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Ainda pecando pelo considerável intervalo de tempo que vem apartando a edição ante-
cedente da vindoura, é com grata satisfação que apresentamos a segunda publicação 
do nosso jovem “Ócios de Ofício”, que, aliás, em melhor e mais apropriado momento 

não poderia ter vindo. O primeiro semestre deste ano de 2011, no qual nossa Faculdade 
completou seus bravos quatro primeiros anos – há quem os compare a décadas - trouxe 
às claras o verdadeiro significado do pioneirismo que vem experimentando as primeiras 
turmas. Sua tradução se deu principalmente diante do enorme entusiasmo com que 
assistimos à nossa primeira participação oficial nos Jogos Jurídicos Estaduais e também 
diante das discussões políticas em âmbito interno, representadas mormente pela questão 
da mudança de regime de docentes.

 Que seja com os devidos e protocolares protestos de elevada estima e distinta 
consideração, taxado de burro este corpo editorial, cuja unanimidade, tão inimiga de 
Nelson Rodrigues, decidiu não haver melhor capa do que a que faz as honras desta edição. 
O touro indefeso, conclusão lógica de sua pouca idade, é prematuramente colocado à 
prova e lançado a campos desconhecidos. Estivesse à porta do Ateneu, lhe diriam: “Vais 
encontrar o mundo. Coragem para a luta!”. Indaga-se: fez ele jus à virilidade demonstrada 
por sua sombra projetada sobre nossos também jovens tijolos à vista? 

 Sem pretensões de responder integralmente à pergunta, mas objetivando deixar 
alguns meios que possibilitem instigar nosso leitor, esta edição se debruçou sobre os temas 
levantados acima e, não por outro motivo, procurou colher opiniões de quantos os que 
quiseram se manifestar. O resultado se verá nas páginas que seguem.

 Acometidos pela falta de espaço tão peculiar aos meios impressos de comu-
nicação – ainda não nos demos ao luxo de dedicar uma página inteira a um anúncio de 
automóvel, como se vê nos principais diários brasileiros - buscamos uma solução que, 
esperamos, agrade a nosso leitor. Como perceberão, algumas matérias tiveram que ser 
condensadas para que se adequassem ao limite de páginas, de modo que se deve observar, 
a partir desta edição, a presença do símbolo do Facebook ao final do artigo. Trata-se de 
uma indicação de que será possível visualizá-lo na íntegra na página do “Ócios de Ofício” 
na rede de relacionamentos em questão.

 Deixamos, por fim, os votos para uma leitura agradável e convidamos nossos 
leitores, que se dispersarão pelas merecidas férias de julho, uns repousando, alguns viajando 
e outros invariavelmente trabalhando, a desfrutarem de algum momento de inquietude onde 
quer que estejam para que arrisquem traduzir em letras tudo o que lhes vier à mente, trans-
formando o ócio, com tamanho deleite que venha a se tornar, sem peso algum, um ofício.

editorial

Estar como estamos
Alguns dirigirão o olhar ao título que aci-

ma se coloca – devidamente realçado 
pela cor e por suas letras maiores - e 

pensarão se vale à pena prosseguir a leitura; a 
estes, peço que se decidam por continuar e  lhes 
daria razão em abandonar o texto caso estives-
se o segundo verbo do título flexionado em um 
tempo que não o presente. Outros, desconfia-
dos, inverterão a ordem: é para baixo que hão 
de olhar primeiro e, verificando a origem do 
texto,  pouco ou nenhum estímulo lhes restará 
para descobrir o que trazem as próximas linhas. 
A ambos, mas principalmente aos últimos, dedi-
co esta reflexão.
 O que se vislumbrou nos últimos meses, após 
as intensas discussões acerca da mudança de re-
gime solicitada por dois docentes, foi um cená-
rio – com o devido perdão por não achar melhor 
expressão – triste. A divergência de opiniões foi 
tratada como uma verdadeira aberração. Aque-
le cuja opinião se mostrava destoante malogrou 
em ver as críticas não mais dirigidas somente a 
seu ponto de vista, mas agora estendidas à sua 
pessoa. Não seria produtivo elencar a natureza 
das críticas proferidas, pois embora mereces-
sem aplausos pela genuína criatividade com 
que foram formuladas e também reprimendas 
por chegarem a ponto de incluir em sua essên-
cia questões que jamais deveriam ali figurar, em 
nada acrescentariam a este artigo que eviden-
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temente  não objetiva inflamar novamente âni-
mos tão recentemente exaltados.
 Em linhas gerais, a situação em questão nos 
revelou que já incorporamos formalmente as 
penosas práticas de desqualificar aquele que 
faz uso da palavra em detrimento da efetiva 
existência de um combate de idéias. Entretan-
to, para que não se perca a lucidez, há que se 
pontuar que novamente a faculdade assistiu, ou 
melhor, protagonizou mais alguns momentos 
que demonstraram o vigor e a efetiva vontade 
de discutir, muito embora incontestáveis ex-
cessos – de todos os lados e direções, frise-se 
- tenham desviado o foco para o qual originaria-
mente deveriam se voltar todas as atenções.
 É, pois, com o contentamento em ver cada 
vez mais adesão e efervescência em debates 
verdadeiramente necessários para a constru-
ção desta faculdade, sem prejuízo das ressalvas 
que foram aqui delineadas, que me parece não 
haver conclusão mais apropriada do que trans-
crever alguns dizeres que  traduzem o espírito 
de toda faculdade de direito que mereça este 
nome, ciente de que deve ensinar a seus alunos 
e  lembrar-se ela própria de que a inteireza do 
homem reside na nobre capacidade de respeitar 
opiniões que ousem divergir da sua. Assim nos 
ensinou Voltaire: “Posso não concordar com ne-
nhuma palavra que você diz, mas defenderei até 
a morte seu direito de dizê-la”

	 O	conflito	de	idéias	em	nossa	faculdade	é	

algo	evidente.	Temos	vários	exemplos	na	con-

gregação,	também	nos	departamentos	-	inclu-

sive	no	DFB	-	e	nas	comissões.	A	própria	ques-

tão	 dos	 regimes	 dos	 professores,	 abordad
a	

neste	jornal,	ou	o	problema	dos	estágios	são	

exemplos	 como	milhares	 de	 outros.	 A	 ques-

tão	que	se	coloca	nesses	casos
	é	saber	de	que	

modo	podemos,	na	condição	de	alunos,	agir
.

	 Varias	são	as	atitudes	que	po
demos	to-

mar,	mas	penso	que	ficar	alheio	ao
s	assun-

tos	 que	 dizem	 respeito	 a	 nossa	 faculdade
	

seja	 a	 pior	 delas,	 pois	 esta
remos	 abrindo	

mão	de	nossas	opiniões.	Além	disso,	a	parti-

cipação	dos	alunos	é	fundam
ental	para	que	

suas	 opiniões	 enriqueçam	 o	 debate,	 otimi-

zando	a	representação.

	 A	 proposta	 das	 reuniões	 abe
rtas	 dos	

RDs	 é	 justamente	 a	 de	 evitar	 o	 distancia
-

mento	entre	esses	e	os	represe
ntados.		Men-

salmente,	 os	 representantes,	 com
	 objetivo	

inicial	de	relatar	os	acontecim
entos,	se	reú-

nem	de	portas	abertas	para	partic
ipação	dos	

alunos.	Além	disso,	nas	reuniões	existe	esp
a-

ço	para	pensar	sobre	as	princ
ipais	questões	

que	 devem	 ser	 tratadas	 nos	 órgãos	 que
	 os	

representantes	 discentes	 oc
upam	 e	 pensar	

na	postura	a	ser	levada	às	reu
niões.	Enfim,	a	

proposta	é	de	comunicação	com	os	alunos.		

	 Os	que	se	interessarem	estão	convi-

dados.	 A	 reunião	 acontecerá
	 mensalmente,	

as	18h00	sempre	às	quintas	da	segunda	se
-

mana	do	mês	(vide	tabela	de	eventos	p.	
6).

RD’s Gabriel Caires
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Política
PM no Campus

Um assunto que surgiu nas ultimas semanas surpre-
endendo muitos alunos foi a história da “PM no 
campus”. De início foi anunciada, quase como um 

boato, mas acabou ganhando corpo e até sendo aprovada 
pelo Conselho Gestor, sem uma consulta aos estudantes 
que nem sequer sabiam quais os termos desse acordo. No 
dia doze de maio ocorreu um debate sobre esse tema (o 
mesmo que foi adiado no dia cinco devido ao protesto na 
diretoria da Filô), contando com a presença do Professor 
Marin (Coordenador do Campus), Sr. Adilson (Diretor da 
Guarda Universitária), três professores (incluindo Gustavo 
Assed, aqui da FDRP), Alexandre “Filô” (representante dos 
estudantes no C.G.) e como mediadora a representante 
do D.C.E. Milena Ginjo (também estudante da FDRP). Al-
guns pontos muito importantes foram esclarecidos, os 
quais o “Ócios do Ofício” trará para nossos leitores.  Foi 
proposto o remanejamento de uma companhia (de 60 
a 250 policiais; para dar um melhor entendimento: dois 
pelotões formam uma companhia e três companhias fo-
ram um batalhão, aproximadamente) que está localizada 
nas proximidades da rodoviária e atua desde o bairro de 
D. Pedro até Barranca do Rio Pardo para algum terreno 
da USP que seria cedido (tal qual acontece ao H.C.), fa-
cilitando o acesso da polícia aos bairros próximos e ao 
próprio campus, devido ao crescente número de furtos, 
roubos e até mesmo uma recente tentativa de estupro. 
Embora tenha sido aprovado pelo C.G. ainda restam três 
instâncias para a real aprovação: O C.O.P. (Comissão de 
Orçamento e Patrimônio), C.F.R. (Comissão de Financia-
mento e Recursos) e pela Reitoria em São Paulo, estando 
portanto em uma fase inicial, não sabendo-se ainda quem 
pagará a conta, que de acordo com o Marin não será paga 
pela USP-RP, já que seus planos de gasto principais são o 
CEFER, Espaço Cultural, ampliação da coordenadoria e da 
Biblioteca. Alguns pontos importantes foram levantados: 
Dificilmente essa decisão será aprovada pelo Rodas, já 
que criaria um desgaste para a imagem do mesmo; com-
parando com a cidade de Ribeirão Preto nosso campus é 
uma “ilha de segurança” logo não há motivo para colocar 
a policia a nossa “disposição”; o que aconteceria caso um 
coordenador de campus com um pensamento diferente 
chamasse a PM para reprimir uma manifestação de estu-
dantes, resultando em alguma ocorrência grave? O “Filô” 
levantou outras questões que vão além do assunto como 
o porque do seu pedido de vista ser sumariamente nega-
do (ele propôs uma maior discussão com alunos, profes-
sores e funcionários sobre o assunto), perguntou ainda se 
um conselho que possui menos de 10% de representação 
estudantil seria um representante correto da universida-

de como um todo, ao que José Marin respondeu afirma-
tivamente. Adilson, diretor da G.U. ainda colocou novos 
pontos: Está confirmada a retirada da portaria do H.C., a 
qual seria localizada perto do Bradesco que fica ao lado 
do Restaurante da Universidade (Bandeijão), fazendo a 
R.Catão Roxo ser apenas de descida e o Hospital das Clíni-
cas ter uma outra entrada, voltada para o lado oposto ao 
Campus, totalmente independente. A portaria “liberal” 
(qualquer um entra), falta de calçadas, iluminação, entre 
outros aspectos foram citados, colocados até como fun-
damentais mas fora da discussão. Aparentemente conti-
nuaremos sem uma decisão concreta sobre a segurança 
de nossa universidade, que dependerá da “esperteza” de 
nossos alunos que devem tomar cuidado para não dar 
“bandeira” para os criminosos. Oremos. 

Desrespeito ao nosso espaço

Desde o dia cinco de maio ocorrem protestos na 
frente da diretoria da FFCLRP contra o fechamen-
to do CV, seus termos de uso, falta de diálogo com 

os alunos e contra o autoritarismo (de acordo com os es-
tudantes) do Diretor Sebastião de Sousa Almeida. Após 
uma discussão sobre o problema, no dia doze, iniciaram-
se manifestações ainda mais intensas, com a instalação 
de barracas na porta da diretoria. Os estudantes perma-
necem lá, exigindo uma discussão imediata, contrária a 
proposta do “Sebá”. A ocupação do prédio é uma opção 
não muito distante. Maiores informações e atualizações 
veja a página do Ócios do Ofício no facebook.

	 O	conflito	de	idéias	em	nossa	faculdade	é	

algo	evidente.	Temos	vários	exemplos	na	con-

gregação,	também	nos	departamentos	-	inclu-

sive	no	DFB	-	e	nas	comissões.	A	própria	ques-

tão	 dos	 regimes	 dos	 professores,	 abordad
a	

neste	jornal,	ou	o	problema	dos	estágios	são	

exemplos	 como	milhares	 de	 outros.	 A	 ques-

tão	que	se	coloca	nesses	casos
	é	saber	de	que	

modo	podemos,	na	condição	de	alunos,	agir
.

	 Varias	são	as	atitudes	que	po
demos	to-

mar,	mas	penso	que	ficar	alheio	ao
s	assun-

tos	 que	 dizem	 respeito	 a	 nossa	 faculdade
	

seja	 a	 pior	 delas,	 pois	 esta
remos	 abrindo	

mão	de	nossas	opiniões.	Além	disso,	a	parti-

cipação	dos	alunos	é	fundam
ental	para	que	

suas	 opiniões	 enriqueçam	 o	 debate,	 otimi-

zando	a	representação.

	 A	 proposta	 das	 reuniões	 abe
rtas	 dos	

RDs	 é	 justamente	 a	 de	 evitar	 o	 distancia
-

mento	entre	esses	e	os	represe
ntados.		Men-

salmente,	 os	 representantes,	 com
	 objetivo	

inicial	de	relatar	os	acontecim
entos,	se	reú-

nem	de	portas	abertas	para	partic
ipação	dos	

alunos.	Além	disso,	nas	reuniões	existe	esp
a-

ço	para	pensar	sobre	as	princ
ipais	questões	

que	 devem	 ser	 tratadas	 nos	 órgãos	 que
	 os	

representantes	 discentes	 oc
upam	 e	 pensar	

na	postura	a	ser	levada	às	reu
niões.	Enfim,	a	

proposta	é	de	comunicação	com	os	alunos.		

	 Os	que	se	interessarem	estão	convi-

dados.	 A	 reunião	 acontecerá
	 mensalmente,	

as	18h00	sempre	às	quintas	da	segunda	se
-

mana	do	mês	(vide	tabela	de	eventos	p.	
6).

Jesus Pacheco Simões

Reforma Política: entre o possível e o necessário

O Brasil sofre uma crise de representação parla-
mentar. Existem 27 partidos políticos diferentes, 
a maioria sem programa definido, militância ou 

quadros. As campanhas eleitorais não são mobilizações 
democráticas, discussões de programas entre candida-
tos e partidos, mas uma exposição de melhores roupas 
e boas intenções, tudo isso financiado por doações gi-
gantescas das grandes empreiteiras, ruralistas, dentre 
outros.  Os legisladores brasileiros se movem por inte-
resses escusos, trabalham pouco e não são eficientes no 
desempenho de sua atividade primordial: legislar.
 Tem-se proposto que a reforma política ataque os 
problemas apontados acima com duas medidas: a mu-
dança no modelo das eleições legislativas e o financia-
mento público de campanha. Quanto ao último item, 
parece haver um consenso razoável entre os principais 
partidos (o que nem de longe significa que a medida vá 
ser aprovada), mas o clima de Fla-Flu veio para ficar no 
debate sobre as eleições legislativas.
 Lembrando a longínqua lição de Dalmo Dallari, uma 
eleição feita pelo sistema majoritário se rege pelo prin-
cípio “o primeiro ganha do segundo”, ou seja, o can-
didato que tem mais votos, ganha – mantida a possi-
bilidade de haver segundo turno. No Brasil, o modelo 

Vinícius Batelli de Souza Balestra

proposto pelo PSDB – o voto distrital - é um exemplo 
clássico desse sistema: cada Estado seria dividido em 
tantos distritos quantos fossem as vagas na casa legisla-
tiva, e cada distrito elegeria um deputado, por maioria 
simples dos votos. Uma distorção criada pelos sistemas 
majoritários é a de suprimir as minorias programáticas. 
Poderia ocorrer de um partido menor, mas com certa 
representatividade, não ter fôlego para vencer os par-
tidos maiores num cara-a-cara nos distritos e, embora 
tivesse certa adesão da sociedade, nunca chegaria a 
eleger um representante.
 Por esse defeito do sistema majoritário, admitindo-se 
que a democracia não é mera ditadura da maioria, é que 
se criou o sistema proporcional: os partidos teriam direi-
to a tantas cadeiras quantos fossem os votos obtidos na 
eleição, e essas vagas seriam preenchidas de acordo com 
o número de votos dos candidatos de cada partido. Aqui, 
impera o princípio de que o voto pertence à legenda, 
e, portanto, as vagas nas casas legislativas são distribuí-
das de acordo com a proporção de votos obtidos pelos 
partidos e seus candidatos. O exemplo desse modelo é 
o sistema em lista fechada, defendido pelo PT e outros 
partidos de esquerda, bem como pelos movimentos so-
ciais. Assim, os eleitores votariam nos partidos, e não nos 
candidatos. Cada partido teria direito a tantas cadeiras 
quantos fossem os votos obtidos, e as distribuiria con-
forme a ordem de uma lista de candidatos, apresentada 
previamente ao eleitor. O modelo tem suas virtudes, mas 
tem-se dito que esse sistema agravaria ainda mais um 
problema que o país vivencia:o distanciamento entre o 
eleitor e seus representantes.
 Sozinhos, os partidos de esquerda não conseguirão 
impor seu modelo de lista fechada, pois há o risco do 
centrão (PMDB, PP, PTB etc.) se aliarem ao PSDB, não 
porque queiram o voto distrital, mas para, pelo menos, 
barrar um modelo político que prejudica partidos sem 
conteúdo programático claro. O sistema distrital, pode 
até ser engolido e apoiado pelo centrão com o intuito 
de barrar a lista fechada, mas as forças de esquerda vão 
usar de sua força e influência junto ao Governo Federal 
para barrar uma eventual reforma que consagre o siste-
ma majoritário. Nesse impasse, ficaríamos a ver navios, 
sem reforma alguma. Os líderes partidários continua-
riam a sonhar com suas reformas políticas ideais, mas 
que nunca saem do papel.
 Desse impasse, nasceu a ideia de estabelecer o sis-
tema distrital misto: metade dos parlamentares seria 
eleita pela lista fechada, e a outra metade por sistema 
distrital. A ideia parece um improviso, admite-se. Mas, 
em dois pontos, essa proposta parece ser a melhor: 
consagraria tanto o princípio majoritário quanto o pro-
porcional, dando à maioria o poder de governo, sem 
menosprezar as minorias programáticas; e agradaria as 
duas principais forças políticas do país, o PT e o PSDB. 
Desse modo, realizaríamos, sim, a necessária reforma 
política, por meio de uma possível convergência entre 
os fatores reais de poder do congresso.

EMPRESA JÚNIOR

Empresa Júnior (EJ) é uma associação ci-
vil, sem fins econômicos, constituída e 
gerida exclusivamente por alunos de gra-

duação de Instituições de ensino superior que 
presta serviços e desenvolve projetos para em-
presas, entidades e sociedade em geral. Con-
tribui com a sociedade através da prestação 
de serviços que proporcionam ao micro e pe-

queno empresário um trabalho de qualidade a 
preços acessíveis, nas suas áreas de atuação, 
sob a orientação de professores e profissionais 
especializados. 
 Tem como o seu principal objetivo oferecer 
ao estudante aplicação prática de conhecimen-
tos teóricos, relativos à área de formação pro-
fissional específica por meio do  contato direto 
com o seu mercado de trabalho, e assim fo-
mentar o espírito crítico, analítico e empreen-
dedor e intensificar o relacionamento empre-

sa-universidade.
 Na área jurídica uma EJ pode atuar nos 
ramos de assessoria jurídica, promoção de 
palestras com temas empresariais, elaborar 
processos seletivos para estagiários de direito, 
arbitragem, falências, assim como produção 
intelectual de artigos e trabalhos em diversos 
temas jurídicos, entre outros.
 Os únicos pré-requisitos exigidos para fazer 
parte da EJ são força de vontade,  compromisso 
e  motivação para criar.

Jesus Pacheco Simões

Caio Henrique Carvalho
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Tempo total, parcial, etc e tal 

“Cultura não é aquilo que entra pelos olhos; 
é o que modifica seu olhar”
José Paulo Paes, poeta de Taquaritinga

 Lembro-me, sem preocupar-me com os detalhes da citação, que um ex-
presidente da Visa Internacional afirmou que contratava as pessoas bus-
cando, primeiro, integridade. Porque a motivação, em uma pessoa não ín-
tegra, era perigosa. Depois de escolhidos 
pela integridade, buscava motivação. Pois 
a capacidade, sem motivação, é inerte.  
Escolhidos pela integridade e pela motiva-
ção, optava pelo mais capaz. Pois o conhe-
cimento, sem capacidade de realização, é 
inútil. Em seguida, dava preferência ao co-
nhecimento – visto que a experiência sem 
conhecimento é limitada. Enfim, disse Dee 
Hock para contratarmos analisando, em or-
dem de prioridade, a integridade, a moti-
vação, a capacidade, o conhecimento e por 
último a experiência. 
 Observem que o conhecimento vem 
apenas em quarto lugar. Integridade, mo-
tivação e capacidade de realização estão 
bem antes. Mas os concursos públicos ava-
liam apenas conhecimento – aliás, as “pro-
vas” escolares avaliam só conhecimento, 
gerando muitas vezes nerds com pouco 
espírito colaborativo.  
 Por causa disso, parece-me secundário 
se um professor será contratado em tem-
po parcial ou integral. Se estiver desmoti-
vado, de que adianta o tempo de dedica-
ção? Se não for íntegro, o que nos garante 
que ele não vá utilizar suas horas de tra-
balho para fazer artimanhas ao invés de 
produzir? Se não for capaz, de que servirá 
seu amplo conhecimento?  Já avisa o Tal-
mud que o mais importante na vida não é 
o conhecimento – mas sim o uso que faze-
mos dele. 
 Não escolho meus amigos pelo tem-
po que eles me dedicam. Escolho-os pela 
confiança que me inspiram. Espero escolher meus professores pelo mes-
mo critério. 
 Aliás, se eu pudesse (quem sou eu...) complementar Dee Hock, diria 
que, no caso específico de um professor, deve-se ter como critério de con-
tratação  também a humildade intelectual. Somente uma mente humilde 
é fértil e produtiva. Humildade vem do mesmo radical de húmus, terra 
onde, se plantando, tudo dá. Pois não há nada mais difícil que ensinar 
algo a alguém que acha que já sabe tudo. Se um professor quer ganhar 
minha eterna admiração, basta responder “não sei” a alguma pergunta. 
Afinal, como disse André Gide, “acredite naqueles que buscam a verdade, 
mas desconfie daqueles que a encontraram”. Porque estudamos, estuda-
mos, estudamos... e quanto mais estudamos mais sabidos ficamos. Até 
que um dia, finalmente, nos damos conta do quanto somos ignorantes. 
Nesse momento, deixamos de ser tão sabidos... para nos tornarmos um 
pouco sábios.  
 Não quero professores sabidos. 
 Quero professores sábios. 
 Não quero ter cultura de almanaque. 
 Prefiro educar meu olhar. 
 Quero professores que me cativem pela pupila. 

 O resto pouco importa.

Debate
O regime de dedicação integral como pressuposto da excelência

A mudança do regime de trabalho dos nossos docentes, bem como qual-
quer outro assunto a respeito do que ocorre na FDRP, não pode ser 
abordada sem que também se discuta a identificação e as estratégias 

de concretização do que queremos e para onde vamos enquanto instituição 
de ensino e pesquisa em direito. A abordagem casuística e meramente con-
juntural dessas questões pode minar nossa capacidade de alcançar essas 
finalidades e reduzir a função da instituição a um mero instrumento de sa-

tisfação de interesses particulares. É o que 
ocorre em muitas faculdades: Consolida-se 
um pacto tácito por meio do qual os profes-
sores fingem que ensinam, raramente com-
parecendo à faculdade ou se dedicando à 
função para a qual foram contratados, e os 
alunos fingem que aprendem, reduzindo seu 
esforço a “passar” na disciplina, o que não é 
muito difícil diante da atitude desses profes-
sores. Todos satisfazem seus interesses: Os 
alunos, que pouco precisam fazer para se 
formar; e os professores, que sem precisar 
assumir muitas responsabilidades, mantêm 
seu cargo e usufruem dos benefícios dele 
inerentes. Cabe aqui fazer uma observação. 
Não necessariamente alguém é culpado ou 
tem má-fé nesse processo - o que se verifi-
ca freqüentemente, porém, é uma lenta e 
gradativa consolidação de práticas e rotinas 
criadas por pequenas contribuições de cada 
membro da comunidade que, com o passar 
dos anos, passam a caracterizar fundamen-
talmente o ethos institucional.
 É dessa forma que vejo o que vem ocorren-
do em nossa faculdade em matéria de mu-
dança de regime de trabalho por parte dos 
docentes. Não havendo normas legitima-
mente constituídas para o que a instituição 
espera dos docentes e alunos, todos, ainda 
que de forma bem intencionada, se armam 
com um discurso calcado no bem comum 
para garantir a satisfação de seus interesses 
particulares. É o que se chama de patrimo-
nialismo: uma confusão generalizada entre 
os interesses público e particular difundida 

entre os membros das instâncias decisórias.
 Esse problema não é uma particularidade nossa. Pelo contrário, com raí-
zes fincadas nos tempos do Império e da República Velha, quando a elite jurí-
dica praticamente se restringia aos egressos da São Francisco e coincidia com 
a elite política do país, firmou-se de maneira generalizada nas faculdades 
de direito uma cultura acadêmica apropriada para formar líderes adaptados 
para atuar num Estado construído em favor de uma pequena elite composta 
por latifundiários, juízes, médicos, advogados e membros do clero, que, por 
meio de práticas clientelistas, submetiam a máquina pública para a satisfa-
ção de seus interesses. Essa herança institucional, ainda presente em grandes 
parcelas do Judiciário (e também nos outros poderes), perdura até os nossos 
dias, contribuindo para o estabelecimento dos conceitos, métodos e regras 
que devem ser assimilados para que a maneira de pensar e de se expressar 
dos operadores de direito seja perpetuamente reproduzida.
 O grande problema, portanto, não diz respeito a uma falha ética ou moral 
na conduta de alguns docentes. Trata-se, muito mais, de um problema insti-
tucional difundido no Estado Brasileiro que só pode ser combatido por meio 
de uma profunda reflexão que só pode se constituir solidamente na medida 
em que houver pesquisadores integralmente dedicados a essa tarefa. Se isso 
não ocorrer numa faculdade de direito que nasce dentro de uma universidade 
como a USP, com sua vocação para a excelência e para a pesquisa, que espe-
ranças poderemos nutrir de ver erradicados esses vícios da nossa sociedade? 

Debate
Marcelo Corrêa Charles B. Rossi 
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E dessa vez FDRP conseguiu participar da 
35ª edição dos Jogos Jurídicos Estadu-
ais Paulista (JJE) desse ano, um dos me-

lhores eventos universitários esportivos do 
Brasil. Realizado aqui, na cidade de Ribeirão 
Preto, durante o feriado de Tiradentes e Pás-
coa, atraiu cerca de 9 mil estudantes de direi-
to das principais faculdades do Estado de São 
Paulo. Se houvesse ainda alguma alma que 
duvidasse da capacidade dessa faculdade 
como um todo, atletas, membros da bateria, 
torcida e os integrantes da atlética, a dúvida 
certamente não tem mais razão de ser.
 Com apenas quatro anos de faculdade, 
dois de atlética e participando pela primei-
ríssima vez dos Jogos Jurídicos a USP Ribei-
rão conseguiu orgulhosamente o 5º lugar 
na classificação geral, com apenas 6 pontos 
atrás do 4º lugar, a FMU.
 Ao todo participaram cerca de 400 alunos, 
sendo 100 atletas e 20 integrantes da Estou-
ro, nossa amada bateria que merece todo 
reconhecimento por ter animado não só a 
nossa torcida, como também a da UNESP e 
da SanFran nas espetaculares integrações.
 Segue abaixo um apanhado geral de como 
nos saímos nos jogos:

Faculdades Participantes: 7 (Mackenzie, São 
Francisco – USP, PUC-SP, FMU, USP Ribeirão, 
PUC-Camp e UNESP)
Público total estimado: 9 mil
Total de atletas: 1,5 mil
Total de ‘tocadores da bateria’: 200
Fonte: http://solteagravata.com/category/juri-
dicos-2011/

 Entre os dias 21 e 24 de abril aconteceram 
na saudosa cidade de Ribeirão Preto os Jogos 
Jurídicos Estaduais. Estivemos juntos jogando 
bravamente e mostrando para o grupo das 
mais importantes faculdades de direito de 
São Paulo que já nascera o novo paradigma 

Jogos Jurícos Estaduais 2011 
de alunos e estudos de direito, que já nascera 
a atlética símbolo de integração e esporte na 
vida universitária, que já nascera o centro aca-
dêmico exemplo de responsabilidade social e 
representação discente, que já nascera a Es-
colhida que cumprirá sua profecia de excelên-
cia e está aqui pronta para se mostrar como A 
MELHOR FACULDADE DE DIREITO DO BRASIL.

 Mas esse nascimento não é novidade a ne-
nhum de nós, afinal somos a alma que insu-
fla este Touro da Justiça que é a FDRP. O que 
devemos, então, é refletir sobre como foi a 
nossa primeira vez bem aqui na cidade do T. 
Que desempenho INVEJÁVEL! Tivemos lá nos-
sos probleminhas no primeiro contato com a 
turma do handball feminino, mas nossas cam-
peãs do intrabixo, apesar da inexperiência no 

assunto, mostraram ter mui-
ta força, vontade e acabaram 
como o fôlego adversário. Se 
o placar desse jogo pode não 
ser considerado uma boa es-
tréia, a integração e brincadei-
ra, que esse jogo nos propor-
cionou até o fim dos jurídicos, 
é uma prova clara de sua im-
portância para nossa partici-
pação nos jogos, afinal de ___ 
é muito pouco!!!
 Acima de todos os resultados 
individuais, é muito importan-
te ressaltar o ganho que nossa 
primeira participação trás à 
história dessa faculdade nos 
próprios jogos jurídicos. Além 
de termos nos consagrado 
CAMPEÕES DO INTERIOR, su-
perando duas faculdades que 
são membros fixos da C.O. dos 
jogos, provamos que nenhu-

ma outra faculdade tem a animação, união 
e amor pela bandeira como nós. Alcançamos 
o objetivo máximo, que está muito acima de 
sermos os campeões na classificação geral – 
objetivo claro e próximo nosso – que é a inte-
gração entre as faculdades do estado e trazer 
o esporte para dentro da vida universitária 
como prática e prazer. Já falando de prazer, 
aproveito para parabenizar a atuação C.A. 7 
entrando com tudo em sua primeira vez nos 
JJE’s paulistas.
 Junto com a vitória de participar dos jo-
gos jurídicos e da sorte de termos ele aqui na 
nossa cidade ainda recebemos da galera do 
xadrez a honra de nossa primeira medalha de 

Medalha de prata no tênis de mesa feminino

A dupla Caroline Olivetti e Thata (Thais 
Lie Matsuura) conseguiu a medalha de 
prata para FDRP jogando na modalida-

de tênis de mesa feminino. O primeiro jogo 
foi WO da PUCCamp. Na semifinal, contra a 
PUC-SP, Thata ganhou a partida e Caroline 
perdeu. Como critério de desempate houve 
a disputa do jogo em dupla. O jogo em dupla 
já é mais complicado e as adversárias ficaram 
confusas na partida, portanto a dupla “fe-
derpiana” conseguiu chegar até a final. Esta, 
contra a São Francisco, foi um jogo bem di-
fícil, as franciscanas treinam duas vezes por 
semana e tem um bom nível técnico, para as 
nossa meninas que não pegaram na raqueti-
nha no último ano, foi uma ótima conquista! 
Agora, vamos treinar meninas!

ouro logo em nossa estréia, o que é sem dúvi-
da a maior prova de nossa dedicação a todas 
as modalidades componentes. Nosso com-
promisso não cessa galera! A primeira vez é 
boa, mas a falta de experiência atrapalha um 
pouco e prejudica a atuação. Só não podemos 
é desistir, vamos seguir em frente mostrando 
nosso comprometimento com os jogos para 
que provemos consecutivamente que não só 
devemos ser convidado todos os anos, mas 
devemos ser membro efetivo dos jogos.
 Que a segunda é melhor te garanto, e que 
a prática leva ao aperfeiçoamento é o que pro-
varemos. Afinal somos bons demais, somos 
loucos e deixamos muitas outras para trás. 
Amamos  Ribeirão; cantaremos, gritaremos e 
faremos tudo à vida inteira por nossa faculda-
de. Em honra a isto convoco todos a treinarem 
mais e mais, dedicarem-se, estudarem quando 
der tempo e se entregarem a essa faculdade, 
pois nela passarão os melhores anos de sua 
vida e carregaram no intelecto, na camisa, na 
memória e no currículo o que vocês fizerem 
hoje dessa que é nossa casa e de futuras gera-
ções que terão em nós inspiração para conti-
nuar a construção e perpetuação da FDRP.

Ana Carolina C. Toledo e Lucas Fulanete Gonçalves

Ana Carolina C. Toledo
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CULTURA
11ª FEIRA DO LIVRO DE RIBEIRÃO PRETO

No final do mês de Maio começou a 11ª Feira do Livro 
de Ribeirão Preto. Nesses dez anos que se passaram, o 
evento já se tornou importante no calendário literário 

do país. Sempre com nomes importantes e atuantes no cenário 
nacional, além de convidados estrangeiros, apresentando-se em 
palestras, sabatinas e sessões de autógrafos. São mais de 600 
atrações, onde se destacam shows com grandes nomes da músi-
cas brasileira, toda noite do evento. Nesse ano o escritor home-
nageado é o português José Saramago, que falesceu em 2010. 
Além de também homenagear a Grécia, como país; Santa Cata-
rina, estado; e Saulo Gomes, como autor da Terra. A Feira acon-
tece do dia 26 de Maio a 05 de Junho. Serão 25 shows por toda 
cidade, sendo os de principais destaques os comentados abaixo:

NEY MATOGROSSO - 26/05
 O inclassificável Ney Matogrosso voltou com o “Beijo 
Bandido” (ao vivo, 2011) para Ribeirão Preto. Foi dele a res-
ponsabilidade de abrir a feira. Não é falta de modéstia chamar 
de espetáculo a apresentação do cantor, que carrega essa ca-
racterística desde os tempos dos Secos e Molhados. Porém, 
diferentemente do show “Inclassificáveis” (2007), nesse nada 
de plumas e paetês. A apresentação se concentrou muito mais 
na interpretação pessoal do cantor, fazendo-se valer das be-
líssimas canções por ele cantadas. Ney disse estar preparan-
do, para o segundo semestre, um disco com composições dos 
malditos da MPB (Itamar Assumpção, Jards Macalé e Sérgio 
Sampaio). Além de estrelar no cinema “Luz das Trevas – a volta 
do Bandido da Luz Vermelha”, continuação do clássico mar-
ginal de 68. Aos setenta anos Ney demonstra que ainda tem 
muita coisa pra queimar. Música para ouvir: Tango pra Teresa 
e A bela e a fera.

Leonardo Duó
IVAN LINS - 27/05
 O compositor brasileiro vivo mais regravado no exterior 
trouxe o disco “Íntimo” (2010), que além de celebrar 40 anos 
de carreira, marca a volta com seu parceiro de letras, Vitor 
Martins. Em seu show, o cantor mesclou canções inéditas 
com aquelas que não podem ficar de fora, como “Começar de 
novo”, “Somos todos iguais nessa noite” e “Dinorah, Dinorah”. 
O vínculo do cantor com canções natalinas é evidente – em 
99 lançou um álbum só com esse tema -, mas sua carreira é 
composta por belíssimas músicas, além do excelente acompa-
nhamento instrumental, que fazem de Ivan Lins um dos artis-
tas brasileiros mais respeitados no exterior. Música para ouvir: 
Depois dos temporais e Cartomante.

GAL COSTA - 28/05
 Sem CD de músicas inéditas desde 2005, a doce bárbara 
compôs o set list do seu show com músicas de toda a carreira. 
Ótimo, pois tivemos a oportunidade de ouvi-la cantando os 
clássicos dos mestres da MPB, que ela, com tanta maestria, 
imortalizou. Músicas como “Baby”, de Caetano Veloso; “Vapor 
barato”, de Jards Macalé e do poeta Wally Salomão; “Folhe-
tim”, de Chico Buarque. Em meados dos anos 70, participou do 
grupo Os Doces Bárbaros, junto com Bethânia, Caetano e Gil, 
com quem produziu uma obra prima da música nacional, um 
disco homônimo em 76. Sobre a carreira da baiana, vale muito 
à pena conhecer os álbuns “Fa-tal – Gal a todo vapor” (1971) e 
“Índia” (1973). Este último pela polêmica capa e aquele pelos 
clássicos por ela interpretados, sendo hoje em dia o disco mais 
cultuado de sua carreira. Música para ouvir: Nada mais e Dom 
de iludir.

CÉU - 30/05
 Maria do Céu. E assim ela continua sendo, célica. A cantora, 

que despontou primeiramente no exterior depois do aclamadís-
simo disco “CéU” (2005), voltou à cidade com a turnê do álbum 
“Vagarosa” (2009). Já tida como uma das melhores cantoras da 
atual geração da música brasileira, Céu continua flertando entre 
sons e ritmos. No caso do atual disco, a levada agradável do reg-
gae encontra a malemolência do samba, passando pelas batidas 
do dub e a fluência do jazz, mas sem perder a cadência. Com isso 
compôs um disco agradabilíssimo para se ouvir, independente 
da faixa que se está ouvindo. Além do mais, o disco tem convi-
dados de excelente qualidade, como Luis Melodia, Los Sebozos 
Postizos, Thalma de Freitas e o guitarrista cearense Fernando Ca-
tatau. Música para ouvir: Bubuia e Vira-lata.

OTTO - 05/06
 Depois de duas perdas irreparáveis – a morte da mãe e a se-
paração da atriz Alessandra Negrini -, o bárbaro do Recife apre-
sentou na feira o disco “Certa manhã acordei de sonhos intran-
qüilos” (2009). Certamente após os acontecimentos sentiu-se 
semelhante ao jovem Samsa, da obra de Kafka, deslocado da re-
alidade do mundo. Intimista, o disco possui versos como “naque-
la noite que eu chamei/você fodia de noite e de dia” mostrando 
que serviu como válvula de escape para as agonias do cantor. 
Recheadas de mágoa e melancolia, as letras falam de planos que 
não deram certos, lembranças e situações tristes. Cria do Man-
guebeat, optou em não seguir essa tendência no CD, mas não 
deixando o brega de lado, numa bela regravação de “Naquela 
mesa”. Música para ouvir: Crua e O leite.

Local: Esplanada do Theatro Pedro II
Horário: Os shows citados começam às 21h. Mas às 20h come-
çam shows com cantores e bandas locais.

Não deixem de visitar o site: www.feiradolivroribeirao.com.br

AS LUZES NATURAIS E AS LUZES DOS VOLUNTÁRIOS – 
HISTÓRICO E ORIGEM DA VIRADA CULTURAL 

Nos países de elevadíssima latitude, durante o verão, exis-
te um fenômeno chamado de sol da meia-noite, que, 
devido ao eixo de inclinação da Terra, o sol não se põe 

por pelo menos 215 horas seguidas. Em latitudes um pouco mais 
altas que as dessas condições, embora o sol não fique sem se 
pôr, em torno do solstício de verão o amanhecer é muito precoce 
e o entardecer demora a ocorrer, de modo que, no período da 
noite, não há a escuridão completa. Exatamente, em virtude des-
se fato, ocorre em São Petersburgo, na Rússia, o chamado White 
Night Festival (Festival da Noite Branca), no qual há uma espécie 
de noite inteira de festival de artes. Nessa cidade, o sol não se 
põe antes das 22h e o crepúsculo dura a noite toda. 
 Não se sabe exatamente onde surgiu (São Petersburgo, Paris 
ou Berlim), mas a ideia de um festival noturno de artes se espa-
lhou pelo mundo desde 1997, tomando conta de Tel Aviv, Lima, 
Toronto, Roma e outras cidades europeias. A versão parisiense, 
a Nuit Blanche, normalmente tem museus, galerias de arte pri-
vadas e públicas e outras instituições culturais abertas e livres de 
encargos. Com o centro da cidade em si sendo transformado em 
uma galeria de arte, proporciona-se, portanto, espaço para ins-
talações artísticas, apresentações (música, cinema, dança, arte 
performática), tema de encontros sociais e outras atividades.
 Inspirada nessa idéia europeia, a Prefeitura da Cidade de São 

Paulo realiza, desde 2005, a chamada Virada Cultural, com o in-
tuito de promover, na cidade, 24 horas ininterruptas de eventos 
culturais dos mais variados tipos, como espetáculos musicais, 
peças de teatro, exposições de arte e história, entre outros. Em 
São Paulo, com contornos superlativos, o festival possui palcos 
temáticos, como a Avenida São João (rock nacional), Praça da 
República (samba), Largo do Arouche (estilo popular) e a Estação 
Júlio Prestes (MPB). Na edição desse ano, que ocorreu nos dias 
16 e 17 de abril foram 93 locais e 121 espaços de apresentação 
espalhados pela cidade, com um total de 952 atrações.
 Além da Virada Cultural, surgiu no Estado de São Paulo a Vi-
rada Cultural Paulista. É um evento que deriva da Virada Cultural, 
porém se estende a várias cidades do Estado. Em 2011, ocorreu 
nos dias 14 e 15 de maio e contou com apresentações de música, 
dança, teatro, arte de rua, culturas populares, cinema, encontros 
literários, intervenções urbanas, circo e exposições. Na cidade de 
Ribeirão Preto, por exemplo, a virada ocorreu em quatro localida-
des: Teatro de Arena (palco externo), Teatro Municipal, Teatro Ma-
rista e SESC Ribeirão Preto. Assim,a qualidade das atividades foi 
exaltada pelo ambiente urbano já tão familiar aos seus cidadãos. 
 Embora obviamente aqui não existam as luzes naturais da 
inclinação do eixo da Terra para iluminar dignamente a noite 
destinada ao incentivo da cultura nos cidadãos, as luzes são fei-
tas pelos próprios organizadores e artistas, que abrem os olhos 
daqueles que nunca puderam prestigiar o encanto que as mais 
diversas apresentações culturais existentes podem propiciar.

Ana Carolina C. Toledo e Bruna de Sillos

“TEATRO? É IMPERIOSO QUE SE FAÇA.” 

Ao fazer parte desse grupo, que está em gestação, você en-
tra em alfa, uma nova dimensão, cria algo novo com seus 
amigos, seja no teatro ou com seus colegas na sala, a par-

ticipação é intensa entre os que vão aos ensaios, tanto para se 
familiarizar melhor com o próprio Direito (afinal o Direito é uma 
espécie de Teatro) tanto para “berrar educadamente com as pes-
soas” como disse um caro colega. Essas são algumas opiniões de 
quem faz parte do Grupo de Teatro da FDRP.
 “Nascido em 2009 no meio das ruas da EERP, o grupo de tea-
tro nasceu de  uma necessidade de espontaneidade e expressão 
autêntica que, muitas vezes, nos é privada durante o cotidiano 
da faculdade e do mundo do Direito” nos revela Juliana Alexan-
dre, turma II. A verdade é que todos se surpreenderam com as 
aulas. No início o sentimento de uma leviana timidez; um pouco 
talvez até de medo de se expor ao ridículo, mas isso é logo supe-
rado ao perceber que se é para “passar vergonha”  todos passam 
juntos - e desde a primeira atividade, diga-se de passagem - to-
dos riem de todos e de si próprio, entrando no espírito.
 Tudo graças a Chiquinha, mentora, professora, diretora, produ-
tora, atriz e qualquer outra coisa que se faça necessária para levar 
o grupo adiante. Dia 31 de maio será a apresentação da primeira 
peça do grupo, aqui mesmo na FDRP: Antígona. Para todos que 
quiserem não só ver, mas participar, nem que seja apenas para co-
nhecer, ensaiamos na sala do C.A., às 18h30 nas quintas-feiras.
 Vamos ao Teatro (!) e MERDA a todos! (como por aqui se 
anda falando...).

Jesus Pacheco Simões

AGENDA FDRP 

Grupo de Estudos de Direito Penal: segundas-feiras, 18h30, bloco C;
Reunião Empresa Jr.: terças-feiras, 12h, bloco C;
CineDireito: terças-feiras, 19h30, auditório;
Reunião do Jornal: quartas-feiras, 12h, bloco C;
Grupo de Teatro: quartas-feiras, 18h30, antigo vão;
Reunião Aberta dos RDs: todas as segundas quintas-feiras do mês às 18h00, bloco C;
Reuniões Abertas do CA: quinta-feira, 12h00, sala do CA;
Reuniões Abertas da Atlética: terças-feiras, 22h30, bloco C.

AGENDA RIBEIRÃO PRETO 

Feira do Livro: 26 de maio a 05 de junho
          mais informações: http://www.feiradolivroribeirao.com.br/
Out Of Lines: 27 de maio, 21h, SESC de Ribeirão Preto. Dois malabaristas-dançarinos em um mundo  
         imaginário feito de cordas, Companhia Sens Dessus – Dessous (França);
Festival João Rock: 04 de junho, Parque Permanente de Exposições (antiga FEAPAM), 13h;

Detalhes dos eventos e mais informações sobre outros: http://www.ribeiraonaweb.com.br/

Alemão aqui é coisa séria!
O único centro de provas oficiais da região de Ribeirão Preto 

Professores qualificados através de cursos na Alemanh a 

 Intensivo em janeiro 2011

Novas turmas

 Intensivo em fevereiro 2011

 Extensivo em março 2011

Descontos especiais para universitários!!! 
Informações 

Rua Campos Sales, 658 -  Fone: (16) 3635 2725 - Email: ieba@terra.com.br    -   Site: www.ieba.com.br 
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HUMOR
JOGO DOS 7 ERROS

Bem, sabe-se que nosso curso é novo e que só 
recentemente as aulas tomaram lugar no prédio 
próprio e definitivo. Assim, as primeiras turmas 

não tiveram o privilégio de conviver com seus veteranos 
e desfrutar de seus trotes como nós. Para isso então, 
com base em experiências e testemunhos, vou contar 
como é nossa vida de bixo.
 Se “bixo” fosse um verbo, o Aurélio o definiria como 
“a arte de pagar mico feliz”. Isso explicaria como alguém 
é capaz de sair por aí com a cara e o cabelo pintados 
exoticamente, com uma bacia nas costas, dizendo ser 
uma tartaruga ninja. E ainda por cima feliz e orgulho-
so, como um bom bixo da FDRP deve ser quando paga 
mico.
 Vida de bixo é morar a 100 metros da faculdade (e 
com isso eu quero dizer “bem em frente”), achando que 
assim a vida vai ser mais fácil. Mas logo se descobre que 
é preciso um portão para entrar, e para isso será preciso 
andar MEIA HORA para essencialmente voltar ao MES-
MO LUGAR. 
 Ser bixo é mandar mensagens do tipo “oi tiooo!!”pelo 
facebook ao último professor a quem se desejaria fazer 
isso, por conta de brincadeirinhas espirituosas do cole-
guinha (o que é seu está guardado, Coelho).
 Vida de bixo é dar atenção aos manuais do calouro, 
que dizem ser verão e inferno as estações de Ribeirão, 
deixar o guarda-chuva em casa, e aproveitar os primei-
ros 15 minutos na sua faculdade torcendo suas meias. 
Aliás, essas primeiras semanas foram memoráveis para 
mim, porque além de desfrutar mais que gostaria da 
chuva, fui tentar ajudar no Intrabixos. Comecei num 
jogo de que entendia um pouco melhor, pra não fazer 
muito feio para a faculdade (“Aham, senta lá”). Só que 
me esqueci de que quando se é bixete, o cosmos (o 
logos, o ethos, e etc.) conspiram de maneira comple-
tamente atrapalhada para sua vida. Assim, meu único 

CARA-CARA

feito notável no vôlei foi me ESBORRACHAR feito uma 
lagartixa no meio da quadra lotada. Mas eu sou bixete, 
paguei o mico feliz e ainda fiquei para o jogo de hand 
– que nunca tinha jogado – e a gente ganhou. É isso aí, 
vida de bixo como polemos.
 E é uma coisa difícil que eu vou falar agora, mas isso 
aqui é para o bixo abrir o coração, então vou dizer a 
verdade. Nos primeiros dias, há um grande receio dos 
veteranos e seus trotes. Mas logo se descobre que aqui 
há veteranos que gostam de dar trote, há veteranos que 
dão trote mas são fofos mesmo assim, há veteranos que 
não dão trote e são legais, e há veteranos. E que os tro-
tes se consistem apenas em pintar o rosto dos subversi-
vos sem coroa e oferecer pinga. Esse trote, porém, che-
ga a ser útil; quando fui para o bar da Usp nem precisei 
gastar com bebida (valeu, Chuchu!). Mas a gente tem 
que dizer que isso é muito ruim e que sofremos muito, 
senão eles param com esses privilégios, né. Então, vete-
ranos: não nos deem mais pinga, é muita judiação, viu?
 Mas pensando bem, dá pra entender porque eles 
são legais assim. É que com um bocado de pinga fica 
bem mais fácil cometer vexames. Minha única (ah, tá!) 
experiência a esse respeito foi em nossa querida festa 
“Estourando um Samba”. Até hoje não acredito em tudo 
o que as fontes do Direito (“hum”) me dizem ter feito. 
Aprendi que docentes de exatas (exatas em direito só 
com um proxêtopedagórricoarrojado) são pés-de-valsa, 
além de descobrir sobre mim mesma coisas que não 
sabia. No fim, eu fui achar minhas chaves com o DJ, a 
tampa da minha caneca embaixo do palco, meu celular 
com a veterana que me suportava, e meu dinheiro pode 
estar com qualquer um de vocês que esteja lendo e que 
por uma feliz coincidência tenha encontrado uma gra-
ninha na festa. Pois então, era minha, mas agora pode 
ficar, tá? Mas o bom é que eu não limitei essa sorte a 
mim. Quando consegui reunir essas minhas migalhas, 

VIDA DE BIXO
deixei-as com uma pessoa que podia responder por si 
– foi difícil achar – e ela quase entrou em coma alcoóli-
co por causa disso. Mas também, ninguém mandou ela 
cheirar minha caneca. 
 Enfim, em suma, a meu ver ser bixo é ser feliz. É ser 
feliz pagando mico, indo ensardinhado para o bandex, 
seja no Circular – que tem vontade própria e passa só 
quando quer – ou de carona com nossos colegas-anjos; 
passeando por aí fantasiado de tartaruga ninja, e bri-
sando nas aulas, das quais não se entende muita coisa 
a não ser “mas isso a gente continua na próxima aula, 
já acabou o horário”. Aliás, agora deve-se tomar cuida-
do com essas viagens psicológicas; nossa colega sonhou 
tanto que saiu voando.
É unânime, pois, que é uma das melhores fases da fa-
culdade e que todos nos divertimos muito; há muitas 
esquisitices ainda por comentar, mas por conveniência 
vou parar por aqui, afinal piada boa é piada curta e isso 
aqui já está parecendo um artigo de jornal.

QUADRINHOS
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“Oooooh USP Direito, Ribeirão é minha Paixão”, a A.A.A.CA.7 orgulha-
se ao parabenizá-los pela participação nos JJE’s de 2011. Certamen-
te, o empenho para ingressar nos jogos não seria suficiente sem a 

colaboração de vocês.
 Atletas e torcida, vocês ajudaram a concretizar um dos nossos maiores so-
nhos. Não apenas da Atlética, mas da própria FDRP, afinal a entidade é apenas um 
instrumento que procura transpor para a prática os desejos dos alunos.
 Vocês foram fundamentais para que o saldo final fosse a melhor colocação 
entre as faculdades do interior participantes, ficando evidente às demais a força 
e o potencial que a USP-RP possui. 
 Nós já nascemos grandes, somos USP, entretanto é insuficiente esperar gló-
rias apenas pela nossa origem. É com esforço e dedicação que buscamos tornar-
nos os melhores. 
 E a gente promete, pois é evidente que ainda temos muito a crescer e a evo-
luir, sendo o apoio de vocês de suma importância para que alcancemos nossos 
objetivos.
 Sintam-se satisfeitos de terem representado a grandeza da nossa faculdade à 
altura do seu merecimento. 
 Afinal não superamos as expectativas apenas no nível esportivo, nossa torcida 
também serviu de exemplo em quesitos como integração, apoio e receptividade.
 Sem a contribuição de vocês nada disso seria possível. O esforço foi recom-
pensado.
 O foco agora é consolidarmos o espírito de amor e dedicação à faculdade que 
aflora cada vez mais com nossas conquistas e avanços. JJE’s 2011 foi apenas o 
começo galera... 
 Valeu FDRP! E o CA7 tá crescendo!

Neste espaço que nos é disponibilizado, tentaremos fazer um breve relatório das 
atividades que o Centro Acadêmico vem desenvolvendo nesse semestre, bem 
como alguns comentários acerca de seus projetos.  O CAAJA preocupa-se em re-

presentar o corpo discente, seja em suas reivindicações e necessidades, seja em suas ma-
nifestações sociais, culturais e acadêmicas. 
 Dentre as realizações da atual gestão, observamos projetos em todos os campos. Cou-
be ao C.A. auxiliar na organização da Semana de Recepção de Calouros, assim como orga-
nizar uma série de debates de temas importantes como, no âmbito interno, a alteração do 
regime de trabalhos dos docentes, a questão da segurança no campus, além da constante 
presença nos assuntos que discutem o Estágio Curricular Obrigatório. Adicionalmente, 
em parceria com a Professora Flávia Trentini, propusemos debate com professores convi-
dados de Moçambique sobre a integração econômica africana e estamos dando suporte 
às discussões acerca da reforma política, apoiando o grupo idealizado pelo aluno Vinícius 
Balestra e organizando um debate que contará com a presença de figuras importantes do 
cenário político nacional.
 O CAAJA vem dando especial enfoque a projetos sociais e culturais, que vem rece-
bendo grande adesão por parte dos associados. Na área social, visitas à comunidade do 
Parque Ribeirão estão em andamento, no sentido de prestar assistência e tudo o mais que 
esteja à nossa disposição. Também estabelecemos parcerias, como com a Prefeitura Mu-
nicipal, na realização da semana de apoio à pessoa com deficiência, e com o Hemocentro 
na campanha de doação de sangue e cadastro de doadores de medula.
 O Departamento de Cultura também disponibiliza um excelente acervo que abrange 
livros e vídeos. Para o próximo semestre, estamos organizando o Circuito Cultural da FDRP, 
com manifestações em música, poesia, cinema, fotografia e teatro, além da organização 
de saraus, luaus e festas. Aguardem!
 Por fim, gostaríamos de fazer um grande convite a todos os associados. Compareçam 
às reuniões abertas que ocorrem todas as quintas-feiras! Infelizmente, são poucos os que 
vem comparecendo a esses encontros semanais. É precisamente neles que o CAAJA discu-
te com vigor seus projetos e acaba por deliberar sobre os mais variados e importantes as-
suntos. Definitivamente, não queremos que os associados nos cobrem somente às véspe-
ras de eleições, mas que manifestem suas críticas, elogios, possíveis descontentamentos 
e sugestões nas reuniões semanais, pois, evidentemente, o bom desempenho do Centro 
Acadêmico é do interesse de todos os seus associados, que não podem permanecer iner-
tes caso sintam necessidade de criticar. Portanto, deixem para almoçar um pouco mais 
tarde nas quintas-feiras e participem das reuniões abertas do CAAJA!

CENTRO ACADÊMICO “ANTONIO
JUNQUEIRA DE AZEVEDO”
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