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expediente Corpo Editorial: Gabriela Leal, Danieli Chiuzuli, Isabela Palmer, João Camilo de Oliveira, Neto 
Silveira, Vitor Pavan, Lucas da Costa, Larissa Margarido, Thaís Bocate, Caterine Machado e
Guilherme Faleiros.
Nossos agradecimentos a todos os colaboradores desta ediçao.

EContudo, dessa vez, tudo se procede de uma forma mais especial, isso porque 
o jornal completa neste semestre os seus cinco anos. Sim, meia década. E pensar 
que anos atrás saia nossa primeira edição, com tanto esforço, inspiração e paixão 
de nossos fundadores. Hoje, o esforço é o mesmo, a inspiração e paixão também, 
o que muda, talvez é a maturidade deste jornal. O Ócios, a cada ano que passa, 
cresce e tenta ampliar cada vez mais seu alcance na faculdade. Sempre com o 
ideal de ser construído por todos/as os alunos/as. O nosso lema sempre foi: “O 

é que o Ócios não é um jornal pré-determinado, é uma folha em branco em que 

e isso nos faz Ócios!
 
uma edição, por quantos momentos complicados já passamos para que o jornal 

que não faríamos diferente. Não mudaríamos nada. Nunca cogitamos, por mais 

ao longo desses cinco anos, em que nenhum semestre passou em branco. O 
Corpo Editorial do Ócios sempre foi diminuto, mas o que sempre sobressaia era 
a nossa união, a nossa paixão pelo que fazíamos - dos fundadores aos membros 
atuais, sempre fomos uma equipe invejável. Todos  na ociosidade de querer ser 
um, de querer ser mais pelo jornal.
 Estendemo-nos mais nessa parte inicial porque esta não é uma edição 

como as outras, assim como este editorial. Este é um jornal que traz consigo a 
completude desse ciclo de cinco anos. Ciclo este renovatório, com a pulsação 
dos anos que ainda estão por vir. Voltar-se ao passado com o saudosismo de 
reconhecer o inaugural e corajoso trabalho dos fundadores e vislumbrar o futuro 

 Sim, temos que reconhecer o trabalho do corpo editorial - o nosso trabalho 
- , contudo, agora declinamos a nossa maior reverência à Faculdade de Direito 
de Ribeirão Preto, em sua dimensão humana, por óbvio. Cada texto escrito, 
cada desenho encartado em nossas edições, cada expressão fez possível o 

consolidação, fez do sonho inicial a possibilidade de realização. Na verdade, este 
editorial é um agradecimento a cada um que deixou um pouco de si em nossas 

que é fazer jornal.
 
o de sempre. Se alguém pensa que esta frase - “o de sempre” -  representa um 

realidade, é ostentar que o atributo da pluralidade permeou e permearé sempre 
o Ócios  e essa é a maior beleza que se pode esperar de um jornal - a beleza do 
diálogo. 
 
sublime de Ferreira Gullar que impulsionou os fundadores e que nos impulsiona 
até hoje. O Ócios existe, porque a Faculdade não basta! 

editorial

Sendo a academia um espaço fulcral para o debate e amadurecimento de 
questões polêmicas da sociedade, é necessário trazer cada vez mais para 

dentro dos círculos acadêmicos discussões acerca das migrações internacionais, 
o refúgio e a apatridia. A invisibilidade deste assunto dentro do Brasil é gravíssima 
e a comunidade universitária muito tem a possibilidade de trazer para tal ponto 
um destaque maior e mais próximo do impacto que ele possui no século XXI.

 

a Organização das Nações Unidas relatou a existência de 232 milhões de migrantes 

de entrada nos países desenvolvidos, cada vez mais é observado o número de 
falecimentos em decorrência do trajeto, em uma média de oito pessoas por dia, 
segundo a Organização Mundial de Migrações. 

 Considerando agora a questão do refúgio, neste ano o número de refugiados 
no mundo alcançou a marca de 52 milhões de pessoas, o maior número desde 
a Segunda Guerra Mundial, de acordo com o ACNUR (Alto Comissariado da 
Organização das Nações Unidas para Refugiados). O próprio órgão, que foi criado 
em 1950 em caráter temporário, demonstra a incapacidade que a humanidade 

pessoas. 
 A apatridia também é um item importante a ser apontado. Apesar do esforço 

internacional visando a erradicação deste problema, como visto na Declaração 

nacionalidade. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, 
nem do direito de mudar de nacionalidade), hoje existem entre 10 e 12 milhões 
de apátridas no mundo, em uma situação extremamente vulnerável como 
sujeitos de direitos. 

 Trazer esta questão para o âmbito da universidade brasileira não é inovação, 
somente elucidação. Engana-se aquele que considera o Brasil pouco envolvido 

do milênio, tendo a situação econômica favorável nos colocado em destaque no 
cenário mundial e atraído atenção também daqueles que buscam, em outros 

de 2008, que fez muitos brasileiros que moravam no exterior retornarem ao país, 

saída inovadora do governo brasileiro com a criação do visto humanitário.

 

começo de junho a 1ª Conferência Nacional de Migrações, nas quais a sociedade 

para os problemas enfrentados no país quanto a estes temas. A COMIGRAR, 

o movimento migrante e pressionar os governos municipais, estaduais e federal 
a realizar diversos projetos visando estas populações invisíveis, como o Centro de 
Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) na capital paulista.

 
questão migratória, como o sério debate acerca da condição daqueles que se 
deslocam em consequência de catástrofes ambientais e os contornos do status 
de refúgio no mundo, hoje torna-se cada vez mais evidente a necessidade de 

Consequente à legislação em vigor que trata da migração no país, do período 
militar, de forma extremamente autoritária e claramente oposta aos princípios 

Estatuto do Estrangeiro são imensas, evidenciando a necessidade de uma nova 
Lei de Migrações.

 
6815/80, trazendo isto em âmbito cultural. Como é de conhecimento comum, a 
realização do Tanabata Matsuri em Ribeirão Preto é tradicional e atrai milhares 
de pessoas para o Morro de São Bento todos os anos. Todavia, como esta lei 

 
aos interesses nacionais, impedir a realização, por estrangeiros, de conferências, 

 Apesar desta previsão legal não ser aplicada mais hoje, ela ainda existe e 

 Finaliza-se o texto então trazendo a questão para a Faculdade de Direito. 
Como nós, futuros juristas, podemos auxiliar esta parcela populacional vulnerável? 

              Explicita-se nestas dúvidas a necessidade de ensino, pesquisa e 
extensão na área, mas principalmente, debates e inovação.

OS MIGRANTES E O MUNDO
Lya Maeda - turma VI
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Debate
Discussão acerca das fundações nas universidades públicas. Veja a opinião de alunos e professores sobre o assunto

Na condição de Presidente da CCEx da FDRP, sou a favor da Fundação 
na FDRP. Isso porque vejo apenas vantagens para todas as partes 

envolvidas.
O primeiro dado a considerar é que, nesses tempos de crise, é muito 

importante que a FDRP ofereça cursos de extensão. Tais cursos geram receita 
para a USP e a FDRP – obrigatoriamente, parte da receita dos cursos é repassada 
à Universidade, uma das poucas fontes de renda que temos além do repasse 
do Governo do Estado. Um bom exemplo dessa parceria bem sucedida foi o 
Curso de Especialização em Processo Civil, cuja primeira edição possibilitou a 
aquisição de muitas obras da área para nossa biblioteca, que certamente serão 
úteis para várias pessoas durante muitos anos.

 Também ganha a comunidade externa, que passa a ter acesso ao 
conhecimento produzido na FDRP, o que certamente constitui verdadeira 
extensão.

Da mesma forma, os docentes, respeitados os rigorosos limites existentes, 
podem melhorar um pouco seus ganhos, algo muito importante em uma 
unidade com tantos professores em RDIDP, mais ainda em um momento em que 
a Reitoria não dispõe de recursos para promover reajustes salariais expressivos.

 Assim, não vejo razão para não incentivarmos o oferecimento de cursos 
de extensão, uma vez que trata-se de algo vantajoso para todos. Todavia, 
poderíamos discutir aqui a necessidade ou conveniência de uma Fundação para 
apoiar tais oferecimentos.

 Do meu ponto de vista, apenas uma Fundação realmente viabilizará esses 
cursos. Os que foram oferecidos até o momento ocorreram sem qualquer apoio 
externo, o que nos mostrou o quão difícil é fazer esse trabalho sem auxílio. Há 
muitas exigências e trâmites para oferecer um curso e a FDRP dispõe de apenas 
um funcionário para a área de extensão, sendo realmente difícil a contratação 
de outros durante a presente crise financeira. Caso continuemos sem uma 
Fundação de apoio, em breve não será possível oferecer mais cursos por 
absoluta falta de suporte.  Por outro lado, a Fundação certamente poderia nos 
propiciar o necessário para que todos os trâmites da Universidade fossem feitos 
com muito mais tranquilidade, deixando nosso funcionário com disponibilidade 
para cumprir outras tarefas.

 Por fim, acho que vale lembrar que há várias Fundações muito bem 
sucedidas em toda a USP, que respeitam rigorosamente as regras referentes 
a esse tipo de atividade, demonstrando ser plenamente possível utilizar tal 
recurso para que todos sejam beneficiados.

Caso queiram qualquer outro esclarecimento ou informação, estou 
absolutamente à disposição.

Prof. Dr. Daniel Pacheco Pontes - FDRP - USP

É importante o debate sobre a legitimidade das Fundações de Apoio às 
Universidades brasileiras e suas Unidades. Neste momento, a comunidade 

da FDRP discute a Fundação que está surgindo para apoiar nossa Unidade.
Creio que as Fundações de Apoio sejam instrumento importante para fortalecer 
a Universidade na realização de suas atividades-fim: desde que elas efetivamente 
existam para apoiar a Universidade.

É comum que as Fundações se beneficiem da relação com a Universidade, 
e não o contrário. Neste caso, elas evidentemente descumprem os fins para 
que são criadas, e iludem as normas jurídicas que regulam sua relação com a 
Universidade.

Do ponto de vista financeiro, por exemplo: elas devem trazer recursos para 
a Universidade, e não o contrário, seja direta ou indiretamente.

A gestão dos recursos mantidos em Fundações deve obedecer aos mesmos 
princípios (embora não às regras específicas) de licitações e contratos públicos. 
É-lhes permitido um regime próprio, mas que atenda com rigor a todos princípios 
de salvaguarda da isonomia, da impessoalidade, da transparência, da eficiência 
etc...

A Fundação não pode ser uma estratégia para fugir ao regime jurídico e ao 
controle democrático dos recursos públicos.

E não precisa ser. Para garanti-lo, é preciso que haja transparência, 
democracia, participação e controle público na gestão da Fundação. No nosso 
caso, é preciso que a nova Fundação assegure transparência plena para que 
alunos, professores, funcionários, dirigentes universitários e a sociedade civil 
possam acompanhar decisões, projetos, receitas e pagamentos.

Isto vale para todas as instituições: apenas a luz do sol pode garantir que o 
bem comum mantenha-se como o fim da sua atuação.

SOBRE AS FUNDAÇÕES DE APOIO
Prof. Assoc. Nuno M. M. S. Coelho - FDRP - USP

Em teoria, uma fundação de apoio à uma Unidade da USP é constituída basicamente 
para servir de instrumento de desburocratização.

Tendo em vista o fato de que a Universidade é uma entidade da Administração 
Pública Indireta (autarquia), de natureza jurídica de direito público, está submetida 
ao regime jurídico de direito administrativo, com uma série de limitações, como, 
por exemplo, realização de licitação (em regra), previamente a uma contratação; 
realização de concurso público para admissão de pessoas físicas; submissão ao 
controle do Tribunal de Contas etc.

Uma fundação de apoio é uma entidade de direito privado e, portanto, não 
estaria, em regra, adstrita a tais limitações. As referidas limitações da Universidade 
podem, em muitos casos, inviabilizar a realização de atividades institucionais, 
principalmente pesquisas e atividades de extensão de serviços à comunidade (por 
exemplo, consultorias, assessorias e mesmo cursos de difusão, aperfeiçoamento e 
pós-graduação).

No caso de Unidades que dependam, por exemplo, de contratação de pessoas 
para desenvolverem uma pesquisa, ou mesmo material de pesquisa (por exemplo, 
equipamentos e utilidades), a licitação e contrato administrativo pode significar 
atraso na pesquisa. Neste ponto, então, a fundação de apoio atuaria para contratar 
pessoas e adquirir bens sem se submeter a concurso público ou licitação, portanto 
com maior rapidez e agilidade.

As fundações de apoio estabelecem uma relação jurídica com a Unidade da USP 
por meio de convênios de cooperação, que também são regrados pela Universidade, 
com uma série de controles. A fundação de apoio, por sua vez, costuma também 
cobrar um percentual em razão desse trabalho prestado no âmbito dos convênios 
(quer sejam eles de consultoria ou cursos), pois ela precisa manter uma estrutura 
administrativa para desenvolver as atividades de apoio à Unidade.

A fundação é também submetida a controle do Ministério Público (curadoria 
de fundações), para verificar se ela está a exercendo suas atribuições corretamente. 
Além disso, caso a Unidade da USP estabeleça um convênio com outro ente público 
(por exemplo, uma prefeitura municipal), este convênio será fiscalizado também pelo 
Tribunal de Contas, tanto no âmbito da USP, quanto da prefeitura. O convênio, neste 
caso, é chamado de “tripartite” pois figuram como partes a USP, a fundação de apoio 
e a prefeitura.

No caso da nossa faculdade, creio que a fundação de apoio serviria mesmo 
para atividades de consultoria e cursos de extensão (difusão, aperfeiçoamento e 
especialização), podendo fazer uma gestão mais eficiente do que a própria faculdade.

Não é difícil entender isso: a faculdade, por exemplo, não dispõe de servidores 
em número suficiente para desempenhar de forma eficaz a divulgação de um curso 
ou do fato que ela possui um corpo docente e discente capacitado a prestar serviços 
de assessoria e consultoria. 

As atividades de consultoria e assessoria, por exemplo, para entes e entidades 
públicas, poderia ser um excelente instrumento de desenvolvimento de pesquisas 
e aprendizado aos alunos. Vou dar um exemplo: um convênio com uma prefeitura 
municipal para a revisão da legislação tributária do município. Um docente da área 
de direito tributário poderia coordenar uma equipe com alunos de pós-graduação e 
graduação, todos remunerados com bolsas que derivariam dos recursos que a citada 
prefeitura, no âmbito do convênio, reverteria à FDRP e à fundação.

Espero ter esclarecido o papel da fundação de forma clara.
Quanto às críticas a respeito das fundações de apoio, elas se referem à utilização 

da estrutura da Universidade, quer seja física, quer seja de pessoal.
No passado, há mais de 10 anos, muitas fundações ocupavam espaços nos campi 

da USP e sequer revertiam uma contraprestação por tal uso.
Além disso, outra crítica que é comum é o fato de tais fundações associarem 

seu nome ao nome da USP sem reverter a esta parte de seus resultados. Creio 
que isto tudo pode ser evitado. Por exemplo, a fundação deve ter uma sede fora 
do campus universitário e não poderá utilizar a estrutura de pessoal da Unidade, 
no caso, servidores não docentes. Quanto a reverter parte de seus resultados à 
Unidade da USP, isto também é regrado pela legislação universitária, sendo revertido 
o “overhead” à USP.

De tudo o que expus, quero registrar minha opinião no sentido de que o 
problema não é o instrumento em si (a fundação), mas sim o uso desse instrumento 
pelas pessoas que estarão a frente dele. Creio que uma forma de evitar desvios de 
finalidade é se discutir uma forma de governança dessa fundação que prime pela 
ampla discussão com os estratos que compõem a Universidade, principalmente o 
corpo docente e discente, além de transparência de ações.

Finalmente, sugiro que pesquisem um julgado que se encontra no STF e que 
se refere exatamente às fundações de apoio. Trata-se de um  processo que está 
pautado para julgamento pelo STF e que questiona o fato das fundações de apoio 
não poderem cobrar por cursos de especialização, por exemplo.

Espero ter contribuído para a discussão do tema e estou à disposição para 
conversar mais a respeito do mesmo.

Prof. Dr. Raul Miguel Freitas de Oliveira - FDRP - USP
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A Universidade Pública, devido ao seu caráter PÚBLICO, tem por finalidade 
estabelecer uma relação direta com a sociedade e com o desenvolvimento 

dessa. Portanto, uma faculdade que se insere numa instituição pública, como 
é a FDRP, deve ter seus projetos de pesquisa voltados ao beneficiamento da 
sociedade. Com tais informações, também não fica difícil de compreender 
que o Estado deve prover a Universidade Pública, já que deve promover o 
desenvolvimento social e essa é uma grande fonte de desenvolvimento.

Toda essa questão é fundamental para entender as fundações de apoio 
universitário, assunto em voga nos corredores da FDRP, pois há um desejo 
latente de um grupo de professores em criar tal tipo de organização dentro da 
faculdade. Seus defensores alegam que tal fundação ajudaria a faculdade na 
questão orçamentária, necessária em períodos de crise como o que estamos 
passando, além do mais complementaria o baixo salário dos professores de 
dedicação integral. Entretanto, essa é a melhor forma de fazer com que tais 
melhorias aconteçam? NÃO! Vamos explicar o porquê.

Primeiramente, sendo a faculdade uma instituição que visa promover 
pesquisa, ensino e extensão em prol da sociedade, como uma instituição privada 
será capaz de lidar com isso? A resposta é simples, ela não será capaz, obedecerá 
as demandas do mercado de pesquisa e ensino e dificilmente promoverá 
extensão. Portanto, como uma fundação de apoio apoiará a faculdade tendo 
difusos aos desta?

Caminhando em direção ao segundo ponto, também podemos perceber 
a função despolitizadora que tal fundação viria a causar. Com o Estado não 
cumprindo com a sua função, de manter a Universidade Pública e possibilitar 
que ela realize de forma eficiente os seus 3 pilares (ensino, pesquisa e extensão). 

Criando fundações de apoio, há uma retirada (pequena, mas significativa) 
da responsabilidade do Estado de prover a Universidade e, de certa forma, 
deslegitimando a cobrança para que ele forneça condições à Universidade 
desenvolver os pilares. Em suma, o dever de prover a faculdade passa do Estado 
para a fundação.

Além do mais, a competição que se dará entre os cursos de graduação/
mestrado e a pós-graduação latu sensu será inevitável, já que os professores das 
duas frentes são os mesmos e, provavelmente, se dedicarão mais ao trabalho em 
que seu salário depende de seu desempenho e não aquele que seu salário está 
praticamente garantido no final do mês. Fora que apesar da pós-graduação ser 
latu sensu, não vejo uma possibilidade desta não concorrer com o recentemente 
criado mestrado da FDRP.

Por fim diversos casos de fundação nos remetem que não há um benefício 
claro para a Universidade/Faculdade, como bem descrito no artigo de Alejandra 
Pascual1, em que não forma verificados benefícios em diversas fundações de 
apoio universitário à UnB.

Trazer uma fundação à FDRP é trazer toda uma lógica de mercado para a 
mesma e desvirtuar a finalidade de uma Universidade Pública, tão importante 
para a sociedade. Na impossibilidade de impedir tal criação é dever dos alunos 
pressionar para que o estatuto de tal entidade promova a transparência de contas, 
uma limitação na carga horária do trabalho de seus associados e, principalmente, 
que comprove ao longo do tempo os benefícios trazidos à faculdade.

1 PASCUAL, Alejandra (2004),  “Universidade Os caminhos da privatização interna na universidade 
pública brasileira: o caso das fundacões de apoio”. Universidade e Sociedade, 33 (14), 68-74. 

FUNDAÇÃO DE APOIO: O MERCADO NA FACULDADE GEME (Grupo de Estudos em Modelos de Estado)

As fundações dentro das universidades são grandes minas de dinheiro. 
Especialmente quando estão alocadas em cursos que podem oferecer 

especializações diversas e possuem grande demandada pelo mercado.
O grande trunfo que as fundações possuem é poder utilizar-se do nome da 

universidade e da faculdade nas quais estão inseridas. Imagine poder usar o 
nome USP, FEA, Largo do São Francisco ou FDRP em um curso de especialização, 
as chamadas pós-graduações lato sensu?

Fazer um nome em um mercado extremamente competitivo como o das 
pós-graduações leva bastante tempo. Porém, as fundações pulam esta etapa 
utilizando-se da expertise de instituições extremamente renomadas, que por 
limitações legais, não podem explorar tal função econômica, apropriando-se de 
tais atividades. Maravilhoso nicho, não é?

Algo errado? A priori, não. As fundações são fiscalizadas pelo ministério 
público e seguem parâmetros legais de existência.

Entretanto, algumas questões de ordem extralegal devem ser levantadas 
como parte de uma análise crítica de seu funcionamento. As fundações pagam, 
além de aluguéis, royalties por utilização do nome da universidade e da faculdade 
na qual se inserem? Sim, porém são esses suficientes para cobrir todos os custos 
que a universidade terá, disponibilizando bibliotecas, salas, equipamentos, 
tempo dos professores que trabalham em regime de dedicação exclusiva? Qual 
será o impacto na produção científica? Qual será o reflexo para os alunos que 
estão cursando a graduação e o mestrado, ou seja, os alunos da instituição FDRP/
USP, finalidade precípua desta?

Pode até parecer mesquinharia, mas de fato não é. Quanto ficará para 
os professores e quanto ficará para a FDRP/USP? Isso precisa ser definido de 
imediato. A fundação não deve ser meio de enriquecimento sem causa. Ela não 
deve ser confundida com livre iniciativa e deve ter limites de ganho aos seus 
colaboradores. Quanto esses professores ganhariam no mercado para darem as 
mesmas aulas? Tal parâmetro não deve ser desconsiderado. 

Se não for assim, os papéis se invertem e a função de professor na 
Universidade passa a ter importância secundária na sua vida profissional. As 
pessoas costumam priorizar aquilo que mais lhes beneficia.

Outra questão importante é a permanente representação discente. A 
despeito de qualquer argumento contrário, como o de que os alunos são 
provisórios e passam pela universidade, a presença desta representação é crucial.

Realmente, os alunos passam, mas a instituição “aluno” estará sempre 
presente nas universidades. São eles sua razão de existir. Esse é um tema que 
não deve ser negociado. A representação discente de alunos de graduação e de 
pós-graduação deve ser princípio básico de qualquer fundação de professores 
na FDRP/USP.

Por outro lado, é justo que apenas alguns professores possam se beneficiar 
de tais fundações? Docentes especializados em áreas menos afeitas ao mercado 
de trabalho como, por exemplo, a filosofia, ou ficam de fora das grades dos 
cursos; ou têm baixo número de aulas.

Como corrigir isso? É certo que apenas alguns se apropriem de um nome 
gerado por um esforço acadêmico conjunto de 80 anos de história?

E os adquirentes destes cursos de pós-graduação que usam o nome USP em 
seus currículos sem nunca ter contribuído para o seu renome? Isto é justo? Eles 
são realmente alunos da USP ou de suas fundações? Podem usar o nome FDRP/
USP em seus currículos?

Muitas são as questões a serem discutidas. As fundações na USP são bastante 
antigas e serviram, em muitos casos, para verdadeiras aberrações éticas, muitas 
delas relatadas no dossiê “Fundações demais, transparência de menos” editado 
pela revista da ADUSP, disponível em http://www.adusp.org.br/files/revistas/22/
r22a11.pdf.

As discussões devem ser amplas e profundas. Não podemos deixar que o 
sistema atual de fundações, pouco transparente e problemático, se replique 
livremente na FDRP/USP, isso é nossa obrigação!

AS FUNDAÇÕES DE APOIO: REFLEXÕES NECESSÁRIAS Gugu Favas
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A universidade tem como papel fundante o exercício da prática democrática 
por meio da dialogia e da igualdade de oportunidades. Somente com essas 

condições é possível que haja a promoção de uma série de questionamentos 
não meramente técnicos e mercadológicos, mas que ampliam as noções da 
prática verdadeiramente cidadã. Tem o papel, acima de tudo, de apresentar 
um “universo” de vivências, num contexto que a permita ser democrática. A 
realidade, no entanto, é a forte hierarquização 
dessa instituição que muitas vezes barra e 
inviabiliza esse processo.

Visando amenizar essas contradições, o 
Conselho Estadual de Educação, na Deliberação 
CEE n. 99 de 24 de maio de 2010, estabelece que 
os cursos de graduação, a cada ciclo de formação, 
deverão passar por processos de revisão dos 
seus projetos político-pedagógicos (PPP). Nessas 
circunstâncias, as comunidades acadêmicas, 
formadas por discentes, docentes e servidores 
técnico-administrativos, criarão oportunidades 
para que os aspectos positivos e negativos dos 
cursos sejam avaliados pelos segmentos. A 
partir dessas avaliações, as mudanças julgadas 
necessárias serão realizadas, tendo-se em vista o 
avanço e o aperfeiçoamento da vida acadêmica. 

Logo, percebe-se que o PPP não é um 
documento estanque, parado no tempo. Está em constante processo de 
construção e de amadurecimento. Não se limita, assim, ao que está escrito no 
papel: compreende, também, as práticas acadêmicas concretamente vividas 
pelos sujeitos no dia a dia da instituição de ensino. 

Tendo completado cinco anos de existência em 2012, ou seja, um ciclo de 
formação, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (FDRP/USP), a fim de cumprir a normativa estadual, iniciou seu processo 
de revisão do PPP. Primeiramente, foi constituída a Comissão Assessora de 
Avaliação, com o objetivo de elaborar instrumentos de avaliação de curso 

por meio de fóruns deliberativos. Os questionários foram respondidos pelos 
discentes, docentes e servidores técnico-administrativos em outubro de 2013. 
As respostas dos segmentos às perguntas foram organizadas e sistematizadas 
pela Comissão num relatório, disponível no site da faculdade. 

Nessa etapa, a intenção central foi a de explorar a percepção que os 
segmentos têm acerca das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão 

em desenvolvimento na universidade. Por isso, 
o relatório contempla, além do perfil geral dos 
segmentos, as análises feitas sobre a organização 
didático-pedagógica, o ensino, a pesquisa, a 
extensão e as condições administrativas e de 
infraestrutura do curso. Assim, esses resultados 
fornecerão valiosos subsídios para a revisão do 
PPP. 

Cumprido o seu papel, qual seja, o de 
entregar à Comissão de Graduação (CG) o 
relatório de autoavaliação de curso devidamente 
finalizado, a Comissão Assessora de Avaliação 
foi extinta. Agora, lutamos pela formação de 
uma comissão específica que tenha a finalidade 
de coordenar o processo de revisão do PPP de 
forma ampla, aberta e democrática.

Com o objetivo de refletir, debater e 
elaborar as demandas do corpo discente, 

estamos realizando encontros semanais às quintas-feiras, no intervalo das 10h, 
na Fonte da FDRP, para discussão dos dados do relatório de autoavaliação de 
curso. A partir dessas informações, poderemos entender melhor as qualidades e 
deficiências da instituição e formular estratégias de mudanças.

Nessa perspectiva, a efetiva participação e mobilização dos discentes são 
essenciais para pressionar os órgãos colegiados responsáveis. A luta por um curso 
de Direito mais crítico e sensível às questões e demandas sociais do contexto 
em que se insere passa, necessariamente, pela revisão de sua proposta político-
pedagógica.

A IMPORTÂNCIA DA MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL EM TORNO DO 
PROCESSO DE REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO 
CURSO DE DIREITO DA FDRP/USP Observatório de Educação Jurídica do NAJURP

Era uma vez um país que nasceu das ruínas de um grande Império; um país 
que nasceu cheio de novas esperanças e que inaugurou uma nova era na 

História do mundo; um país cujo nascimento foi visto com grande alarme por 
seus inimigos; um país que trazia consigo uma antítese - ou pelo menos um 
contraponto - à ordem mundial de até então. Mas eis que este país mergulhou 
numa das maiores guerras da humanidade, e, perdendo-a, viu-se reduzido de 
novo à pequeneza: sua outrora crescente economia reduzida a frangalhos, seu 
uma vez invencível exército diminuído e mal-equipado, seu orgulhoso e antigo 
povo desiludido e descrente; um país que ditava as regras do jogo tornou-se um 
peão nas mãos de seus mais odiados inimigos. Eis então que, dos escombros 
do que foi uma grande nação, surge uma figura imponente, que, por meio de 
um carisma inigualável, promete trazer de novo ao país as glórias perdidas no 
passado; uma figura que se ergue com um ar semidivino, que reconquista e 
une todo o povo, mas que, por trás do ar messiânico, esconde os massacres 
e os distúrbios de seu governo. Este líder, que surge como poucos na História, 
começa então por tomar uma pequena região ao sul de seu país, a qual nunca 
devia ter-lhe sido separada, pois “povos em cujas veias correm o mesmo 
sangue não podem ser separados por quaisquer tipos de fronteira”. De que país 
e que líder estamos falando? Não, não é a Alemanha e seu führer. Trata-se de 
ninguém menos que a Rússia de Vladimir Putin.

Putin é uma figura rara na História: esquerdistas lhe chamam de imperialista, 
mas ao mesmo tempo lhe adoram como herdeiro do sonho soviético; direitistas 
lhe acusam de stalinista, mas ao mesmo tempo o veem como a personificação das 
glórias da Rússia Imperial. Putin está acima de qualquer divergência política: é um 
líder que congrega em seu entorno todos os que anseiam por mudanças, mas ao 
mesmo tempo se veem saudosos de um passado que foi, indubitavelmente, melhor. 

E nem precisa ser russo pra ser fã desse Camarada-Czar: todo o mundo eslavo lhe 

presta homenagem, basta ver o separatismo pró-russo na Ucrânia e na Transnístria 
(Moldávia), ou então o apoio - como sempre - que lhe rendem os sérvios, irmãos 
mais novos da grande Rússia igualmente destituídos de um império; Alexander 
Lukashenko, o único presidente que a jovem República da Bielorrússia conheceu, 
é um verdadeiro vassalo de Putin e nunca descartou a possibilidade de reunir-
se a Moscou; o mesmo vale para o Cazaquistão e seu também único presidente, 
Nursultan Nazarbayev. Assim, pouco a pouco Putin reconstrói seu Império Russo-
Soviético.

Mas o que faz a comunidade internacional diante da ascensão de um líder 
como este? O que faz a poderosa Alemanha e sua União Europeia? O que fazem os 
britânicos e sua poderosa tradição? O que faz o Japão, o antigo mestre da Ásia? E o 
que dizer do Dragão Asiático - a China pós-Mao? Finalmente, o que faz o xerife do 
mundo, os todo-poderosos Estados Unidos da América?

A Alemanha, antiga rival da Rússia desde os tempos prussianos, se vê 
imobilizada: só que em vez de cordas, os gasodutos russos lhe atam os membros; 
os britânicos fazem o que sabem fazer de melhor: absolutamente nada - além, claro, 
de esplendorosos discursos moralizantes; o Japão já não mais ostenta o vigor do 
Sol nascente, mas sim a sombra de um mero crepúsculo; e a China, por sua vez, 
prefere não comentar, pois não pega bem falar mal da ditadura alheia. E os EUA, 
guardiões da liberdade e da paz mundial? Putin já mostrou que não é páreo para 
americano nenhum - Obama que rosne o quanto quiser e Snowden que o diga. 
Perguntamos agora, estaria a História se repetindo - como tantas outras vezes? Seria 
a Rússia uma nova Alemanha Nazista e líderes como Obama, Merkel e Cameron 
novos Chamberlains? E a famigerada ONU, estaria mais para a fantasmagórica Liga 
das Nações? Até mesmo a Copa de 2018, seria uma nova Olímpiada de Munique? Só 
o futuro dirá. Por ora, podemos apenas indagar e pensar com nossos botões: quem, 
afinal, é Vladimir Putin?

QUEM É VLADIMIR PUTIN? Guilherme Marcolini Mártires Filho - Turma VII 
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ESPORTE UNIVERSITÁRIO NOS EUA E A 
TENTATIVA DAS ATLÉTICAS NO BRASIL

Rafael Campos – Turma V

Públicos acima de sessenta mil pessoas, muitas vezes, lotando estádios ou ginásios.  
Estrutura impecável. Alto nível dos jogos. Paixões despertadas em torcidas fanáticas. 

Times que são orgulhos para suas cidades. Transmissão ao vivo pela ESPN até para fora 
do país, e com boa audiência internacional. Nível técnico de referência para quem está 
aprendendo a jogar. Atletas famosos nacionalmente, verdadeiras estrelas locais. Parece 
óbvio que estamos falando de profissionais, não?

Não. A NCAA (National College Athletic Association) é uma associação sem fins 
lucrativos que nasceu para regular apenas os esportes universitários estadunidenses 
em 1906 (ainda com outro nome). Nas ligas de basquete e futebol americano, para 
citar exemplos, alguns treinadores são tão respeitados quanto os que trabalham na NBA 
ou NFL (as ligas profissionais dos respectivos esportes). Mike Krzyzewski, por exemplo, 
além de treinador na universidade Duke, comanda a seleção profissional de basquete 
do país. Isso, obviamente, atrai dinheiro com patrocinadores do quilate de Coca-Cola ou 
Nissan, além dos generosos direitos de transmissão televisiva dos jogos. Boa parte do 
montante retorna às instituições para que seja reinvestido em esportes. 

Mas não está só nas “cabeças”, nas “estrelas”, a importância de um esporte 
universitário tão forte. 450.000 estudantes-atletas competem por ano nas ligas da 
NCAA, em 23 diferentes esportes. Nas duas principais divisões de cada esporte, as 
universidades (em sua maioria, caras) podem oferecer bolsas aos atletas, o que facilita, 
e muito, o acesso ao ensino superior. Ora, com isso, se o indivíduo não se revelar um 
esportista a nível profissional ou olímpico, poderá ter outra forma de subsistência e, 
ainda que se revele, ao se aposentar, terá nível de instrução muito maior, o que o ajudará 
a eventualmente trabalhar em outras áreas do seu esporte que não dentro de quadra.

Há de se ressaltar que existem diversas críticas a algumas atitudes da NCAA, mas 
claramente é um sistema que funciona. Revela atletas, aumenta o acesso ao ensino 
superior, é organizado, atrai público, e é um dos pilares para que os EUA estejam 
sempre brigando pelo topo do quadro de medalhas olímpico – na maioria das vezes, 
com sucesso. A mentalidade para ingressar nas Ligas Universitárias vem desde o Ensino 
Médio (high school), no qual há disciplinas eletivas esportivas, e ligas que também 
atraem boa atenção do público (é fácil achar na internet resultados das ligas esportivas 
estaduais de alunos da high school de todos os estados).

Menos organizado é o esporte em geral no Brasil, e, definitivamente, a universidade 
não é vista como meio para revelar atletas e/ou valorizar o esporte. Até há jogos 
universitários organizados por uma confederação no país (os JUBs, organizados pela 
CBDU). Mas as diferenças são gritantes: os Jogos não são em formato de liga, não há 
uma boa perspectiva de profissionalização, não atrai público, o que, por consequência, 
leva a não atrair renda, circunstância geradora, para algumas modalidades, da falta de 
estrutura e, para todas elas, da falta de incentivo aos atletas. 

O Brasil tem muitos atletas de alto nível que foram descobertos por acaso, em 
peneiras, numa aula de Educação Física ou mesmo brincando na rua. Obra do acaso. Com 
planejamento, esse potencial poderia ser muitas vezes multiplicado, como já ocorre em 
alguma escala com o futebol e vôlei, para os quais existem projetos para achar atletas 
que, infelizmente, não propiciam a eles o acesso ao ensino superior. Poderíamos ter 
todas as vantagens que a NCAA e o esporte no ensino médio dão aos EUA se a estrutura 
não ficasse tão focada nos clubes e se diluísse para as instituições de ensino.

O problema é de difícil solução, e uma forma encontrada pelos próprios estudantes 
das faculdades do país para preencher um pouco, ainda que precariamente (afinal, são 
apenas alunos de graduação), essa falta de esporte nas universidades, foi a criação 
de diversas Associações Atléticas Acadêmicas, mais conhecidas simplesmente como 
Atléticas. Claro que não se tem aqui a pretensão de dizer que essas entidades são a 
solução para o esporte no Brasil: elas apenas fazem sua parte para que exista algum 
esporte na universidade.

Sem nenhum tipo de patrocínio estatal, as atléticas sobrevivem de diversas, mas 
escassas, fontes de renda. Vendas de produtos, festas, algum patrocínio. A maioria 
da renda vem dos próprios alunos, direta ou indiretamente. E é toda utilizada para os 
atletas-estudantes, num conceito bem diferente do estadunidense, mas ainda assim 
atletas-estudantes, para que possam treinar e jogar suas competições, que são levadas 
bem a sério, apesar da atratividade para o público externo ser quase zero. No InterUSP, 
por exemplo, temos recordes em determinadas provas do atletismo que se aproximam 
de marcas de atletas profissionais. Tudo isso sem ganhar um centavo. Por puro amor ao 
esporte.

E é por amor ao esporte que as atléticas universitárias continuam existindo. Não 
são, como tentam pintar alguns fundamentalistas, “a comprovação do elitismo fascista 
das universidades.” Pelo contrário, cumprem o melhor que podem uma função que 
deveria ser do governo. Sabemos que só amor não dá resultado, mas também sabemos 
que o esporte universitário deve sobreviver de alguma forma. Portanto, enquanto não 
temos nossa NCAA, as Atléticas vão fazendo seu papel. Muito bem, por sinal. 

ELEIÇÕES
Guilherme Faleiros - turma VII

O Brasil inteiro dividido para o segundo turno numa disputa acirradíssima entre Dilma 

Roussef (PT) e Aécio Neves (PSDB). Após debates calorosos, e muita militância, 

a candidata petista se reelegeu, sendo este o quarto mandato de um partido que 

representou enormes avanços sociais na história do Brasil, dentre eles um programa de 

distribuição de renda internacionalmente bem-visto e aprovado: o Bolsa Família que, 

indubitavelmente, é responsável por uma grande diminuição na histórica desigualdade 

social do país.

Principalmente no sudeste do país, onde o candidato tucano venceu, porém, houve 

fenômenos preocupantes de xenofobia, por parte de indivíduos da direita. Alegam que 

o Brasil deveria ser dividido, chegando ao ridículo de afirmarem que a parte norte seria 

a ‘’Cuba do Norte’’ O Nordeste, historicamente a região menos favorecida do Brasil, com 

histórico de miséria e migração, tem sido a região na qual ocorreram muitos avanços 

durante os governos do PT. Além disso, tem apresentado altas de migração de retorno, 

o que significa que famílias que fugiam para o Sudeste da seca e da pobreza estão 

retornando, pois há, agora, oportunidade de se construir uma vida melhor.

O motivo do surto de xenofobia por parte de indivíduos da parte sul do país, a 

frustração da eleição do candidato do PSDB, e a ‘’maior corrupção da história do país, que 

é petista’’ mostram como a população é despolitizada e engole o discurso ideológico da 

grande mídia, muitas vezes de má fé, dissimulando os verdadeiros interesses neoliberais 

das elites, que sempre dominaram a política brasileira. 

Pedem saúde, mas dizem que trazer ajuda médica de Cuba, para áreas carentes e 

para atender à casos simples nas periferias e no interior é uma medida bolivarianista, 

alinhada ao ‘’comunismo’’.  

Pedem educação, mas não sabem por qual educação estão clamando: a educação 

esvaziada, sem formação política e cidadã, especializada em preparar indivíduos com 

conhecimentos técnicos para um mercado neoliberal, desprovidos de consciência 

crítica e com comportamento baseado em uma competitividade nociva, da atribuição 

de valores conforme a produtividade. Ignoram, assim, o caráter e a formação política 

da pessoa.

Tal educação é, também, a educação para a meritocracia, que é defendida pelo 

PSDB. Contudo, que meritocracia é possível em um país em que há tantas contradições 

e explorações históricas? Como a meritocracia pode medir a capacidade de alguém 

quando há pessoas que desde crianças tiveram que trabalhar para ajudar os pais a por 

comida na mesa, enquanto filhos da classe média vão para a escola de inglês desde 

os quatro anos de idade e escolhem qual marca de iogurte a mãe vai comprar no 

supermercado?

Portanto, as manifestações de xenofobia são uma mostra escancarada da vontade 

de se manter a população em exclusão, porque os pobres já estão acostumados, porque 

os pobres, os negros e as mulheres teriam que saber os própios lugares. Essa é a 

ideologia de quem defende a separação do Brasil: ideologia de quem não aceita que os 

outros tenham um lugar ao sol. 

Ideologia (mal) disfarçada pelo discurso cínico de se denunciar a Grande Corrupção, 

como se o PT fosse o único partido a apresentar escândalos de corrupção. Ideologia, 

por fim, baseada na máxima: “Quero mudar tudo que está aí: mas sem mudar nada’’. 

Creem que o sistema político nacional está falido, que propcia a corrupção e tantas 

outras falhas que afastam o povo do poder democrático. Mas se lhes é apresentado 

um plebiscito popular por uma constituinte, por uma mudança no sistema, dizem que o 

país iria mudar para pior e que essa é uma estratégia ‘’bolivarianista’’ para se implantar 

uma ditadura.
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A MALDIÇÃO DO ESQUECIMENTO.

Por quê? Eu vivia me questionando. Eu gostaria de saber. De entender 
o porquê. Não é possível. Porque viver para não saber. Aqueles olhos 
escuros. Sua cultura. Seu conhecimento. Sempre me orgulhei de conhecê-
la, de ser parte de sua vida. Por incrível que pareça, nunca nos demos 
muito bem. Talvez porque você visse em mim tanto de você. Talvez muito 
de mim seja você. Temos os mesmos sonhos. Talvez eu ainda realize 
muitos dos seus. Espero ser a mulher que você foi. Cada uma a seu tempo. 
A mim, de forma muito menos transgressora e revolucionaria. Amava 
seu comunismo. Amava te ouvir falar francês. O mundo tão pequeno pra 
você que o conhecia quase inteiro. Menos os Estados Unidos. Porque 
não valia a pena. Porque não vale a pena. Imperialistas. Mas a Europa. 
Você é a imagem da Europa para mim. Fina. Elegante. Maravilhosa. Mas o 
tempo. Cruel e devastador como sempre. Trouxe consigo essa maldição. O 
Esquecimento. Mas eu sei que está tudo em ti. Nesses seus olhos escuros. 
Por mais que eu não te enxergue mais ali. Por mais que o que eu veja hoje 
não seja mais você. Mas você está ali. Não quero que se vá. Talvez nunca. 
Mas gostaria de saber se você está aí. Está aí? Por que maldito tempo leva 
consigo o que há de bom? Por quê? Egoísmo teu. Não Parta. Não passe, 

tempo. Não me traga o esquecimento. Não me esqueça. 

Era uma vez três comerciantes viajantes. Certo dia, eles voltavam de uma das principais feiras da região, e caminhavam juntos por uma estrada. 
Até que chegaram a tal ponto da estrada onde cada um seguiria um caminho diferente, rumo à sua cidade. Antes de se despedirem, depararam-

se com um gênio, que magicamente saíra de uma lâmpada.
“Gênio, o que tens para nos oferecer?”, eles perguntaram.
“Rosas”, foi a resposta do gênio. 
Vendo traços de decepção no rosto dos viajantes por conta da simplicidade de seu presente, o gênio explicou:
“Rosas, porque são um presente dos deuses. Elas nos lembram que as aparências são traiçoeiras, mas nos lembram também que há beleza 

mesmo onde há espinhos.”
Cada comerciante retornou para seu lar, com um buquê de flores na mão.
O primeiro estava incrédulo e nervoso. Como um gênio, uma das criaturas mais poderosas da Terra, capaz de realizar todos os desejos humanos, 

se limita a entregar flores, que podem ser colhidas em qualquer arbusto? No meio do caminho para casa, jogou as rosas num córrego que por ali 
passava.

O segundo estava decepcionado, mas conformado. As flores eram simples, mas eram bonitas. Ao chegar em casa, colocou as rosas num jarro 
com água.

O terceiro estava maravilhado. Eram as flores mais cheirosas, mais vermelhas e mais vivas que já vira na vida! Ao chegar na cidade em que 
vivia, começou a distribuí-las às pessoas que passavam, e percebeu que a quantidade de rosas que tinha aumentava. Logo, teve de carregá-las 
em um cesto, e continuou distribuindo, oferecia rosas a amigos e desconhecidos, mulheres, homens, crianças, e no final do dia tinha uma carroça 
transbordando rosas.

No dia seguinte, os três comerciantes retornaram à feira, para vender suas mercadorias e fazer negócios. No caminho da volta, reencontraram 
o gênio.

“Gênio, que desejas?”, eles perguntaram.
“Desejo que suas rosas virem joias”, ele respondeu, “pois a gratidão é a mais bela das virtudes, e quem recebe com amor um presente merece 

receber outros”. 
Assim, quando o terceiro viajante retornou para casa, deparou-se 

com uma carroça repleta de joias e ouro. A cidade em que morava 
estava próspera, e ninguém que ali viveu jamais passou qualquer 
necessidade.

O segundo viajante, ao retornar para casa, deparou-se com um 
belo colar de pérolas, dentro do jarro onde havia colocado as rosas. 
Deu-o como presente para sua esposa.

O terceiro viajante, no meio do caminho para casa, passou pelo 
riacho onde havia jogado as rosas no dia anterior. O riacho desaguava 
num rio, e ele pôde ver o brilho distante de pedras preciosas que 
mergulhavam numa água cristalina

UM CONTO QUE OUVI OUTRO DIA Lia Lima - turma V

Julia Anelli Roncador - Bacharel em Enfermagem – Primeiro Ano

PATCH ADAMS - O AMOR É CONTAGIOSO

Ao observar o cenário do profissional da saúde, percebe-se como a 
relação entre profissional e paciente, seja ele um enfermeiro; seja um 
médico, é vista pela sociedade como um vínculo exclusivamente individual 
e sério; mas este também pode ser emocional e atencioso. Neste 
contexto, foi proposta, em uma aula de Ética do curso de Bacharelado 
em Enfermagem, a comparação entre o filme “Patch Adams – O amor 
é contagioso” e o texto sobre tortura e a sociedade, da autora Hunt.  
O filme, que trata sobre um estudante de medicina com métodos não 
tradicionais de se cuidar de um paciente, aborda temas do comportamento 

humano, como compaixão e sofrimento. Este estudante percebeu, uma vez internado voluntariamente em um Hospital Psiquiátrico após tentativa de 
suicídio, que os pacientes eram tratados com descaso e sem a devida atenção especial. Com isso, notou-se a desvalorização do próprio indivíduo quando 
este é inferior ao outro (o médico e seu paciente). 

Além disso, as Instituições Hospitalares preferem fazer os pacientes se sentirem doentes do que ajudar a amenizar esse sofrimento, ou seja, muitas 
vezes não se vê o indivíduo e, sim, a manifestação do patógeno nele. Valoriza-se a cura e o prestígio de se curar alguém, mas não a importância de aliviar 
o processo da cura; como no caso do tratamento para o câncer, um procedimento longo e doloroso. 

O texto de Hunt aborda sobre como a tortura passou a ser vista como um ato desumano pela sociedade, uma vez que esta reconhece o próximo como 
um ser tão valorizado quanto qualquer outro. Assim, há o reconhecimento de que todo ser humano tem o mesmo valor, independente de suas falhas e 
imperfeições, sendo desnecessária a tortura como punição. 

Com relação ao filme, a forma humanista de enxergar o outro facilitou, não só a relação entre profissional e paciente, mas também as relações sociais 
daqueles personagens. Desta forma, a tortura ou um comportamento muito rígido só levam o ser humano a afastar seus ideais de valorização ao próximo, 
o que dificulta as relações interpessoais.
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ODE AO ÓCIO
Cristiano Da Dalt Castro - turma IV

Bom mesmo é acordar bem cedo

e ver que não há nada a fazer

compromissos tem sabor azedo

cancele-os pra não se aborrecer

Depois de voltar à soneca

Lembre-se de não se lembrar

dos afazeres na biblioteca

e dos assuntos que tem de estudar

E aí quando olhar no sistema

esperando sua nota sair

cinco bola não vai ser problema

vai ser férias, volte a dormir.

DOCUMENTO EM BRANCO
Letícia Zafallon - turma VII

escrevo e apago frases de amor.
elas não foram feitas pra se escrever
mas pra serem ditas.
15 linhas destruidas com um botão
são 15 dias esquecidos.
como faz pra se esquecer tão facil?
tem horas que me basto;
tem dias que não.
e de todas as alergias que me pegam
na ansiedade de te pegar nos braços
a pior é a sem cura
não tenho medo da solidão
tenho medo do não
do não feito
do não dito
do não sentido
não faz sentido ser assim.
tem dias que me basto;
tem horas que não.
pego o telefone penso digito apago digito apago desisto
escrevo e apago frases de amor
mas de tanto fazer seus contornos em minha mente, em minha boca, 
em minha letra
nada as apaga da memória
como faz pra se esquecer tão facil?
não faz sentido ser assim.

‘NOSTOS’, BREVES IMPRESSÕES SOBRE TCHARAFNA 
DE GUI MOHALLEM Thomaz B. de Arruda - turma VI

A obra de arte é ontologicamente solitária, escreve Rilke ao jovem que 
lhe indaga sobre a poiesis, revelando, talvez, a essência de todo fazer 

estético, predicado que tanto lhe confere força quanto vazio - a fragilidade 
fundamental de toda peça artística. A boa obra é frágil, necessariamente, 
tendo, por essa graça e sina, o poder de comunicar-se, como um espelho, e a 
faculdade de manter-se hermética, ou suspensa em um vagar indiferente, 
sob a máscara de uma incompreensão absoluta. Independentemente, 
a fragilidade da arte é o que a torna vital, como um elo de incerteza e 
veleidade, essencialmente humanista - como em Schiller, “Zu den Sternen 
leitet sie/ Wo der Unbekannte thronet 1” - que tange todo esforço do 
homem; é o que permite que um espírito padeça de ternura pela certeza 
fugidia de um Outro, ou que sinta-se, como Merleau-Ponty, a nudez da 
matéria de um Saint Victoire reluzente, que, no entanto, se faz presente 
por um contrato arcaico e sacerdotal, - resquício dos Primórdios - sob 
as vestes de tinta sobre uma tela. Tcharafna é frágil, defende-se com a 
sinceridade de seu criador e a beleza latente de sua construção figurativa 
e narrativa, oferecendo-se na esperança da composição, no fruidor, de 
versos verdadeiramente belos e humanos.

II
“Time present and time past

Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.”1

- Burnt Norton, T.S. Eliot

Tcharafna é uma obra sobre a busca, isto parece consensual a todo 
espectador. A busca, no entanto, como a Gide, é não só a busca por 
identidade, mas a busca por linguagem. Tcharafna é póstumo, mas também 
presente: a busca por si na memória do pai reflete-se em uma busca ainda 
mais interna, entre os espaços transformados pela própria experiência 
artística de devir empírico e mnêmico. Como em Proust, a reminiscência 

é a forma confusa em que o artista, postumamente consolidado, volta-se 
ao passado para captar aquilo que fora sua metamorfose, criando, em 
obra artística, a sua própria criação. Mohallem registra fragmentos de 
tempo presente, ainda inciente do que pode representar. Registra a si 
próprio, sua mão, sente-se diferente de si, até que torna-se outro, um 
artista, que em nova busca, revive os fragmentos de tempo e os recria 
como obra de arte, recriando também o tempo - não só o seu próprio, ao 
qual o título primeiramente alude, mas o de suas origens, encarnando-
as em estruturas simbólicas e poéticas, e tornando-as experiência para 
outrem. 

III
A inexorabilidade da matéria é, talvez, um dos pilares insconscientes 

da criação de Mohallem. Toda figuração de Tcharafna guarda, com 
zelo, a imanência: há silêncios, há espaços, há a bruta indiferença das 
Coisas frente à dor da morte de Nedra, das partidas e do galgar rígido 
do tempo. Mohallem indaga com romantismo os montes, as águas, as 
flores, as salas sombrias e as arquiteturas das construções, na esperança 
de inquirir a substância até a certeza de uma presença, até o conforto de 
uma significação. Encontra, como resposta a não-resposta, o não-dito, a 
ataraxia silenciosa, al-waq’ia - a inevitável partida, o desvanescimento de 
tudo. Tal como Odisseu, Mohallem busca um nostos idealizado, um retorno 
ao lar, que lhe serviria de redenção e repouso, de inserção teleológica e 
simbólica. Sua busca não o apazigua, no entanto, levando-o a descobrir-
se como l’étranger de uma terra que o acolhe sem lhe amparar, que não 
julga suas ações e não derrama pranto por suas tragédias. Mohallem 
debruça-se no espaço semântico do inefável, como um Joubert ou 
Mallarmé, e decide calar-se também, entregando ao Outro sua potência. 
Necessariamente humanista, pois que necessariamente frágil, Tcharafna 
redime a dor pela cumplicidade dos vivos, encerrando-se num canto 
ambíguo, entre a esperança e a incerteza de um dia encontrar-se.
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REPASSANDO O PASSADO Mariana Zan - turma VI

Tupiniquim

Esses dias, eu estava pensando no nosso apego ao que já vivemos, ao 
que já foi. Apego a um amor desfeito, a uma amizade esquecida, a 

uma história que enche os olhos de lágrimas, a um ente que se foi. O 
nosso apego seria capaz de nos fazer descrever 
cenas nos mínimos detalhes: a cor da blusa 
que se usava quando se deu o primeiro beijo, a 

caneta que foi usada para escrever o bilhete, a 

apenas lembranças se nosso coração não 

isso que caracteriza o apego.
O coração dói a ponto de desejarmos 

àquele exato momento e fazer algo diferente 

cena, porque quem sabe assim não seríamos 
capazes de aproveitá-la melhor, de captarmos melhor os detalhes, o 
cheiro, o som da risada. 

Confesso não ser extremamente apegada às pessoas, mas, no que 
diz respeito a momentos, a histórias, sou uma verdadeira guardiã da 

memória. Faço questão de exercitar a minha mente ao relembrar qual 
era o sapato que usava, se chovia ou se fazia sol, que horas eram quando 
se deu o acontecimento. Isso toma um tempo e um espaço considerável 

Poderia se dizer que se trata de uma 
bobagem. Não acredito que seja. O que seria 
de nós sem nossos apegos? Um amontoado 
de ossos e, no ápice, um cérebro capaz de 
armazenar palavras, números e nomes e nada 
de acontecimentos? Nada de momentos, 
sejam eles felizes ou desastrosos? Nada de 
sonhos? 

Mas que também não se gaste tanto 
tempo vivendo de memórias. Que se possa 
reconhecer que o presente é realmente 
um presente e daqueles que vem com um 

laço vermelho e embrulhado no papel mais brilhante. Que se possa 
aproveitar o presente a ponto de que todos os possíveis detalhes sejam 
extraídos. Que o presente seja vivido, apreciado e lembrado. E que o 
presente nos traga mais apegos. 

Após contatos polidos e distantes com franceses, italianos, ingleses e 

outros espécimes europeus, eis que surgem os pavônicos brasileiros. 

-

do Brasil. Contudo, recentes averiguações de 

-

paços nos quais eles também se estabelecem. 

O nicho desse grupo consiste em conseguir 

gargalhar nas mais inusitadas situações. Ape-

-

de novas habilidades de cidadania e democra-

cia nessa população. Esse fenômeno é promovido, entre outros fatores, 

pelos ferrenhos embates para saber quem será o novo presidente das 

cocadas pretas e brancas, pelas novas disputas por direitos juramen-

trigo e farinha de aipim. 

Frente adversidades, esse grupo de tupiniquins consegue se unir atra-

-

sada (mesmo que seja assunto sério). Assim, ouve-se no aeroporto fran-

cês, após o cancelamento do voo e constantes postergações da solução: 

são muitas (apesar do cansaço e da irritação). 

Além disso, a abundância de recursos naturais faz com que essa popu-

caqui. Em novas captações de suas comunicações no inóspito ambien-

te que era o aeroporto francês, foi registrada outra fala: “desde às dez 

horas da manhã que eu não tomo um banho!” 

(eram apenas oito horas da noite).

Para completar o carnavalesco cenário que era 

estabelecido, adicione-se: polícia, devido ao 

susto causado nos franceses por esses baru-

lhentos espécimes que ainda aprendem a exi
-

gir direitos; lanchinhos embalados de qualida
-

de duvidosa, fornecido pelos franceses; inglês 

franco-brasileiro que tentava estabelecer a co
-

municação; e ainda a diversidade de posturas 

frente a uma situação. 

quais eles também se estabelecem”. Ora, que lugar não se curva à bra
-

silidade quando brota a diversidade, dançam as mais desencontradas 

como epígrafe desse breve relato a frase de Maria do Carmo Miranda 

da Cunha, portuguesa de nascença: “Sou brasileira. Reparem no meu 

olhar que ele diz”. 

O QUE É QUE O BRASIL TEM?
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“A criação do Ócios foi mais um passo na construção de 

pilares sólidos na nossa FDRP, pilares estes calcados com 

o esforço conjunto de muitos estudantes, que abriram mão 

de sua inércia confortável em prol de um legado. Espero que, 

no futuro, ao pegar estes exemplares históricos para ler, os 

leitores saibam de onde viemos, afinal, só sabendo nossa 

origem podemos ter consciência de onde estamos e de onde 

queremos chegar.”  (André Dib - Turma III)

“O ócios foi uma das coisas que tivemos o privilégio de 

construir na FDRP. Reunião à reunião ele foi ganhando 

seu corpo e hoje caminha sozinho. É gatificante ver o seu 

percurso e que agora outras pessoas também podem fazer 

parte da mesma experiência.” (Bruna Sillos - Turma III)

“O ócios me proporcionou uma forma de entrar em contato 

com a universidade, sair do direito e conhecer os outros. 

Mas nestes próximos cinco anos espero que o jornal volte 

sua luz para a ainda incompleta estruturação de nossa 

faculdade, que precisa demais das opiniões e idéias dos 

seus alunos.” (Jesus Pacheco Simões - Turma IV)

“Guardo comigo um imensíssimo orgulho: o de ter sido o 

criador do nome deste jornal, ‘Ócios de ofício’. Parabéns a 

todos os que, nestes cinco anos, mantiveram vivo o sonho 

dos seus fundadores.” (Walfrido Vianna - Turma I)

O ‘Ócios’ é sem dúvida a minha primeira casa nessa querida Faculdade 

que estou prestes a deixar – fisicamente apenas; em espírito nunca. 

Vêm aqui à minha memória as dificuldades que tivemos em fundar esse 

nosso Jornal: como fazer? O que dizer? Como financiar? As dúvidas eram 

muitas, mas tínhamos já naquela época uma certeza bastante concreta: 

queríamos algo que fugisse do ordinário, começando pela estética e 

chegando à qualidade dos textos. E posso atestar, com o esforço de todos 

e a graça divina, que acabaram por se confirmar aquelas palavras que tive a 

oportunidade de singelamente fazer constar do editorial da primeira edição: 

‘Esperamos que possa este Jornal ter a oportunidade de amadurecer 

  e crescer abraçado com a faculdade. Oferecemos humildemente estas 

   primeiras palavras e a elas também nos abraçamos, com a certeza de 

    que algum valor terão.’ As palavras já não são as primeiras, mas o valor 

        de cada uma delas se faz único em cada nova edição. Quanta alegria!” 

                        (Caio Morau - Turma III)

“Ter participado do nosso querido Ócios desde sua 
concepção é motivo de grande e singular alegria para mim. 
Sem dúvida, todo o esforço foi recompensado por edições 
fantásticas, um grupo de altíssimo nível e pessoas que 
serão sempre lembradas por mim com muito carinho! Confio 
muito no Ócios e torço por seu sucesso, sempre!” (Leonardo 
Peixoto Barbosa - Turma III)

“Quando a Bruna Castro, o Caio Morau, Danilo Sergio, eu, 

e tantos outros nos empenhamos na primeira edição do 

Ócios, emergiram diversos interesses e preocupações: de 

ordem estética, política, financeira, etc. A despeito das 

adversidades, creio que todos os interesses e interessados 

harmonizavam-se na busca por um jornal digno de uma boa 

faculdade. Não saberia dizer se o Ócios já alcançou todo o 

seu potencial e qualidade, mas não me preocupo tanto, pois 

fio-me na seriedade dos alunos que seguem na sua direção.” 

(Gabriel Caires - Turma III)

Corpo Editorial

E o Ócios de Ofí cio completa cinco anos! O que pensar? A nossa tendência 
natural é sempe rememorar o passado, ver aquele início tão difí cil 

e o quanto o jornal evoluiu. Mas não podemos parar. Estamos em um 
                  crescimento perene e queremos um jornal sempre melhor. Cada 
                      dia maior, cada dia mais reconhecido, cada dia mais inovador!
          A capa desta edição diz muito. Traz uma linha histórica fi gurada do que 
foi o jornal nesses cinco anos. Contudo, a despeito das capas dizerem muito 
sobre o Ócios, o conteúdo de cada edição diz mais. Expressa o que um número 
enorme de alunos e professores ti veram a intenção de manifestar. Traz alinda 
composição da diferença, a enérgica miscelânea do debate e os líricos traços 
da arte. Somos tão diversos e espontâneos quea nossa informalidade já nos 
caracteriza. Todavia, este ano desenvolvemos um estatuto e esperamos 
que, como insti tuição formalizada, tenhamos ainda mais reconheci-
mento dentro e fora denossa faculdade.
Nesse incessante trabalho, queremos que cada jornal seja melhor e, por 
isso, toda semana, quiçá dia, conversamos sobre ele e divulgamos para toda 
a faculdade nossas pretensões. Este corpo editorial, que agora vos escreve, 
espera, com toda sinceridade, que um dia você ocupe um lugar no jornal, faça 
de um espaço sua expressão e o torne seu. É uma sensação inexplicável e já fi ca 
aqui o nosso convite.
O Ócios não é uma redoma de notí cias com estudantes deteti ves 
                que se infi ltram nas organizações para cobrir o últi mo furo, não 
           fazemos uma seção de babados quentes, nem de crimes bárbaros. 
      Não queremos um jornal perfumado, nem aquele que se amassado, 
   pinga gotas de sangue. 
  Em verdade, somos um jardim em eterna construção. Queremos ser 
  um espaço livre para que todos os componentes da universidade, 
   em especial  os alunos e suas insti tuições, publiquem livremente. Essa é 
    a construção    pulsante que cresce a cada dia, mês, turma. Essa é a 
       proposta e o trabalho do Corpo Editorial: possibilitar condições para 
       veicular essa expressão crescente, dentro do jardim do Ócios.

    a construção    pulsante que cresce a cada dia, mês, turma. Essa é a 
       proposta e o trabalho do Corpo Editorial: possibilitar condições para 
       veicular essa expressão crescente, dentro do jardim do Ócios.

   em especial  os alunos e suas insti tuições, publiquem livremente. Essa é 
    a construção    pulsante que cresce a cada dia, mês, turma. Essa é a 
       proposta e o trabalho do Corpo Editorial: possibilitar condições para 
       veicular essa expressão crescente, dentro do jardim do Ócios.       veicular essa expressão crescente, dentro do jardim do Ócios.

“Quando escrevi para o ‘Ócios’, muito tempo atrás, falei sobre 
teatro. Acredito que juristas e artistas têm muito em comum. 
Afinal, como disse o ator Paulo Autran: somos ambos apaixonados pelas palavras. 
Participar do jornal é isso: tentar recriar essa ponte com o mundo das palavras. Mundo 
este que, apesar de ser a razão de estarmos nessa profissão, muitas vezes é trocado 
pelo mundo dos papéis, das necessidades, ou qualquer coisa que o valha - ou não valha. 
Por isso, só tenho a agradecer por ter participado do começo desse projeto – e de 
estar aqui escrevendo um pouquinho, e recriando pontes também com o mundo das 
memórias. Sobre o futuro do jornal, acho que as palavras de Valter Hugo Mãe deveriam 
ser as inesquecíveis: ‘não sei se a Arte nos deve salvar, mas tenho a certeza de que 
pode conduzir ao melhor que há em nós para que não nos desperdicemos na vida’.”  
  (Juliana Alexandre - Turma II)

“Engraçado pensar em como acompanhamos o desenvolvimento do Jornal durante esses 
anos. Lembro de alguns momentos marcantes, que hoje em dia fazem parte de uma quase 
pré-história da FDRP: no dia da escolha do nome do Jornal, recebemos sugestões de 
todos os alunos. Dentre elas, dois não me escaparam da memória: “Desagravo”, o segundo 
colocado em uma votação bem acirrada – e, não riam – “Tijolinhos”. Essa última sugestão, 
um tanto quanto peculiar, foi dada com certeza por algum aluno com criatividade de 
sobra, mas noção de menos. Adivinhem? hahah
Hoje tenho que reconhecer: ainda bem que a minha ideia dos “Tijolinhos” ficou longe de 
ganhar. Mas apesar disso, durante todos esses anos, eu ganhei muito mais com o Ócios 
do que poderia imaginar. Escrevi sempre que tive vontade, com toda a liberdade e o maior 
carinho para o nosso jornal. É certo que passamos por momentos polêmicos since 2010, 
e recebemos muitos elogios, assim como muitas críticas também, maaasss, tudo isso é 
aprendizado e com certeza foi muito importante para o crescimento do Jornal. 
Nesse momento, eu só posso agradecer: a todos que já fizeram parte disso um dia, aos 
  meus queridos que estão dando conta do recado brilhantemente no presente, e a todos 
  os outros que ainda vão chegar no Ócios. Se nessas dez edições, mesmo durante o 
    intercâmbio, teve pelo menos algum palpite meu nesse jornal, um dos motivos é porque 
       eu sou muito chata mesmo, mas o outro é porque eu sempre adorei fazer o que a 
                gente faz!” - Bruna Castro, turma III
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           FORMAMOS 
P�� ��� ���� ���, ��� � ����������� �� ���, �������� ����� �� ������?

Bruna Castro – Turma III

Acho que alguns já me ouviram dizer: “Nossa, 
isso aconteceu no primeiro ano, meu Deus, 

parece outra vida.” Isso porque sempre me pareceu 
que as coisas na faculdade aconteciam de forma 
muito intensa, ti nha a impressão de que cada fi m 
de semestre era na verdade o fi m de um ano todo. 
E agora, em novembro de 2014 (E nós achando que 
esses dias demorariam a chegar), pergunto: será que 
não era mesmo outra vida?

Pode ser clichê, mas não somos os mesmos 
depois de 5 anos na FDRP. Em 2010 chegamos aqui, 
nessa cidade levemente quente, fi zemos a matrícula 
lá naquela graduação improvisada, num prédio 
inteirinho em obras. Era terra vermelha pra todos os 
lados, obras e mais obras até chegarmos aqui. Havia 
os “pedreiros cantantes”, como bati zamos nossos 
amigos que enfrentavam conosco as longas horas 
de período integral na melhor faculdade de direito 
do Brasil, que na época, ainda nem ti nha uma forma 
concreta e acabada em nossas mentes, mas já ti nha 
um lugarzinho sólido e eterno em nossos corações.

Lembro como se fosse hoje, e acredito que 
muitos de vocês também, do meu primeiro dia de aula. 
Recém chegada da quinta lista, “fechei a porteira” da 
turma III. Vejam como é curioso o desti no, no dia 22 
de março de 2010 comecei a viver o que foi a maior 
ajudinha da sorte que já ti ve na vida, uma faculdade 
que era melhor do que eu poderia imaginar, mas da 
qual eu nunca ti nha sequer ouvido falar. 

E assim foi com todos nós. Cada um tem uma 
lembrança que com certeza guarda num canti nho 
muito especial na memória. A primeira festa, o 
primeiro trote, a primeira aula... E a primeira vez 
que colocamos os olhos na FDRP! Mas, na verdade, 
nada disso eu poderia traduzir com palavras, pois 
a linguagem é limitada, e, feliz ou infelizmente, 
não somos capazes de traduzir todos os nossos 
senti mentos.

É por isso que gosto das pequenas memórias. 
Lembram quantas vezes cantamos o hino da 
faculdade? Quantas vezes torcemos contra o 
Mackenzie, até o últi mo minuto de jogo, sem perder 
a esperança? Quantas vezes matamos uns minutos 
de aula e sentamos num banquinho só pra bater um 
papo ou ti rar um cochilo sagrado? Quantas vezes 
vimos o sol se por sobre a cidade inteira daquele 
corredor do segundo andar? Quantas vezes vimos o 
céu azulzinho azulzinho sem nenhuma nuvem entre 
os blocos da FDRP?

Ao todo foram 1.825 dias, dias estes que 
pareciam tão infi nitos, mas que hoje estão aqui, bem 
diante de nós, chegando ao fi m. E eu não vou bancar 
a forte e nem iludir os bixos. Nem sei quantas vezes 
tentei escrever esse texto, mas sei que em todas 
elas minha garganta fechou e meu coração disparou, 
como está acontecendo agora. Mas acredito que 

o maior conforto é o senti mento de que, de fato, 
vivemos a faculdade. Assisti mos aula, estudamos, 
fi zemos provas, “comparti lhamos dúvidas” durante 
as provas, fomos às festas, aos jogos, torcemos, 
rimos, choramos, gritamos, cantamos, bebemos, 
viajamos, voltamos, sofremos, xingamos, discuti mos, 
concordamos, votamos, nos elegemos, chegamos, 
saímos e fi camos. 

E como disse no começo do texto, talvez a 
sensação que sempre ti ve sobre a outra vida no 
começo da FDRP não seja só uma sensação. Talvez 
ti vemos várias vidas diferentes dentro de uma só 
vivida nesses 5 anos, e que está a menos de um mês 
para acabar. Mas o mais importante: nós vivemos 
tudo isso.

Enfi m, creio que a difi culdade da despedida está, 
ao certo, em um senti mento de perda que nos assola. 
Por mais que saibamos que todas essas memórias 
serão eternas e que elas permearão, com o lirismo da 
saudade, a nossa história de vida, a ausência de um 
presente que as faça nossa, concretamente, gera uma 
sensação inexplicavelmente contraditória. A realidade 
é que os senti mentos que criamos nos fazem tão 
vinculados uns aos outros, à própria faculdade e a 
Ribeirão Preto que a vontade de fi car nos acomete de 
uma forma até inconsequente. Dá vontade de parar 
o tempo e dizer: “Digo ao povo que fi co!”, e fi car 
indefi nidamente no sonho da faculdade. Aquele que 
criamos desde o colegial e que hoje, mesmo realizado, 
não deixamos de sonhar.

Ahhh, a saudade! Um senti mento tão poeti zado, 
versifi cado, musicado e, ao mesmo, tempo tão 
misterioso. Senti -lo, agora, gera aquela angústi a pelo 
que foi e pelo que poderá ser. Contudo, esse mesmo 
senti mento nos faz ter a linda e corajosa sensação 
de que tudo valeu a pena, de que, certamente, não 
se mudaria nada do que foi. Talvez, quando mais 
velhos, entenderemos mais claramente as transições; 
veremos, na provisoriedade das fases, a tessitura da 
vida insisti ndo em nos dizer que o melhor é sempre o 
que está por vir e que o futuro pode ser esse passado 
transmudado em realidade. 

Talvez, ainda, não consigamos dedilhar 
o signifi cado do fi m. Talvez porque o fi m, em 
realidade, não exista. Se temos junto a nós a 
sensação de que nada foi em vão (mesmo com 
aqueles arrependimentozinhos pós festas), de 
que ninguém foi por acaso, de que nenhum 
encontro foi erro, de que nenhum amor deixou 
de ser completo mesmo que fi ndo, de que 
nenhuma vida universitária é somente cinco 
anos, carregaremos conosco, sempre, a verdade 
do que vivemos, do que senti mos e do que fomos 
uns para os outros. Senti remos saudades sim, 
mas “A saudade é o que faz as coisas pararem no 
Tempo.” (Mario Quintana)

O ‘Ócios’ é sem dúvida a minha primeira casa nessa querida Faculdade 

que estou prestes a deixar – fisicamente apenas; em espírito nunca. 

Vêm aqui à minha memória as dificuldades que tivemos em fundar esse 

nosso Jornal: como fazer? O que dizer? Como financiar? As dúvidas eram 

muitas, mas tínhamos já naquela época uma certeza bastante concreta: 

queríamos algo que fugisse do ordinário, começando pela estética e 

chegando à qualidade dos textos. E posso atestar, com o esforço de todos 

e a graça divina, que acabaram por se confirmar aquelas palavras que tive a 

oportunidade de singelamente fazer constar do editorial da primeira edição: 

‘Esperamos que possa este Jornal ter a oportunidade de amadurecer 

  e crescer abraçado com a faculdade. Oferecemos humildemente estas 

   primeiras palavras e a elas também nos abraçamos, com a certeza de 

    que algum valor terão.’ As palavras já não são as primeiras, mas o valor 

        de cada uma delas se faz único em cada nova edição. Quanta alegria!” 

                        (Caio Morau - Turma III)
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CENTRO ACADÊMICO “ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO”

Olá, galera!

Pela última vez, a gestão Roda Viva vem preencher o espacinho do 

CAAJA aqui no nosso querido jornal! É com muita satisfação que vemos 

a pauta da participação política estudantil tomar o espaço central de 

discussão na FDRP, com a formação das novas chapas concorrentes na 

eleição. Estamos muito felizes pela mobilização das turmas mais jovens 

em se dedicar às atividades tão fundamentais que são desempenhadas 

por um Centro Acadêmico.

Nesse sentido, será muito importante a dedicação no 

acompanhamento de um assunto que não começou em nossa gestão 

e não se encerrará nela: o processo de revisão do nosso Projeto Político 

Pedagógico. Temos que continuar reivindicando por participação, 

transparência e eficiência em atender aos interesses dos alunos. 

Até esse ano, existiu uma Comissão de Avaliação da Graduação. Essa 

comissão elaborou questionários de avaliação, que foram respondidos 

por docentes, discentes e funcionários. As respostas foram compiladas 

e nos foi apresentado um relatório final em Audiência Pública (que 

está disponível no site da FDRP). Pudemos perceber que há diversos 

dissensos entre as categorias quanto à estrutura da graduação e que 

enfrentaremos muitas dificuldades em ter nossas demandas atendidas. 

Além disso, ao contrário do esperado (como acontece em outras 

unidades por meio de uma Comissão de Coordenação de Curso- CoC), 

até agora há o parecer da Comissão de Graduação (CG) de que não se crie 

uma comissão específica para realizar as reformas, o que possibilitaria 

maior celeridade e participação dos alunos e funcionários; mas que 

essas reformas sejam feitas dentro da CG, em conjunto com as outras 

pautas de sua abrangência. 

Mesmo com a tendência de não sermos ouvidos, não é agora que 

vamos abandonar o barco. Estamos nos reunindo no gramado da FDRP 

todas as quintas feiras para traçarmos um plano de como reivindicaremos 

essa participação democrática (e aqui é essencial o trabalho em 

conjunto com os Representantes Discentes), e estamos estudando essas 

reivindicações pra entregar em definitivo as demandas dos alunos da 

FDRP.

Você está insatisfeito com o projeto pedagógico? Acha que temos 

aulas expositivas demais? Muitas disciplinas obrigatórias e poucas 

optativas? Problemas com o período integral? É a partir desse relatório 

que as mudanças deverão ser feitas. Entretanto, é necessário estudo 

e interpretação do documento, assim como deliberação sobre seu 

conteúdo para que se possa reconstruir o projeto pedagógico. E nós 

temos direito e dever de fazer parte disso. 

Esperamos que essas questões centrais que deixarão um legado 

tão fundamental para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que é 

constituída pelas pessoas que a constroem, não deixem de ser abordadas 

e que a movimentação estudantil não se finde. As atividades do CAAJA 

precisam da ajuda de todos os alunos, pois, se não houver transparência 

e participação, perdemos força, democracia, pluralidade. Se engajem 

nessa luta!
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