique, sua mente descendia mais à loucura. 
Tique-taque.
	 Certo	momento,	 já	perdido	entre	os	milhares	de	milhares	de	
milhares de milhares (...) de segundos, ele teve uma ideia estupenda. E 
se, ao invés de criar aqueles tediosos relógios cujos ciclos eram sempre 
os	mesmos	tediosos	ponteiros	tremulando	em	direção	ao	tedioso	fim	da	
vida, ele criasse uma máquina capaz de distorcer a realidade do próprio 
tempo? Uma máquina que fosse capar de viver no presente, mas que 
pudesse	retomar	o	passado	e	idealizar	os	muitos	futuros	possíveis.	Uma	
máquina do tempo, talvez. Tique-taque.
	 Não.	Ele	queria	mais	que	isso.	Ele	queria	uma	máquina	que	ti-
vesse uma percepção peculiar dos fatos da realidade. Que pudesse per-
ceber a passagem do tempo das mais diversas formas nas mais variadas 
situações. Seria o relógio menos tedioso que ele haveria de construir. 
Tique-taque.  
 Tamanha sua empolgação, ele parou sua contagem eterna no 
momento em que saiu apressado do meio da imensidão branca para 
buscar aquilo que fosse necessário para construir a máquina perfeita. 
Perfeita. Ele se deliciava com a maneira com que essa palavra ecoava 
em seus pensamentos. 
	 Como	não	havia	nada	além	de	relógios	em	seu	mundo,	ele	bus-
cou dentro de cada uma daquelas máquinas algo que pudesse ser útil 
para	sua	criação.	Tique-taque.	Nunca	havia	notado	como	algumas	se	
destruíam	espontaneamente	de	maneiras	tão	curiosas.	Sim,	era	verdade	

É	incrível	como	depois	de	tanto	tempo
Simples olhares fazem toda a diferença

Fiquei correndo ao seu encontro e nenhuma recompensa

em seus olhos aquela gratidão pura dos que sentiram o desespero da 
solidão e voltaram para os braços de segurança. Voltarão para casa, 
mãe e menino, felizes, mas logo entrarão na rotina, o menino irá ama-
durecer, a mãe irá envelhecer e o reencontro – de uma breve separação, 
mas quem é que mede? – será só mais um momento de alegria que 
passou. Esse menino, amadurecido, vivido, um dia estará numa cama 
ao lado de uma mulher e ela lentamente tirará suas roupas, expondo 
seu corpo perfeito – nas suas mil imperfeições que são próprias de um 
corpo	humano	perfeito	-,	em	que	cada	centímetro	de	pele	revelado	fará	
com que uma nova sensação nele se manifeste: ansiedade, uma leve 
tremedeira pessimamente dissimulada, um calor incontrolável, um te-
são paralisante e vivo, tudo resumido na sua feição meio estúpida em 
que	a	boca	fica	entreaberta,	os	olhos	semicerrados,	o	sorriso	que	vai	se	
alargando, alargando, alargando, as narinas abrindo e fechando nervo-
samente. Tudo resumido em: eu sou um homem abençoado por te ver 
assim, hoje, aqui. Aquele momento que irá voltar várias vezes na sua 
memória, mesmo quando os dois – o menino amadurecido e a mulher 
perfeita (qual não é?) – se perderem entre si. A mesma feição vai se fa-
zer presente, seguido de um pensamento “por que tudo que é bom passa 
tão	rápido?”.	No	fim,	o	pai,	a	amada,	o	menino,	a	mulher,	todos	esta-
rão	sentados	como	eu	contemplando	o	pôr	do	sol	nos	seus	infinitos	20	
minutos de beleza eterna. E nós nem notaremos que no começo somos 
aquele bebê bobo e desajeitado, careca, que tropeça – meio patetas, de 
forma	geral.	E,	no	fim,	somos	aquele	velho	bobo	e	desajeitado,	careca,	
que tropeça – meio patetas, de forma geral. Que esse intervalo de tem-
po também passou – como os primeiros passos, como o primeiro beijo, 
como	o	primeiro	reencontro,	como	o	primeiro	desejo	realizado.	Nós,	
velhos patetas, veremos também o sol se pôr – e sem a certeza de que 
ele irá voltar. Mas, por um só instante – e apenas um, efêmero – senti-
remos. Uma alegria e uma gratidão, imensas. Uma bênção – de termos 
sido. 

que	ele	era	o	principal	responsável	por	dar	um	fim	àquelas	que	paravam	
de funcionar, mas algumas pareciam se desintegrar muito antes do que 
deveriam. 
 Por exemplo, umas pegavam fogo. Outras expeliam água por 
todos	os	seus	orifícios.	Outras	explodiam	seus	ponteiros	e	engrenagens	
por	toda	parte.	Outras	eram	perfurados	por	furos	invisíveis	dos	quais	
um	curioso	líquido	espesso	sujava	o	chão	ao	redor.	O	Relojoeiro	deci-
diu	que	era	melhor	evitar	aquelas.	Não	queria	que	sua	máquina	perfeita	
espontaneamente	se	autodestruísse.	Tique-taque.	
 Tempos e tempos depois de circular por quase todas as suas 
criações, ele parecia quase satisfeito com as peças necessárias para sua 
próxima	invenção.	Quando	retornou	ao	seu	balcão	para	dar	início	aos	
processos, o ‘quase’ começou a importuná-lo.
 As peças que tinha até se encaixavam bem. Vezes e mais ve-
zes, ele se via diante da máquina toda montada, perfeita, imóvel. Mas 
ficar	 imóvel	 era	 tudo	o	que	ela	 fazia.	Nessas	horas,	 ele	 a	 abria	 toda	
novamente, jogava enfurecido várias peças pelo chão, e recomeçava. 
Pare.	Tique-taque.	Aquele	maldito	líquido	espesso	semelhante	ao	dos	
relógios furados se espalhava por todo o seu balcão. Por favor. Será que 
pegara	uma	peça	defeituosa	por	engano?	Não,	não,	não.	Não	poderia	
ser isso.
	 Na	12ª	tentativa	(tique-taque,	tique-taque),	suas	mãos	tremiam	
e o suor encharcava importunamente seu rosto nervoso. Os sons dos 
infinitos	relógios	agulhavam	sua	mente.	Mal	havia	notado	que	sua	fre-
nética contagem de segundos havia sido retomada, quando um som 
semelhante ao dos relógios começou a vir de dentro da máquina quase 
(mais uma vez) pronta. Oh sim, sim, ela funcionava!! Tique-taque. Ele 
deveria	finalizá-la	 o	mais	 rápido	possível.	Por	 favor,	 pare.	Não!	Ele	
estava a poucos momentos de revolucionar sua história tediosa! Peças 
e mais peças se encaixavam com perfeição!
Faltava	 ainda	 acertar	 as	 configurações	 da	máquina.	Sem	 fôlego,	 po-
rém concentrado, o Relojoeiro se ocupou em mexer nos complicados 
ponteiros ocultos de sua criação. Quando tudo parecia pronto, ele a 
ativou,	afastou-se	e	observou	sua	obra	com	olhos	de	delírio	e	admira-
ção.	Pare...	Por	um	instante,	silêncio.	Todos	os	relógios	pararam.	Nem	
mesmo a curiosa voz disse sequer uma palavra. Aliás, de onde vinha 
aquela	voz?	Não	importava.
 Silêncio. 
 Silêncio.
 Tique-taque.
 Uma lufada de ar retomou o som dos relógios. A máquina res-
pirava! Sim, sim, a máquina funcionava! “Minha criação!” murmurou 
para si mesmo. Ao som de sua voz, um par de olhos assustados e incré-
dulos	fitou-o	sem	piscar.	Como	ele	não	percebera	isso	antes?	Sua	má-
quina	do	tempo,	que	distorceria	a	noção	de	tudo	que	ele	conhecia;	que	
traria	para	a	passagem	do	tempo	um	novo	propósito;	que	seria	capaz	de	
existir no futuro, presente e passado, tinha a mais comum das formas 
de suas criações existentes.
 Ela era humana. Porque, de certa forma, não somos perseguidos 
pelo passado enquanto presos no presente pensando sempre no futuro? 
Tique-taque. Desapontado, o Relojoeiro se afastou da criação. Havia 
criado	apenas	mais	dos	seus	infinitos	“relógios”.		Igual	até	mesmo	em	
forma. Igual até mesmo naquela irritante expressão de incredulidade 
quanto postos diante a vida. Que sensação estranha! Jogou a máquina 
brutalmente para o chão e ali a deixou. Perturbado, saiu perambulando 
para acalmar sua mente. Outro humano, que decepção.
Tique-taque.	Num	imenso	espaço	branco	repleto	de	relógios	infinitos,	
o Relojoeiro circulava inquieto entre os tique-taques incessantes. Algo 
muito recente parecia perturbá-lo, mas não conseguia lembrar o que.



15

360

SIMPLES OLHARES

A.M.Fernandes
Turma VIII 

V.H.A.G.

	 Num	 imenso	 espaço	 branco	 repleto	 de	 relógios	 infinitos,	 o	
Relojoeiro circulava inquieto entre os tique-taques incessantes. Algo 
muito recente parecia perturbá-lo, mas não conseguia lembrar o que. 
Afinal,	sua	eternidade	resumia-se	em	construir,	dar	corda	e	destruir	os	
relógios	que	preenchiam	sua	parcela	de	realidade.	Como	não	havia	com	
quem interagir, seu único passatempo consistia em contar em voz alta 
os	segundos	que	passavam	indefinidamente.	Ele	não	aguentava	mais	
aquela vida. A cada novo tique, sua mente descendia mais à loucura. 
Tique-taque.
	 Certo	momento,	 já	perdido	entre	os	milhares	de	milhares	de	
milhares de milhares (...) de segundos, ele teve uma ideia estupenda. E 
se, ao invés de criar aqueles tediosos relógios cujos ciclos eram sempre 
os	mesmos	tediosos	ponteiros	tremulando	em	direção	ao	tedioso	fim	da	
vida, ele criasse uma máquina capaz de distorcer a realidade do próprio 
tempo? Uma máquina que fosse capar de viver no presente, mas que 
pudesse	retomar	o	passado	e	idealizar	os	muitos	futuros	possíveis.	Uma	
máquina do tempo, talvez. Tique-taque.
	 Não.	Ele	queria	mais	que	isso.	Ele	queria	uma	máquina	que	ti-
vesse uma percepção peculiar dos fatos da realidade. Que pudesse per-
ceber a passagem do tempo das mais diversas formas nas mais variadas 
situações. Seria o relógio menos tedioso que ele haveria de construir. 
Tique-taque.  
 Tamanha sua empolgação, ele parou sua contagem eterna no 
momento em que saiu apressado do meio da imensidão branca para 
buscar aquilo que fosse necessário para construir a máquina perfeita. 
Perfeita. Ele se deliciava com a maneira com que essa palavra ecoava 
em seus pensamentos. 
	 Como	não	havia	nada	além	de	relógios	em	seu	mundo,	ele	bus-
cou dentro de cada uma daquelas máquinas algo que pudesse ser útil 
para	sua	criação.	Tique-taque.	Nunca	havia	notado	como	algumas	se	
destruíam	espontaneamente	de	maneiras	tão	curiosas.	Sim,	era	verdade	

É	incrível	como	depois	de	tanto	tempo
Simples olhares fazem toda a diferença

Fiquei correndo ao seu encontro e nenhuma recompensa

que	ele	era	o	principal	responsável	por	dar	um	fim	àquelas	que	paravam	
de funcionar, mas algumas pareciam se desintegrar muito antes do que 
deveriam. 
 Por exemplo, umas pegavam fogo. Outras expeliam água por 
todos	os	seus	orifícios.	Outras	explodiam	seus	ponteiros	e	engrenagens	
por	toda	parte.	Outras	eram	perfurados	por	furos	invisíveis	dos	quais	
um	curioso	líquido	espesso	sujava	o	chão	ao	redor.	O	Relojoeiro	deci-
diu	que	era	melhor	evitar	aquelas.	Não	queria	que	sua	máquina	perfeita	
espontaneamente	se	autodestruísse.	Tique-taque.	
 Tempos e tempos depois de circular por quase todas as suas 
criações, ele parecia quase satisfeito com as peças necessárias para sua 
próxima	invenção.	Quando	retornou	ao	seu	balcão	para	dar	início	aos	
processos, o ‘quase’ começou a importuná-lo.
 As peças que tinha até se encaixavam bem. Vezes e mais ve-
zes, ele se via diante da máquina toda montada, perfeita, imóvel. Mas 
ficar	 imóvel	 era	 tudo	o	que	ela	 fazia.	Nessas	horas,	 ele	 a	 abria	 toda	
novamente, jogava enfurecido várias peças pelo chão, e recomeçava. 
Pare.	Tique-taque.	Aquele	maldito	líquido	espesso	semelhante	ao	dos	
relógios furados se espalhava por todo o seu balcão. Por favor. Será que 
pegara	uma	peça	defeituosa	por	engano?	Não,	não,	não.	Não	poderia	
ser isso.
	 Na	12ª	tentativa	(tique-taque,	tique-taque),	suas	mãos	tremiam	
e o suor encharcava importunamente seu rosto nervoso. Os sons dos 
infinitos	relógios	agulhavam	sua	mente.	Mal	havia	notado	que	sua	fre-
nética contagem de segundos havia sido retomada, quando um som 
semelhante ao dos relógios começou a vir de dentro da máquina quase 
(mais uma vez) pronta. Oh sim, sim, ela funcionava!! Tique-taque. Ele 
deveria	finalizá-la	 o	mais	 rápido	possível.	Por	 favor,	 pare.	Não!	Ele	
estava a poucos momentos de revolucionar sua história tediosa! Peças 
e mais peças se encaixavam com perfeição!
Faltava	 ainda	 acertar	 as	 configurações	 da	máquina.	Sem	 fôlego,	 po-
rém concentrado, o Relojoeiro se ocupou em mexer nos complicados 
ponteiros ocultos de sua criação. Quando tudo parecia pronto, ele a 
ativou,	afastou-se	e	observou	sua	obra	com	olhos	de	delírio	e	admira-
ção.	Pare...	Por	um	instante,	silêncio.	Todos	os	relógios	pararam.	Nem	
mesmo a curiosa voz disse sequer uma palavra. Aliás, de onde vinha 
aquela	voz?	Não	importava.
 Silêncio. 
 Silêncio.
 Tique-taque.
 Uma lufada de ar retomou o som dos relógios. A máquina res-
pirava! Sim, sim, a máquina funcionava! “Minha criação!” murmurou 
para si mesmo. Ao som de sua voz, um par de olhos assustados e incré-
dulos	fitou-o	sem	piscar.	Como	ele	não	percebera	isso	antes?	Sua	má-
quina	do	tempo,	que	distorceria	a	noção	de	tudo	que	ele	conhecia;	que	
traria	para	a	passagem	do	tempo	um	novo	propósito;	que	seria	capaz	de	
existir no futuro, presente e passado, tinha a mais comum das formas 
de suas criações existentes.
 Ela era humana. Porque, de certa forma, não somos perseguidos 
pelo passado enquanto presos no presente pensando sempre no futuro? 
Tique-taque. Desapontado, o Relojoeiro se afastou da criação. Havia 
criado	apenas	mais	dos	seus	infinitos	“relógios”.		Igual	até	mesmo	em	
forma. Igual até mesmo naquela irritante expressão de incredulidade 
quanto postos diante a vida. Que sensação estranha! Jogou a máquina 
brutalmente para o chão e ali a deixou. Perturbado, saiu perambulando 
para acalmar sua mente. Outro humano, que decepção.
Tique-taque.	Num	imenso	espaço	branco	repleto	de	relógios	infinitos,	
o Relojoeiro circulava inquieto entre os tique-taques incessantes. Algo 
muito recente parecia perturbá-lo, mas não conseguia lembrar o que.

Só lástimas ou desilusões...mentiras!
Agora, um simples ignorar da minha parte

E todo o seu mundo cai em ódio e decepção
Ah! Olhe só! Uma miserável atenção para mim!

Essa angústia por mim...por mim!
Seria cômica a ironia da vida, se não fosse trágica

Sim,	eu	sei,	a	linha	entre	amor	e	ódio	é	tênue,	invisível
Se é que ela existe...existe?

Os extremos parecem estar sempre abraçados
E ainda ousam em falar em liberdade e esquecer da escravidão

Mas nós, mortais humanos, insistimos em diferencia-los
É tudo uma mistura de estações tempestuosas

Seu ódio no fundo é amor
E seu amor no fundo é ódio

Tratando	de	sentimentos	então,	é	impossível	distinguir	essa	possível	distin-
ção

Mas não vamos tentar entender essa doce e amarga situação
Somos inocentes e culpados

Perdidos e organizados
Será isso uma guerra, ou agora está tudo em paz?

Talvez nem importa mais
Acho que não daqui um tempo...

Quando os horizontes do destino mudarem...
Em breve seremos retratos rasgados na memória...
Pinturas sem moldura e sem cor nas lembranças...
Mas para hoje somos o pesadelo das noites frias,

Da insônia que não se renderá ao cansaço,
Da gargalhada enérgica da tristeza no espelho embaçado do banheiro

E das canções de amores imperfeitos
Oh! A vida! Destrona os pomposos e coroa os loucos!

Pomposos no amor e loucos na dor! 
Sim, insanidade às vezes é elogio perto da catástrofe da alma...

Eu tive um sonho...
Um sonho que todas as pessoas pudessem ter uma educação emancipadora. 
Que fosse ensinado, desde muito cedo, a arte de viver, a sensibilidade de SER 
humano, com as virtudes mais bonitas a serem esquadrinhadas no caráter. 
Equidade,	lealdade,	honestidade,	fascínio	por	tudo	quanto	é	belo	e	justo,	entre	
outras tão esquecidas nos dias de hoje. Que as pessoas aprendessem a conviver 
umas	com	as	outras	e	que	ensinassem	a	seus	filhos	o	verdadeiro	significado	
das coisas. Que as crianças aprendessem a amar incondicionalmente e não se 
tornassem aberrações distorcidas daquilo que são seus pais. Que aprendessem 
o	real	 sentido	da	Caridade,	do	amor	ao	próximo,	como	coisas	 intrínsecas	e	
inerentes à sua percepção de mundo e não apenas como manifestações esva-
ziadas de sentido em determinadas estações do ano. Que fosse ensinado que 
você não é melhor nem pior do que ninguém e não deve perder sua alma e 
sua mente para provar uma superioridade inexistente. Que viemos ao mundo 
sem saber o porquê, mas que devemos lutar pra fazer dele um lugar mais ha-
bitável, já que estamos aqui. Que toda pessoa, desde o Zé aqui do Bairro até 
o	Duque	da	Normandia,	tivesse	a	oportunidade	de	se	mostrar	em	seu	máximo	
potencial criativo. Que o acesso a um ensino superior não tivesse que ser um 
grito desesperado para se lançar na pontinha do universo que disseram ser o 
conhecimento. Que as mães pudessem aceitar mais seus corpos. E que seus 
filhos	pudessem	gostar	de	rosas.	Que	toda	mulher	tivesse	oportunidade	de	ser	
filósofa.	E	que	todo	filósofo	tivesse	a	oportunidade	de	ser	mulher.	Que	todos	
gozassem	do	livre	arbítrio.	E	que	todas	as	amarras	construídas	por	nós	mes-
mos	no	decorrer	dos	séculos	se	desfizessem	como	o	casulo	da	borboleta.	Que	
todos pudessem ser o que quiser. Astronauta, turista.
Eu tive um sonho...
e nesse sonho as universidades não tinham sido criadas no medievo e nelas 
conviviam toda sorte de gente legal e poética, que confabulavam uma revolu-
ção com borboletas. 
Mas acordei e fui ser poeta,
Quixote,
Inútil,
Ridícula.
Como	quem	fala	sozinha,
como quem luta sozinha.
Hoje	acordei	com	a	doença	dos	Buendía.

EU TIVE UM SONHO
Gabrieli Duarte

Turma VIII 
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CENTRO ACADÊMICO “ANTÔNIO 
JUNQUEIRA DE AZEVEDO”

	 O	CAAJA	se	despede	de	mais	um	lon-
go e cansativo semestre fazendo uma peque-
na retrospectiva das conquistas e evoluções de 
nossxs alunxs neste ano. 
	 Acreditamos	que	o	Centro	Acadêmico	
tem	o	papel	de	fomentar	o	debate	político,	além	
de atuar como suporte institucional axs estu-
dantes. Uma de nossas principais atribuições é 
possibilitar a discussão dos problemas que nos 
cercam.	Apesar	de,	enquanto	gestão	do	Centro	
Acadêmico, concordarmos naturalmente no 
que diz respeito a uma série de temas, cremos 
na construção de espaços que viabilizem os 
conflitos	e	contradições,	dando	lugar	às	diver-
sas vozes dxs estudantes.
	 Dessa	forma,	gostaríamos	de	parabeni-

	 O	Cursinho	Popular	da	FDRP	é	um	projeto	elaborado	por	alu-
nos da faculdade, cujo escopo é contribuir para o aumento do acesso 
ao ensino superior. Trata-se de um curso pré-vestibular totalmente gra-
tuito, com critérios socioeconômicos de seleção de alunos e de caráter 
voluntário, com a atuação dos alunos da FDRP e de outras faculdades 
do campus como coordenadores e professores. 
 O projeto tomou corpo em 2014, quando em setembro foi ini-
ciada	a	primeira	experiência	do	CPFDRP	:	o	Intensivão	ENEM,	com	
duração	 de	 8	 semanas.	 45	 alunos	 frequentaram	 as	 aulas	 no	 período	
noturno,	nas	dependências	da	faculdade.	Cada	aluno	foi	contemplado	
com	apostilas	de	revisão	para	o	ENEM	COC,	fornecidas	pelo	colégio	
COC.	Por	se	tratar	de	um	projeto	tão	incipiente,	os	resultados	obtidos	
foram surpreendentes! O grupo dos professores de redação se destacou 
ao	acertar	o	 tema	da	 redação	do	ENEM	2014	e	vários	alunos	 foram	
admitidos	em	instituições	de	ensino	superior:		Betty	Santos:	Aquitetura	
e	Urbanismo	–	Moura	Lacerda	pelo	PROUNI,	Liliane	Oliveira:	Logís-
tica	–	Anhembi	Morumbi	(PROUNI);	Ana	Carolina	Santos	Pereira:	Re-
cursos	Humanos	–	IFSP	(SiSU),	Direito	–	UNIP	(PROUNI	–	4º	lugar),	
Direito	 –	UNAERP	 (PROUNI	 –	 4º	 lugar);	 Leonardo	Leoni	Maglia:	
Análise	e	Desenvolvimento	de	Sistemas	–	IFTM	(SiSU);	Amanda	Ca-
roline	Campos	Ossain:	Tecnologia	de	Alimentos	–	IFTM	(SiSU);	Gian-
ndre	Roberto:	Filosofia	–	UFSCar	(SiSU),	Psicologia	–	UFU	(SiSU),	
Psicologia	–UNAERP	(PROUNI)	
Marcelo	Targon:	Pedagogia	–	USP;	Pedro	Gabriel	Loureiro	da	Silva:	
Engenharia	Agronômica	–	UNESP	
	 Com	os	excelentes	resultados	da	primeira	experiência,	a	equi-
pe seguiu motivada e organizou o primeiro curso extensivo, também 
voltado	ao	ENEM,	que	apresenta	empolgantes	novidades:	O	CPFDRP	
foi aprovado para participar do Projeto Social do Sistema de Ensino 
Poliedro, de modo que os 40 alunos serão contemplados com kits do 3º 
ano/pré-vestibular;	Os	calouros	da	FDRP	estão	dando	plantões	de	dúvi-
das	de	duração	de	45	minutos,	antes	do	início	das	aulas;	Os	alunos	do	
cursinho participarão de simulados aos sábados, uma vez por mês, nas 
dependências da FDRP.
	 O	Cursinho	Popular	da	FDRP	convida	todos	para	comparece-
rem às reuniões abertas que ocorrem todas as quintas-feiras na sala do 
CA,	ao	meio-dia.	Você	pode	participar	do	cursinho	se	tornando	mem-
bro da coordenação, plantonista ou professor: a partir do 2º semestre de 
2015, haverá uma seleção para integrar o corpo docente. Venha contri-
buir para a democratização do acesso ao ensino superior!

CURSINHO POPULAR FDRP zar e relembrar o trabalho de todxs os alunxs envolvidos no programa 
de	revisão	do	Projeto	Político	Pedagógico	de	nossa	faculdade,	os	quais	
não mediram esforços para que fôssemos representados num lugar que 
se	mostrou	democrático	e	eficaz	na	proposição	de	mudanças.	Enfatiza-
mos,	porém;	a	luta	ainda	não	acabou!
 Outro evento pelo qual somos felizes e gratos é a Paralisação 
por	Cotas	Raciais	que	ocorreu	no	dia	30	de	Abril	de	2015.	A	partir	do	
esforço	conjunto	de	diversos	estudantes,	construímos	um	ambiente	em	
que negras e negros puderam protagonizar o debate por cotas numa fa-
culdade fortemente excludente e racista. O dia 30/4 entra para a história 
da FDRP como o primeiro em que xs alunxs conseguiram realizar uma 
paralisação - verdadeiro marco em nosso histórico de mobilizações. O 
brilho nos olhos dxs alunxs durante o evento mostrou o frescor de uma 
faculdade jovem, em que entidades, instituições e o corporativismo nas 
diversas esferas acadêmicas ainda não constituem obstáculos à plena 
organização estudantil. Agradecemos muito a todxs vocês porque a pa-
ralisação não foi evento de um partido, núcleo ou gestão, mas sim dxs 
estudantes!
 Queremos chamar atenção para a oportunidade fantástica de 
sermos sujeitos ativos na construção de nossa tão recente faculdade. Ao 
contrário de instituições históricas engessadas pelo controle exercido 
por alguns poucos setores, temos a chance de nos organizar e erigir um 
cenário	em	que	xs	estudantes	tenham	de	fato	força	política.
	 Contra	 o	 infantilismo	 acadêmico,	 almejamos	 uma	 faculdade	
que não seja conhecida somente por ser a primeira na OAB, mas por 
formar egressos aptos a compreender a realidade social na qual se in-
serem.	Para	 isso,	é	crucial	que	pessoas	de	diferentes	perfis	e	origens	
tenham	a	oportunidade	de	ingressar	no	Direito	Ribeirão.	É	daí	que	sur-
ge a necessidade de, a todo momento, problematizar-se o recorte exclu-
dente de estudantes, não só da FDRP mas de toda Universidade de São 
Paulo.
	 Por	fim,	agradecemos	todo	o	apoio	e	participação	dxs	alunxs	
que	fizeram	parte	desses	grandes	momentos	de	nossa	faculdade.	Pre-
cisamos da contribuição de todos vocês para construir um centro aca-
dêmico	em	que	formação	política	e	militância	sejam	prioridades.	Por	
uma	faculdade	que	contribua	não	somente	com	o	pensamento	jurídico	
e	político,	mas	também	com	a	transformação	das	realidades	sociais!


