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É impressionante e interessante como o trote pode ser visto a partir de diversas perspec-
tivas. Um mesmo ato que recebe o nome de trote pode ser considerado - a depender da 
compreensão do interlocutor e dos atos do emissor - um rito de passagem, uma tradição, 

um ato autoritário, um abuso de um poder de fato, uma cerimônia de integração etc. Como se 
percebe, existem diferentes definições e impressões possíveis acerca do trote, e, sendo assim, 
não parece acertado que definições particulares sejam generalizadas a ponto de desconsiderar 
elementos específicos tais como: os personagens da “cerimônia”, o contexto social de cada 
um dos envolvidos e o momento específico em que ocorre.

A título exemplificativo, complicado seria dizer que o trote é um rito de passagem que visa a 
integração, tomando como perspectiva única as cerimônias que ocorrem em uma determinada 
faculdade, enquanto em outras o que prevalesce são atos arbitrários e humilhantes. Por outro 
lado, intricada seria a situação inversa, ou seja, primar pela compreensão do trote como um 
rito de barbaridades, enquanto em algumas faculdades ele figure como fundamental para que 
haja a inclusão dos estudantes ao mundo universitário. 

A lição é uma só: o trote será, dentro da nossa realidade, aquilo que quisermos que ele 
seja. Os agentes e as circunstâncias específicas do momento ditarão a intensidade e a forma 
como a referida cerimônia será conduzida. E por isso, nossa responsabilidade é evidente e 
deve ser enaltecida.

Essas palavras iniciais direcionadas aos nossos leitores, bem como os sentidos de texto 
apreendidos ao longo das páginas dessa edição, não tem como finalidade tomar um posicio-
namento terminativo acerca do assunto. Até porque, a nosso ver, se dizer defensor desta ou 
daquela opinião significa, nesse momento, se filiar aos emissores de cada discurso, quando na 
realidade o que valoramos é a filiação a um debate profundo e transformador. Cremos que a 
abertura para discussões permitirão que nós possamos, enquanto alunos de uma faculdade 
jovem, construir nossas próprias soluções por meio de valores que são tão ínsitos ao nome 
do curso que ostentamos.

Desejamos a todos uma excelente leitura e que continuemos a buscar por nossa própria 
conta e responsabilidade as soluções para os nossos problemas.

editorial

Se considerarmos algo distante, também podemos dar passos em sua direção. 
Uma vez ‘’lado a lado’’, é possível manter-se em concordância ou não. Porém, 
simplesmente não usufruir de uma ferramenta sem ao menos conhecê-la é 

pouco estratégico. 
 Assim, busquemos compreender mais a respeito do “DCE”.
 O DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES LIVRE (DCE) é a entidade representati-
va dos estudantes de todos os campi da Universidade. Na USP, ele recebeu o nome 
de “DCE-Livre ‘Alexandre Vannucchi Leme’”; foi refundado em 1976, e, certamente a 
morte de Vannucchi, militante e estudante de Geologia, foi um dos fatores que impul-
sionou a rearticulação do movimento estudantil frente à ditadura militar. Diz-se “livre”, 
pois segundo seu estatuto é “sem filiação político-partidária, livre e independente dos 
órgãos públicos e governamentais”. Ainda segundo seu estatuto, tem como objetivo:

1. Representar os estudantes da Universidade de São Paulo, no todo ou 
em parte, judicial ou extra-judicialmente;
2. Defender os interesses gerais dos estudantes e de cada um em particular;
3. Promover e incentivar todas as formas de organização dos estudantes;
4. Cooperar com as entidades representativas dos estudantes secundaristas;
5. Incentivar as relações amistosas entre as organizações estudantis de 
todo o mundo;
6. Defender a gratuidade e melhoria do ensino do país;
7. Lutar pelo livre acesso à educação;
8. Defender a democracia e as liberdades fundamentais do homem;
9. Difusão e fomento de atividades culturais e artísticas entre os estudantes.

 Através do DCE, é possível articular junto aos CAs dos mais diversos campis, do 
interior à capital, como estrutura que une forças dispersas; até porque, há demandas 
afins entre os estudantes de diferentes cursos, assim como, há uma administração 
na Universidade de São Paulo a ser questionada. E, para se fazer legítima, a entidade 
deve contar com o apoio das bases estudantis, ou seja: acompanhar a situação coti-
diana de forma descentralizada – como vem sendo questionada sua atuação focada 
na Cidade Universitária de São Paulo-, e propor ações, aproximando-se dos estudan-
tes a partir de um trabalho coerente. Sim, é um desafio, considerando-se o número de 
estudantes distribuídos entre campi distantes. E daí a necessidade de fortalecimento 
do DCE, uma vez reconhecida sua importância. Frise-se: fortalecê-lo é muito mais do 
que corroborar as decisões de gestões que o coordenam a cada período; reconhecer 
suas deficiências e lutar para superá-las é o que o fará instrumento fundamental.
 Historicamente, boa parte das discussões, reuniões e até mesmo debates sobre 
temas “além dos muros da Universidade” tem sido fomentada apenas na cidade de 
São Paulo, e isso faz com que lugares pela USP afora tenham menor proximidade ao 
DCE. Mas, sabe aquilo de darmos “passos em direção a algo”?! Lembremo-nos que 
a gestão atual (“Não Vou Me Adaptar”, que agrega desde independentes políticos a 
partidários do PSTU e PSOL) possui representantes em Ribeirão Preto, sendo quatro 
deles do Direito, quais sejam: Adriano Lourenço, Pedro Soriano, Vitor de Barros, Et-
tore de Lima. Em pouco tempo, já iniciaram algumas atividades na Faculdade, mas 
ainda não se atingiu participação massiva dos alunos. É uma construção.
 Talvez surja a dúvida: “Pra que DCE se há um CA?” Imaginemos uma organização 
político-administrativa em que há uma atuação ‘’in loco’’, e outra em que seja possível 
dar suporte àquela particularizada, de modo a fortalecê-la, a possivelmente agrupar 
outras representações locais, trazer apoio  de outros espaços. Em um caso concre-
to, visualizemos a situação em que há paralisação de ônibus circulares ou problemas 
quanto ao auxílio-moradia; se as diferentes entidades do campus de Ribeirão Preto se 
unem, tendo ainda o respaldo do DCE, serão ainda mais fortes para não apenas trata-
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Idade Mídia
É   inegável o papel crucial das novas mídias na configuração de um Estado que de 

fato possa ser denominado como democrático. Desse modo, para que assim o 
seja, ao Estado, como poder soberano cuja legitimidade emana do povo, cumpre a 

construção de canais eficientes de conexão com a sociedade.

           Em outras palavras, se o Estado Democrático de Direito instaurado no Brasil com a 
Constituição de 1988 é aquele que se sujeita à legalidade, disso decorre o seu dever-po-
der de levar à consecução os motivos por que foi criado, de pôr no mundo concreto dos 
seres que titularizam direitos bens e serviços a que tenham acesso real, a fim de prover 
às necessidades mínimas que perfazem a garantia à dignidade da pessoa humana inscrita 
no inciso III do artigo inaugural da Lei Maior.

           Para tanto, deve o Estado constituir mecanismos de comunicação que viabilizem a 
participação do povo na tomada de decisões. Por óbvio, não se pode comparar um país 
com mais de 190 milhões de habitantes com o espaço de que participavam os cidadãos 
na pólis ateniense. Entretanto, por meio da tecnologia – e do acesso a ela –, já é possível 
viabilizar a participação de modo não apenas eficaz. Para além do domínio muitas vezes 
abstrato da eficácia vertical e horizontal de direitos, as novas mídias podem dotar o Esta-
do de mecanismos também eficientes e efetivos. Um exemplo disso é dado pela Justiça 
Eleitoral brasileira, que, com o desenvolvimento do voto eletrônico e da identificação 
biométrica do eleitor, coloca o Brasil muito à frente de países centrais como os Estados 
Unidos e os da União Europeia. No limite, essa tecnologia pode permitir celeridade ainda 
maior às formas de conexão entre Estado e cidadãos.

           Na contemporaneidade globalizada, a chamada “Idade Mídia” pode permitir a partici-
pação dos que, até agora, permaneciam nas periferias da ágora.

Walfrido Vianna Vital da Silva
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rem do caso junto à Direção local, mas poderiam se utilizar da estrutura do DCE para 
levar, se necessário, junto a outras instâncias na USP, e mesmo fora dela. Ademais, se 
a demanda fosse comum a outros campi, o DCE poderia interligar a discussão; não 
apenas sob essa condição: estudantes de vários locais podem tomar ciência do que 
ocorre em outros cursos, cidades e possivelmente manifestar solidariedade. 
 Desse modo, pensemos em políticas estudantis voltadas a toda Universidade, no 
que tange à permanência estudantil (condições para que, independentemente de 
recursos financeiros, os alunos possam estudar na USP, o que se relaciona aos diver-
sos auxílios), reivindicações de infraestrutura, como laboratórios, espaços culturais, 
entre outros, e, sobretudo, luta por uma Universidade pública, gratuita e inclusiva, 
crítica e que se volte também à ação/comunicação com a sociedade. O DCE tem a 
prerrogativa de ser o eixo dessa organização.
 Não há uma divisão da entidade em coordenadorias ou departamentos, o que 
pode significar mais liberdade de atuação ou gerar uma deficiência na abordagem 
de diferentes aspectos de execução. Reflitamos se seria melhor cada grupo de mem-
bros da gestão possuir áreas de atuação, tais como “comunicação”, “extensão”, “for-
mação política”, “cultura e eventos” etc, sem rigidez, hierarquização, mas apenas 
para melhor organizar as atividades; e que tudo isso fosse trabalhado de forma de-
mocrática entre os estudantes.
 Vale ressaltar que o DCE é submetido às decisões do CCA (Conselho de Centros 
Acadêmicos), Assembleia Geral Universitária e Congresso dos Estudantes da USP. A 
data de suas realizações, bem como, demais informações e calendário da entidade 
podem ser vistas no site: http://www.dceusp.org.br/ 
 Por fim, fica o convite para que possamos dar sequência a uma compreensão 
sobre o DCE, a fim decidirmos sobre sua importância para a vivência universitária e 
formação social.

Érica Meireles
Um pouco mais sobre DCE

Maurits Cornelis Escher: Drawing Hands
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No limiar entre a humilhação e a integração 

A história é pródiga em nos demonstrar as verdadeiras origens do trote universitário. Suas pri-
meiras ocorrências constam, majoritariamente, do período medievo, no qual o surgimento de 
tal prática veio concomitante ao florescer das primeiras Universidades. Obras do período e de 

autoria desconhecida, como o livro chamado “Manuale Scholarium”, de 1481, retratam a violência 
dispensada aos iniciantes acadêmicos e os rituais de purificação, como a raspagem dos cabelos e da 
barba, que já eram tidos como preconceituosos e depreciativos.
 É notório, por sua vez, que o transcorrer dos tempos trouxe, beneficamente, uma nova conota-
ção de trote que, perdendo seu espírito austero e segregacionista, 
assumiu, de maneira antagônica, um caráter divertido e integra-
dor. Logo, tornou-se uma prática deveras louvável para aqueles 
que, novos, ainda estão confusos com os fatos universitários e 
acadêmicos do por vir.  No entanto, é válido considerar que estas 
mudanças não são garantias da extinção de eventuais exageros.
 Partindo destas premissas, avaliemos os últimos acontecimen-
tos de nossa Faculdade, como a polêmica das coroas e de práticas 
exteriores.  
 Por óbvio, as coroas possuem um significado valoroso. Senti-
mo-nos herdeiros de César, campeões olímpicos(no caso, a Fuvest 
seria, metaforicamente, nossas Olimpíadas) e até mesmo carrega-
mos a resistência à ditadura em nossas cabeças.  Por este motivo, 
a cobrança de sua utilização pelos veteranos talvez tenha uma co-
notação mais de pedido de  orgulho pela alcunha que carregamos, 
do que repressão pura e simples.  Em contrapartida, esta efusão 
passional pelo símbolo não pode exceder a liberdade do calouro 
de utilizar ou não tal coroa. Logo, sua eventual imposição acaba 
por distanciar o símbolo daquilo que ele representa gerando, por 
sua vez, uma perda de proposta e de voluntariedade, característica 
de brincadeiras mutuamente aceitas, como os trotes que os tem-
pos atuais propuseram.
 Não obstante, brincadeiras como as que se sucederam em fes-
tas externas acabaram por se coligarem a um trote que, de certa 
forma, distancia-se de sua proposta de integração. A execução de 
práticas que geraram uma situação vexatória para  alguns dos ca-
louros e calouras, como a brincadeira “Bixete pega o disquete”, de-
monstram que a pluralidade de opiniões existe e que a aceitação 
ou não de tal brincadeira perpassa o quesito opinativo e, indiscuti-
velmente, pessoal. Torna-se, portanto, essencial que a evasão de algumas calouras em relação a esta 
prática constitua  alternativa anteriormente proposta. Portanto, no tocante às praticas supramencio-
nadas, é essencial que haja o primado da voluntariedade e do real gosto dos calouros por aquilo que 
lhes é disposto. 
 Ademais, não nos valemos aqui de generalismos para a abordagem desta temática, uma vez que 
este aspecto já assolou a discussão no âmbito de nossa faculdade e se demonstrou intensamente 
nocivo à totalidade das recepções, dado que estas também apresentaram uma face importante e 
benéfica. A pontualidade de tais fatos não os exime de sua negatividade, logo, a abertura de uma 
discussão a respeito destes assuntos é positiva  para o ambiente que aqui construímos e, por ora, 
nossa “ágora” improvisada em banco nas proximidades da fonte central, demonstrou que a avidez 
por mudanças está presente.
 De maneira inequívoca, a discussão é continuada e a primazia por aquilo que o trote benefica-
mente executou deve ocorrer e tornar-se soberana.
 Enfim, aquilo que os trotes mais remotos, vide medievais, nos delegaram não são as ações de-
veras nocivas e depreciativas, mas sim a insustentabilidade e despropósito de tais práticas. Somos 
críticos destes acontecimentos e o abandono paulatino destes fatos demonstra nossa acentuada in-
disposição. No entanto, é necessário distinção em nossos trotes para que sejamos, tal como nossas 
coroas de louros tão fortemente representam, propulsores de legados.

Debate
Trote é pra quem quer

Tomar pinga, raspar o cabelo, ser pintado com tinta guache, receber apelido, usar a coroa, e por 
aí vai. Tudo isso faz parte do trote na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP.
 A primeira vista, não há nada de mais. São atividades comuns no ambiente universitário 

e adequadas para a interação dos jovens no ambiente acadêmico. Porém, essa grande brincadeira 
que deveria ser o trote passa a ter um efeito não tão saudável a partir de uma simples modificação: 
quando a participação dos alunos deixa de ser totalmente voluntária, e o trote torna-se obrigatório.
 No nosso caso, vale dizer que não se trata de coação física (já consigo ouvir “pelo menos isso, 

né?”), mas sim de coação moral - e isso não nos parece tão inverídico 
assim.  O que muitos não percebem é que esse tratamento coercitivo 
pode ser totalmente sutil e quase imperceptível, isso porque, para al-
guém que acaba de mudar de cidade, está longe da família e dos amigos 
e mergulha num ritmo de vida totalmente novo, qualquer atitude que 
possa interferir no seu processo de adaptação e integração com certeza 
não será desejada, fazendo com que a aceitação a determinadas con-
dutas dos veteranos sejam relevadas, mesmo que o bixo não concorde 
muito com elas.  
 É nesse momento que o trote, que deveria ajudá-los nesse proces-
so de adaptação, torna-se um verdadeiro tabu na vida dos bixos. Sob 
a justificativa da “hierarquia”, veteranos resolvem colocar-se no direito 
de exigir e não percebem que com isso, apenas criam uma aversão no 
calouro a toda a prática do trote. Será que eles, tão inteligentes que são 
(já que todo bixo é burro), não veem que as consequências disso não 
ajudam em nada a construção do ambiente social da nossa faculdade?
 Já disse isso muitas outras vezes: o número de pessoas que gostam 
do trote (ou de alguma parte dele), que querem levar trote, ou que não 
se importam em levar trote, é muito maior do que os que não que-
rem. E é claro que se a opção pelo trote fosse totalmente livre, ainda 
mais pessoas iriam aderi-lo. Muito simples, caros veteranos, pode ser 
que alguém não beba pinga, mas tenha adorado a coroa e por ter sido 
constrangido a beber, criou um desgosto pelo trote como um todo. Ou 
então, pode ser que tenha um menino que adore beber pinga, mas não 
queira mais raspar o cabelo. Qual é o problema em ter um bixo partici-
pando, feliz da vida com o corote e de cabelo comprido?

 O que eu acho que falta na FDRP é justamente esse cálculo de custo e benefício: O que vale mais? 
Cem alunos com a coroa na cabeça, só porque estão cansados de ouvir besteiras de veterano, ou um 
só aluno usando coroa porque sente um orgulho e um amor imenso pela sua faculdade?
 Eu digo isso por lembrar da carinha dos meus bixos “amantes do álcool”, quando virava pra eles e 
oferecia pinga, e eles rapidamente ajoelhavam e abriam a boca e sorriam ao mesmo tempo, felizes e 
bêbados com tudo aquilo. Lembro também das minhas bixetes, que faziam de tudo pra usar a coroa 
sem atrapalhar o cabelo, muito vaidosas, amavam a coroa, e davam um jeitinho de acrescentá-la ao 
visual. Pra mim é isso que realmente vale a pena e não ter um monte de bixos que me “respeitam” só 
porque eu sou a veterana “fodona”, que grita, fala um monte de palavrão e ACHA que tá dando trote 
dessa maneira.
 E o engraçado é que estou numa posição bastante interessante: nesse momento, tenho duas 
turmas de veteranos e duas turmas de bixos, e, como se diz, posso “botar um pouco de moral”, mas 
nem tanto! Por isso, é possível que eu tenha que beber algumas doses de pinga por conta desse texto, 
o que eu farei com certeza, se tiver a fim, mas se eu não tiver, sinto muito, veterano, você continua 
sendo lindo-marvilhoso-e-todo-poderoso, mas infelizmente vai ter que aprender a ouvir um NÃO!

Debate
Danieli Rocha Chiuzuli Bruna de Castro e Silva

Escritório I
Praça João Mendes, 42 - 5o andar - cj. 59
Centro - São Paulo/SP - CEP: 01501-001

Telefones: (11) 3104.1268 / 3104.1511 - Fax: (11) 3104.0958

A evolução histórica do trote demonstra o abandono do segregacionismo de sua gênese e o aflorar, 
em nossos tempos, do trote nos seu sentido mais valoroso: a integração plural.
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A esquerda em São Paulo e o Conselho de Fernando

“Quem vive de fazer biografias, como eu, não pode sujar 
a própria história votando no PFL” disse em outubro 
de 2008 o escritor Fernando Morais,  num auditório 

lotado de São Paulo. Ele estava na frente de militantes da esquer-
da paulista, de diversos ministros, do Presidente da República e da 
então candidata à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. A frase de 
Fernando Morais deveria ecoar nos dias de hoje pela cidade de São 
Paulo como uma forma de dizer “bem que eu avisei!”.
 A eleição do ex-PFL Gilberto Kassab, naquele ano, foi sucedida de 
uma administração medíocre e mal avaliada pela população da ca-
pital. Mas não é apenas a baixa popularidade que me leva a crer no 
completo fracasso de Kassab: é, antes de tudo, a sua pouca aptidão 
para gerir uma cidade de maneira igualitária e democrática, de criar 
políticas públicas ousadas e de ser uma referência para gestões mu-
nicipais de todo o país. Essa reprovação ao mandato do prefeito dá 
ensejo, por outro lado, à reorganização da esquerda paulistana. É hora 
de as forças progressistas juntarem os cacos das últimas derrotas, tirar 
pó das velhas bandeiras e costurar ideias novas.
 A esquerda teve duas administrações de êxito na cidade de São 
Paulo, que trouxeram novas referências em políticas públicas muni-
cipalistas. Daí a importância, aliás, de todos olharem para a cidade 
de São Paulo nessas eleições. As falhas e os acertos de todas as ges-
tões de prefeitos paulistanos são observados de perto pelos gesto-
res públicos de todo o país. 
 Numa análise política, é na cidade de São Paulo que o pode-
rio econômico e o conservadorismo estão mais bem armados; por 
outro lado, é ali que se concentram a intelectualidade, o vigor pro-
gressista, os sindicatos mais fortes e os movimentos sociais de maior 
relevância nacional. 
 A prefeita Erundina, eleita em 1988, teve como trunfo em sua 
gestão a inversão da prioridade do gasto público numa época turbu-
lenta do país, sempre focando no bem-estar dos mais necessitados; 

Vinícius Balestra

Somos Todos Loucos!

Ok. Vamos partir do princípio de que somos sãos... 
 “Posso prever o futuro!” 
 Não, não discorde de mim, eu ainda sou sã e posso 

prever o futuro sim. O meu certamente, e o de todos também. 
Isso porque fazemos sempre as mesmas coisas: acordamos 
cedo, temos uma rotina matinal simples e então, vamos a ca-
minho de nosso papel na sociedade. Vamos ao trabalho, à es-
cola, à faculdade, à aposentadoria, à vadiagem, que seja, o que 
importa é que fazemos sempre a mesma coisa toooooodos os 
dias. Há exceções, mas realmente variamos tanto a nossa pro-
gramação de final de semana, de férias? John Lennon disse: 
“A vida é aquilo que acontece enquanto você está planejando 
o futuro.” Ou seja, o inesperado é que faz a vida prazerosa, e 
muitos concordam. Mas é engraçado, a louca aqui espera obter 
o inesperado sempre fazendo o mesmo, e muitos também con-
cordam, a maioria. E esse é o ponto todo, mas já retorno a ele.  
 Na culinária, por exemplo, os ingredientes de bolo de fubá 
sempre formarão o mesmo bolo. Loucura é esperar outro bolo.
 “Mas não poderíamos tirar o fubá e fazer bolo de nata? O 
resto é tudo igual e...” 
 Sim! Mas esqueçamos a relatividade extrema, a dúvida de 
que tudo é um sonho. Vamos criar um parâmetro simples para 
discutir uma teoria mais simples ainda. É apenas um exemplo 
básico para explicar como a rotina nos faz óbvios e previsíveis. 
 Agora eu não pareço tão louca não é? 
 A maioria concorda com todo o acima, e espero que ache 
interessante, mas não concordou logo de cara com a fase ini-
cial. Denota-se daí que a loucura é relativa simplesmente ao 
número de adeptos de um determinado conceito. Porque foi a 
maioria que concordou e discordou com o que era são e louco. 
Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Os direitos huma-
nos, por exemplo, surgem da vontade de uma maioria. 
 “A religião é simplesmente a opinião que sobreviveu” diz 
Oscar Wilde, e ele está certo, mas eu acrescentaria: “A religião 
e a sanidade são simplesmente as opiniões que sobreviveram”. 
São as opiniões do geral, do coletivo, da maioria. 
 Todos os parâmetros da vida social são determinados por 
quantas pessoas os seguem. Dizemos que sentamos perto da 
janela para fugir do ar condicionado, mas a verdade é que pas-
saríamos frio se nossos amigos estivessem mais longe da jane-

Gabriela de Oliveira Leal

“Como a loucura é uma questão puramente matemática”.

além disso, montou uma equipe de encher os olhos até de Presiden-
tes da República, com direito a Paulo Freire na Educação e Marilena 
Chauí na Cultura. 
 Mas foi com a vitória de Marta Suplicy que a esquerda de São 
Paulo mostrou a que veio. Antes mesmo de tomar posse, Marta 
já desempenhara um papel histórico na política de São Paulo: sua 
associação com Mário Covas para expelir Paulo Maluf dos cargos 
eletivos do Estado. Em 1998, apoiou o então governador tucano no 
segundo turno contra Maluf. Reciprocamente, Covas lhe deu apoio 
em 2000,  para derrotar a velha raposa da direita paulistana. Talvez 
esse seja o capítulo mais relevante de sua biografia política, embora 
seja também o mais esquecido, até mesmo pelos seus correligioná-
rios.
 Em seus quatro anos de prefeitura, Marta honrou a vontade 
progressista  que a levara à prefeitura: retomou o projeto de des-
centralização democrática da prefeitura e dignificou a vida dos mais 
pobres com políticas sociais ousadas. Numa época em que o desem-
prego grassava na cidade, deu condições materiais – uniformes, kit 
escolar e refeições completas – para que os alunos frequentassem a 
escola e, de quebra, construiu a Rede CEU, uma referência até hoje 
no intercâmbio entre educação, cultura e lazer. Retomou a autori-
dade da prefeitura ao aprovar um Plano Diretor capitaneado por 
um urbanista de peso, Jorge Wilheim, e deu vida a uma política de 
transporte público que muitos imaginavam utópica. O que se viu, 
logo após o fim de seu mandato, foi a reprodução de suas políticas 
em prefeituras de todo o país.
 É verdade que, mesmo frente a tantas realizações, o PT e seus 
aliados perderam as duas eleições seguintes. Nesse contexto, o 
embate de 2008 foi emblemático: o ex-secretário de Pitta posou de 
bom moço, roubou as bandeiras da esquerda e se reelegeu numa 
campanha insípida, inodora e incolor, mesmo com a união do Pre-
sidente da República, dos partidos de esquerda e das centrais sin-

dicais em torno de Marta. Agora, com a direita desmascarada, o 
desafio da esquerda é retomar a posse de suas próprias realizações 
e lançar novos desafios à cidade. 
 Chegou a hora de o PT e seus aliados desempenharem novas 
tarefas, não apenas na cidade de São Paulo, mas em todo o nosso 
Estado. Para dar alguns exemplos, temos o crônico problema da ha-
bitação e suas adjacências (o saneamento básico e a drenagem das 
chuvas, por exemplo) ainda não foram solucionados; a necessidade 
de colocar o desenvolvimento urbano sustentável definitivamente 
na pauta municipalista; a melhoria da gestão e o fim do subfinancia-
mento da saúde pública; e, em especial, retirar o transporte coletivo 
do abandono, pondo fim à arcaica política eleitoreira de grandes e 
vistosas obras viárias. 
 O embate que se desenha neste ano para a esquerda paulista-
na, portanto, não é trivial. Porém, é um momento único para reto-
mar sua história de luta contra as velhas práticas políticas – corpo-
rificadas, dessa vez, num candidato bicudo, careca [não seria este 
adjetivo desnecessário, além de preconceituoso?] e démodé – e de 
políticas corajosas a favor dos mais pobres. Mais difícil ainda é a 
tarefa da população paulistana: seguir o conselho de Fernando Mo-
rais, que trouxemos logo no início desse texto, e não mais manchar 
a história da cidade elegendo os candidatos da direita higienista.

la. Aristóteles já afirmava que o “Homem é um ser social por 
natureza” e ele pode ter errado com relação à Física, mas nem 
Newton escapou da modernidade e da relatividade.
 Porém, a sanidade em particular é um parâmetro social 
mais relevante do que alguns absurdos fashion pela Avenida 
Paulista. Ela caracteriza a credibilidade total do indivíduo, sua 
inserção e harmonia com a sociedade. O que nos leva a Galileu. 
Louco, babão e ameaça nos séculos XVI e XVIi. Temos outras 
designações para ele nos séculos próximos e são palavras como 
gênio, inovador, corajoso e injustiçado. 
 Galileu é o exemplo mais clássico de como os tempos 
mudam e de como somos influenciados pela opinião geral. 
Citando John Lennon novamente: “Fizeram a gente acreditar 
que só há uma fórmula de ser feliz, a mesma para todos, e os 
que escapam dela estão condenados à marginalidade. Não nos 
contaram que estas fórmulas dão errado, frustram as pessoas, 
são alienantes, e que podemos tentar outras alternativas. Ah, 
também não contaram que ninguém vai contar isso tudo pra 
gente. Cada um vai ter que descobrir sozinho.”
 Aula de sujeito e predicado, “quem fez a gente acredi-
tar?”. Sujeito indeterminado? Não! É um sujeito oculto, “a 
maioria”, a maioria que nos fez acreditar em todas essas coi-
sas. É a opinião geral.   
 A questão de isso ser benéfico ou não é tema para outros 
textos, mas o poder das multidões é muito evidente e deve ser 
destacado. Inês de Castro foi morta por uma conspiração que 
se usou do poder das multidões, outra da mesma forma con-
denou Jesus Cristo à crucificação-nesse caso a teoria diz que 
o martírio seria o plano pré-estabelecido de Deus. Então não 
podemos culpar as multidões. Para ser sincera isso ainda não 
é muito claro, mas vamos supor a veracidade da Bíblia como 
fonte histórica. E que Deus fique para os padres!-Multidões as-
sistiam a execuções e as consideravam divertimento, as leis e 
o estudo do direito surgiram das necessidades de organizar e 
atender uma multidão, a plebe romana. 
 Nosso comportamento social é completamente diferente 
ao nos portarmos a uma multidão, ou com uma. Nunca gritare-
mos desaforos absurdos ao falar com alunos ou a uma manifes-
tação a qual se é contrário da mesma forma que o fazemos no 
meio de uma arquibancada de futebol. Portanto. 1+1+1=Lou-

cos. Porém                            = Sãos e normais.

 A questão de ser normal é mais leve, alguns preferem o 
contrário (poucos, já que o “normal”=”geral”), o destaque, mas 
a questão de sanidade é quase que indiscutível. Um prestigiado 
cientista vencedor do prêmio Nobel, John Nash, teve de usar de 
toda a sua genialidade e racionalidade anormal para se enqua-
drar no normal e tratar de seu quadro esquizofrênico em uma 
época com poucas opções para seu caso.
 Outro ganhador do prêmio Nobel foi o português José Sa-
ramago, e em seu livro: “Ensaio sobre a Cegueira” ele constrói 
justamente a situação de “um contra todos”, da qual depre-
endemos que se todos fossemos cegos, ter visão seria absur-
do, e que ser diferente, fora do comum, louco provavelmente, 
é apenas um fato matemático. Quase todo o grande revolu-
cionário, seja nas artes, nas ciências ou na política, foi consi-
derado louco na época por seu caráter inovador, ou extremo. 
Um famoso caso foi o de Mrs. Collins, retratado no filme “A 
Troca”.  Esta viúva norte-americana dizendo a verdade para 
encontrar o filho desaparecido, significou má publicidade 
para a polícia e foi desacreditada ao máximo sendo taxada de 
louca e internada em um manicômio. Com ajuda de advoga-
dos ela teve o reconhecimento merecido, ou seja sua “saúde 
mental” foi restaurada por advogados, não médicos. Sozinha, 
Mrs. Collins era maluca e um perigo para a sociedade, como 
Galileu, mas com reconhecimento, mais adeptos, mais núme-
ros, sua sanidade reapareceu. 
 A premissa da loucura foi muito utilizada para apartar indi-
víduos da sociedade, o que foi péssimo para o entendimento da 
psique humana.
 O objetivo deste texto não é contradizer os manuais de 
medicina, mas sim construir um paralelo filosófico de um novo 
ponto de vista. Dizer que esses conceitos de sanidade e loucura 
são definidos como o certo e o errado, pela vontade de uma 
maioria. Mas a condição física de impossibilidade de seguir com 
a vida sem domínio relativo do subconsciente, o que caracteriza 
a “loucura real” também é sujeito ao número de casos. Se todos 
nós fossemos zumbis malucos, não haveria mais essa sociedade 
da forma como ela é, mas seríamos absolutamente normais. 
 Rawr!

Ser especialista na área da educação faz toda a diferença. Por isso, o 
Colón conquistou uma posição única no ensino de línguas, oferecendo 
uma formação de excelência e que prepara o aluno de forma completa.

O Intituto Colón é Centro de Exame DELE autorizado.

R. São José, 1721 - Boulevard - Ribeirão Preto
Tel.: 16 3610.8214 - www.institutocolon.com.br
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Novos rumos em projeto pedagógico
Falar em inovação e projeto pedagógico certamente não 

tem sido uma discussão restrita às novas faculdades como 
a nossa. Dentro da USP, diversos cursos têm-se preocupado 

com a renovação de seus sistemas educacionais como a FADUSP 
e a POLI – que vêm formulando uma nova proposta de estrutura 
curricular, a EC-3 – porém, até o momento, sem significativas alte-
rações. No entanto, no Centro de Artes Cênicas da ECA do campus 
Butantã recentemente pudemos notar uma movimentação com-
pletamente transformadora.
 A resposta foi dada no início deste semestre de 2012 a partir 
de inúmeros questionamentos, elaborados por discentes e docen-
tes, e trazidos a partir da movimentação da última greve da USP 
do campus de São Paulo. Os professores então propuseram uma 
horizontalização do currículo por meio da qual as disciplinas se-
riam abolidas e trabalhar-se-ia somente em projetos. Isso significa 
acabar com a antiga estrutura de matérias, aulas, divisão em anos 
e semestres e trabalhar num campo de pesquisa em que professo-
res e alunos trocariam teorias e práticas focadas em determinados 
assuntos. O avanço nesse estudo se daria em uma construção con-
tínua, sem existir necessariamente um ponto de chegada.

Vinícius Garcia Pires, Juliana Alexandre e Nathali Imaizumi 

O que é um projeto pedagógico?

 O PPP (projeto político pedagógico) visa expli-

citar como professores, funcionários e alunos pre-

tendem construir a instituição que compõem e 

como ela será em relação aos próprios participan-

tes e à comunidade à qual ela faz parte. Assim, 

cabe ao projeto pedagógico pensar na estrutura 

curricular, estabelecer o que se ensina, a forma 

que será ensinado, como a equipe se organizará 

para viabilizar as necessidades educativas.

 Dessa forma, foram escolhidos três principais eixos de pesqui-
sa a partir dos quais as turmas são formadas e divididas em proje-
tos interdisciplinares – coordenados e compostos por professores 
de áreas diversas porém coligadas. São elas: as formas do Teatro 
Político; dissenso e Coralidades; Utopia e manifestos. 
 Atualmente o CAC ainda está tateando essa nova experiência 
pedagógica. As relações entre os professores e alunos nunca fo-
ram tão próximas como neste momento e esse modelo exige um 
envolvimento verdadeiro por parte dos alunos, além de promover 
a integração entre todas as turmas do departamento. No entanto, 
lacunas e questões estruturais ainda permanecem e deverão ser 
resolvidas – como, por exemplo, a avaliação individual, as ques-
tões legais desse processo e como a integração de todas as turmas 
se pode se dar da melhor maneira. Contudo, talvez seja justamen-
te neste lugar a proposta mais interessante do projeto lançado 
pelos professores: a construção conjunta do departamento e do 
curso. Ainda é muito cedo para poder dizer se isso funciona ou 
não; mas, de uma forma ou de outra, este foi o modo como a fa-
culdade conseguiu responder aos últimos acontecimentos dentro 
da universidade.

Psicologia não mais da “Filô”?
Natália Amaral Antunes 

Escrevo este texto sobre o Institu-
to de Psicologia como membro 
do Centro Acadêmico da Filosofia, 

como membro do Centro Estudantil da 
Psicologia e como aluna da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto que sou.
 A FFCLRP possui, atualmente, 
dez cursos: Biologia, Química, Psicolo-
gia, Pedagogia, Ciência da Informação 
e Documentação, Física Médica, Mate-
mática Aplicada a Negócios, Informática 
Biomédica, Licenciatura em Química e 

Música, sendo evidentes as disparidades de áreas que ela com-
porta. Isto torna difícil a administração da unidade: imaginem os 
debates na Comissão de Graduação para criação de um critério de 
seleção para bolsas ou sobre as grades curriculares e os debates 
sobre as divisões de verbas para os departamentos na Comissão  
Técnica Administrativa.
 Diante desses fatos, fomos surpreendidos, recentemente, 
com a proposta de criação do IP-RP (Instituto de Psicologia de 
Ribeirão Preto) e surgiram algumas dúvidas, como: qual é a real 
vantagem desse tal IP? Quais são as suas propostas e qual será a 
relação com entidades e empresas externas?

 A justificativa e vantagem de sua criação nos são dadas com a 
argumentação de que tudo será mais fácil. Com apenas um curso 
para gerir, serão mais rápidos os processos para, por exemplo: con-
seguir psicólogos para o CPA (Centro de Psicologia Aplicada) a fim 
de que o SUS (Sistema Único de Saúde) possa ser implantado nesse 
serviço de extensão, reformar a grade curricular do curso e para a 
contratação de professores e funcionários.  
 As metas e propostas explícitas, até agora, foram a ampliação 
dos programas que já existem no Departamento de Psicologia na 
área da Psicobiologia e da Saúde, conforme a proposta da Univer-
sidade de São Paulo de ampliar suas ações no nordeste do estado; 
o aumento de vagas para a graduação em 25% (de 40 irá para 50 
vagas), implementação de cursos de especializações em Psicolo-
gia Hospitalar, Neuropsicologia, Psicologia Clínica e Psicologia do 
Trânsito, e a criação de um novo Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia em áreas diversas, a médio prazo.
 Quanto às relações externas: sim, haverá parcerias com em-
presas interessadas na pesquisa em psicologia e com organizações 
como hospitais e o próprio SUS, mas haverá a preocupação de 
que o curso não fique com viés em áreas determinadas. Sobre os 
trâmites desses projetos chegou a nós, alunos, a informação de 
que o atual reitor aprovará todos os projetos de criação de novas 
unidades em conjunto, tanto da capital (do curso de Letras e de 
museus), como os projetos dos campi do interior. E estamos no 
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aguardo de mais informações.
 [Em vista disso, a opinião geral é a de que essa separação será 
benéfica para a Psicologia e para a Filosofia, principalmente, por 
questões burocráticas e econômicas das duas futuras unidades, 
pois a FFCLRP perderá uma porcentagem relativa de alunos na 
graduação e na pós-graduação, permitindo uma melhor distribui-
ção de recursos entre os departamentos restantes. Contudo, é le-
vantado o questionamento de que o [questiona-se que] a FFCLRP 
precisa de um novo planejamento para aqueles que irão ficar  per-
manecerão, pois os departamentos (o de Química e o de Psicolo-
gia) que estão com projetos de institucionalização não deveriam 
simplesmente sair, sem pensar na unidade que ficará e da qual 
ainda fazem parte. Quem sabe, finalmente, não é a oportunidade 
de virem os cursos de  Letras e de Filosofia?
 Contudo, sempre há uma incerteza de se será tão boa essa 
institucionalização, principalmente pelo receio de o curso ficar 
com ênfase apenas em algumas áreas e pelo fato de, em vez de 
ampliarmos os nossos conhecimentos, estarmos nos separando 
do diálogo multidisciplinar.
 Quanto à convivência dos alunos, não será porque faremos 
parte de uma nova unidade que nos separaremos, no cotidiano, 
dos alunos da FFCLRP. Ainda estaremos muito próximos em ter-
mos físicos e de convivência com a unidade, sendo difícil deixar-
mos de ser “Filô” tão cedo.

 Endowments: o que são e o que fazem
Ana Carolina Calseverini Toledo

Os endowments são estruturas que recebem e adminis-
tram recursos financeiros com objetivo de preservar o 
valor do capital principal de uma causa ou entidade. 

Essa preservação é ampla e inclui perdas inflacionárias, além 
de resgates recorrentes e previsíveis para sustento financeiro.
 Apesar de seu conceito poder ser aplicado em benefício 
de várias causas eles mostraram-se particularmente eficien-
tes no meio acadêmico, com destaque para os endowments 
das grandes universidades norte-americanas e européias, cujo 
volume de recursos financeiros por instituição muitas vezes 
supera os bilhões de dólares.
 Apesar da recente implantação prática desse instituto no 
Brasil, já ganha destaque o Endowment da Escola Politécnica 
da USP (EEP). Criado em XXXX tem como objetivos: ajudar a 
financiar os programas de bolsas de estudos conduzidos pela 
Associação dos Engenheiros Politécnicos (AEP); manter a infra-
estrutura atualizada e funcional, com projetos de expansão, ma-
nutenção e modernização do espaço físico; arrecadar doações 
para o acervo bibliográfico e patrocinar atividades de extensão, 
pesquisa, equipes extracurriculares e a prática esportiva.
 A essência de patrimonios do fundo é formado primordial-

mente por recursos advindos de doações de ex-alunos, pais de 
alunos, empresas e professores, além de contar com os rendi-
mentos de seus próprios investimentos.
 A ideia surgiu com base no fato dos recursos financeiros 
destinados à POLI serem limitados e muitas vezes insuficientes 
para atender as demandas da comunidade politécnica. O site 
do Endowment inclusive traz uma frase de João Grandino Ro-
das, Reitor da USP “[...] ou as universidades públicas paulistas 
se conformam em obsolescer placidamente ou devem procu-
rar outras fontes de financiamento.”
 É fato que a POLI não é a única faculdade que possui limi-
tação de recursos. A grande maioria das faculdades públicas 
vive essa mesma realidade. Os endowments aparecem como 
solução para esse quadro, já que a maioria delas possui ex-
-alunos com grande patrimônio particular e disposição de au-
xiliar financeiramente as faculdades que cursaram por meio 
de doações, que são mais eficientemente utilizadas quando 
administradas pelos endowments do que pela própria admi-
nistração da faculdade.
 Infelizmente este instituto ainda encontra duas grandes 
dificuldades no Brasil: a falta de aparato jurídico legal e a cul-

tura de doação atrelada a projetos. A falta de  previsão legal 
impede incentivos fiscais à instituição e aos doadores o que 
ocorre em outros países e se tornou fator determinante da ve-
locidade de crescimento dos endowments. 
 Outro problema é que o Brasil não está culturalmente ha-
bituado com esse tipo de filantropia abstrata e a longo prazo, 
quando se faz um doação à um endowment é necessário um 
voto de confiança para o encaminhamento do recurso, uma 
vez que ele não tem destino definido e certo, por ex.: a doação 
de fulano irá para a reparação do prédio, segundo o projeto 
x e etc. Essa cultura surgiu do histórico recorrente de mau 
uso das estruturas legais destinadas às atividades sociais e as 
entidades idôneas. entretando, para os endowments, faz-se 
necessário essa desvinculação para justamente, no caso dos 
endowments acadêmicos, evitar a privatização da universida-
de pela escolha discricionário do doador de que projeto ele irá 
financiar.
 Superado estes grandes obstáculos existe no endowment 
um grande potencial de melhorar e otimizar as faculdades pú-
blicas e proporcionar um avanço para a comunidade científica 
do país de maneira independente do dinheiro estatal. 
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Chico Show
Estive presente no show de Chico Buarque, da 

turnê “Chico 2012”, realizado no HSBC Brasil, 
antigo “Tom Brasil” na Rua Bragança Paulista 

em São Paulo – SP. Pagos os R$140,00 do ingresso 
(meia de estudante, mais taxas de “conveniência”) 
entrei, com muita vontade de ver um dos meus ído-
los, ao vivo, além de ser excelente noite para se pas-
sar com a namorada. 
 O local é muito 
agradável, ambien-
te muito chique, vi-
nho e quitutes para 
todos os lados.  
Dois grandes ban-
ners com a imagem 
de Chico Buarque 
serviam de conso-
lo para quem que-
ria uma foto mais 
próxima ao astro 
(por incrível que 
pareça longas filas 
surgiram ao lado 
da imagem). Quem 
diria que a fotografia seria uma das coisas mais fo-
tografadas naquela noite? 
 Decidimos ir à mesa. Sorte que fomos antes; afi-
nal, embora a mesa seja numerada, os lugares não 
o são e quem chega tarde fica de costas para o pal-
co.  Pegamos o menu, os preços são razoáveis, caros 
[?], mas na medida já esperada para uma casa de 
show. Ao menos essa é a impressão que se tem de 
início.  Decidimos esperar um pouco antes de co-
mer algo, ficaríamos no refrigerante. Calculei umas 
duas horas e pouco de show, pela resenha que tinha 
visto na internet. A garçonete da mesa avisa que é 
melhor pedir agora, porque depois que começar o 
atendimento ficará “uma confusão”. Achei interes-
sante que eles, já sabendo que o serviço será defi-
ciente, apenas avisam, nada fazem.
 Após os três sinais o show tem início, Chico Bu-
arque chega já cantando, começa com músicas mais 
novas. Enquanto isso garçons correm por entre as 
fileiras. Bem que fui avisado... Começa uma seção 
com músicas mais antigas. Os fãs vão ao delírio. Os 
que apenas conhecem as mais famosas reconhe-
ceram duas ou três canções. As senhoras de mais 
idade cantam todas com afinco, ao lado de seus par-
ceiros de longa data. 
 Quando deram uns vinte minutos para a metade 
da apresentação (pelo meu cálculo) pedi uma cai-
pirinha e uns bolinhos. Má ideia. Não é para minha 
surpresa que após uns 15 minutos tentando ser 
atendido e mais 15 de espera chega minha caipiri-
nha. E só. Após indagar sobre os benditos salgados 
a garçonete pergunta, qual era o sabor, só para con-
ferir. É, sei bem o que é isso. Vinte minutos se pas-
sam e o quitute chega, no mesmo momento, coinci-
dentemente o cantor sai. Volta para mais um par de 
músicas e vai embora novamente. Vem ainda para 
um segundo bis, insuficiente porém para o tempo 
de comer meu pedido. A conta chega, com erros. A 
caipirinha veio errada, para variar, me foi entregue 
a opção mais cara, sem falar que a própria conta 
estava errada –  para mais, quem diria?  Uma hora e 
quase meia de show. Pouco contato com a plateia, 
além de alguns tímidos obrigados e um boa noite, 
São Paulo. Pelo menos tinha cafezinho e docinhos 
ao final. Valeu a pena? Apesar de todos os pesares, 
Chico é Chico e isso não há como negar. Ver um íco-
ne tão de perto e cantar com ele é fenomenal. Só 
não espere um grande show, muito menos suas mú-
sicas mais conhecidas.

Se alguém tem sentido falta de participar de eventos 
culturais, seja por falta de tempo, informação ou gra-
na, esse mês vai trazer tantas opções que vai ser difícil 

escolher... muitas atrações, com diferentes focos, vários ho-
rários... e gratuitas!
 Todo mundo já sabe da Feira Nacional do Livro de Ribei-
rão Preto, que este ano está na sua 12° edição. Promovida 
pela Fundação Feira do Livro, é umas das quatro feiras mais 
importantes do país, sendo a primeira a céu aberto. Ela acon-
tece dos dias 24 de maio a 3 de junho, e traz uma programa-
ção bem variada e rica. 
 Entre diversas seções de Café Filosófico, Salão de Ideias, 
Conferências (com nomes desde Ariano Suassuna a Ferreira 
Gullar), Mesas de Debates, serão discutidos e apresentados 
assuntos diversos, que vão de jornalismo e sociedade do es-
petáculo à ditadura militar em Ribeirão Preto, de medicina a 
gastronomia (com a Palmirinha!).
 A programação musical traz grandes nomes como Gal 
Costa, Skank, Jair Rodrigues e Seu Jorge, ao mesmo tempo 
em que oferece também shows “menores”, mas muito inte-
ressantes, como o “Beatles em Choro”, com Paulo Lakimé & 
Cia, que cantam os maiores sucessos da banda inglesa em 
forma de chorinho, ou o projeto Palavra Cantada, que traz 
um músico local interpretando canções da MPB com comen-
tários de um professor da cidade. E mais outros artistas, co-
rais, e a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto na abertura. 
 Além de tudo isso, ainda tem muito mais: exposições 
visuais, oficinas, contadores de história, apresentações de 
teatro adulto e infantil, mostra de cinema, até uma palestra 
sobre o Gramsci (quem teve aula com a Fabiana?).
 Como se não fosse suficiente, Ribeirão terá ainda outra 
grande atividade cultural: promovida por entidades da socie-
dade civil, como o Coletivo Fuligem e o Movimento Panelaço, 
a Virada Cultural Independente, batizada de “Se Vira Ribei-
rão”, aparece para substituir a Virada Cultural oficial, da qual 
Ribeirão Preto ficará de fora pela primeira vez em 5 anos. 
 De acordo com Renato Tomate Vital , um dos organizado-
res do evento, em entrevista para a revista Revide, o objetivo 
da iniciativa “é simples e claro: a partir da organização da so-
ciedade civil suprir as demandas da própria sociedade civil. 
Ou seja, o Poder Público se mostrou ineficiente e incapaz de 
suprir a demanda por cultura da população ribeirão-pretana, 
e a população vai mostrar que é capaz de fazer por ela mes-
ma.” Bem legal, einh?
 Nos dias 19 e 20 de Maio, 227 atrações vão compor o 
evento, entre bandas, grupos de dança e teatro, aulas aber-
tas coordenadas por professores da USP, entre outros. A pro-
gramação fechada sai dia 08/05, vale a pena conferir!
 Quem não estiver em Ribeirão também vai ter opções de 
sobra: dos dias 25 de maio a 30 de junho, estará acontecen-

do o 16° Cultura Inglesa Festival em cinco cidades do Estado: 
São Paulo, Campinas, Santos, Sorocaba e São José dos Cam-
pos. Buscando a promoção da cultura britânica, o festival traz 
uma programação interessantíssima de teatro, dança, expo-
sições, baladas, cinema e shows, tudo na faixa e aberto ao 
público. 
 E há atrações para todos os gostos mesmo: pra quem 
curte cinema, por exemplo, haverá um panorama do cinema 
britânico contemporâneo (incluindo um documentário sobre 
a vida de George Harrison), filmes de David Bowie, curtas 
brasileiros, e os chamados “Mockumentários”, filmes feitos 
em formato de documentários falsos, filmados como se fos-
sem realidade para enganar o público (um deles impactou 
o mundo inteiro ao retratar a “vida” de um serial killer que 
usaria vídeos caseiros para escolher suas próximas vitimas!). 
 Para quem curte teatro, há peças adultas e infantis, com 
textos escritos por autores britânicos (tem que chegar uma 
hora antes para pegar ingresso!). Uma das peças adultas, 
chamada “O Salão do Baile Elétrico”, trata de duas senho-
ras sexagenárias confinadas em sua juventude, na década de 
50. De acordo com o release, essa peça é recheada de hu-
mor, crueldade e nostalgia (será que é meio humor negro?). 
Há também o Drama Festival, que reúne apresentações de 
quase 70 grupos de teatro da Cultura Inglesa. Ao contrário 
das outras, as peças do Drama Festival são amadoras... e em 
inglês! Já fui a algumas edições do Drama Festival antes, é 
interessante para praticar o inglês, mas nem sempre as peças 
são as melhores do mundo...
 E pra quem gosta de música, o festival está muito bem 
“abastecido”: além de três bandas formadas por alunos da 
Cultura Inglesa, a Broth3rhood (que toca Arctic Monkeys), a 
King Crab (rock progressivo e jazz fusion), e Sociopatas (estes 
são aqui de Ribeirão! Tocam blues elétrico), também esta-
rão presentes bandas brasileiras profissionais que farão co-
vers de bandas britânicas – a banda Garotas Suecas vai tocar 
Rolling Stones, e a Banda UÓ vai tocar The Smiths –, além 
de bandas direto lá do Reino Unido: The Horrors, banda que 
“passou de um som parecido com o punk para um vibran-
te shoegaze”, “We Have Band”, trio de Manchester que tem 
bastante notoriedade na cena da música eletrônica, e a co-
nhecidíssima Franz Ferdinand, que vai tocar em São Paulo dia 
27, no Parque da Independência... again, tudo na faixa (:
 Maio e Junho estão trazendo muita coisa legal e acessí-
vel, não percam! O difícil vai ser escolher..
 A programação da feira do livro está disponível no site 
http://www.feiradolivroribeirao.com.br
 A entrevista do “Se Vira Ribeirão” (e a programação, 
quando sair) está disponível no www.seviraribeirao.com.br
 A programação do 16° Cultura Inglesa Festival está dispo-
nível no site www.festival.culturainglesasp.com.br/ 

Programação Cultural

Quando era mais jovem me perguntava o porquê de 
grandes gênios como Chico Buarque, Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, dentre tantos outros não continuarem re-

novando a música e trazendo mudanças. “Pô, se os caras são 
tão bons assim, cadê eles agora?”. Conforme passou o tempo 
percebi que não cabe aos velhos trazerem a renovação, eles 
já fizeram a parte deles, agora quem está no comando é a 
geração seguinte e assim sucessivamente. O que pode pare-
cer uma constatação óbvia para vocês, na verdade não o é. 
Imaginamos que os mais experientes possuem [têm] todas 
as respostas, enquanto os mais novos só devem observar e 
aprender; contudo, isso só é válido por um período de tempo. 
Durante “X” anos alguém, um grupo, uma empresa, possui a 
[está na] dianteira e tem as soluções; mas, como “nada dura 
para sempre”, isso passa. E, pior [?], vai quando menos se es-
pera. Usemos como exemplo o símbolo de momentos felizes, 
os momentos Kodak. Esta companhia, que desde o final do sé-
culo XIX esteve na dianteira do mercado fotográfico, sucumbiu 
recentemente por má administração, pois seus comandantes 
não se arriscaram, perderam o poder de ter a solução para 
continuar. O mercado de câmaras digitais, celulares e tantos 
outros “gadgets” que possuem [com] características fotográfi-
cas, “matou” a gigante. E, pior [?], foram eles que inventaram 
o aparato, ainda nos idos dos anos 70. Ainda [Mesmo]  usan-
do como exemplo as empresas,  temos a IBM que, inventora 
dos computadores, dominando o [e senhora do]  mercado do 
início ao final do século XX, teve de vender a uma empresa 
oriental sua divisão de PCs (dos quais foi precursora) a uma 
empresa oriental. Da [?] “Big Blue” ainda nos anos 40 (época 
na qual fabricava computadores para cálculos da quantidade 
de prisioneiros do regime nazista) um grupo de cientistas in-

ventou um processo por meio do qual podiam produzir cópias 
de documentos com grande facilidade, nomeando-o [que viria 
a ser chamado] reprodução xerográfica. Os comandantes da 
empresa não acharam importante dando [e deram]  ordens 
para o cancelamento das pesquisas. Os cientistas então resol-
veram demitir-se e fundaram uma nova empresa, que mais 
tarde mudou seu nome para Xerox. Mais tarde, já nos anos 
70-80, um grupo de pesquisas da Xerox criou um computador 
com interface gráfica e uma ferramenta chamada de “mou-
se”, ao contrário do [bem distinto do] fundo preto com letras 
verdes e das séries de complicados comandos através apenas 
do [ apenas com o] teclado, que dominavam o mercado dos 
PCs. Os executivos acreditavam que esse “invento” não era 
de grande importância, tanto que, ao realizar um acordo com 
uma empresa nova do Vale do Silício, deram total acesso às 
pesquisas e liberdade de uso do que estava sendo trabalha-
do lá. A empresa se tratava da [era a] Apple e seu presidente,  
Steve Jobs, tinha contrato com outra novata, a Microsoft de 
Bill Gates. O resto é história. Por mais que a certeza da tra-
dição pareça inabalável, ela apenas o é, pois está engessada 
[?]. Os anos endurecem e enviesam os debates, ideias, visões. 
“Como você propõe ponto W, sabendo que utilizamos o pon-
to X desde nossa fundação?” É simples o constatar de tal [?] 
afirmação, pergunte a qualquer senhor o que ele acha de al-
gum tópico. Não demorará que a resposta seja “Bons tempos 
aqueles”, “Na minha época”, entre outros.  Desculpem-me se-
nhores, aqueles tempos poderiam até ser melhores, mas são 
aqueles, no passado. O “velho” pode ser até mesmo ainda ser 
o melhor, mas sempre será derrotado seja em qualidade, pra-
ticidade ou usabilidade por algo novo. E disso não há como 
escapar. A questão não é SE, mas QUANDO. 

O novo sempre vence

Jesus Pacheco Simões
Juliana Fontana Moyses

Jesus Pacheco Simões
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HUMOR

Notícia Urgente!
Meada sem fio casa-se com Telefone 

 Não, isso não é um mea culpa, mas a culpa foi minha... Minha 
namorada me acha um gato, mas quando ela gritou: “Seu animal!”, 
acho que não foi o que ela quis dizer. Tudo o que eu queria era pedi-
-la em casamento da forma perfeita, sem confusões, demoras ou 
problemas, mas como o babaca que sou, deu tudo errado, (de novo!) 
e sinceramente, eu nem sei o motivo! Tudo começou às:
 
19:40 – No Restaurante
 Armando estava nervoso que suava frio ao segurar as mão de 
sua namorada, a frágil Nanci. Magricela e delicada, Nanci mal sabia 
que ele estava prestes a fazer o pedido que ela tanto esperava. 
 — Querida?
 — Sim?! - ela perguntou ansiosa.
 — Preciso ir ao banheiro! - ele disse ao se levantar abruptamente. 
 Nanci suspirou e olhou para o relógio, decepcionada, mas deci-
diu esperar mais um pouco. Quem sabe? Podia ser só excesso de 
comida apimentada....

19:45 – No Banheiro
 Desesperado, Armando liga para seu melhor amigo, Marcão. 
Como aquele folgado não atendia, ele decidiu tentar entrar na in-
ternet e ali estava o safado, no Macefook. 
 “Marcão, mano, não sei o que fazer?!”
 “Se acalma bro! Ela te ama! Então, para de se morder aí e...”
 Armando precisou ainda de uns dez minutos para se acalmar, 
andou passos curtos e passos longos dentro do banheiro, pisou na 
linha, fora dela e depois apenas nos losangos pretos que decoravam 
os azulejos. Pois é, não parecia, mas ele tinha idade suficiente para 
casar...

19:45 – No Quarto do Marcão
 — Era o Armando, Marcão? - perguntou seu irmão mais novo, 
enquanto saía para buscar um copo d’água. 
 — Pois é, tá se mordendo de medo de pedir a mão dela...
 — Ouvi direito? Se mordendo para peidar? - ele gritou enquan-
to saía do quarto para beber água.
 — Pedro, ele tá nervoso, pois, disse que não se morda, ora! -Marcão 
gritou ao jovem.

19:47 – Na Cozinha do Marcão
 — Pedro, ouvi direitinho? - perguntou seu amigo, Lucas – Mar-
cão disse ao Armando que não case porque a Nanci é gorda, orca?
 — Ah acho que o Armando tá enrascado de novo!

19:47 – Na Janela do Vizinho do Marcão
 — Júlia, não é aquela sua amiga Nanci que tá com o tal de Ar-
mando, ou seja, o enroscado?
 — É, Arthur!– Júlia gritou enquanto terminava seus exercícios 
de aeróbica.
 — Pois num é que ele quer terminar porque ache que ela é gor-
da! Ouvi agorinha do irmão do Marcão.
 — Deixe de ser fofoqueiro, criatura! 
 — Vou ver se a Ana sabe disso também... Estranho não é?

19:49 – Na Casa da Ana
 — Nadia, venha ver, é sobre a sua irmã, Nanci! - gritou Ana de 
sua escrivaninha.
 — Como assim, gorda? A Nanci vai ficar sabendo disso! Eu sabia 
que aquele enroscado não era para ela!

20:01 – No Restaurante
 Nanci sentiu seu bolso vibrar então se alegra a ver a mensagem 
de texto de sua irmã, nesse dia tão agradável. Na mesma medida 
que se alegra, ela então desaba ao ver “Armando te acha gorda, 
quer terminar por isso. E a fonte é o Marcão, para você não achar 
que eu sou fofoqueira!”
 Armando saiu do banheiro com a aliança na mão, o discurso 
ensaiado e o peito estufado para levar 
um banho de vinho jogado por sua amada futura ex-noiva. Enfure-
cida, Nanci então jogou a taça no chão e gritou: 
 — Seu animal!
 O pobre Armando, bem acostumado com sua má sorte entendeu 
que era mais uma peça que o destino lhe pregava, mas não conse-
guiu aguentar que logo ela, havia sido tirada dele... 

20:10 – Na Sarjeta
 Os dedos trêmulos de Armando discavam os números que for-
mavam a sequência do conforto.
 — Marcão?! Aconteceu de novo...
 — Você sabia que em alguma hora isso ia acontecer. Se bem 
que, você sempre lidou bem com o ódio alheio...
 — Mas agora é diferente... - Armando dizia aos prantos – Por-
que agora eu me odeio também!
 — Se acalma... Eu sei que não é brincadeira! Mas vai que não é 
de todo mal, a Nanci era algo como fresca também.
 — Mas... - Armando balbuciou – eu amo tanto a Nanci!
 — Então você vai casar, mano! - Marcão gritou com um largo 
sorriso – Não desiste, cara! 

20:12 – No corredor do Marcão
 — Pois é, tá vendo Pedro, ouvi agora do Marcão que era brincadeira.
 — Né, eu ouvi Lucas, o Armando até disse que ela era como água 
fresca... Ui, ui, ui! 
 — Pedro, você devia postar isso no Mace, acho que a Nanci vai 
curtir!

20:30 – Na Sarjeta, com um Vira-lata
 — Armando?
 — Nanci? Querida?! - exclamou o coitado todo ferrado e mo-
lhado por cupa da chuva forte que caía.
 — Foi então tudo uma brincadeira? - Nanci perguntou ao esten-
der o guarda-chuva sobre Armando
 — Ahn... - ele grunhiu sem entender nada.
 — Quem me contou foi o irmão do Marcão, até sabia onde você 
tava! Pois a resposta é sim! - ela gritou contente e logo o rosto dele 
se iluminou – Mas você bem que podia ajoelhar e pedir oficialmente...
 Armando não entendeu muito, mas o suficiente. Estava radian-
te, ajoelhou-se e então tudo estava bem. Abraçaram-se na chuva, 
suspiraram, riram e sorriram da forma mais brilhante enquanto ele 
a rodopiava ainda naquele abraço que duraria para sempre.... Ou 
até o divórcio!
 — Querida, tudo está maravilhoso! Mas você bem que podia não 
adotar meu sobrenome não é?
 — Depois do pedido perfeito você me vem com essa coisa tão 
estranha... 
 — Pense bem, você seria a senhora Nanci Foroni Potente!
 — Podemos fazer de qualquer jeito, acho que queria já manter 
meu nome, mas... Quer saber, que me importa? Se no final eu esta-
rei casando com o senhor Armando Barra Coni Potente?

 Não importava mesmo, consegui o pedido perfeito... Ah, sou um 
gato mesmo!

Charge

I

As mãos de hoje não são as mesmas mãos de outrora.
Mãos carregadas de passado,
Mãos de flor,
Mãos de afago.
As mãos de hoje não serão as mesmas mãos que se 
findam.
Mãos saturadas de futuro,
Mãos de tudo,
Mãos de luto.

**

II

A consumação das coisas:
Quando o sol cibernético se erguer mecatronicamente quente 
de modernidade a sociedade tediosa com a robótica inventará 
uma carroça.

**

III

Galáxias

Você céu,
                        Eu universo,
Sua atmosfera,
                          Minhas estrelas,
   Seus braços,
                                 De nuvens,
       Cobriram,
                       Meus olhos, 
De sol.

**
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Os Jogos Jurídicos Estaduais se tratam de um dos maiores torneios esportivos 
universitários do país, que atraíram, esse ano, entre 7 e 8 mil pessoas (entre 
atletas e torcedores). Mas da onde veio essa galera toda? Das faculdades de 

Direito: de Ribeirão Preto (USP-RP); do Largo São Francisco (USP-SP); da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); da Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie; das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-Camp). 
 Nessa edição, repetindo o que houve na anterior, a FDRP participou na condição 
de convidada. As competições ocorrem anualmente e, esse ano, o feriado prolongado 
escolhido pela Comissão Organizadora foi o Dia do Trabalho (28/04 a 01/05). A cidade 
sede foi São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
 As modalidades esportivas são disputadas entre as faculdades participantes no 
sistema de “mata-mata” e, ao final da competição, a faculdade que somar mais pon-
tos entre todas as modalidades é a campeã da edição dos Jogos Jurídicos Estaduais. 
 Por enquanto a pontuação oficial é a seguinte:
SANFRAN - 138 / MACK - 133 / PUC - 132 / FDRP - 68 / PUCCAMP - 61 / FMU - 49 /FACAMP - 12 
 A partir desse ano, a melhor colocada dentre as faculdades do interior recebe o 
troféu de Campeã do Interior, título que conquistamos em 2011 pela primeira vez.
 As modalidades em disputa são: Atletismo, Basquete, Futsal, Futebol, Handebol, 
Judô, Natação, Rugby, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei e Xadrez. Todas as modalidades 
têm o mesmo peso na contagem de pontos e contam com disputas femininas e mas-
culinas, com exceção do Rugby e do Futebol.
 Vale lembrar que, nesta edição, conquistamos o vice-campeonato pela segunda 
vez, tanto no Xadrez, quanto no Tênis de Mesa Feminino! Além disso, no Vôlei Mas-
culino, garantimos o terceiro lugar!
 Os JJE’s são conhecidos pelo seu alto nível de disputa esportiva, mas jamais po-
deremos deixar de lado o aspecto festivo! Durante as três noites rolaram as baladas 
dos Jogos, que acabaram todas de manhã e contaram com shows muito bons, como: 
Inimigos da HP, Buchecha e Homem de Lata. Além do ambiente com música eletrô-
nica e top DJ’s.
 Já durante a tarde, nos momentos entre os jogos, os torcedores e atletas se reu-
niram nas tendas localizadas próximas aos ginásios (Arenas Mack/PUC e SanFran/
PUCCAMP), onde havia música animada, cerveja gelada, muita gente e muito barro, 
mas nada que atrapalhasse a diversão e a integração!
 Na realidade, integração é a palavra pela qual a nossa Faculdade foi melhor co-
nhecida nos Jogos! Além de muita raça dos nossos times, garantindo que o 4º Lugar 
(na frente da PUCCAMP, FMU e FACAMP) e o Bi-Campeonato do Interior dependessem 
apenas de uma vitória no Tênis.
 É isso aí galera, continuem treinando porque logo mais tem o CaipirUSP, e que-
remos subir na tabela lá também, mostrar pra todo mundo que chegamos estouran-
do tudo! Continuem animados porque é disso que os Jogos são feitos! Vamo Direito 
e vamo Ca7!!!

O Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo vem 

em mais essa edição do Jornal Ócio de Ofícios reite-

rar os valores que norteiam nossos trabalhos,sendo 

eles:a representação dos alunos,a construção de uma facul-

dade pautada no diálogo,na observância das demandas inter-

nas e externas de todos os grupos sociais que compõe nossa so-

ciedade.Dessa maneira,o Centro Acadêmico vem mostrar suas 

atitudes diante dos fatos que envolvem toda essa edição te-

mática ,o trote.Desde os primeiros indícios de problemas nos 

colocamos disposição dos alunos para discussão,mediação e 

solução dos problemas de acordo com suas gravidade.Como 

mais um passo nesse processo de resignificação das práticas 

até então adotadas,foi criada a Comissão do Trote (composta 

por membros do C.A.,Atlética e interessados não vinculados 

a essas instituições). A comissão irá se reunir ao longo de 

todo ano,sempre pautada no diálogo e ouvindo a opinião de 

todos os indivíduos que compõe nossa faculdade de modo a 

mudar as posturas danosas,valorizar os pontos positivos e 

dessa maneira tornar a recepção dos calouros algo saudá-

vel e confortável a todos.Não deixe de nos procurar,venha 

em nossa salinha (B-23) para descansar em nossos puffs,ler 

um livro,jogar uma sinuca ou bater um papo.Contamos com 

todos para o constante processo de construção de nossa 

Nova Academia.

CENTRO ACADÊMICO “ANTONIO
JUNQUEIRA DE AZEVEDO”

Pedro Soriano (Filial)
Diretor de Marketing da Associação

Atlética Acadêmica Casa Sete

Consulte essas e outras publicações
no ponto de venda da FDRP ou
em nossa livraria FEA-USP.

A Livraria Atlas
parabeniza
Thiago Marrara
e Flávia Trentini
pelas recentes
publicações.
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