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editorial

E então, o garoto deformado por seus desejos se aproximou daquele 
que apresentava suas feições livres. Raivoso, escandalizado, 

pronto, pensava ele, para subjugar todos os grandes líderes espirituais 
e a própria natureza com seu raciocínio inquestionável.

— Afirmas, pois, ó grande, que pretendes cruzar a vida sem 
apreciar os prazeres da imaginação escura? Não me enganas! És um 
falso!

O semblante do sábio se contorceu livremente em um leve sinal 
de desconforto, ele era ofendido por aquele que o desconhecia.

— Ora, filho da oposição, criança que ignora as circunstâncias, 
dessa vida, eu, o puro dos puros, aceito quase tudo, até o mais sujo dos 
esgotos! Acompanho os meus desejos como um gavião acompanha suas 
presas, sempre do alto, sempre no meu céu até o momento de apanhá-
los, e nunca, nunca permaneço no chão após ter terminado minha 
refeição. Não costumo me esquecer das futilidades que, semeadas pela 
vida, brotaram em mim, pois elas representam movimento, ação, elas 
representam uma possibilidade de diferença, de novidade. Mas eu não 
me arrasto atrás delas, não como tu, ó rato, eu não cultivo as intenções 
que não são minhas! Ouça, criança, ouça e entenderás, nem que seja 
só por hoje! Eu não cultivo as intenções que não são minhas, apesar de 
poder, eventualmente, vivenciá-las. E por quê? A vida é livre, pois as 
experiências que a compõe são, no plano humano, quase instantâneas, 
enquanto que as intenções podem ser eternas! Pode-se viver tudo sem 
pagar preço algum, mas pretender pode custar muito caro, mesmo 
que não se vivencie nada! Tolo! Cultiva nojo contra aqueles que são 
extremos em sua moral, mas não os supera! Saiba, amigo dos dias 
sujos, que seu desagrado retorna a você, e sofres com isso! És alvo de 
teu próprio preconceito!

Ele, sem poder responder, se retirou violentamente perturbado, 
como se seu espelho tivesse sido partido e os cacos estivessem ferindo 
seus olhos. Prometeu que mudaria, que faria a mudança acima das 
aparências, mas, com o tempo, seu desejo pereceu. E por quê? Ele não 
poderia entender as palavras daquele homem, ele não apresentava 
o sentimento necessário. Desviado do seu caminho pela arrogância, 
ele encontrou os muros da espiritualidade resguardado por guardiões 
gigantes, tentou atravessar, falhou e retornou para a mediocridade.

No sábado, após um café tipicamente sul-africano, soubemos que a primeira equipe 
que enfrentaríamos seria a da reconhecida Universidade de Yale. Difícil descrever a 

apreensão que nos ocorreu. Para dizer o mínimo, a boca secou. Mas não nos deixamos 
abalar: tínhamos dado nosso melhor ao longo da preparação para a competição, e 
sabíamos da honra que era representar a FDRP em um evento internacional. Animávamo-
nos por levar o nome de nossa faculdade!

De um modo geral, participar, entre 
os dias 7 e 10 de dezembro, da 4th World 
Human Rights Moot Court Competition 
(Competição Internacional de Corte de 
Simulação de Direitos Humanos), ocorrida 
na Universidade de Pretória, África do Sul, 
significou uma satisfação e um aprendizado 
sem tamanho.

Trata-se de uma simulação interna-
cional cujo objetivo é a promoção e defesa 
dos Direitos Humanos na África e no 
mundo. Ela é organizada em duas grandes 
fases, baseada em um caso hipotético de 
violação de Direitos Humanos. A primeira 
fase consiste na produção de um memorial 
de defesa e acusação. Esse material passa 
pelo crivo de exigentes avaliadores – o que 
explica nossa alegria quando recebemos 
a notícia de que tínhamos sido aprovados 

para prosseguir à fase seguinte do evento.
Na segunda fase, presencial, as equipes devem realizar arguições orais sobre o 

caso, alternando as posições de defesa e acusação, perante profissionais de reconhecido 
prestígio envolvidos com o tema.

Desde o início da competição, com a preparação dos memoriais escritos, foi possível 
um aprofundado estudo acerca de um modelo diferente de aplicação do direito, com 
o qual não estamos acostumados a lidar no dia-a-dia da faculdade. O contato prático 
com o sistema jurídico internacional de proteção dos Direitos Humanos, uma área 
interessantíssima e incrivelmente promissora, também foi surpreendente e bastante 
educativo.

Na fase presencial da competição, tivemos contato com eminentes profissionais, 
diretamente envolvidos com a proteção dos Direitos Humanos internacionalmente. 
Além disso, foi fundamental para nós, como representantes de uma faculdade que 
está dando os primeiros passos em eventos dessa espécie, a troca de experiências com 
times de diversas regiões do globo. Participaram 16 equipes ao todo, vindas de lugares 
como Polônia, Jamaica, Nova Zelândia, Indonésia, Namíbia, entre outros. Muitos desses 
estudantes vinham de universidades envolvidas com a atividade de simulação há décadas, 
e ofereceram excelentes exemplos de infraestrutura e preparação. Os alunos envolvidos 
têm a oportunidade de trabalhar e desenvolver habilidades extremamente úteis - não 
apenas à carreira jurídica

Ter nossos conhecimentos e preparação colocados à prova provocou um misto 
de incertezas e apreensão com a satisfação e sentimento de recompensa por termos 
concluído um trabalho tão desafiador. O clima de aprendizado e pioneirismo nos 
manteve empolgados do começo ao fim e pudemos dar visibilidade ao nosso curso e 
à nossa universidade, inclusive através dos contatos com estudantes do mundo todo – 
alguns dos quais ainda mantemos!

Podemos dizer, sem pestanejar, que nossa participação pode ser considerada como 
o início de uma atividade promissora para o desenvolvimento e melhoria da FDRP como 
uma faculdade de excelência nacional e internacional no ensino do direito. Participamos 
com seriedade, e esperamos que outros alunos se sintam estimulados a tomar parte 
nessa e em outras simulações. Estamos à disposição para ajudar e trocar ideias!

O Limite do Tolo World Human Rights Moot Court
CompetitionJ. Sorel

 Raysa Benatti,
Gabriel Caires 

e Paschoal Silvares

“S’intrecciil loto al laurosul crin dei vincitori!” Sim, que sejam dados os merecidos lou-
ros aos vencedores. Os bons frutos da semente plantada pelo saudoso prof. Junquei-

ra começam a aparecer, e não poderíamos deixar render nossas homenagens aos nossos 
sempre veteranos que tiveram um desempenho brilhante nos últimos três exames de or-
dem. Apesar de todos os problemas que enfrenta, a “Nova Academia” mostra que forma 
alunos capazes de construir um futuro promissor, inobstante sua tenra idade. E nós, que 
continuamos na corrida, esperamos ter um desempenho igualmente brilhante quando 
chegar a nossa vez. 

E por falar em corrida, dessa vez enfrentamos um dilema nunca antes visto: como 
seria a nossa capa? Depois de muito se pensar, chegamos a esta em suas mãos. Inserimos 
no cenário do jogo de vídeo game Mário Kart (depois das aulas, principal atividade nas 
tardes ensolaradas na FDRP) o nosso mascote, o touro, numa pista de corrida, cuja linha de 
chegada leva o nome da OAB. Foi por meio dessa intervenção que encontramos uma forma 
muito simples, mas não menos simbólica, de ilustrar esse momento. 

A OAB, como todos nós sabemos, parece uma preocupação tão distante para os bixos 
recém-chegados, enquanto para os veteranos no 5º ano, com estágio, OAB e TCC, parece-
-lhes que o vídeo-game é que está muito distante, mas, na verdade, estão todos lá, juntos, 

nesse mundo paralelo chamado FDRP. Se esta capa fosse uma fábula, a sua moral seria: 
é de todos nós, não importa em qual momento estejamos, as alegrias das vitórias e 
a responsabilidade pelas mudanças necessárias, afinal, se essa história tem persona-
gens, eles estão no mesmo carrinho de corrida.

Bom, continuemos. Nossa VII edição vem repleta de temas “apetitosos”. Aqui, te-
remos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o DCE, uma das entidades 
de nossa Universidade, sob dois pontos de vistas diferentes na nossa importante e 
disputada seção de debates. 

Esta Edição, também, está permeada pelo tema da política, haja vista as grandes 
movimentações locais e nacionais nesse sentido. Vamos nos inteirar um pouco mais 
sobre o panorama geral que conduziu a atual situação da Prefeita Darcy Vera, bem 
como sobre a questão do deputado federal Marco Feliciano, que continua a despertar 
inquietações em pessoas com as mais diferentes ideologias.

Além disso, contamos, nesta edição, com a participação de novos escritores: os 
bixos da Turma VI já apresentam seus dons literários.

Esportes, literatura, cinema, política, humor, enfim, é nesse espaço sincrético que 
esperamos que o leitor adentre e, por sua vez, detenha-se por algumas horas bem 
aplicadas, quando da abertura deste exemplar.

Desejamos a todos uma excelente e, como já dissemos supra, “apetitosa” leitura!

jornal 8 edicao.indd   2 6/5/2013   11:28:35 PM



3

Debate Debate
NÃO BATA O PÉ, BATA UM PAPO

Cristiano da Dalt Castro

Albert Einstein acreditava na infinidade de apenas duas coisas: o cosmos 
e a estupidez humana. Tentarei, nas próximas linhas, provar que Einstein 

estava certo, utilizando o exemplo da atual gestão do DCE da USP.
O DCE livre, teoricamente, é o órgão máximo de representação discente 

dentro da USP, ou seja, é uma instituição que serve para defender os 
interesses dos alunos. Mas será que a atual gestão do DCE realmente defende 
os interesses dos alunos? Eu diria que não, definitivamente não. O DCE 
atualmente defende apenas o ponto de vista dos que fazem parte dele, não 
se preocupando nem um pouco com a opinião dos alunos acerca dos temas 
debatidos, sempre com o mesmo velho discurso voltado para um conceito 
falacioso de democracia.

Sabendo que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, os partidos 
nanicos, como o PSOL e PSTU, mordem o calcanhar da reitoria de modo a 
despertar sua fúria, e, desse modo, alimentar um drama interminável que 
só serve para lavar a mente daqueles que não têm muito discernimento e 
recrutar novos soldados dispostos a sacrificar suas graduações por uma luta 
infundada.

Quanto a essa luta infundada, a reitoria já mostrou que seu passatempo 
favorito é colocar pedras no caminho daqueles que desejam algum tipo de 
mudança no “status quo”, mas, por outro lado, o DCE demonstra um grande 
prazer em desferir golpes na dura rocha para depois levantar o punho 
sangrento e afirmar que o sangue derramado está servindo para lutar pela 
democracia.

Mas afinal, o que é democracia? Será que a gestão do DCE estudou as 
origens da democracia nos clássicos livros de política grega? Pelo discurso que 
fazem sobre democracia, parece que não, pois a democracia é o poder nas 
mãos do povo, e não de uma minoria de alunos ligados a partidos socialistas 
sem grande efetividade na política convencional.

Com o tom irônico da música “Revolution”, os Beatles já mostravam 
saber que essa forma ordinária de revolução truculenta só serve para dar 
continuidade a esse ciclo de batalhas alimentado por todos os revolucionários 
que estudam Marx pelas histórias em quadrinhos, as quais resumem suas 
teorias e são entregues aos novos membros do PSTU. Os revolucionários 
marxistas do DCE dizem que têm boas intenções, mas o próprio Marx garante 
que o caminho do inferno é pavimentado delas.

Acrescento também, que livros não existem para servirem de algema, 
mas sim para nos fazer criar asas. Ler uma obra genial de Karl Marx é algo 
que sem dúvida ajuda qualquer ser humano a alçar voo, todavia interpretá-la 
em sentido literal é o mesmo que amarrar aos pés uma bola de chumbo. O 
pensamento estreito dos revolucionários é o combustível para essa luta sem 
fim dos que colocam a pedra no caminho contra aqueles que insistem em 
destruí-la de uma maneira arcaica. Embora seja muito mais trabalhoso abrir 
uma nova via do que tentar desobstruir a que já temos, os exemplos históricos 
provam que o suor costuma ser recompensado, como nos casos de Gandhi, 
Mandela e Lincoln.

Portanto, não é necessária mais do que meia dúzia de neurônios para 
perceber que a reitoria adora reprimir os pseudorrevolucionários, e que estes, 
por sua vez, têm como principal passatempo serem reprimidos pela reitoria, 
a menos, é claro, que estejam em férias passeando pela Europa. O que não 
está muito claro, porém, é que a pior parte deste espetáculo é a plateia, que 
aplaude de pé toda esta encenação sinistra.

Mas para acabar com essa luta infundada, existe solução. Para despedaçar 
esse teimoso pedregulho de uma maneira inteligente, precisamos de um 
insuperável explosivo chamado sensatez, e mesmo se ele falhar em destruir 
a grande rocha que obstrui a política estudantil, ainda podemos utilizá-lo 
para abrir um caminho completamente novo. A fórmula deste antídoto para 
o veneno chamado estupidez é composta por uma mistura de persistência, 
senso crítico, tolerância e coerência. Isso aumenta muito as chances de 
chegarmos a uma negociação produtiva com a reitoria, por mais utópico que 
isso pareça. 

A solução, destarte, é bem mais simples do que parece. A solução é lutar 
pela paz com a paz, pela coerência com a coerência, pela justiça com a justiça. 
Do contrário, reforçaremos a citação de Einstein utilizada no início deste texto, 
que descreve muito bem o trabalho do DCE.

SOU ESTUDANTE, E VOU CANTAR: DEMOCRACIA NA USP JÁ!
Vitor Amando Barros

Entoando esse e muitos outros gritos, os estudantes da USP Ribeirão Preto 
protagonizaram uma marcha histórica por democracia na USP no nosso 

campus no dia 20 de março. Principalmente, os estudantes da Medicina e demais 
cursos da FMRP. Juntando mais de 300 estudantes, saímos da portaria da Avenida 
do Café e fomos até a Diretoria da FMRP, sem cessar os cantos um segundo, e 
com a ajuda da Batesão (Bateria da Med) para empolgar e dar o tom.

O motivo? Após as eleições para a Diretoria daquela Unidade em fevereiro, 
o Reitor Rodas indicou o segundo colocado na eleição para o cargo de Diretor, 
ignorando a vontade dos professores, alunos e funcionários da FMRP, que por 
maioria escolheram outro nome. O que permitiu que ele fizesse isso é um estatuto 
de 1972, auge da ditadura militar brasileira, que persiste até hoje, e que institui 
uma lista tríplice que dá ao Reitor a palavra final sobre eleições de Diretores.

A resposta dos estudantes da Med foi categórica: em assembleia histórica 
cerca de 200 estudantes votaram por dois dias de paralisação de aulas. No 
primeiro, um ato na reitoria em São Paulo. No segundo, a referida Marcha no 
Campus.

À frente dos atos e da mobilização, ombro a ombro, o Centro Acadêmico 
Rocha Lima, da Medicina, e o DCE-Livre da USP.

O DCE-Livre da USP é a entidade de todos os estudantes da Universidade. 
Somos nós os responsáveis por ligar, articular e organizar as mais diversas pautas 
estudantis em todos os campi. Existimos há décadas e somos referência nacional 
no movimento estudantil.

Defendemos uma universidade pública, gratuita e de qualidade: pública, pois 
deve ser voltada aos interesses da maioria da população, aos trabalhadores que 
pagam os impostos. Gratuita, pois a educação é um direito universal, e não deve 
ser cobrada. De qualidade, pois precisamos de estrutura, professores, projeto 
pedagógico, bibliotecas, moradia, bandejão, esporte.

Infelizmente, a USP está cada vez mais distante do modelo de universidade 
que defendemos. A nossa subida nos rankings internacionais é acompanhada 
do aumento de fundações privadas, da mercantilização da pesquisa, da quase 
inexistente extensão universitária. O acesso do nosso espaço à população 
é cada dia mais restrito. As linhas de ônibus diminuíram drasticamente na 
capital, no nosso campus e em outros campi do interior. A expansão de cursos 
é acompanhada da precarização, com exemplos relevantes na EACH (USP Leste) 
e Lorena.

Nos últimos anos, as lutas do movimento estudantil da USP têm sido mais 
defensivas do que qualquer outra coisa. Lutamos para defender o caráter público 
da Universidade, contra a precarização do ensino, contra o isolamento do resto 
da população. A gestão na reitoria de Rodas significou um endurecimento do 
tratamento com estudantes e trabalhadores e um aprofundamento dos ataques 
à nossa Universidade.

A gestão autoritária da USP é um dos principais obstáculos à mudança 
desse panorama. Em 2013, completam-se 40 anos do assassinato do estudante 
de Geologia da USP Alexandre Vannuchi Leme, morto durante a ditadura por 
lutar por melhorias na educação. Contava, então, apenas 22 anos. Nosso DCE é 
nomeado em homenagem a ele. Por mais absurdo que possa parecer, o estatuto 
que permitiu sua perseguição naquela época ainda está vigente e, até hoje, 
processam-se estudantes politicamente na USP.

Em 2013, esse e outros fatos nos levam a lutar por mais democracia na 
Universidade. Quando toda a sociedade brasileira está discutindo cotas raciais e 
sociais, o Governo de SP tenta descer goela abaixo da comunidade universitária 
o PIMESP, que precariza a universidade e segrega estudantes pobres e negros 
dizendo tratar-se de inclusão. Além disso, teremos troca de reitor este ano. Cerca 
de 2% da comunidade universitária participa do processo no primeiro turno 
das eleições, e somente 0,4% no segundo turno! Mas não para por aí: quem 
finalmente indica o reitor é só uma pessoa, de fora da universidade: o governador 
do Estado.

O DCE da USP dedica seus esforços todos os dias para construirmos uma 
universidade mais justa, que atenda de fato às demandas da população paulista 
e brasileira, com democracia e democratização do acesso. Por isso, em 2013 
temos duas campanhas centrais: que o próximo reitor seja escolhido por eleições 
diretas e paritárias, onde toda a comunidade participe e que a USP implemente 
cotas raciais para incluir a imensa população negra que não vemos nas cadeiras 
das nossas salas, muito menos em frente à lousa. Participe de nossas reuniões! 
São semanais e abertas, às quartas-feiras, às 13h, no vão / entrada do bandejão.
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SOBRE OS HOMENS E AS ILHAS

Aos que estamos por alguns anos em um ambiente a que se resolveu atribuir 
o nome de Universidade, estranho que façamos dela pouco caso, que 

ignoremos a sua maiúscula, que passemos por ela tal como se atravessássemos 
um caminho que conduz erroneamente a um sítio em que reinam certezas e 
convicções. Pobre do viajante que envereda por essas 
sendas. Por ter sido receoso, por ter preferido a falsa 
estabilidade dos que julgam conhecer demasiado de si 
próprio, desperdiça o que não se pode fazer por uma 
só vez. O legítimo caminho do auto-descobrimento 
não se estanca, mas se pereniza no andar; o outro 
caminho de que falamos há pouco, se é que realmente 
mereça este nome, tem seu fim anunciado no primeiro 
passo que se deixou de dar.

 Ai do homem absolutamente seguro de si, que 
de tão autossuficiente, contenta-se com a vida em 
minúscula. Ai daquele que não se permite arriscar! 
Assim nos ilumina Kierkegaard: “Se arrisco e me 
engano, seja! A vida castiga-me para me socorrer. Mas 
se nada arriscar, quem me ajudará? Tanto mais que 
nada arriscando no sentido mais lato (o que significa tomar consciência do eu) 
ganho ainda por cima todos os bens deste mundo – e perco o meu eu”.

Quem de nós está disposto a perder o seu “eu”? Duvido que aparecesse um 
só capaz de erguer o braço e sinalizar em sentido positivo. Quanta contradição! 

QUANDO O SOL SE PÕE
Maria Júlia Pereira

A porta da sacada do sétimo andar estava 
aberta. Já eram cinco horas da tarde. Em 

maio, a essa hora, o sol já estava quase se pondo.
Nela havia uma cadeira de balanço, na qual se 
encontrava um senhor de quase 70 anos de 
idade. Nas mãos, tinha uma correspondência, 
a qual acabara de ler: praticamente um recado, 
mas um recado que o fizera refletir ali por horas 
a fio. Por sorte, naquele dia, o filho combinara 
de visitar-lhe. Pois, afinal, como o rapaz era 
muito ocupado, nunca tinha tempo de vê-lo, de 
falar-lhe. 

Quando menos esperava, olhou para a rua, 
tão pequenina de lá de cima: reconheceu, na 
medida em que lhe permitia os olhos já falhos por 
conta da idade, o carro do filho se aproximando. 
“Chegou”, pensou consigo, nostalgicamente. 
Ele estacionou, desceu do carro mal-humorado. 
Passados sete minutos, a campainha tocou.

— Entre, está aberta! – gritou o pai.
O rapaz abriu a porta rapidamente, viu de 

relance o pai na sacada. Caminhou em direção a 
ele, cumprimentou-o sem olhar em seus olhos. 
“Tem a testa vincada”, notou o pai. Sempre com 
a testa vincada, desde os 18 anos: no almoço, 
no jantar, nas festas da família. Fosse domingo 
ou véspera de feriado: tinha a testa vincada, 
carregava consigo um amargo gosto pela vida, 
uma insatisfação crescente, que o fazia se definhar 
por dentro dia após dia, sem que ele soubesse o 
porquê. Porém, o pai sabia. Sabia, pois seu filho, 
assim como todos os outros, de outras famílias 
e de outros lugares, fora educado para ser um 
vencedor: isso o aniquilara desde sua infância, 
desde os seus primeiros anos, pois aprendeu a 

Ao mesmo tempo em que afirmamos que não queremos perder o nosso “eu”, 
deixamos que os dias que se sucedem uns aos outros, que a falta da meditação 
íntima que nos aponta para onde achamos que devemos seguir, nos deixem 
contentes, resignados com a convivência com um “eu” que não nos permitimos 
lapidar! “Lapida-se a pedra que se estima, que tem valor”, já diria um espanhol 
de outro século. Por acaso nos damos a oportunidade de lapidar o nosso “eu”, 

de vermos o que é que nos oferece a vida quando a ela 
entregamos, conscientemente, essa matéria misteriosa 
de que somos feitos? 

Na Universidade – se levarmos tal nome a sério 
– não é possível que se dê lugar à ordinariedade, ao 
meio-termo, ao contentamento com o pouco. Aos que 
acham que a vida se aprende nos códigos, talvez lhes 
fizesse bem que caísse em suas mãos um exemplar 
de “Os miseráveis” e que se descortinasse uma vida 
que julgam bem conhecer e que futuramente... 
julgarão! Pasmem! Julgarão! Desconhecedores do 
próprio “eu”, não porque não tenham tentado – acaso 
alguém garantiu aos que tentam a certeza de que 
encontrarão resposta? – mas porque, acreditando 
ser desnecessário, nunca saíram de si mesmos, 

nunca saíram da ilha para vê-la. Algum poeta lusitano que vivesse nos dias 
que correm, lúcido que seria, com a métrica e o estilo que lhe agradassem, 
meteria este verso em algum de seus poemas: “Ó Faculdade de Direito, de 
todas as ilhas, és tu a maior!”

mostrar resultados, a não desapontar, jamais, 
ninguém, nem mesmo aqueles que o invejassem, 
que desdenhassem daquilo que ele julgava ser 
sua própria glória, conquistada a troco de sua 
testa permanentemente vincada, de seu coração 
sempre pesado, de seu riso falso e amarelo, o 
qual tentava, inutilmente, esconder sua dor. 

— Mas, o que é que foi, filho? – Perguntou 
o pai.

— Ah, não foi, pai! O problema é que não 
foi. Meu empenho não foi reconhecido, um 
completo absurdo! Trabalhei neste projeto 
durante dois anos, dois longos anos, para quê? 
Para que hoje meu chefe me dissesse que o 
projeto não atende aos requisitos da empresa! 
E quem foi escolhido, sabe quem? Um moleque! 
Um pirralho que começou a trabalhar lá há seis 
meses, já faz seis anos que eu... – O rapaz nem 
conseguiu terminar de falar, tamanho era seus 
desespero. Enquanto falava, o pai notou sua 
enorme angústia, a testa vincou como quem 
sente uma dor terrível: a dor da derrota, a qual, 
somente os educados para vencer, podem sentir.

— Seis anos que você se empenha em 
morrer dolorosamente – o pai pronunciou 
baixinho, quase balbuciando.

O filho, tão fechado em si mesmo, naquela 
angústia plenamente justificável a seus olhos 
míopes, sequer escutou.

— É lindo o pôr do sol, não? – Afirmou o pai 
perguntando.

— É... – Respondeu o rapaz automaticamente, 
fitando o chão.

— Nem você, nem ninguém no mundo, 
nasceu para vencer. Filho, a vida não vale nada 
que a morte não possa pagar. Quando você 
menos esperar, perceberá que não lhe resta 
mais do que a memória de seus curtos anos. É 

por isso que você precisa olhar para fora... – o 
pai falava apontando o horizonte – colher o sol 
nosso de cada dia! Já está plantado, veja bem: 
tudo já está plantado! E necessitamos de tão 
pouco para viver. Não hesite, é preciso mais do 
que acreditar! Vá viver menino, vá viver... No 
mais e no menos tudo o que se tem é porque 
se ama, e, se não se ama, é porque não há nada 
além do monstro. – O pai falou exaltado, mas 
com a maior clareza possível. Não sabia nem 
mesmo como tomara coragem para dizer tudo 
isso.

Estupefato, o rapaz olhou para o pai: 
“está caducando”, pensou. Ficou ainda mais 
angustiado: “além de tudo, agora meu pai está 
esclerosando”. Preocupou-se com algo do qual 
se arrependeria muitos anos depois: “será 
preciso colocá-lo em uma casa de repouso em 
breve. Esse apartamento é muito grande para 
ele ficar aqui sozinho, ainda mais nesse estado... 
Como a mamãe faz falta”. Olhou no relógio: 
faltavam cinco para seis.

— Tenho que ir. Já são quase seis horas. – 
O pai se inclinou para tentar abraçá-lo, mas ele 
não notou. Despediu-se com um breve aperto 
de mão.

— Vá com Deus, meu filho. – O pai falou 
triste, com a voz embargada e com duas lágrimas 
formando pequeninas poças nas rugas da face.

O sol ainda estava se pondo, magnificamente.
O homem levantou de sua confortável 

cadeira depois de tanto tempo. Olhou para a 
correspondência novamente: “terminal”, releu. 
Encaminhou-se para o parapeito da sacada. 

— Você ainda irá me entender meu filho, irá 
sim. – Falou para si mesmo.

Caiu. Mas, caiu com a certeza de que, para 
ele, a noite nunca iria chegar.

“Mas quero encontrar a ilha 
desconhecida, quero saber 

quem sou eu quando nela estiver. 
Não o sabes, se não 

sais de ti, não chegas a saber quem 
és [...] É necessário sair 

da ilha para ver a ilha, que 
não nos vemos se não nos 

saímos de nós” 
(José Saramago in 

O Conto da Ilha Desconhecida)

Caio Chaves Morau
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Tomo como certo que a humanidade tem uma predileção, 
um tanto recorrente, na construção de muros; não me 

refiro àqueles de pedra, mas sim àqueles que assistem 
às nossas convicções, tolhendo nossos movimentos em 
benefício de uma estabilidade existencial confortável, 
fechando-nos para o rico exterior que nos cerca. Questionar-
se é uma atitude rara. São poucos os que estão dispostos 
a se sujeitarem às flechadas de olhares inquisitórios que 
ameaçam a toda hora aqueles que, por força interna muito 
grande, contrariam certa Lei da Inércia Reflexiva que a 
natureza a todos parece tentar conduzir, e que pela sua força 
promove uma estiagem intelectual em importante parte da 
humanidade.

Por sua vez, assustadora é para a maioria a ideia de agir 
efetivamente de modo a expor quem somos na direção da 
plateia geral da vida. Seres humanos tendem naturalmente 
para a zona de conforto da rotina, e quem ousa dela 
sair haverá, certamente, de sofrer consequencias pouco 
apetitosas a princípio. Repensar nossas ideias é sempre 
um ato de coragem. Trata-se, entretanto, de escolher entre 

dois caminhos possíveis: explorar o terreno conhecido ou o 
desconhecido; o primeiro nos demanda poucas ou nenhumas 
sinapses inovadoras, sendo parte constitutiva da nossa 
“psique”, e o segundo poderia aparecer, entre suas inúmeras 
formas, como um rio escuro no qual apenas distinguimos com 
clareza os elementos que compõem sua margem, sendo a nós 
imposta a árdua tarefa de explorá-lo esforçadamente e com 
cuidado se quisermos enfrentá-lo de modo a alcançar o outro 
lado; mas por que alguém optaria pela última maneira, se é 
a mais difícil?

O que seria, afinal, da totalidade das conquistas da 
humanidade se cada mente se encastelasse em paredes 
incomensuráveis de convicções impenetráveis, ou em outras 
palavras, se o bicho-homem não optasse por atravessar o 
rio em circunstâncias especiais? Onde estaria a mudança, a 
descoberta e a vida? Se assim fosse não seria toda a história 
uma eterna represa de águas lodosas carregadas de tensão 
para a transformação, mas que, em função de uma condição 
artificial, ou de uma ideia fria e antiga, não consegue 
movimentar-se?

É preciso ter um tanto de sabedoria para assumir a 
construção de muros com maior número de entradas e 
janelas. Não se trata, aqui, de questionar as convenções 

religiosas que cada um tem, pois estas pertencem a 
um domínio íntimo e de difícil apreensão por métodos 
objetivos, mas apenas de levantar uma crítica para fazer 
voz a uma necessidade de mister urgência em nossos 
tempos: a de ouvir e de ser ouvido com atenção, de 
modo a saber se posicionar com alteridade. Não há mais 
espaço para a imposição de radicalismos ou para lordes de 
castelos ladeados por águas perigosas onde rondam feras 
bestiais gritarem convicções extremadas: far-se-á um grito 
pela sensatez – que em última instância nos coloca lado a 
lado com a liberdade -. A humanidade precisa aprender a 
arte da escuta, pois se for possível se colocarem a olhos 
fechados por instantes, de forma a prestar patente atenção 
no estado das coisas através de uma rápida meditação, 
haverão de notar um prudente clamor por mais sabedoria 
e ponderação ecoando sutilmente pelos milhares de 
redutos deste planeta...

Onde estará Dárcy Vera?
Vinícius Balestra

Depois do duro embate do segundo turno de 2012, uma 
alegre candidata e hábil comunicadora em campanha 

deu lugar a uma prefeita omissa, que só tem aparecido nos 
jornais como alvo de críticas; engana-se, no entanto, quem 
dá a prefeita como morta. Não é di-
fícil prever os passos de Dárcy para o 
segundo mandato: basta recapitular 
a história de seu primeiro mandato. 

A ascensão de Dárcy Vera à 
prefeitura no ano de 2008 está pro-
fundamente ligada à exaustão do 
meio político e da própria popula-
ção ribeirão-pretana com a polari-
zação PT-PSDB na cidade. O então 
prefeito, Welson Gasparini, já havia 
governado a cidade em três outras 
ocasiões (duas delas, anote-se, pelo 
famigerado partido da ARENA), e 
retornara sob as cinzas do projeto 
Palocci-Maggioni. Depois de um 
mandato fraco, mesmo num ano em 
que a taxa de reeleições no Brasil foi 
altíssima, Gasparini sequer foi ao 
segundo turno. Dárcy Vera reunira 
em torno de si fatores fundamentais 
para vencer: tinha carisma pessoal, 
popularidade na periferia, grandes 
doadores de campanha e uma má-
quina política de grandes propor-
ções, fornecida especialmente por 
seu parceiro de primeira hora, o 
PMDB. 

O futuro sorria para Dárcy: com as contas minima-
mente equilibradas, apoio político e simpatia do Governo 
Federal, o grande dono da banca; aqui, vale lembrar a ve-
lha lenda de que Palocci apoiara Dárcy mesmo contra o seu 
próprio partido, lenda esta que se estende a um misterioso 
convite de Lula para que Dárcy se filiasse ao PT. Iniciado o 
mandato, no entanto, a prefeita entrou num processo de 
acúmulo de pedras políticas e administrativas em seu ca-
minho.

Na medida em que seu mandato passava, a popula-
ção a cobrava cada vez mais das promessas feitas em cam-
panha. No mesmo ritmo, os aliados cobravam um preço 
cada vez mais alto para apoiar uma prefeita escalando os 
degraus da impopularidade: cargos, emendas e obras pon-
tuais foram consumindo a máquina e o orçamento público, 
e as soluções dos problemas reais da cidade (motivo pelo 
qual a população acreditara em sua liderança política his-
tórica) foram sendo adiadas. A cidade, que já estava numa 
situação pouco confortável, foi se desgastando mais ainda, 
e as sucessivas epidemias de dengue certamente não aju-
davam a popularidade da prefeita.

No último ano de seu mandato, a mistura dos ingre-

dientes para sua sucessão era indigesta. Enquanto Noguei-
ra já encomendava ao alfaiate seu terno de posse, Dárcy 
teve de correr atrás do prejuízo. 

É nesse ponto que a mão deve ser dada à palmató-
ria. Quem subestimara Dárcy perdeu feio. Valendo-se de 
seus próprios atributos pessoais, Dárcy acumulara uma 

série de cartas na manga. Como boa jogadora, só as reve-
lou no último minuto. Primeiro, valeu-se do próprio pres-
tígio político e carregou a arca de Noé do velho DEM de 
Ribeirão Preto para o PSD, o que lhe rendeu um trânsito 
invejável junto ao Governo Federal e à própria Presidenta 
da República. Ao mesmo tempo em que trocava sorrisos 
com Kassab e Dilma, Dárcy mostrava os caninos para Alck-
min. Com a proximidade da eleição, cravou uma estaca no 
peito do governador com suas cobranças diárias pela (in)
segurança pública de Ribeirão, atingindo-o num momen-
to de desgaste. Assim, Dárcy entrou num jogo perigoso, 
mas que no final lhe rendeu a vitória: próxima de Dilma e 
distante de Alckmin, a prefeita tornou-se uma peça impor-
tante no tabuleiro de xadrez que é a polarização PT-PSDB. 
Dárcy, assim, apostou no crescente prestígio do Planalto, e 
no aparente declínio daqueles que habitam o Palácio dos 
Bandeirantes há 20 anos.

Foi assim que Dárcy tornou o PT municipal carta fora 
do baralho e conseguiu reunir os aliados do governo fede-
ral (inclusive todas as centrais sindicais pelegas) em torno 
de sua própria candidatura à reeleição – eis o motivo pelo 
qual Gandini fez uma campanha sofrível. Some-se a isso 

um adversário que era nada menos do que um dos artífi-
ces da derrota do governo Lula na prorrogação da CPMF, 
um grupo de opositores que angariou ódio visceral de um 
dos presidentes mais populares da história do país. Dár-
cy surfou nessa popularização, replicando-a, inclusive, em 
seu discurso eleitoral, apelando para a retórica popular e 

de proximidade com os mais pobres, 
jogando Nogueira para o ringue dos 
mais abastados. Obviamente, uma 
tática como essa, numa cidade con-
servadora como Ribeirão Preto, era 
decididamente arriscada, e a peque-
na diferença de votos do segundo 
turno foi prova disso. 

Dárcy, que passara quatro anos 
articulando investimentos federais 
e estaduais para a cidade, parecia 
colher todos na beira do início da 
campanha. Em 2012, inaugurou uma 
UPA, municipalizou o hospital Santa 
Lydia, entregou diversas creches e 
exibiu bons números do IDEB. Além 
disso, entregou a primeira fase da 
obra anti-enchentes e ceifou o má-
ximo de dividendos políticos que 
pôde a partir disso. Os mais pobres 
e a classe média baixa, embora de-
cepcionados com o desempenho da 
prefeita na saúde, tinham em alta 
conta o trabalho que Dárcy fizera 
na infraestrutura das escolas, além 
dos programas sociais da prefeitura. 
Nessa conta, colaborou fortemente a 
estrutura de marketing e comunica-

ção montada por Dárcy, de um padrão que nem candidatos 
de capitais tiveram acesso (ajudada por um tempo de TV 
quase infindável) e de apelo fortemente popular. Na reta 
final do segundo turno, o programa da candidata tinha até 
jovens dançando sua própria versão de “Kuduro” nas aca-
demias ao ar livre. 

A mesma prefeita que venceu uma eleição dificílima é 
a que hoje, está quieta, escondida no Palácio do Rio Bran-
co, pendurada no cargo por uma liminar. Engana-se, no en-
tanto, quem pensa que Dárcy está acuada. A prefeita está, 
novamente, captando verbas para obras de grande porte 
(já conseguiu 350 milhões para obras viárias, que, em sua 
opinião, vão mudar a infraestrutura de transportes de Ri-
beirão) e realinhando áreas sensíveis do governo, como o 
DAERP e a Secretaria de Saúde. Dárcy – é bom que se diga 
– não é uma política amadora. Construiu sua carreira polí-
tica em cima de sua própria imagem pessoal, beirando, em 
alguns momentos, a egolatria. Engana-se, portanto, quem 
pensa que Dárcy deixará o Palácio do Rio Branco em 2016 
(ou antes, a depender da Justiça Eleitoral) de cabeça bai-
xa.  Deixará, certamente, um legado forte e vistoso, com 
grandes obras; polêmico e faraônico, como é de seu estilo. 

Sapere Aude*
João Camilo de Oliveira

*‘’Ouse saber’’ em latim. Recorte de uma expressão utilizada pela 
primeira vez por Horácio, transformada em um dos símbolos do 
Iluminismo por Immanuel Kant (1724-1804). Traduz-se também 
por ‘’ouse pensar por si mesmo’’. 
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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

w

 Era uma manhã de terça-feira quando Jaciara dos San-
tos Oliveira, 23, foi procurar o atendimento público de saú-
de da cidade de Feira de Santana (BA), com sangramentos 
que duraram a noite toda. Na tarde daquele mesmo dia, 
sem que houvesse se recuperado totalmente, Jaciara foi 
encaminhada a uma delegacia de polícia, juntamente com 
sua mãe, para prestar depoimento. Seu crime: induzir um 
aborto. Jaciara foi denunciada pelo próprio hospital em 
que procurou ajuda e confessou posteriormente ter ingeri-
do Citotec, um medicamento abortivo que teria comprado 
com o apoio da mãe. Ao serem questionados seus motivos, 
ela relatou já ser mãe de duas crianças (de dois e quatro 
anos) e não ter condições de criar e arcar com os custos 
de outra, pois o marido a havia abandonado ao saber da 
terceira gravidez. “Procurei o pai, mas ele não me disse 
nada; foi aí que, desesperada, comprei o medicamento por 
R$200”, relata a jovem. Jaciara e sua mãe foram liberadas, 
ainda que as investigações continuem. Ela pode pegar até 
3 anos de prisão. O pai da criança não foi chamado a depor 
e nem responderá legalmente pelo caso.
 “Quem é rico aborta, quem é pobre morre”.  A máxima 
comumente repetida por grupos pró-descriminalização, 
que a primeira vista pode parecer extremada e sensacio-
nalista, não deixa de conter em si uma inquestionável e 
alarmante realidade. Segundo dados do Centro Feminista 
de Estudos e Assessoria (CFEMEA), no Brasil são realizados, 
por ano, um milhão de abortos clandestinos. Eles causam 
602 internações diárias por infecção, 25% dos casos de 
esterilidade e 9% dos óbitos maternos. É a terceira maior 
causa de morte materna no país. Morte para aquelas que 
não têm condições de arcar com os custos de uma clínica 
particular e os de um procedimento seguro e garantido, o 
qual deveria ser um direito de todas. Além da desigualdade 
de classe, uma pesquisa do mesmo instituto, divulgada em 
2007, mostra que as mulheres negras e pardas, moradoras 
das regiões Norte e Nordeste, estão mais sujeitas à morta-
lidade em decorrência de um aborto inseguro. A sua crimi-
nalização, muito além de uma questão religiosa ou ética, é 
um enorme problema de saúde pública, que tem sido ne-
gligenciado sob a ótica do moralismo calado, das questões 
delicadas demais para se discutir e veladas demais para se 
sentir na pele. Mas se sente na pele, sim.
 A autonomia sobre o próprio corpo, princípio primor-
dial da dignidade humana e que faz da livre escolha um 
bem essencial para a construção da cidadania, é ameaçada 

quando se traçam limites legais a uma reprodução saudá-
vel e se colocam atrás das grades mulheres sem condições 
financeiras, emocionais e/ou psicológicas de arcar com um 
filho. A constituição de uma família não é, e nem deve ser, 
uma imposição, uma obrigação. Ao debate, entretanto, 
está se dando um foco errado. A questão não se resume, 
como parece estar sendo colocado, entre ser “contra ou 
a favor”. É necessário ir além da bipolarização e enfren-
tar algumas questões que dizem respeito à autonomia da 
mulher, à diferenciação das fases da gestação (distinguir 
embrião e feto de vida humana a ser protegida), a um pro-
blema de saúde pública e, sobretudo, de justiça:  aquilo 
que a sociedade espera é ver presa a mulher que realizar o 
aborto? Ainda que por decisões cuja complexidade só ela 
possa avaliar? Irresponsabilidade, falta de planejamento e 
imaturidade são alegações comumente dirigidas às mulhe-
res que enfrentam uma gravidez indesejada, e, por conta 
disso, deveriam supostamente arcar com as consequên-
cias, ou seja, levar adiante a gestação e ter o filho. Porém, 
soa extremamente contraditório o fato de justamente uma 
mulher considerada pela sociedade como irresponsável ou 
imatura ser aquela que deva levar adiante, por obrigação 
legal, uma gravidez indesejada. Quais consequências cos-
tumam advir dessa obrigação?
  A questão parece se resumir, então, ao seguinte di-
lema: tem o Estado o poder e a autonomia para decidir 
sobre o corpo e suplantar a vontade da mulher, mesmo 
que essa vontade seja a de rejeitar uma gravidez? Tem o 
Estado o dever de obrigar e mediar o nascimento ou não 
de uma criança, ignorando o desejo ou as necessidades da 
mãe? O bordão das liberdades individuais, da autonomia 
da vontade e da livre escolha de constituição de uma fa-
mília parece encontrar barreiras quando se trata dos direi-
tos da mulher. Até mesmo a controversa denominação de 
“laico” ao Estado brasileiro é colocada à prova quando se 
constata que a imensa maioria dos argumentos contrários 
à descriminalização tange, ainda que superficialmente, as 
questões religiosas. Os dogmas da fé, ainda que não se 
queira admitir, ultrapassam e muito a ideologia e a crença 
pessoal, atingindo também as decisões e determinações 
governamentais. Enquanto isso, absurdos como “bolsa-
-estupro” ou “cadastro obrigatório da gravidez” tramitam 
no Congresso Nacional.
 Difícil também é contestar o fato de que a gestação por 
nove meses, o cuidado nos primeiros anos e a criação da 

Aborto
...um problema dos outros? Coletivo Feminista - FDRP

criança, de um modo geral, recaiam, substancialmente (e 
para nosso lamento), sobre a mãe. É ela quem, na maioria 
dos casos, abdicará de sua carreira e vida profissional ain-
da que momentaneamente. É ela quem se dedicará, quase 
que em tempo integral, aos cuidados do bebê. É ela quem 
sofrerá as dores do parto. Esses ritos, na maior parte dos 
casos, não são compartilhados, em sua plenitude, com o 
marido ou pai da criança (quando esse se faz presente). 
Ainda assim, ela não tem autonomia para decidir, cons-
cientemente, quando e como deseja ter filhos. 
  Nesse mesmo contexto, a Lei n° 9.263, de 12 de janeiro 
de 1996, é aquela que regulamenta e garante a todas as 
famílias o direito a um planejamento familiar adequado, à 
assistência pública de saúde, naquilo que se refere à con-
cepção e à contracepção, e também à garantia do direito 
a uma esterilização voluntária, segura e gratuita. Entre os 
requisitos para que se efetue a esterilização estão: o de ser 
maior de 25 anos, ter dois ou mais filhos vivos e contar com 
uma autorização expressa de ambos os cônjuges, em caso 
de vigência da sociedade conjugal. Na prática, infelizmen-
te, isso não acontece. Não são raros os casos de mulheres 
que têm seu pedido de esterilização negado por servido-
res públicos de saúde ou por médicos, mesmo contando 
com mais de 25 anos e tendo mais de dois filhos. Outras, 
do mesmo modo, são obrigadas a esperar por meses, e até 
anos, para que o procedimento possa ser efetuado, devido 
à imensa burocracia que envolve cirurgias dessa natureza. 
Não é de se espantar que o resultado desse quadro seja a 
imensa quantidade de mulheres que procuram métodos 
alternativos e, em sua maioria, bastante perigosos para ga-
rantirem a contracepção, correndo risco de vida e causando 
muitas vezes danos irreversíveis a sua saúde reprodutora. 
 O Estado laico e democrático precisa garantir, a todas 
as mulheres, um serviço de pré-natal de qualidade, licença-
-maternidade e apoio médico e assistencial para a manu-
tenção de uma gravidez saudável e tranquila. Mas, não só. 
Também precisa garantir meios humanizados a todas aque-
las que desejam interrompê-la. Além disso, políticas públi-
cas que promovam a educação sexual, o auxílio e apoio às 
gestantes e, principalmente, os meios para se estruturar 
um planejamento familiar adequado são visivelmente mais 
eficientes do que a simples e desumana criminalização de 
casos de aborto. A dor, o sofrimento e a prisão não são 
divididos com maridos, hospitais, mídia ou Estado... Essa 
conta quem paga é a mulher.

 Relacionar-se é compartilhar momentos, dividir e 
construir significados. Ainda que, pessoalmente, prefira 
pensar em questões de casais, diversas outras “forma-
ções” incluem-se nesta perspectiva, por exemplo, famílias, 
grupos de trabalho, instituições ou amizades são possibi-
lidades relacionais que têm características comuns. Uma 
delas será especialmente focalizada neste texto: a conci-
liação entre expectativas e possibilidades dentro de um 
quadro relacional.
 Sempre que um relacionamento é iniciado, encontram-
-se num mesmo contexto expectativas advindas de ambos 
os lados. Estas expectativas estão permeadas pelas histó-
rias vividas, pela cultura vigente, por motivações e senti-
mentos pessoais, entre outros fatores. Parece bastante 
improvável que uma parte carregada com tantos elemen-
tos se encaixe perfeitamente naquela outra, que também 
nunca é neutra. Ainda assim, vivemos num mundo relacio-
nal que nos impede de programar cada vivência ou esco-

lher somente situações nas quais os indicadores parecem 
ideais. Nem sempre nos apaixonamos porque uma pessoa 
tem “hobbys” idênticos aos nossos, nem sempre frequen-
tamos uma universidade por enxergar nela posicionamen-
tos políticos interessantes, e definitivamente não nos re-
lacionamos com familiares porque os valores são sempre 
compartilhados. Dessa maneira, somos levados a conviver 
e realizar trocas dentro de contextos criados intencional-
mente (ou não) e podem surgir aí dificuldades, ao tentar-
mos equilibrar expectativas, interesses e sentimentos de 
ambos os lados.
 Uma dificuldade importante e central parece ser perce-
ber e aceitar as possibilidades que o contexto nos oferece. 
“Aceitar” não se refere a uma atitude passiva de inércia 
em relação à outra parte, mas sim ao comportamento de 
entender que o outro tem limitações e recursos próprios, 
assim como nós os temos. A partir desta postura acolhedo-
ra (e não combativa), estamos mais bem preparados para 

Acordando um relacionamento Ana Elisa Medeiros Barbar

acordar termos de convivência e relacionamento. Sentimo-
-nos mais seguros para contornar dificuldades e superar 
desafios quando temos a certeza de conhecermos tanto a 
nós mesmos, quanto àquela outra parte com quem dividi-
mos determinada experiência. 
 Cabe aproveitarmos o duplo sentido do “acordar” para 
uma situação oposta: é quando, para além da convivência 
acordada entre as partes, o relacionamento estável não 
parece mais ser capaz de renovar-se e enfrentar novas pro-
vocações de um ambiente mutável. Aqui, a proposta para 
conciliação do conflito original parece manter-se válida, 
já que é apenas a partir de um conhecimento amplo e in-
formado que podemos vislumbrar e propor possibilidades 
de mudança, de reformulação de discursos e de revisão 
daqueles termos do acordo original. Tanto para encontrar 
espaços de convivência não-conflituosa e não-idealizada, 
quanto para escapar de movimentos inférteis e repetitivos, 
o acordar é inevitável.
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Costumamos – se incomodar a primeira pessoa 
no plural, que se leia sem rodeios no singular 

– imaginar uma linha precisa no futuro, por vezes 
próxima, em que tudo quanto nos circunda haverá 
de correr bem. Acabou-se a faculdade, arrumou-se o 
trabalho, começou-se a ganhar o suficiente, formou-se 
família, nasceram os filhos. Uma sucessão de desejos 
em que só se está plenamente 
satisfeito quando se cumpre a 
última etapa que por aí surgir. 

Onde é que está, pois, onde 
que é que começa, quando é 
que se percebe que estamos já 
na zona que poderia se chamar 
de satisfação? Quando é que 
principia o momento em que 
não mais temos necessidade 
de que o próximo desejo 
consuma nosso contentamento 
presente? A afirmação de Santo 
Agostinho de que a felicidade 
consiste em continuar a desejar 
o que já se tem pode abrir belos caminhos à reflexão. 
Essa definição, embora quase tudo possa indicar o 
sentido contrário, não cria obstáculo àquela ambição 
tipicamente humana de procurar crescer, cada um 
a seu modo, com as convicções e aspirações que 
reunimos no mais íntimo do nosso ser. Paradoxo: ao 
mesmo tempo, demonstra claramente que nessas 
lacunas em que se espera o próximo desejo – mais 
uma vez e será que dessa vez? - que nos deixaria 
plenamente realizado, pode nascer um poema!

Onde nasce um poema?

“Porque o poema ninguém sabe 
como nasce, como a vida o 

engendra, que pétala entra em 
sua composição, que voz, que 
latido de cão, ninguém sabe. 
Barulho de avião por cima da 

casa entra no poema? Um bater 
de asa? Boceta bilha mobotó 

Inbasa entram no poema? 
(Ferreira Gullar in 
Nasce o poema)

Bruna Franchini

Hermínia chegou à faculdade no horário de sempre. 
Estacionou seu carro popular prata, acenou para um 

ou dois colegas e se pôs em direção ao prédio onde estu-
dava. Como um cérebro de qualquer estudante, o dela já 
estava sobrecarregado de lembretes, conceitos, tarefas e 
datas. Tudo isso antes das oito.

Deixando-se guiar pelo piloto automático - que de-
terminou que suas pernas a levariam até a biblioteca -, 
ela mal percebia as pessoas que passavam ao seu lado 
(também era função do piloto automático dar um aceno 
de cabeça para os amigos que cruzavam seu caminho). 
Entre armários e estantes e catracas e livros, Hermínia foi 
se sentar no seu já marcado território da biblioteca para 
estudar.

Mal ela tinha aberto o primeiro livro, ele apareceu 
diante dela.

Ele apareceu e aquela música da Billie Holiday co-
meçou a tocar na cabeça dela.

I’m a fool to want you, to want a love that can’t be 
true.

Ela sorriu. Ele parecia sorrir de volta. Sempre tão 
arisco, tão fugidio, como água entre os dedos. Sempre 
tão perto, mas simultaneamente tão distante. Muito 
cruel, ele. Às vezes se mostrava muito próximo, tão pos-
sível, tão familiar; e outras vezes se comportava como 
um estranho. Ela não entendia. Era uma relação muito 
complicada. Mas, por algum motivo, ela não conseguia 
se desvencilhar daquilo tudo; por alguma razão, isso só o 
tornava mais atraente, interessante, complexo...

Não que fosse fácil sentir-se constantemente inca-
paz de conquistá-lo. Ela via a relação dele com as outras 
pessoas - parecia tão fácil e saudável! Frequentemente 
parecia que as outras faziam muito menos esforço do 
que ela para conseguirem certa proximidade com ele. 
Por que ela não conseguia? O que estava fazendo de 
errado? Sua abordagem estava falha? Será que ela pre-
cisava de ajuda?

* * *
Ele estava em sua vida havia um tempo. Alguns 

anos, na verdade. Aliás, pra falar a verdade verdadeira, 
ele sempre esteve em sua vida, mas somente de alguns 
anos pra cá é que essa relação tomou forma (mesmo 
que uma forma confusa, indefinida; mas forma). E nunca 
ele pareceu tão inalcançável quanto agora.

Talvez porque ela o tenha conhecido melhor, com-
preendido o que era necessário para alcançá-lo em sua 
integridade - e uma parte sua insistia em negar a tão cla-
ra e notória possibilidade de que ele talvez nunca pudes-
se ser totalmente conquistado. Muito cheio de detalhes 
e manhas, ele. Sempre que ela achava que estava che-
gando perto, ele colocava outra barreira, outro empeci-
lho, outra questão. E ela tinha de se afastar.

* * *
Time and time again I said I’d leave you; time and 

time again I went away; but then would come the time 
when I would need you, and once again these words I 
had to say: take me back, I love you. I need you.

Saindo da biblioteca, Hermínia decidiu parar na ca-
feteria para se dar ao luxo de tomar um capuccino (bas-
tava de chá-de-café). Mas mesmo lá, fora de seu habitat 
(que, naturalmente, era a biblioteca ou a sala de aula), 
ele a perseguia. Talvez só para ter o prazer de jogar em 
sua cara que ela nunca o teria. Talvez só para marcar 
presença em seu pensamento. O fato é que ele nunca 
a abandonava, de uma forma ou de outra. “Será que al-
gum dia ele vai me deixar em paz?”, ela pensava. “Será 
que eu sempre vou precisar tanto assim dele?”... mas ela 
sabia a resposta. Sim, ela sempre precisaria dele, porque 
ela escolheu precisar. O caminho que ela decidiu traçar 
está intrinsecamente ligado a ele. E sempre vai estar. 
Porque ela precisa dele, e, de certa forma, ele também 
precisa dela, pois, sem admiradores, ele seria um com-
pleto vazio.

“Ele.”
“Esse amante tão insensato, que me tira do sério, 

que me tira noites de sono, que me deixa cada vez mais 
apaixonada por ele, que me deixa cada vez mais frustra-
da por não tê-lo só pra mim, por ter de dividi-lo, por exigir 
de mim constante mudança e aprimoramento...”

Ele. O conhecimento.

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias foi criada em 1995 
durante o processo de redemocratização do país. Conforme 

texto explicativo da Câmara dos Deputados, “suas atribuições 
constitucionais e regimentais são receber, avaliar e investigar 
denúncias de violações de direitos humanos; discutir e votar 
propostas legislativas relativas à sua área temática; fiscalizar 
e acompanhar a execução de programas governamentais do 
setor; colaborar com entidades não-governamentais; realizar 
pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos humanos no 
Brasil e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e 
fornecimento de subsídios para as demais Comissões da Casa; 
além de cuidar dos assuntos referentes às minorias étnicas e 
sociais”. Em 2004, a CDHM obteve poder deliberativo sobre 
as proposições legislativas, reforçando sua importância para a 
efetivação dos direitos humanos e das minorias. 

A Comissão tem ainda relevante papel educativo, sobretudo 
em face do histórico brasileiro de violações aos direitos humanos 
fundamentais. As marcas da escravidão, do extermínio indígena, 
dos reiterados atos de repressão dos regimes autoritários, das 
profundas desigualdades sociais, do patriarcalismo, das torturas 
nunca responsabilizadas e que perduram diante de nossos olhos, 
dentre outras, são cicatrizes que, além de nos fazerem lembrar, 
devem nos guiar para a sociedade que queremos ser.

Mas alguns parlamentares parecem ignorar tudo isso.
Após arranjos partidários, concedeu-se a Marco Feliciano a 

presidência da Comissão, um presente ao pequeno PSC (Partido 
Social Cristão). Transformou-se em mera barganha aquela que é 
hoje uma das mais importantes comissões em funcionamento, 
com pautas históricas como o casamento homoafetivo, 
entregando-a a um deputado com uma trajetória política 
polêmica e de conduta contrária àquela defendida pela CDHM. O 
presidente da comissão é responsável por determinar as pautas 
e conduzir as sessões.

Como se tornou público, antes e depois da nomeação 
do pastor Marco Feliciano, em várias declarações, sobretudo 
em cultos religiosos, ele prega a intolerância religiosa, sexual e 
étnica, atacando católicos, homossexuais, mulheres e negros. 
Em entrevista para um livro, Feliciano diz que a mulher não pode 
ter os mesmos direitos do homem, pois “ou ela não se casa, ou 
mantém um casamento, um relacionamento com uma pessoa 
do mesmo sexo, e que vão gozar dos prazeres de uma união e não 
vão ter filhos”. Em sua conta no Twitter, publicou que os africanos 
descendem de Cam, filho amaldiçoado de Noé e “primeiro 
homossexual” da História (teoria que justificaria as mazelas que 
acometem o continente africano), utilizando-se de um discurso 
colonialista, dos tempos em que se acreditava que os negros não 
tinham alma e, portanto, poderiam ser escravizados. 

Além das declarações que evidenciam a inadequação 

Para além da infelicidade
Ana Carolina Rodrigues

de Marco Feliciano ao cargo que passou a ocupar, houve 
manifestações em todo o país pedindo sua renúncia. Todas até 
agora ignoradas.

Feliciano representa uma parcela dos evangélicos 
brasileiros, que já somam 22% da população.  O pastor cearense 
Ricardo Godim, da Igreja Betesda, de origem europeia, diz, em 
entrevista à Carta Capital, que quanto mais cresce o movimento, 
perde-se o rigor doutrinário e dispersam-se os valores típicos dos 
pequenos grupos, levando os evangélicos a se aproximarem do 
perfil religioso característico do brasileiro, “eclético e ecumênico”. 
Contudo, o grupo representado por Feliciano corresponde 
às correntes de origem norte-americana, marcadamente 
fundamentalistas (vide o “Tea Party”), midiáticas e pautadas na 
promessa da prosperidade, sobretudo financeira. 

No entanto, é necessário que se atente para a atemporidade 
desse discurso intolerante. Ele sempre existiu. Porém hoje 
se conforma, dentre outros, nesse particular movimento 
representado por Feliciano. Além disso, nem todos os que 
confessam a fé religiosa numa dessas igrejas, obrigatoriamente 
concordam com a conduta do pastor.

Alguns dos defensores de Marco Feliciano alegam seu 
direito democrático de estar onde está, ainda que para isso 
tenha-se restringido o acesso às sessões da comissão, num ato 
claramente antidemocrático. Muito mais democráticos que 
sua nomeação, são os direitos a serem concedidos às minorias 
e as manifestações contrárias ao político que discursa pela 
intolerância. 

Em um Estado laico, não deveria o presidente de uma 
comissão parlamentar tornar a trazer à pauta um projeto de 
“cura gay”, que trata a homossexualidade como doença e 
contraria a resolução do Conselho Federal de Psicologia (que 
desde 1999 proíbe que seus profissionais adotem terapias para 
a alteração da sexualidade). Enquanto o CNJ emite resolução 
que obriga os cartórios a celebrarem o casamento homossexual 
e a converterem a união civil estável em casamento, Feliciano 
prega uma intolerância que concorre com a violência que mata 
um homossexual a cada 26 horas no Brasil. O casamento é um 
contrato para fins jurídicos, nada tem a ver com a moralidade 
cristã. Duas pessoas, quando se casam, para além dos cânones 
sociais, desejam facilitar suas vidas em conjunto ao financiar uma 
casa pela Caixa, por exemplo, ou ao ter direitos ao patrimônio 
de seu cônjuge que ajudou a conquistar, ou ainda ao dividir 
as responsabilidades de criar um filho. Quais ditames morais 
poderiam se sobrepor à liberdade dessas pessoas senão o 
preconceito? 

Ao nomearem Feliciano, os parlamentares desprezaram a 
luta por direitos iguais, afrontando a diversidade étnica, religiosa 
e sexual que compõem esse país. 

Nos tantos momentos de indefinição que por 
aí aparecem, contra spem in spem, com esperança 
apesar da tribulação, é possível que surja um belo 
poema. O “barulho de avião por cima da casa” entra 
sim no poema! Se não entrar, que entre a porrete! 
Esse tempo em que não há mais esperas, em que não 
se satisfaz com o que já se tem, é causa impeditiva – 
caso alguém esteja nestas alturas sentindo falta do 
Direito – do nascimento de um poema.

A ambição desmedida, o 
contentamento sempre poster-
gado, a não aceitação das 
contrariedades impedem que 
o homem esteja satisfeito com 
cada uma das etapas de sua 
vida. Aquele omnia in bonum, a 
certeza de que tudo sucede para 
o bem, só pode existir para os 
veem poema em tudo.

Que a vida seja o que 
Quincas Borba nos advertiu, 
uma “distribuição de lágrimas 
e polcas, soluços e sarabandas, 
que acaba por trazer à alma 

do mundo a variedade necessária”, sabemos todos, 
por termos ouvido, por termos experimentado, por 
termos vivido. Daí a converter as contrariedades em 
belo poema cotidiano é tarefa que o mais exigente dos 
poetas ainda julgaria difícil. Difícil, mas necessária. Sob 
a pena absoluta, que nos revela Antonio Variações, 
de nunca estarmos contentes. E não porque nunca 
estamos, mas porque nunca somos: “Tenho pressa 
de sair. Quero sentir ao chegar vontade de partir. Para 
outro lugar. Estou bem aonde não estou”.

Caio Chaves Morau

Miragem
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Persona (1966) – Ingmar Bergman (direção e roteiro) Sozinho Contra Todos (1998) – Gaspar Noé (direção e roteiro)

Um dos maiores 
cineastas do sé-

culo passado, Berg-
man na verdade 
amava em primeiro 
lugar o teatro, ten-
do até Hamlet de 
Shakespeare como 
inspiração para fa-
zer sua obra prima 
cinematográf ica 

chamada “O Sétimo Selo” (1957).
Uma sinopse rápida, só para entender a base do roteiro: 

uma enfermeira que cuida de uma atriz que se recusa a falar 
sem motivo aparente, com o tempo, o silêncio da outra faz 
com que enfermeira comece a contar os seus segredos. 
Persona é introduzido de uma forma “diferente”, com jogo 
de imagens desconexas, após isso, começa o filme onde uma 
mulher fala e outra ouve (ou analisa), havendo a junção das 
mulheres em uma só persona.

Para compreender melhor o filme, é preciso iniciar 
pelo seu nome. A palavra persona vem do teatro grego, em 
que cada ator utilizava uma máscara para interpretar um 
personagem, sendo que no latim “per” e “sona” significa 
“através do som”. Jung (psiquiatra introdutor da psicologia 
analítica) diz que o individuo interpreta uma personalidade 
artificial, contrariando a sua personalidade, para se proteger 
ou se entrosar com os outros indivíduos ao seu redor, ou 

seja, em cada ambiente social uma nova máscara é colocada. 
A pessoa comporta-se conforme seus objetivos naquele 
circulo social, colocando um exemplo claro, ninguém se 
comporta totalmente igual na sala de aula da faculdade e 
em uma festa, principalmente depois de alguns “aditivos”. 
Durante o longa, você irá perceber a vontade do diretor 
utilizar o recurso de focalizar os rostos, como se tentasse 
enxergar, por traz de cada personagem, a alma real.

Umas das curiosidades do filme, é a estreia da atriz 
Liv Ullmann, com quem posteriormente o diretor tem um 
romance e a dirige em mais dez filmes.

PS: O subtítulo do filme feito pelos tradutores brasileiros, 
“quando duas mulheres pecam”, é totalmente irresponsável 
com o contexto do filme (não se trata de lesbianismo).

Selecionei uma das passagens profundas do filme, 
elas aparecem com um toque sempre poético: “Pensa que 
não entendo? O inútil sonho de ser. Não parecer: mas ser. 
Estar alerta em todos os momentos. A luta: o que você é 
com os outros e o que você realmente é. Um sentimento 
de vertigem e a constante fome de finalmente ser exposto. 
Ser visto por dentro, cortado, até mesmo eliminado. Cada 
tom de voz, uma mentira. Cada gesto, falso. Cada sorriso, 
uma careta. Cometer suicídio? Nem pensar. Mas pode se 
recusar a se mover e ficar em silêncio. Então, pelo menos, 
não está mentindo. Você pode se fechar, se fechar para 
o mundo. Então não tem que interpretar papéis, fazer 
caras, gestos falsos… Acreditaria que sim, mas a realidade 
é diabólica (…)”

O diretor Gas-
par Noé vem 

se consagrando 
através de filmes 
que trazem em seu 
plano de fundo um 
rastro de violência, 
como algo intrínse-
co a homem, além 
do sexo e vingança. 

Assim como em seus outros filmes (Irreversivel e Enter the 
void) ele traz em “Seul Contre Tous” o submundo que não 
vemos na televisão, a parte podre da alma humana, especial-
mente nesse filme se trava um monólogo, uma luta psicoló-
gica do açougueiro (interpretado explendamente por Phillipe 
Nahon) contra os valores morais que ele enfrenta a cada ato 
cotidiano (incesto, aborto, morte, xenofobia), segurando seus 
instintos primitivos para viver com certa civilização. 

Segundo Freud, as neuroses são os negativos das 
perversões, um fato traumático pode ser o gatilho de 
transparência desse trauma, e assim acontece no decorrer 
do longa. Só para dar um gostinho da crueza embutida, 
sinta estas frases extraídas da mente perturbada do 
protagonista: “viver é um ato egoísta”; “Sobreviver é uma 
questão de genética”; “Nós nascemos sozinhos, vivemos 
sozinhos e morremos sozinhos (...)”

Ps: O curta metragem “ A Carne” de 1991 seria uma 
espécie de “introdução” desse filme.

Rapidinha na sétima
Vitor Pavan

Casa
João Pedro C. Toríbio

Estou em casa. 
E não falo só das paredes e do teto. 
Ou melhor, 
Não falo só do teto e das paredes 
De concreto;

Quero dizer a casa 
Cujos móveis são pessoas 
Cujas cores são o tempo. 
Tempo, tempo, que se não fosse vida 
Eu nem casa teria

Porque se não se esvaísse 
Eu teria tudo nos braços 
Porque se se repetisse 
Eu não teria no peito

Que o peito guarda tudo que é assim 
Entre paredes que nunca serão quebradas 
Sob um teto cujo brilho  
De estrelas inveja o céu.

Que o peito abraça forte o que é assim 
Num abraço fatal. 
E do peito nunca mais se recupera nada. 
Tudo já se foi.

Quando eu quiser me encontrar, 
É lá que tudo vai sempre estar 
Tudo que é meu; o que eu chamo de lar.

Juliana Galhardo é naturalmente 
refinada. De traços delicados e 

postura firme, a forma como ela se 
veste reflete a sua personalidade. 
No guarda-roupas da estudante 
de Direito, peças clássicas, 
românticas e modernas convivem 
harmoniosamente, definindo seu 
estilo.
Bruna: Juliana, qual é a sua peça 
preferida no guarda-roupas?
Juliana: Bom, essa é uma pergunta 
muito difícil de responder, já que todas as minhas roupas são escolhidas 
a dedo, são únicas e essenciais na minha vida, mas, já que eu tenho que 
escolher uma, acho que ficaria com a minha meia soquete colorida. Ela 
é o símbolo do bom gosto, nunca sai de moda, e posso usá-la em vários 
momentos: desde em casa, depois do banho, até nos corredores da 
faculdade, com um belo par de all star.
Bruna: Ótimas dicas, Juliana! Realmente, você fez uma boa escolha. Mas, 
uma pergunta que todos querem saber: o que usar num badalado evento 
na night da ZL?
Juliana: As noites na ZL são realmente glamorosas. Uma explosão de 
requinte e bom gosto. Mas eu posso dizer que, o que mais gosto de usar 
durante as festas na ZL, é a minha camiseta do Corinthians! Com ela 
combino tudo: conforto, sedução e elegância!  Ela é perfeita em todas 
as ocasiões. O único problema é que sou muito imitada nesse ponto, 
é incrível como todos querem ser como eu, e a cada dia mais pessoas 
adquirem camisetas do Corinthians.
Bruna : Incrível, você realmente sabe como se vestir e como estar perfeita 
em todas as ocasiões! Qual look pra você é aquele básico incrivel?
Juliana: Olha, básico pra mim seria um belo pijama! E básico incrível 
seria um pijama desses bem largos e compridos, de preferência azul e 
flanelado, pro friozinho que tá fazendo em Sampa, mêo.
Bruna: E qual dica você daria pra quem quer ter mais estilo?
Juliana: Acho difícil, né? A pessoa que nasce sem estilo, ela é assim 
mesmo, fica difícil reverter essa situação. Mas pode tentar, botar uma 
jaqueta da Gaviões da Fiel que já ajuda, já tira um pouco do ridículo. Mas 
não importa, por mais que as minhas fãs se inspirem em mim, sempre vai 
haver aquele recalque em relação a minha pessoa.
Bruna: Ah, com toda certeza! O que não falta é recalcada por ai! Mas, 
Juliana, como você define seu estilo?
Juliana: Meu estilo baseia-se em sambar na cara da sociedade! Não 
gosto de me definir, definições colocam limites, e eu não quero limites na 
minha vida! Afinal, toda ZL que se preze é “vida loka” mesmo! 
Bruna: QUE MULHER!!!!

em versos
Cotidiano de um 

homem póstumo:
J.Sorel - fevereiro de 2012

Havia um alçapão 
Na construção do meu avanço 
Não se trata de evolução 
Esse preconceito dos velhos 
Mas de repudiação 
O ódio contra os cegos 
 
Os olhos secaram 
E os sorrisos 
Já cotidianos 
Não brilhavam 
Oh! Olhem! Já tenho muitos amigos! 
E tantos resultados! 
 
Mas e tudo que destruí? 
Mas e tudo que construí? 
A religião já invade meu coração... 
O agrupamento já é minha religião...  
 
Não! 
Não! 
Eu não quero! 
 
E numa luta de foices e bastões 
Diante do poço 
Aquele que se joga a nojeira? Não! 
Daquele que se nasce a pureza 
Fecharam-se os portões 
Com a ajuda 
E o atrapalho 
De glutões e ladrões!  
 
O alçapão 
Que também é portão 
Já é chão  
 
Chão.de.terra.batida.  
 
Mas haverá outros 
E haverá outros poemas 
Outras doces desgraças 
Libertadores problemas 
 
Ah, construção! 
És destruição do que permanece! 
És preservação do poço-nascente!

Humor
Por dentro do closet da 
mais badalada It girl 

da ZL

Juliana Galhardo
Bruna Castro
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Times improvisados. Sete pessoas chutadas, jogadas para 
dentro de quadra. Falta de estrutura, falta de treinos, 

falta de treinadores, falta de... Quase tudo. Temos dez 
atléticas no Campus de Ribeirão Preto, e infelizmente essa 
é a realidade de quase todas elas. Felizmente, a realidade 
daqui está cada vez mais longe dessa, pois o trabalho, 
apesar de recente, já começou sério. Sempre se teve na 
cabeça que se o esporte tem a força de mudar o mundo, 
como disse Nelson Mandela, por que não teria a força 
de mudar uma faculdade? Por que não nos tiraria de um 
mundo onde só existem salas de aula, doutrinas e teorias? 
Por que não funcionaria como uma válvula de escape, na 
qual por algumas horas tudo o que você quer é a cesta, o 
gol, o ponto, o tempo cada vez mais baixo, a finalização? 
Não há por que não pensar assim.

Pode-se pensar, ainda, que é impossível formar 
campeões aqui. “Ora, nossa faculdade só tem cem alunos 
por ano... A São Francisco tem mais de quatrocentos por 
ano. Na PUC e no Mackenzie são mais ainda, e entram por 
semestre! É impossível competir”, dizem alguns. Não, não 
é impossível. Não se trata da quantidade de alunos, mas do 
empenho de cada um deles. É claro que com um espaço 
amostral maior é mais fácil achar craques, mas craques não 
são necessariamente campeões. Campeões são aqueles 
que treinam, e treinam com gosto. Sentem prazer em cada 
treino, pois sabem que estão ali para poder, depois, vestir 
a camiseta de sua tão amada faculdade, entrar em quadra 
com a Bateria Estouro tocando e derramar até sua última 
gota de sangue para trazer o troféu para casa . Apesar de 
que, na sua cabeça, o maior troféu já conquistou: estar ali. 
Fazer parte disso tudo.

Qualquer um pode ser um campeão. Basta querer. 
Basta treinar com afinco. E foi para que essa possibilidade 
ficasse clara, que realizamos uma Intervenção Esportiva 
semanas atrás nos corredores da faculdade. A sensação, 
o arrepio de estar em quadra é bom demais para ficar 

guardado para poucos. Queríamos que todos pudessem 
tê-los, e é por isso que foi realizado esse projeto, que 
ainda não acabou: é contínuo. Utilizamos exemplos de 
pessoas que sabiam melhor do que ninguém como eram 
as sensações citadas, mas eles não são os únicos. Muitos 
mais mereciam – e terão - cartazes espalhados pela 
faculdade.

A reação foi positiva. Se já vínhamos há algum tempo 
melhorando nosso nível esportivo, depois da Intervenção 
ele tem tudo para ficar ainda melhor. Tivemos muitos 
atletas novos em diversas modalidades. Óbvio que não 
ganharão medalhas amanhã,  visto que tudo isso é um 
trabalho de longo prazo. Todavia,se continuarmos assim, os 
resultados simplesmente aparecerão para comprovar tudo 
o que tem sido feito e para deliciarmo-nos vendo nossos 
colegas da arquibancada e comemorarmos seus títulos – 
isso quando não formos nós recebendo a premiação como 
atletas.

Se tem havido melhoras, cabe a nós fazê-las 
constantes. Ainda há problemas, e iremos resolvê-los aos 
poucos. Times ainda não tão completos, falta de horários 
e alguns que vão além, até mesmo, da nossa alçada (mas 
que com força até isso podemos mudar),  a exemplo do 
integral exaustivo. Mas tenho certeza que passaremos por 
cima de tudo isso.

Por fim, gostaria de deixar algo bem claro sobre 
este texto : notem que ele foi, quase em sua totalidade, 
escrito em primeira pessoa do plural. Esse “nós” tão 
reiteradamente usado pode parecer aos mais desavisados, 
por tratar o texto sobre esportes, como um “nós da 
Atlética”, ou mesmo “nós que já treinamos”. Não. A  cada 
“nós” que foi escrito, cada um de vocês foi abrangido:), 
alunos da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Afinal, 
cada um de nós é parte desse crescimento e desse trabalho 
que tanto nos orgulha. Por isso, vamos comemorar, mas 
vamos trabalhar, afinal, a evolução nunca pode parar.

CENTROA CADÊMICO “ANTONIO
JUNQUEIRA DE AZEVEDO”

FDRP, 2013. Já em seu sexto ano, a Faculdade se 
encontra muito diferente de anos atrás,(do que era 

nos anos anteriores). Já temos prédio , biblioteca e 
corpo docente completo. Entidades representativas 
dos estudantes, empresa júnior, o núcleo de assistência 
jurídica popular, o jornal, o grupo de teatro, o coletivo 
feminista. Já temos uma turma que concluiu o curso 
de Direito em 2012, e excelentes resultados no exame 
da OAB. Um grande número de bolsistas em iniciação 
científica, além de vários grupos de estudo. Temos um 
projeto de Extensão Solidária e o PET, com duas frentes 
distintas. Ao contrário dos anos anteriores, agora já 
estamos muito melhor estruturados, já com todos (ou 
quase todos) os seus elementos presentes, e por isso 
podemos dizer que somos uma Faculdade de verdade, 
não mais um projeto, uma maquete.

Isso quer dizer que já atingimos tudo o que era 
necessário e agora podemos sentar e descansar? A 
resposta a esta pergunta é um grande e sonoro NÃO. 
Muito pelo contrário, agora entramos em uma nova 
fase, na qual os nossos esforços devem se direcionar não 
tanto para criar, mas sim para renovar. Em seis anos de 
FDRP, já houve tempo para que ideias fossem semeadas 
e colhidas; já houve tempo para experimentar aquele 
modelo, aquela ideia inicial; é agora chegada a hora de 
avaliar o que aconteceu e o que deve ser mudado. O 
que funciona e o que não funciona. O que queremos, e 
se a realidade está de acordo com o que desejamos. É 
chegado o momento, muito importante, de olhar para o 
que temos hoje e dizer o que está bom, o que está ruim e 
o que deve ser melhorado.

É chegada a hora de participarmos ativamente desse 
processo de reavaliação da FDRP; é chegada a hora de 
lotarmos as Audiências Públicas sobre o Projeto Político 
Pedagógico, como fizemos no dia 21 de maio. É chegada 
a hora de pensarmos juntos, estudantes, professores 
e funcionários, sobre a nossa tão amada Faculdade, 
e o que precisa ser feito para que ela se torne ainda 
melhor, discutindo os problemas e os acertos: período 
integral, ensino jurídico, métodos de avaliação, pesquisa, 
extensão, etc. É chegada a hora de levarmos à discussão 
todas aquelas observações, reclamações, ideias, que 
sempre fizemos uns aos outros no corredor, e aprofundá-
las. 

É chegada a hora de fazer o que sempre fizemos tão 
bem: ajudar a construir a Faculdade!

A Jurisconsultus vem, orgulhosamente, apresentar 
aos caros leitores do Ócios de Ofício – 7ª Edição, as 

suas conquistas desde a sua recente fundação. 
Os membros da Juris têm empenhado esforços 

na consecução de projetos e eventos voltados tanto 
para o desenvolvimento acadêmico dos alunos da 
FDRP, como a interação entre a Universidade com a 
sociedade.

Em 23 de outubro de 2012, no nosso primeiro 
Simpósio de Direito e Economia, estiveram presentes 
as ilustres presenças de Haroldo Malheiro Duclerc 
Verçosa, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França, 
Carlos Portugal Govea, Mariana Pagendler, Flávia 
Santonini Vera, Walfrido Jorge Warde Júnior e Rodrigo 
Rocha de Monteiro Castro, debatendo importantes 
temas pertinentes ao futuro jurídico e econômico do 
país . 

Neste ano gostaríamos de repetir o evento na 
sua segunda edição, e novamente esperamos ousar 
com a programação e convidados. Será divulgado 
mais informações durante o mês de setembro ainda, 
e desde já, estão convidados todos os leitores da Ócios 
de Ofício. 

Ademais, além dos professores, alunos e 
especialistas, todos os palestrantes estarão presentes 
com suas ideias no Anuário da Jurisconsultus. Para 
quem tiver interesse, o edital de publicações no 
anuário ainda está aberto!

A nossa equipe de pesquisa tem dedicado 
intensamente ao desenvolvimento de projetos que 
temos a honra de apresentar alguns deles aqui: 

• Prejeto CENutri: Serviços de revisão e auxílio no 
registro de seu estatuto, assim como a obtenção 
de CNPJ.

• Prejeto Farmacón: Consultoria jurídica para a 
estrutura associativa.

• Projeto EBio: Consultoria da rede contratual de 
prestação de serviços.

• Projeto Dan: Revisão do Termo e uso e da Política 
de Privacidade e Responsabilidade, bem como 
análise de diminuição de riscos.

• Projeto Pala: Elaboração do Termo de Uso e 
Política de Privacidade do site.

• Projeto LABTOOLS: Elaboração de contrato de 
locação e/ou de comodato.

• Projeto Lebre: Elaboração de contrato de 
prestação de serviços

• Projeto AAFDRP: Estruturação e registro da 
Associação dos Antigos Alunos da FDRP
(obs.: foi omitida as informações dos contratantes 

devido ao direito de privacidade das pessoas e 
entidades)

Além dos projetos, os membros da Juris têm 
recebido treinamentos ao longo do tempo, como o 
ministrado pelo Prof. Gustavo Saad Diniz sobre o tema 
Contratos Empresariais e Organização Societária.

Ainda neste ano no mês de agosto, ocorrerá o 
processo seletivo para os Trainees de 2013. A nossa 
Diretoria de Recursos Humanos estará ansiosa para 
realizar entrevistas e dinâmicas com os candidatos 
e recepcionar os novos membros da Juris. Venha 
contribuir para essa instituição você também!
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