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expediente Corpo Editorial: Gabriela Leal, Danieli Chiuzuli, Isabela Palmer, João Camilo de Oliveira, Neto 
Silveira e Vitor Pavan
Nossos agradecimentos a todos os colaboradores desta ediçao.

editorial
Mais uma nova edição chega e, como sempre, queremos que os 

alunos nos digam o que é pensar uma faculdade, um governo, uma 
instituição, um sentimento.  Sempre os interpelamos, pois é nos alunos 
que buscamos as mais variadas respostas.
 Dentro da lógica de liberdade de expressão e de acolhimento das mais 
diversas opiniões, o Ócios amplia seu espaço e convida a todos para que 
façam dele o seu próprio espaço,  a sua própria possibilidade de erigir-se 
como opinião textual ou imagética. 
 Nas nuances dessas expressões, é possível vislumbrar uma revolta 

política, uma aflição sentimental, uma catarse artística ou uma epifania 
poética. Enfim, nos textos desta Edição, da política ao poema, verificar-
se-á a força da diferença de pensamento e da semelhança encontrada na 
necessidade de comunicação e  de criação de um espaço público de debate.
Além disso, não poderíamos nos esquecer dos formandos da Turma II. 
Nossa homenagem vem registrada na singeleza de uma página, mas na 
grandiosidade inerente à própria turma.
 Esperamos que todos que adentrem nas páginas desta edição possam 
nelas encontrar uma identificação do próprio ideário ou o incômodo 
da opinião divergente. O importante é não passar incólume e sentir a 
necessidade, quem sabe, de fazer com que outros assim não se sintam na 
próxima edição. Adentre, escreva, opine, o Ócios é de vocês!

Terça-feira, noite, anfiteatro lotado, alunos sentados no chão. Toda essa 
movimentação tinha um motivo deveras relevante: o debate entre 

chapas concorrentes à Diretoria do CAAJA (Centro Acadêmico Antônio 
Junqueira de Azevedo). Impressionante como tal evento pôde mobilizar 
tantos alunos, tantos interessados, ao ponto de as horas estipuladas não 
serem suficientes para que todos que se dispuseram fizessem perguntas.
 Diante disso, verificou-se a necessidade que os alunos tinham 
de ver e participar da construção de um espaço de diálogo e debates. 
Sem tendências para uma chapa ou outra, a importância do evento era 
inerente a sua capacidade de coalizar opiniões divergentes, debates, 
enfrentamentos ideológicos.
 Duas chapas este ano se dispuseram a entrar no debate e se depararem, 
na figura de seus representantes, com as mais diversas dificuldades do 
processo de escolha e de enfrentamento - por mais que este último seja 
muito salutar, sempre há uma carga de pressão indiscutível. 
 A chapa Roda Viva começou o primeiro bloco de perguntas e, por 
conseguinte, a primeira resposta foi do Coletivo Composição.  Esta primeira 
troca de respostas, réplica e tréplica já foi entre as próprias candidatas a 
presidente por ambas as chapas: Cíntia e Laíssa. Concorrência entre duas 
mulheres, fato que demonstra um equilíbrio de gêneros importante.
 O segundo bloco já contou com perguntas sem temas previamente 
definidos. As chapas puderam nesse momento elaborarem perguntas 
mais amplas e destinadas também à própria exposição de pontos de 
vistas e projetos sobre um mesmo tema. Momentos mais amenos de 
concordância, momentos tensos de embates, enfim, seria impossível 
encontrarmos um debate em que tudo transcorreria na mais tranquila 
paz - e nem deveria assim ser. 
 O terceiro bloco já destinou-se às perguntas dos alunos  que se 
inscreveram durante todo o debate. Inscrição não foi sinônimo de 
manifestação, haja vista que sempre existia uma interferência ali e acolá de 
um ou outro mais exaltado ou mais animado com o próprio debate. Neste 
momento, já foi possível verificar a repercussão de cada chapa no público 
e, mais do que isso, nesse bloco as perguntas externas representaram 
importantes meios de retirar as chapas de suas zonas de conforto. Por 
óbvio que muitas perguntas tangenciaram aspectos pessoais e polêmicos, 
mas ninguém e nenhuma chapa acreditavam que poderia ser diferente. 
Essa parte final com certeza foi aquela que exigiu maior espontaneidade e 
preparo dos integrantes de cada grupo.
 Ambas as chapas abriram mão de suas exposições finais para que 
mais perguntas pudessem ser feitas. Isso deixou o debate ainda mais 
participativo, haja vista que possibilitou uma construção conjunta de um 
diálogo entre membros oficiais das chapas e alunos.
 Provavelmente esse texto esteja nas mãos dos alunos após as eleições 
ou muito próximo delas, no entanto isso não faz diferença. O grande 
ponto a se registrar aqui não é a vitória e a derrota, mas sim o processo, o 
caminho, a importância de se vislumbrar em nossa faculdade o embate de 
opiniões, a construção de reflexões dentro da divergência característica 

do debate. E isso, ambas as chapas o fizeram durante todo o interregno do 
lançamento até o final das eleições. A importância esteve neste intervalo. 
Nos  dizeres de João Guimarães Rosa, na obra “Grande Sertão: Veredas” 
: “Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a 
gente é no meio da travessia.”

A iMporTânciA do cAMinho Corpo Editorial Ócios de Ofício - cobertura do debate entre 
Chapas do dia 08 de outubro de 2013

o MÍniMo nÃo É o MÁXiMo
Gregory Ratti

por favor, não estufe o peito para dizer que a FDRP é a melhor do Brasil 
apenas porque apresentou o melhor índice de aprovação no Exame 

de Ordem do ano passado. Cê  pode até se vangloriar dos jardins mais 
bem cuidados entre todas as faculs jurídicas nacionais. Das meninas do 
Coletivo Feminista Capitu. Ou mesmo dos gols da Atlética. Mas não por 
estudar na instituição que proporcionalmente colocou mais advogados no 
mercado.
 O Exame de Ordem requer o conhecimento mínimo para que o candi-
dato possa exercer a advocacia. Por isso, são-lhe exigidos conhecimentos 
genéricos na primeira fase e específicos na segunda, mas sem demandar 
vastos conhecimentos doutrinários ou jurisprudenciais. Tampouco refle-
xões macro jurídicas, que o façam correlacionar o Direito às outras huma-
nidades.
 Seguindo-se o raciocínio de que a aprovação no Exame é a maior 
conquista de uma faculdade jurídica brasileira, entre os quadros da OAB 
estariam reunidos, além de excelentes advogados, acadêmicos indispen-
sáveis. Ora, não é preciso ser um observador perspicaz para perceber que 
os membros da OAB nem sempre cumprem os deveres institucionais do 
advogado: não são raros os casos em que o Poder Judiciário desconstitui 
advogados privados em nome da proteção ao direito constitucional à am-
pla defesa.
 O mínimo, evidentemente, não pode representar o máximo. A primeira 
das impropriedades na relação entre os resultados do Exame de Ordem e a 
qualidade do ensino está na unilateralidade do dado. Certamente, a apro-
vação em massa na OAB tem algo a revelar sobre o ensino oferecido pela 
FDRP. Mas não só: também a insuficiência de bibliografia básica na bibliote-
ca, o ensino integral durante os dois primeiros anos do curso– para não dizer 
três – e o controle ateneu de presenças físicas na sala de aula. Qualidade, 
para mais ou para menos, apura-se a partir de múltiplos critérios.
 Outro perigo dessa falsa correspondência entre qualidade e Exame de 
Ordem é de que o ensino na FDRP seja moldado para atender às deman-
das mercadológicas, principalmente da advocacia privada. Não se quer 
dizer que as problemáticas da advocacia não devam ser consideradas 
pelo ensino jurídico; mas a instituição acadêmica há de preservar a sua 
independência e prezar pela multiplicidade de pontos de vista, tanto mais 
quando inserida em uma universidade pública. E os alunos não podem 
querer transformar a graduação num curso prolongado para o Exame de 
Ordem. Sob pena de banalizar a sua própria formação jurídica.
 Porque quem quer mais e melhor mira o teto, e não o piso.
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debate debate
cegueirA BrAncA

Alex Diniz 
Aluno do segundo do curso de Medicina da FMRP-USP

o Brasil está vivendo um surto de uma doença nas últimas semanas. É preciso 
ficar atento, pois dentre os sintomas estão a hipocrisia, a falta de bom senso, a 

ignorância e uma peculiar cegueira branca. Essa epidemia deve-se ao fato do Governo 
Federal ter anunciado o programa “Mais Médicos”, o qual se baseia basicamente em 
dois eixos: o primeiro é fixar médicos, brasileiros ou estrangeiros, na rede pública de 
saúde de municípios do interior e nas periferias das grandes cidades. E o segundo era 
ampliar o curso de medicina em dois anos. A cura da saúde brasileira, por meio do 
programa, é tão promissora que pode deixar muito sem nenhuma visão.
 A primeira vista, ideia principal do programa é muito atraente, pois a má 
distribuição de médicos no país atualmente é de fato um dos grandes problemas 
na saúde brasileira. Porém, ao analisar o programa nas entrelinhas é possivel notar 
que o programa ainda não é o melhor modelo a ser seguido, pois o programa “Mais 
Médicos” falha ao oferecer uma solução rasa, de duvidoso efeito duradouro e que 
contraria a legislação. Diversos aspectos legais que foram ignorados pelo Executivo, 
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (n.º 9394/1996), a qual exige que os 
médicos estrangeiros revalidem seus diplomas em instituições públicas de ensino 
superior. Tal exigência é reforçada por outra regra ainda em vigor: a Lei n.º 3.268/1957. 
O que nos leva a concluir que o programa resulta na contratação ilegal de brasileiros e 
estrangeiros com diploma de médico obtido em outros países. Além de toda questão 
em relação às leis trabalhistas.
 Não devemos fechar os olhos para a realidade, pois a contratação de novos 
profissionais é necessária, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. A grande reação 
contra a contratação de médicos cubanos baseada em argumentos fúteis e 
preconceituosos é totalmente desnecessária. Isso porque, Cuba tem um sistema 
de saúde que é referência na atenção básica, a qual é altamente recomendada pela 
Organização Mundial de Saúde. Entretanto, nenhum médico cubano, como qualquer 
outro estrangeiro, deve se isentar da revalidação do diploma.
 Apesar de toda a questão legal referente ao programa, o principal ponto a ser 
discutido é a sustentabilidade do mesmo. Em primeiro lugar, não se buscou soluções 
efetivas para a fixação dos médicos no interior. Trabalho em locais de estrutura 
precária, de difícil acesso, ausência de salários atraentes, direitos trabalhistas, mas 
com futuro incerto, compõem o universo dos médicos no interior do país. 
 Qualquer pessoa pode enxergar que além de médicos, o interior também carece 
de equipes multiprofissionais e da tão falada estrutura. Estrutura que vai desde 
esgoto encanado, até seringas descartáveis - necessidades tão básicas que o governo 
faz questão de fechar os olhos.  A atenção primária deve ser o foco, mas níveis de 
atendimentos mais complexos não podem ser ainda mais abandonados, pois não 
é necessário ir para o interior ou para as periferias para ver pessoas morrendo nos 
corredores de grandes hospitais. Todos esses problemas se originam da má gestão 
dos recursos públicos tanto do atual governo, quanto dos anteriores e mesmo depois 
de décadas após a criação do Sistema Único de Saúde não encontrou uma solução 
efetiva. Todo o descaso com a saúde brasileira refletiu na insatisfação do povo 
brasileiro.
 Toda a cegueira gerada pode ser contagiosa, pois a forma apressada com que o 
governo buscou resolver esse problema não passa apenas de demagogia eleitoreira. 
Outro ponto do programa, que é a ampliação dos cursos de medicina, não garante a 
fixação dos recém-formados no interior. A falácia do governo para ampliar a formação 
de médicos não condiz com a realidade. Vide os alunos do curso de medicina da 
Universidade Federal de São Carlos que, após 82 dias em greve, pediram que o curso 
fosse fechado para evitar que outros estudantes entrem numa estrutura que não é 
compatível com o ensino da medicina.
 O grande marketing em cima do programa aliado aos protestos da classe 
médica colocaram o governo em uma situação confortável. Pois, com a ajuda da 
imbecilidade de uma minoria de médicos e a mídia, o governo conseguiu colocar a 
população contra a classe médica. Resumindo com certo maniqueísmo: os médicos 
são culpados pelas mazelas da saúde no país e o governo tem a solução para todos 
os problemas. Vale ressaltar que nenhuma entidade médica é contra a melhora da 
qualidade da assistência em saúde em qualquer lugar do país. Pelo contrário, elas 
defendem a oferta de condições de trabalho e de emprego dignas que beneficiem 
pacientes, profissionais e gestores. Isso nada mais é do que uma legitima preocupação, 
que honra a obrigação constitucional do Estado de garantir atendimento universal, 
integral, gratuito e com equidade para todos os brasileiros.
 O Brasil merece muito mais que “Mais Médicos”, merece governantes e 
profissionais comprometidos em melhorar a saúde no país, mas como diz o velho 
ditado: “O pior cego é o que não quer ver”, no entanto, diferente dos cegos de 
Saramago, precisamos, abrir os olhos para enxergar que a realidade é bem mais 
complexa do que uma simples solução em véspera de eleição.

Menos AMBiçÃo e MAis MÉdicos
Mateus Paschoarelli

A saúde pública brasileira enfrenta diversos problemas, a saber, falta de infraestrutura 
hospitalar, dificuldades de gestão dos hospitais e a falta de profissionais capacitados, 

o que exige uma profunda reformulação do sistema de saúde pública. 
 Uma das diversas faces desse problema é a falta de médicos nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro- Oeste. Por isso o Governo Federal lançou o Programa de 
Valorização ao Profissional da Atenção Básica (Provab), que consistia essencialmente 
em  contratação de médicos recém-formados, com remuneração mensal de R$ 8 
mil reais para trabalharem em Unidades Básicas de Saúde em municípios carentes . 
Entretanto, mais da metade dos municípios alvos não receberam nem ao menos um 
médico, devido à falta de profissionais interessados. 
 Sendo assim, o Governo Federal lançou o programa Mais Médicos, com objetivo 
semelhante ao do Provab, mas com o “plus”: médicos estrangeiros também façam parte 
dessa nova tentativa de fixação de médicos em municípios com maior vulnerabilidade 
social e em Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).  E é justamente a possibilidade 
de que médicos de outros países possam ser contratos no Brasil, que levou à enfurecida 
movimentação da classe médica nacional contra o programa. 
   Os médicos nacionais, ao invés de manterem um debate construtivo sobre a 
viabilidade e as consequências do programa, limitaram-se a criticar os métodos de 
seleção dos outros médicos contratados, a barrar o registro provisório dos demais 
médicos e a manifestar-se publicamente, inclusive recepcionando os médicos no 
aeroporto de Fortaleza com gritos de ordem e denominando-os de escravos. Segundo 
eles, no Brasil, não faltam médicos, apenas estão mal distribuídos e, por falta de 
investimentos na saúde e planejamento da carreira, é impossível fixá-los nas regiões 
mais vulneráveis. 
 Outro argumento levantado é a falta de critérios para avaliar a qualidade 
profissional dos médicos estrangeiros ou o conhecimento de língua portuguesa. Como 
medida de retaliação, muitos Conselhos Regionais de Medicina barraram a inscrição 
provisória dos outros médicos, o que foi vedado pela Justiça brasileira. Há ainda a 
afirmação de que os médicos cubanos contemplados pelo programa na verdade são 
trabalhadores escravos, já que seus rendimentos serão pagos ao Estado de Cuba, e não 
diretamente a eles. 
 É bem verdade que a falta de um plano na carreira médica somado às péssimas 
condições de trabalho tornam o serviço público desestimulante para esses profissionais, 
entretanto, não é verdade que essa é a única causa da falta de médicos em regiões 
economicamente frágeis. Primeiramente, porque no Brasil há real falta de médicos, 
tendo apenas 1,8 médico para cada 1000 habitantes, índice inferior ao de países 
como Uruguai, Argentina e Portugal, que  têm  mais de 3,2 médicos para cada 1000 
habitantes. 
 Além disso, os médicos, em sua maioria, não estão interessados em atuar como 
clínicos gerais, e sim em áreas especializadas que são mais lucrativas. Mas não é de 
mais dermatologistas que o Brasil precisa, e sim de profissionais capazes de atender 
às necessidades básicas de populações que sofrem de doenças infecciosas ( diarreia, 
malária, tuberculose) e problemas emergenciais, sendo que esse tipo de atendimento 
é a especialidade de médicos cubanos que estão acostumados a trabalhar sem 
equipamentos sofisticados. 
 Outro argumento utilizado pela classe médica é a falta de avaliação da capacidade 
dos médicos estrangeiros e o não conhecimento da língua portuguesa, o que será 
solucionado com o Curso de Acolhimento que visa ensiná-los legislação do Sistema 
Único de Saúde e língua portuguesa. No fim do Curso, será feito um teste prático 
para apurar se o profissional estrangeiro está ou não apto ao atendimento no serviço 
público. Já a questão do pagamento dos salários dos médicos estrangeiros diretamente 
ao governo de Cuba é no mínimo singular segundo os padrões normativos brasileiros, 
mas é lógica em um sistema comunista.
 Os argumentos dos médicos não foram suficientes para impedir a aplicação do 
programa, e, devido à falta de propostas concretas no curto e médio prazo para solução 
da questão da saúde pública, o discurso soa hipócrita, já que camufla os interesses da 
classe com um aparente desejo por melhoras no sistema de saúde. O discurso pobre 
dos médicos travestido de interesse social honesto, apenas aumentou a aprovação 
popular do programa e demonstrou que os médicos precisam ser menos ambiciosos. 
Como já dizia Hannah Arendt: “o hipócrita é demasiado ambicioso. Não apenas deseja 
parecer virtuoso perante os outros, como deseja convencer-se a si próprio disso”. 

Aprender Alemão é no ieBA!
A única escola de língua alemã em ribeirão preto com mais de 29 anos de experiência.

Próximos cursos:
Janeiro e Fevereiro - Curso Intensivo. Um semestre em 3 semanas

Março - Início do Semestre I/2014
Maio - Semi-Intensivo

Rua Campos Sales, 658, Centro - Ribeirão Preto • Fone: 3635 2725 • ieba@ieba.com.br • www.ieba.com.br
Aulas em grupo e individuais para todos os níveis. informe-se na secretaria.Brasil - Alemanha
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soBre Aprender coM culTurA e eXTensÃo

grande erro comete a Universidade de São Paulo 
ao transformar a expressão “aprender com 

cultura e extensão” no título de um programa de 
fomento a atividades de extensão com ênfase na 
permanência estudantil. Não pelo mérito a que se 
propõe o programa - que sim, é louvável -, mas por 
deixar possível o entendimento de que o aprendizado 
baseado na prática da extensão, e consequentemente 
na compreensão cultural que ela propicia, cabe apenas 
dentro de um programa específico. Pelo contrário, 
parece-nos que aprender com cultura e extensão deve 
ser o objetivo de todo e qualquer aprendizado dentro 
da universidade.

Mas essa não é apenas nossa impressão. Esse 
entendimento aparece também nas discussões sobre 
a Universidade que queremos e, adentrando em nossa 
realidade, sobre a FDRP que queremos. Não há quem 
conteste, por exemplo, a necessidade de articular ensino, 
pesquisa e extensão para propiciar uma formação mais 
sólida, real e humanista aos graduandos – seja porque 
essa exigência tem previsão constitucional, seja porque 
se tornou evidente que a sala de aula, tão somente, 
é incapaz de propiciar o aprendizado profundo que a 
universidade se propõe a concretizar. 

No entanto, o exercício de abandonar o plano do 
discurso e observar como a articulação entre esses 
três fundamentos ocorre na prática é frustrante, 
especialmente no tocante à extensão. A primeira 
audiência pública sobre a revisão do projeto pedagógico 
de nossa faculdade deixou isso claro. Em um anfiteatro 
lotado, vários alunos expressaram como o curso os 
esgota, sem que isso lhes possibilite realizar outros 
projetos acadêmicos em que realmente desejariam estar 
envolvidos.

Algumas das causas do problema já foram 
identificadas. Uma delas, exaustivamente analisada nessa 
mesma audiência, foi o desequilíbrio na composição da 
nossa grade curricular, absolutamente voltada a apenas 
um dos três fundamentos da universidade: as aulas. Não 
é preciso muita perspicácia para compreender que uma 
grade que “prende” o aluno dentro da sala de aula mais 
de 30 horas por semana nos dois primeiros anos de curso 
- isso sem considerar a carga de trabalho extraclasse que 
essas aulas geram - não está exatamente estimulando 
que o aluno recém-ingresso desenvolva qualquer outra 
atividade.

Porém, o desestímulo vai além da grade rígida e 
sobrecarregada de aulas. Aqueles alunos que, mesmo 
com horário escasso, esforçam-se para se envolver em 
atividades de extensão enfrentam outras dificuldades. O 
que se percebe é que não apenas a grade curricular está 
impregnada com uma valorização demasiada da sala de 
aula em detrimento de outras atividades acadêmicas. 
Também a estrutura da faculdade reproduz, em partes, 
esse vício, seja por meio de suas normativas, seja pelo 
modo que alguns docentes lidam com o assunto quando 
as atividades de extensão conflitam com a sala de aula.

Um exemplo de normativa que tem gerado 
problemas é a Deliberação que trata dos instrumentos 
de avaliação na FDRP. Ela prevê que o aluno que perder 
uma prova programada terá direito à prova substitutiva 
mediante justificativa. No entanto, a justificativa passará 
pelo crivo do docente responsável pela disciplina. A 
possibilidade de ter o pedido indeferido deixa o aluno em 
situação de insegurança para realizar outras atividades 
tão relevantes quanto a avaliação, mas que não poderiam 
ser realizadas em outro momento.

E essa insegurança não é infundada, tendo em vista 

o comportamento negativo de vários professores diante 
de pedidos de provas substitutivas pelos mais diversos 
motivos, como participação em congressos acadêmicos, 
em conferências de políticas públicas, organização de 
eventos na faculdade que conflitem com datas de provas, 
entre outros. Enfim, o fato de o aluno ter que organizar 
suas atividades externas da sala de aula de modo que 
nada conflite com uma avaliação parece inviável, o 
que tende a muitas vezes desestimular ou impedir a 
participação do aluno nas referidas atividades.

Para este caso em específico, a solução para a 
questão parece tão simples que espanta o fato de ainda 
não ser cogitada. É comum em outras unidades que 
a prova substitutiva seja direito do aluno, uma escolha 
que o permite autodeterminar e melhor gerenciar 
suas prioridades acadêmicas durante o semestre. Não 
lhe é exigido fundamentação para o pedido. Há casos 
em que se faculta ao aluno até mesmo realizar a prova 
substitutiva para que, caso queria, possa melhorar sua 
média na disciplina, mesmo que não tenha perdido prova 
alguma. Assim, com uma simples mudança na normativa 
da unidade, um dos entraves à prática da extensão seria 
extinto, reduzindo o ônus sobre quem a pratica.

O exemplo das provas substitutivas é apenas um 
dentre vários que dificultam a inserção da prática da 
extensão como uma atividade realmente indissociável 
do ensino e da pesquisa. No entanto, a discussão sobre 
o que é a extensão universitária e sobre a autonomia do 
aluno para escolher suas prioridades não se esgotaria em 
uma matéria de jornal. O objetivo aqui é lançar luz ao 
debate e aproveitar esse fértil momento de adaptações 
do projeto pedagógico para tentarmos dar concretude 
ao discurso tanto proferido e tão pouco praticado. 
Continuaremos nos esforçando para isso.

em 1º de julho de 2013, em reunião no Ministério 
Público Estadual, após quatro anos de luta pelo 

reconhecimento por parte do Poder Público do trabalho 
de coleta e triagem de materiais recicláveis e reutilizáveis 
do Município, realizado pela Cooperativa Mão Dadas, a 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto assinou o Contrato 
de Prestação de Serviço com a Cooperativa. 

A cadeia produtiva de reciclagem compreende 
todo o processo de gerenciamento dos resíduos sólidos, 
desde o descarte pós-consumo, a coleta, a triagem, a 
comercialização do material até o desenvolvimento do 
mercado para o novo produto.

O trabalho de coleta e triagem do material retirado 
dos resíduos sólidos urbanos nas cidades brasileiras 
corresponde a 89% do circuito acima descrito e, por 
décadas, é realizado por milhares de catadores e catadoras 
de recicláveis como meio de subsistência. Os benefícios, 
sobretudo econômicos, não são compartilhados, de 
forma minimamente equitativa, entre todos os grupos da 
cadeia produtiva de reciclagem. O maior percentual dos 
benefícios econômicos decorrentes do uso de materiais 
recicláveis como matéria-prima fica para as indústrias. 
Os catadores trabalham frequentemente em condições 
precárias de trabalho, sem obter o suficiente para viver 
com dignidade e em situação de subordinação aos outros 
elos da cadeia produtiva da reciclagem (intermediários e 
indústria de reciclagem).

Nesse sentido, a organização dos catadores em 
cooperativas de trabalho visa: a) melhoria das condições 
de trabalho dos catadores; b) valorizar o catador como 
agente formal na gestão integrada dos resíduos sólidos 
recicláveis e reutilizáveis; c) reduzir os riscos à saúde dos 
catadores; d) melhorar a qualidade e o valor da matéria 
prima reciclada; e) favorecer o fortalecimento da sua 
representatividade política nos espaços de deliberação 
pública.

A Cooperativa Mãos Dadas que se trata, de acordo 
com o seu Estatuto Social, de uma Cooperativa Social e de 
Trabalho, foi formalizada como cooperativa de catadores, 
sem quaisquer finalidades lucrativas desde julho de 2008. 
Em julho de 2009, a Cooperativa mudou-se para o prédio 
onde até hoje são realizadas suas atividades: (I) triagem do 
material da coleta seletiva do Município, desde 2009; (II) a 
coleta seletiva com caminhão próprio e (III) a triagem do 
material resultante da própria coleta, desde 2011. 

Nesse período, a Cooperativa não foi remunerada 
por nenhum desses serviços prestados, sendo a 
contrapartida do Poder Público apenas o fornecimento 
precário e irregular de alguns insumos necessários à 
realização do serviço prestado. Além disso, dadas as 
condições inadequadas do espaço cedido pela Prefeitura, 
os cooperados durante todo esse período estiveram 
submetidos a condições degradantes de trabalho. E, 
sem a remuneração do serviço pela Prefeitura, a única 

fonte de renda da Cooperativa Mãos Dadas era aquela 
proveniente da comercialização do resíduo triado, que 
frequentemente não garantia um valor sequer próximo 
a um salário mínimo.

O descaso da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
com a Cooperativa Mãos Dadas, além de representar uma 
violação de direito dos cooperados, ainda compromete 
os princípios norteadores do cooperativismo, 
especialmente no que diz respeito à não precarização 

do trabalho, bem como à autonomia e independência 
das cooperativas de trabalho, ao impossibilitar seu 
fortalecimento econômico, social e político.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 
n.º 12305/10, consolidou uma trajetória de mudanças 
legislativas que buscaram, a partir do final dos anos 1990, 
reconhecer juridicamente o valor do produto e do trabalho 
dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Para 
isso, ela garantiu a integração dos catadores nas ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, por meio de três tipos de mecanismos 
jurídicos: de inclusão social, de emancipação econômica 
e de garantia da representatividade da categoria nos 
espaços de participação e controle social previstos na lei.

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos é considerada uma das inovações trazidas 
pela PNRS. Esse instituto, ao mesmo tempo em que 
delimita juridicamente as responsabilidades e atribuições 
de cada um dos agentes na gestão e gerenciamento 
de resíduos, prevê a integração e o protagonismo dos 
catadores, especialmente nas formas organizadas em 
cooperativas e associações.

Assim, de 2009 a 2013, a Mãos Dadas buscou o 
reconhecimento pela Prefeitura da necessidade da 
contratação, observando a Lei Federal nº 12.305 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos), a Lei Municipal nº 2.538 
(Política Municipal de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana), 
a Lei n.º 12.690 (Lei do Cooperativismo) e a Lei n.º 8666 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos). No entanto, 

após o fracasso nas negociações diretas com a Prefeitura, 
mediadas pelo Ministério Público Estadual, somente no 
dia 05 de março de 2013, data em que a presidente da 
Cooperativa fez uso da Tribuna da Câmara Municipal para 
relatar tal situação, a Prefeitura enviou aos vereadores a 
primeira proposta do contrato.

Após essa proposta inicial, diversas versões de 
contrato foram discutidas entre a Cooperativa, por meio 
do Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão 
Preto (NAJURP), e a Prefeitura Municipal. Ao longo dessa 
discussão, a Cooperativa teve que abrir mão de algumas 
exigências, sendo as principais a remuneração pela 
coleta seletiva que realiza, bem como a possibilidade de 
comercialização do material triado resultante da coleta do 
município. A discricionariedade da Prefeitura em decidir o 
destino dos materiais triados pela Cooperativa gerou novo 
impasse, pois, historicamente, é garantido àqueles que 
trabalham com coleta e triagem de material reciclável o 
direito de vender o resultado de seu trabalho.

Assim, buscando a supressão dessa cláusula e a 
contratação imediata, foi organizado pelo NAJURP e 
parceiros da Cooperativa, no dia 27 de Junho, o “Ato pela 
Contratação da Cooperativa Mãos Dadas”, em frente 
à Prefeitura, com o apoio do Movimento Passe Livre, o 
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), outros 
Movimentos Sociais e da Bateria Estouro (FDRP-USP). O 
ato contribuiu para a visibilidade da temática da Coleta 
Seletiva no Município e possibilitou o debate sobre o direito 
de comercialização dos materiais, sendo fundamental para 
a assinatura do contrato, no dia 1º de Julho. 

Todo o processo de contratação da Cooperativa 
Mãos Dadas, na perspectiva da assessoria jurídica 
popular, demonstrou que as conquistas de certos direitos, 
especialmente as oriundas de grupos socialmente 
marginalizados, enfrentam forte resistência do Poder 
Público, mesmo que tais demandas sejam reconhecidas 
e garantidas na Lei como direitos. Além disso, evidenciou 
como o Sistema de Justiça, por vezes, desconhece a 
legislação referente a direitos sociais e coletivos, ou como 
mantém interpretações conservadoras de tais dispositivos 
legais, o que acaba por dificultar ou mesmo impedir o 
processo de conquista de tais direitos. 

Por fim, o foco agora do trabalho do NAJURP é na 
organização interna e no fortalecimento do trabalho da 
Cooperativa Mãos Dadas, na perspectiva das diretrizes 
e princípios do cooperativismo e da economia solidária. 
Além disso, ainda é necessário lutar pelo reconhecimento 
e remuneração da Coleta Seletiva realizada pela 
Cooperativa Mãos Dadas. Mas ao menos, por hora, 
podemos comemorar a conquista que a assinatura do 
contrato representou, garantindo a remuneração pela 
triagem, bem como a formalização e regularidade no 
fornecimento dos insumos necessários ao trabalho da 
Cooperativa. 

EFETIVANDO DIREITOS: A RESISTÊNCIA A POR EM PRÁTICA 
AQuilo Que JÁ esTÁ gArAnTido

Texto elaborado pelo Núcleo de Assessoria 
Jurídica Popular de Ribeirão Preto (NAJURP)

Texto elaborado pelo Núcleo de Assessoria Jurídica 
Popular de Ribeirão Preto (NAJURP)

jornal 8 edicao.indd   4 10/30/2013   8:31:35 PM



5

2 de Outubro de 1992, quatro e meia da tarde. Cidade de São Paulo, 
Casa de Detenção (“Carandiru”), então palco de uma contenda entre 

presidiários. Com a chancela do governo estadual, a Polícia Militar invade 
o Pavilhão 9 do presídio e promove um dos episódios mais críticos da 
história brasileira em matéria de gestão pública da violência. Saldo final: 
111 pessoas presas mortas, segundo dados oficiais. Outras informações: 
126 disparos acertaram na cabeça, 31 no pescoço, 17 nas nádegas, 223 
no tronco. Laudos indicaram que alguns encarcerados foram assassinados 
ajoelhados ou deitados. Não houve policiais mortos.  

Seria um erro encarar o massacre do Carandiru apenas como um fato 
isolado, que ficou no passado. Não é. Já alertou Victor Hugo que “(e)ste 
fantasma, o passado, está sujeito a falsificar seu passaporte”. Talvez seja 
possível dizer mais: o passado, por vezes, falsifica seu passaporte para 
ocultar sua ainda-existência no presente. 

Alguns exemplos. Em 23 de Julho de 1993, 8 garotos foram assassinados 
por policiais cariocas naquela que ficou conhecida como “Chacina da 
Candelária”. Em 17 de Abril de 1996, 19 pessoas morreram em Carajás, 
no Pará, após ação militar em conflito com manifestantes de movimento 
sem-terra. A Folha de São Paulo informou que, entre 2005 e 2009, a Polícia 
Militar paulista matou 2.045 pessoas, 6,3%  a mais que todas as polícias 
estadunidenses juntas no mesmo intervalo. Proporcionalmente, estima-
se que nos Estados Unidos 1 pessoa foi morta pela polícia para cada 
165.870 habitantes no período, enquanto que no estado de São Paulo 
este número foi de 1 morto para cada 20.177 habitantes. O componente 
social e racial é marcante: levantamento feito em 2013 pelo periódico 
Diário de São Paulo sugere que por volta de 2 em cada 3 pessoas mortas 
na capital paulista pela polícia são negras ou pardas.

Contemporaneamente a esses índices de letalidade policial, o Brasil 
apresentou elevadas taxas de aprisionamento. Em 1993, a população 
geral do país era de 151.546.289 habitantes, e, em Junho de 2012, esse 
número alcançava 190.732.694 pessoas, em uma variação próxima 
de 26%. Comparativamente, no mesmo lapso temporal, a população 
carcerária brasileira saltou de 126.152 para 549.577, traduzindo-se em 
um aumento de uma ordem de 335%.  Entre 1992 e 2012, o Brasil passou 
de um total de 74 para 288 presos por 100 mil habitantes, um aumento 
proporcional de 289%.

A cultura punitiva e alarmista também se insere no debate público. 
Em júri popular ocorrido em 2013, o Secretário de Segurança Pública à 
época do massacre chamou a operação de “necessária” para evitar que 
a briga tomasse “proporções gigantescas”. No mesmo julgamento, o 
Governador em exercício no ano de 1992 qualificou a ação de sua polícia 
como “legítima e necessária”. Ambos foram testemunhas no processo que 
condenou alguns dos policiais envolvidos. Em tom similar, mas em 2012, 
após ação da PM paulista que matou 9 pessoas, o Governador atualmente 
em exercício defendeu suas forças de segurança afirmando que “quem 
não reagiu, está vivo”. Um ano depois, o Secretário de Segurança Pública 
viria a afirmar em entrevista, de modo orgulhoso, que São Paulo havia 
aprisionado 27 mil pessoas nos primeiros meses de 2013. 

Por trás de discursos como estes parece estar a ideia de que, em 
contextos socialmente “perigosos”, a diminuição de alguns direitos – ou 
dos direitos de alguns? –, ainda que signifique a morte, deve ser encarada 
como “baixa colateral”, inevitável na missão estatal de promover 
segurança. Um resultado imprevisto; ou até considerado, mas reputado 
como válido. Todavia, as pessoas que tomam essas decisões não são as 
mesmas que sofrem as consequências; e, como pontua Zygmunt Bauman, 
existe uma seletiva relação entre desigualdade social e a chance de ser 
uma “baixa colateral”.

A violência institucional crônica e seletiva, o superencarceramento e 
os discursos alarmistas indicam que o Carandiru não se limitou a Outubro 
de 1992: é fruto de um problema estrutural que nunca se confinou aos 
muros da Casa de Detenção. Insere-se em um cenário mais complexo, 
que envolve marginalidade social e o gerenciamento dessa por meio do 
sistema penal e do descarte de vidas. 

De um lado, um Estado que quer compensar sua debilidade 
estrutural oferecendo o enrijecimento de suas práticas punitivas – 
forma de angariar capital político em tempos de múltiplas inseguranças. 
Um Estado que se intitula democrático, mas que não se desapegou de 
suas heranças históricas de militarização e racismo. Na outra face, uma 
sociedade excludente, que condena (com razão) a repressão policial em 
manifestações públicas de rua, mas que ao mesmo tempo ignora – e por 
vezes comemora – a morte por policiais de determinados indivíduos tidos 
como indesejados ou perigosos. 

O Carandiru é cena, não inicial, tampouco isolada, de um longa-
metragem em constante exibição, com telespectadores assíduos que dão 

o suporte para que a barbárie estatal assuma diferentes disfarces e ganhe 
novos episódios diários. Desde que, evidentemente, a vítima continue 
sendo o pobre, o preto, o anônimo – o outro.

De fato, a distância social produz e reproduz violências. Mas também 
algumas estupidezes coletivas.  Ubiratan Guimarães, Coronel que 
comandou a invasão à Casa de Detenção naquele 2 de Outubro, acabou 
eleito Deputado Estadual em São Paulo no ano de 2002, sob o número 
14.111. A legenda utilizada pelo “Coronel Ubiratan” dizia muito, mas há 
na sua eleição um simbolismo que diz ainda mais: sobre o que e quanto 
aprendemos com o Carandiru, e sobre nós enquanto sociedade. Sobre 
como em 1992 estivemos dispostos a descartar a vida dos outros em 
troca de “segurança”. E sobre como atualmente talvez não estejamos tão 
menos dispostos assim. 

No segundo dos filmes do brasileiro Tropa de Elite, o Capitão 
Nascimento, personagem que representa um ex-policial militar carioca, 
interpretado por Wagner Moura, desabafa em determinado momento 
que “o policial não puxa o gatilho sozinho”.  Infelizmente, ele parece ter 
razão: temos pólvora e sangue nas mãos.

soBre cArAndiru e cArAndirus

uM presidenTe nosTÁlgico ou A siMples 
supreMAciA do pensAMenTo conservAdor ?

João Camilo de Oliveira

não deve ser surpresa para ninguém que o líder da Europa do Leste mais 
comentado e polêmico atenda pelo nome de Vladimir Putin e seja 

governante da Federação Russa, país que herdou os valores e a tradição 
encarnados na antiga URSS; Putin vem sendo recebido com hostilidade por 
parte da comunidade internacional em função da desconfiança que inspira ao 
conceber atos reconhecidamente antidemocráticos e por ter reavivado certa 
tensão com os EUA, a qual se encontrava atrofiada desde o colapso do regime 
comunista. Decerto deveríamos nos questionar, primeiro, se ele atende aos 
anseios do povo russo, para depois, partirmos para as críticas ao seu governo.

Enclausurada entre os muros das medidas econômicas privatizantes 
erguidos pelo frenesi neoliberal e pela reestruturação política da década de 
90, a Rússia passou por um período extremamente conturbado, no qual houve 
uma queda brusca da qualidade de vida no país, acompanhada pelas altas 
taxas de marginalização social; foi a era dos famosos oligarcas, que faziam uso 
de seu prestígio e influência para conseguirem sucesso econômico voraz ao 
amealharem estatais que precisavam passar para o poder privado.  Vladimir 
Putin foi eleito nesse cenário conturbado, e rapidamente restabeleceu um 
equilíbrio nas contas públicas, retomou o crescimento e melhorou a qualidade 
de vida do povo; os russos viram, em sua figura, um grande líder, capaz de fazer 
a Rússia voltar às mais altas instâncias de poder geopolítico mundiais. 

Essa reviravolta econômico-social não foi acompanhada, entretanto, 
de uma melhoria dos aspectos da liberdade individual e de imprensa; para 
ilustrar este cenário, recorro à morte de Anna Politkovskaia, jornalista russa 
que morreu envenenada, por motivos não totalmente esclarecidos, mas que 
passou boa parte da carreira expondo os vícios do exército russo, como por 
exemplo, os abusos que esta instituição cometeu durante a segunda guerra 
da Chechênia. Também famoso é o caso do grupo feminista punk ‘’Pussy 
Riot’’, que teve suas integrantes presas por ‘’vandalismo associado à ofensa 
ao sentimento religioso’’, mas que produzia músicas extremamente críticas 
ao putinismo, sendo completamente plausível a ideia de que essas canções 
pudessem ter incitado a censura das autoridades.Cabe, aqui, uma reflexão 
acerca da persona política do presidente da Rússia. Sua figura está envolvida 
pelo ideário conservador que permeia a sociedade que rege; mistura-se, na 
sua imagem, a ideia de um líder que tem a capacidade de trazer as benesses do 
passado (volta às ‘’glórias’’ do poder soviético) e de um homem que se mostra 
capaz de fazer o possível para atender às novas demandas do povo russo frente 
aos desafios mundiais que agora se impõem; é sabido que estamos a tratar, 
aqui, de uma sociedade que não se adaptou totalmente às ‘’exigências’’ pós-
modernas de liberdade tal qual como esta é concebida pelo ethos ocidental. 
É compreensível, entretanto, que isso aconteça, uma vez que muitas gerações 
foram criadas sob a clausura stalinista que regeu aquela parte do mundo, e 
que tolhia praticamente todas as formas de expressão consideradas liberais 
. O conservadorismo e a tradição ainda desempenham um forte papel na 
sociedade eslava (ultrapassando,portanto, as fronteiras nacionais da Rússia), 
em função do que foi dito e também da religião, elemento que marca a cor 
regional.

Parece que as pressões por maior liberdade e democracia na Rússia não 
vão acabar tão cedo. O mais recente estopim que deflagrou uma nova onda de 
desconfiança com o governo foi a lei que proíbe a ‘’propaganda homossexual’’, 
termo extremamente incerto e eivado de relativismos, que direta, ou 
indiretamente, está provocando e justificando socialmente os atos de violência 
contra os homossexuais no território, que tiveram um crescimento com o 
surgimento de grupos anti-gay organizados via internet . Tal lei, sancionada pelo 
presidente, de caráter fortemente conservador, apenas aumentou a crise com 
as minorias no país, que estão cada vez mais acesas para as mudanças. 

O fogo da transformação nunca morre, disso o líder da Rússia deve saber; 
mas será que ele saberá lidar com o que vem por aí? E o que é que vem por aí?

Gustavo Marin
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pArA orgulho desTA nAçÃo
Este texto dispõe sobre o estatuto do nascituro e dá outras providências.

“estatuto do nascituro” é o nome popular de um projeto de lei ordinária 
(PL 478/2007), que está tramitando na Câmara dos Deputados. Muito 

deve ser analisado e exposto sobre esse projeto, mas é preciso destacar um 
adjetivo que resume o teor do estatuto do nascituro: desesperador. 

Em 32 artigos, o estatuto do nascituro concede uma série de direitos ao 
nascituro, muitos de natureza civil, considerando o nascituro como “ser humano 
concebido ainda não nascido”, apesar do Código Civil já tutelar os direitos 
desse desde a concepção (art. 2º). Além disso, ele aborda conteúdo penal, ou 
seja, tem pretensão de tutelar o nascituro completamente, em detrimento de 
uma série de direitos fundamentais, como a liberdade e a autonomia sobre o 
próprio corpo, a de expressão e manifestação, acrescidos do direito à saúde 
e dignidade da pessoa humana. Apesar de esses direitos serem universais, a 
parcela da população que terá seus direitos atacados pelo estatuto é a das 
mulheres. 

De forma elencada, frisaremos os direitos mais evidentes que o estatuto 
do nascituro concede: tipificação de sete novos delitos relacionados ao aborto; 
aumento de penas para os delitos de aborto (art. 124, 125 e 126 do Código 
Penal); inclusão do crime de aborto no rol de crimes hediondos; e pensão 
alimentícia para a criança, no caso de gravidez oriunda de estupro (vinda do 
estuprador, caso ele seja identificado, ou do Estado). Dentre esses sete novos 
tipos penais temos: a experimentação com embriões (congelar, manipular 
ou utilizar); “Fazer publicamente apologia ao aborto ou de quem o praticou, 
ou incitar publicamente a sua prática”; e “Causar culposamente a morte do 
nascituro”.  

É importante realçar em letras garrafais que: não há a previsão de revogação 
das descriminantes do art. 128 do Código Penal (aborto necessário e no caso 
de gravidez oriunda de estupro) no estatuto do nascituro. No entanto, ele as 
põe em questão, abrindo uma porta legislativa para essa revogação. Em seu 
art. 12 temos: “É vedado ao Estado ou a particulares causar dano ao nascituro 
em razão de ato cometido por qualquer de seus genitores”. Claramente, ele 
prioriza os direitos do feto sobre os da mulher com “absoluta prioridade” (Art. 
4º), e pode levar também a proibição de qualquer tratamento médico que a 
mulher precise, a exemplo: quimioterapia ou interrupção terapêutica do parto 
(aborto de fetos anencefálicos). 

O CFM (Conselho Federal de Medicina) já expediu parecer apoiando o 
aborto realizado até a 12ª semana da gestação. Além disso, as correntes 
internacionais e nacionais modernas clamam por esse direito da mulher, que 
deve prevalecer, sim, sobre os direitos do nascituro. A escolha do aborto é 
personalíssima e a única pessoa que pode fazê-la é a gestante, não cabendo ao 
Estado nem à Igreja. É importante acrescentar que o aborto não é uma conduta 
a ser incentivada, mas também não deve ser tutelada pelo direito penal, 
criminalizando mulheres por fazerem uma escolha de direito. Mais correta 
seria a efetivação de medidas para conscientizar as mulheres de seus diretos, 
para informar sobre saúde, sexualidade e planejamento familiar, além de dar 
acesso absoluto a métodos anticoncepcionais. 

É oportuno citar parte de um voto* do Desembargador José Henrique 
Rodrigues Torres: “A criminalização do abortamento é incompatível com o 
sistema de proteção dos Direitos Humanos das Mulheres, o qual foi incorporado 
ao sistema constitucional brasileiro, constitui um instrumento ideológico de 
controle da sexualidade feminina, representa um mero instrumental simbólico 
da ideologia patriarcal, não tendo sido eficaz nem útil para a vida intrauterina, 
está sendo mantida com um enorme custo social, impede a implantação e 
efetivação de medidas realmente eficazes para o enfrentamento do problema, 
acarreta às mulheres terríveis sequelas e morte e contrária, de modo flagrante, 
os princípios jurídicos e democráticos da idoneidade, da subsidiariedade e da 
racionalidade, bem como as exigências jurídico-penais de não se criminalizar 
uma conduta de modo simbólico, nem para impor uma determinada concepção 
moral, nem para punir condutas frequentemente aceitas ou praticadas por 
parcela significativa da população. Portanto é inconstitucional a criminalização 
do autoaborto, tipificado no artigo 124 do Código Penal”.

Assim, voltamos ao estatuto do nascituro que aumenta a pena do crime de 
aborto. Isso seria tutelar ainda mais uma conduta que não deveria ser tutelada 
pelo direito penal. Cada vez mais, a descriminalização do aborto é entendida 
como solução para problema de saúde pública. Tendo em vista o Estado laico, 
carecem argumentos para tal aumento de pena, que dirá, então, da inclusão 
do aborto no rol dos crimes hediondos. Se isso ocorrer, não haverá fiança, 
nem anistia ou perdão judicial, para quem realiza o aborto. Além de ele ser 
equiparado, de forma cruel e irônica, ao genocídio, ao latrocínio, ao estupro de 
vulnerável, entre outros. 

Mais um abuso nesse projeto é o de criminalizar qualquer pesquisa científica 
com embriões, em quaisquer circunstâncias; ela é feita em inúmeros países, é 
passível de regras morais de conduta e fundamental para o melhoramento da 
condição humana. O crime de “aborto culposo” é igualmente preocupante e 

retrógrado, além disso, é um tipo penal muito poroso. Com ele, toda a mulher 
que sofre um aborto espontâneo seria passível de investigação criminal - uma 
verdadeira quebra do princípio da dignidade da pessoa humana. Outra violação 
desse princípio é o tipo penal de fazer publicamente apologia ao aborto ou 
de quem o praticou ou incitar publicamente a sua prática. Tal tipo muito bem 
poderia criminalizar as autoras do presente texto ou qualquer manifestação de 
apoio à descriminalização do aborto. Tal assertiva atenta contra o direito de 
liberdade de expressão e manifestação.  

Um detalhe do projeto é a tentativa de incentivar a mulher que engravida 
no evento de estupro a manter a gravidez, como se fosse algo desejável a 
todos os custos. Nessa tentativa, o estatuto concede à gestante tratamento 
psicológico, entre outros direitos. Tal tratamento é excelente e foi positivado 
recentemente com a última lei que dá apoio a vitimas de estupro, mas não deve 
ser dado apenas no caso da mulher manter a gestação, e nem ser usado como 
mecanismo de incentivo. Novamente, a decisão da interrupção da gestação 
deve caber unicamente à mulher. 

Nessa concessão distorcida de direitos, o projeto prevê também ao 
nascituro direito à pensão alimentícia do estuprador, caso ele seja identificado. 
Isso parece absurdo, não porque se está efetivando os direitos da criança, 
mas porque se está reconhecendo um vínculo permanente entre a criança e 
o estuprador – o que já é indesejável por si só - dando-lhe responsabilidades 
como genitor. Porém, será que isso não lhe trará direitos no futuro? O projeto 
traz os interesses do nascituro com tanta prioridade que talvez o estuprador, 
ou seus pais, tendo mais condições de criar a criança, tornem-se viáveis para 
guardiões ou titulares de qualquer direito de participação em sua vida. Além 
disso, principalmente, essa pensão alimentícia pode significar uma espécie de 
contrapartida do estuprador, e do próprio Estado, valendo como uma remissão 
indireta ou tornando o estupro um negócio.  

Esse projeto de lei é um dos grandes exemplos do conservadorismo 
brasileiro que não efetiva o Estado laico e não acompanha as mudanças sociais, 
nem reconhece, de fato, os direitos de metade de sua população. O título do 
texto foi tirado do final da justificação do estatuto do nascituro. Ele é oportuno 
para ilustrar o desespero ao pensar que para o orgulho da nação, o Projeto de 
Lei 478/2007 deve ser aprovado. Bem-vindxs à República das Bananas! 

*Recurso em sentido estrito/TJSP, 993. 07.004015-7, rel. Des. Luís Gustavo 
da Silva Pires, 14/12/2009

Coletivo Feminista Capitu
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parece muito simples juntar um pequeno número de pessoas de boa vontade, rotular de grupo de 
teatro e apresentar uma peça clássica. O engraçado é que é simples assim; não que seja tarefa fácil, 

mas a fome de teatro surge, simplesmente, como fl ores no asfalto. A simplicidade nos une e alimenta, 
e, dessa forma, afi rmamos sem pudor que somos um grupo amador com tudo o que lhe é próprio: amor 
e crueza. Surgimos daqui, da FDRP, que acaba de nascer; com ela, brotamos, e nos aperfeiçoamos com 
a peça que foi apresentada no dia 20 de agosto como parte do evento “Seminários de Direito & Arte”. 
 A “Exceção e a Regra” tem foco em três personagens que fazem uma viagem pelo deserto: um 
comerciante, um guia e um carregador. As relações entre esses personagens é que constroem as tensões 
da peça.  É um roteiro simples, e ao mesmo tempo, extremamente complexo. Pertence a um novo gênero 
de teatro, criado pelo próprio Brecht, que não é nem comédia, nem drama, é um teatro didáti co chamado 
teatro épico. Seu objeti vo é diverti r, trazer algo diverso; não rir, nem emocionar, mas sim, ensinar. Tudo 
tem signifi cado na “Exceção e a Regra”,  nada é desperdício. Estudamos bem a peça e seu autor, fi zemos 
o fi gurino e ensaiamos dias a fi o, tudo para apresentar essa  peça incrível.      
 Sejamos sinceros, a vida acadêmica nos move e atrasa. No entanto, não há dúvidas que o trabalho 
duro é muito recompensado pelo fazer teatro e diverti r o público, pois, somam-se a compensar qualquer 
tropeço. O teatro para nós pode não ser profi ssão ou prioridade acadêmica, mas é uma paixão coleti va 
que levaremos em frente, nem que se esgotem os neurônios ou as horas do relógio, pois somos os 
Famintos, e queremos um lugar ao palco. 

A fusão de ação, drama e romance é surpreendente. 
Esta película argenti na de 2010 faz jus à 

consagração do cinema argenti no ao mundo nas 
ulti mas décadas. O fi lme conta a historia de um 
ex-perito contábil que, após 25 anos, em sua 
aposentadoria, decide escrever um livro sob re um 
caso de estupro seguido de morte em que acabou se 
envolvendo profundamente, principalmente tentando 
ajudar o marido a achar o verdadeiro culpado da 
atrocidade feita com sua esposa. Não só o crime é 
explorado, mas isso também traz à tona também todo 
o amor platônico com sua ex-chefe.
 O drama argenti no adentra em dois principais 

O SEgREDO DOS SEuS OlhOS (2010) - 
DIREÇÃO: JuAN JOSé CAMPANEllA

Vitor Pavan

eXcepcionAlMenTe 
regrAdos

Gabriela Leal
Sobre o grupo de teatro da FDRP, O Canto dos 
Famintos, e sua nova peça, a adaptação de “A 

Exceção e a Regra”, de Bertolt Brecht.

temas: o poder da decisão e a vingança.
 O poder da decisão se acentua no fi lme quando o 
protagonista passa a lembrar de suas escolhas passadas 
e o que elas acarretaram no presente. Não há como 
não se lembrar do conceito (não acabado) do “eterno 
retorno” de Nietzsche, em que o fi lósofo faz menção 
a como seria imaginar a sua vida sendo repassada 
eternamente, cada senti mento ou emoção seriam 
totalmente iguais, todos dependentes de suas decisões 
“(...)Esta vida, assim como tu vives agora e como a 
viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras 
vezes: e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada 
prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de 
indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há 
de te retornar, e tudo na mesma ordem e sequência(...) 
(reti rado de A Gaia Ciência).”
 Pelo poder de decisão, o homem é condenado a 
se responsabilizar por suas escolhas. É é níti do remeter 
ao existencialismo, principalmente focando em Sartre, 
quando o protagonista se vê pensando como seria se 
ti vesse agido de outra forma. Como diz o autor francês 
“O homem se torna angústi a, quando se reconhece 
livre”, a própria eti mologia traz que, do lati m, 
“angusti a” traz a ideia de sufocamento, um aperto. É o 
que senti mos em nosso próprio fí sico quando estamos 
diante de uma escolha complexa. Nietzsche notou que 
o homem pode ser defi nido por sua capacidade de 
prometer, sendo essa uma das condições da existência 
humana e a promessa também se remete a essa 
angústi a de descumprir a prometi da decisão.
 O foco da vingança no longa se dá no amor, quando 
vemos o modo que o marido irá lidar com a perda de 
sua esposa. Faz  pensar até que ponto o amor pode 
ultrapassar a barreiras do que a sociedade diz que é 
justi ça, até que ponto o amor nos torna mais humano. 
Será que o considerado amor contemporâneo estaria 
mais pautado em um egoísmo do que em um amor 
devoto? O psicanalista e, além disso, fi lósofo alemão 
Erich Fromm traz em sua obra “Análise do homem” o 
amor verdadeiro a outrem como forte ligação emocional 
para não se senti r na solidão, porém sempre mantendo 
uma distância de individualidade do seu amor-
próprio ao seu amor ao próximo. No livro, também é 
criti cado a diferença do amor-próprio visto por alguns, 
principalmente pelo cristi anismo, como narcísico. Ele 
diferencia, dando ao narcisista um caráter infanti l, 
só se aproximando do próximo para atender suas 
necessidades e fazer o outro ser dominado por elas. Já 
se o individuo tem um amor-próprio, ele consegue ter 
uma relação de liberdade com outros indivíduos.
 Também é de se ressaltar a grande atuação do 
autor argenti no Ricardo Darín, com grandes sequências 
em Abutres(2012), Elefante branco( 2012) e o recém 
lançado Tese sobre um homicídio (2013).
 Para concluir, uma das passagens da nostalgia e 
do remorso do protagonista: “Ele chorando, como se 
fosse uma perda! E ela correndo pela plataforma, como 
se esti vesse perdendo o amor de sua vida...tocando-
se as mãos através do vidro, como se fossem uma 
única pessoa! Ela chorando, como se soubesse que 
lhe esperava um desti no medíocre, sem amor...quase 
caindo sobre os trilhos, como se quisesse gritar-lhe 
um amor que nunca ti nha confessado!... Sim... mas foi 
assim, ou não foi assim?”
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Era um dia como outro qualquer.  Porém, duas 
diferenças podiam ser notadas. A primeira era 

a de que neste dia, ensolarado à chama das 12 
horas, nascia mais uma criança. O tom preto que 
carregava na pele, os olhos castanhos e o nariz 
achatado que nas entranhas de sua largura continha 
o ar de todo o mundo sofrido, ferido, dilacerado, 
abortado denunciava repetida e constantemente 
que o nascimento a mim se referia.  Numa casa 
adjacente às mais belas vivendas da cidade, crescia 
esse menino que em mim reconhecia a si próprio. 
Eu era o que ele era. Éramos um em dois ou vários 
num só. A segunda era que não respirava o mesmo 
ar com o da vizinhança, não cheirava o mesmo odor, 
nem sentia a mesma dor, pois, a cama dessa criança 
trazia o sono conturbado das brincadeiras criminosas 
de um colchão que se cobria da segura insegurança 
de favela. Esta era vizinha de uma cidade policiada, 
vigiada e monitorada. Mas não beneficiava da mesma 
vista e segurança, aliás, ela era o “ponto” para o qual 
a “vista” de olhar armado intentava perscrutar e, ali, 
algemar qualquer insegurança que ousasse passar 
para o outro lado da cidade ainda que o fizesse 
somente com os pés de olhos distraídos.

- Trazes um rosto que carrega todo o desânimo 
do universo, por acaso tomaste o café da manhã? – 
perguntou-me meu amigo e colega Barbosa.

- Café da manhã, o que é isso?! – perguntei com 
a boca carregada de vergonha, admiração e fome.

Pasmem porque não sabia o que era “café da 
manhã”. Enfim era mais uma coisa que pertencia 
ao outro lado da cidade. Como desta daquele era 
apenas vizinho.

Meu amigo trazia um corpo ardente, motivado e 
sorridente. Chamava-o pelo nome que passou a ser 
um com ele, por ele trazer a barriga e a barba de um 
pequeno burguês (grande se preferirdes). Diferente 
de mim, era perspicaz, assinava e assimilava rápido 
o conteúdo passado pelos professores, pois já lera 
tantos livros – conforme eu próprio testemunhava 
–, que os debates quase “inexistentes” da sala de 
aula não eram problema para ele. Enfrentava e 
confrontava os docentes com segurança. Os filmes 
e exemplos que eram referenciados já tinham 
sido vistos por ele. Tudo para o meu amigo ficava 
facilmente pronto, porque ele já estava pronto desde 
sua infância. Dizem por aí que “amigos dividem os 
valores e as tolices”, mas eu não podia ser amigo da 

habilidade de aprender de meu amigo. Este a trazia 
desde a infância. Desta, eu trazia inocência apenas. 
Permitem-me que me sirva menos do eufemismo 
para melhor desenhar a realidade em sua nudez: 
estimulei-me nos cinemas da ignorância de minha 
infância, sob o palco dos écrans dos “filmes reais 
das favelas”, onde tudo é real: o peso vazio que as 
nossas panelas carregam, a claridade escura das 
nossas salas, a sequidão que jorra das tolhidas águas 
turvas e insanas torneiras bem como a ignorância 
que trazemos inscrita nos nossos próprios corpos por 
nos faltarem o pão, a saúde e o saber diários. 

- Parado aí... parado aí!!!
Neste dia, era uma dupla de policiais com as 

vozes armadas até aos dentes. Eram do outro lado da 
cidade. Não lembro se eles é que tinham vindo para 
cá ou se eu é que tinha saltado a cerca. Balbuciante, 
respondi com a voz embargada e desarmada:  

- Sou apenas estu...dan...
- Cala a boca vagabundo – dispararam as duas 

vozes deixando-me sem defesa –,    ajoelhe-se e 
coloque as mãos sobre a cabeça!!!

Neste momento, já me encontrava na posição 
ordenada e tremia desde a voz até ao corpo que 
obedecia não unicamente às fardas dos policiais, mas 
também ao medo com que elas impunham-se-me à 
ipseidade de meu ser. O palpite de medo com que se 
vestia meu corpo não era falho, pois, este recebeu 
fortes hematomas, não mais das vozes armadas mas 
das mãos armadas até aos dedos.

Por um mero milagre divino sobrevivi e fui levado 
ao hospital. Mas a medicina que encontrei era dourada, 
trazia um olhar azul e cintilava verdades como:

- São sempre os mesmos que cometem crimes e 
são acometidos por eles.

- Sou apenas um... 
Não fui a tempo de explicar que era apenas 

um peregrino nas “avenidas do saber” e não nas 
“montanhas-russas do crime”. Porém, senti que me 
roubaram a voz que poderia testemunhar meu ser. 
Agora permitam que o não-ser ouse falar em seu 
silêncio. Permitam divulgar a minha voz enquanto 
silencio... silencio para melhor dizer... silencio para 
apenas escutar as vozes dos que nada dizem, porém 
me comovem na ousadia de se calarem, na ousadia 
de sangria presente nos dentes de alegria alva... 
alegria por terem sabido que eu morria com olhos 
abertos e  minhas mãos cheias de desejo de viver... 

desejo que me aniquila o ardente sol da medicina 
que com ele se esvai. Medicina que me cura por mera 
sina. Acredito que a tua doença é pior que a minha, 
pois selecionas apenas alguns de nós. Desonraste a 
tarefa que a ti própria um dia impuseste. Irias presa 
ou até internada pelos teus próprios manicômios 
se Hipócrates te visse a partir do túmulo da Grécia 
Antiga. 

Mas, depois de morto, fui eu quem morreu 
julgado por calúnia e difamação. Difamei o sistema 
médico por não me haver curado. Fui advogado de 
mim mesmo, pois, ninguém ousou se ousar para 
me defender, talvez não tivesse defesa, mas o meu 
direito a ela reivindiquei no alto silêncio de meus 
dizeres. Concederam-me ainda que depois de morto, 
calado e embargado. Enfrentei o julgamento numa 
cidade que com certeza nos havemos de encontrar, 
seja nos braços calorosos da vossa medicina ou nos 
braços dos umbrais friolentos a ela adjacentes. Fico 
a vossa espera, cá nesta cidade, na necrópole, já 
que a liberdade, a justiça e a igualdade não faz parte 
da cidade que julgais eternamente vossa. Ei-las cá 
onde nos trataremos sem as formalidades das cores 
nem os olhares coloridos ao tom azul da exclusão 
nem ao pente fino que só reconhece a humanidade 
nos dourados (loirados) e esverdeados olhos nem 
os passos abutres que com os vossos senhorismos 
e falsos doutorismos com os quais embargais a 
liberdade de ser livre, a justiça da justiça e a igualdade 
da igualdade. Na igualdade, nascemos. Na igualdade, 
sucumbimos. Mas nós é cara a igualdade de viver. 

Diante à condenação que me coube, restou-
me apenas uma defesa, inscrita como oração na 
cidade dos mortos para alertar àqueles que ensinam 
e aprendem Direito na cidade dos que se dizem 
“vivos”: “Encontrar-nos-emos para além dos códigos 
a que cegamente adorais. Seja diante da sociedade 
sofrida, seja diante do tédio que as vossas mentes 
carregarão causado pelos “latinismos” que mais 
ainda vos afastam da sociedade para qual dizem 
estudar, seja na escalada universitária dos cinco anos 
do edifício de insensibilidade, nada mais! Esta que 
mais vos traz cá para o lado “morto” para o qual a 
vossa ciência me trouxe e vos afasta para além de 
lá das “humanidades” que intentastes ser quando 
entrastes para estudá-la. Enquanto estudardes os 
códigos não vos deixeis codificar pela sua dureza, 
indiferença e insensibilidade”!

MéRITO DESIguAl: CRôNICA DO OlhAR Fernando dos Anjos Kapoco

o AMor... o Que É? QueM ele É?
Wolfgang Theophilus

Alguns dizem que o amor é “um pássaro rebelde que ninguém pode aprisionar”. Mas, 
se o aprisionássemos, creio eu que ele perderia sua essência de sentimento, pois 

deixaria de ser livre e viveria eternamente entristecido. Ora, somos demasiadamente 
possessivos em certas ocasiões, o amor seria sufocado se o prendêssemos.

Dizem também que “é fogo que arde sem se ver”. Mas não o vemos por que ele 
não se deixa ver ou por que não o queremos ver? Ora, às vezes ele está bem à nossa 
frente, mas nosso orgulho e nossa soberba não nos deixam vê-lo porque não sabemos 
reconhecê-lo nas coisas e pessoas simples da vida.

Dizem ainda que ele não deve ser “imortal, posto que é chama”, mas será que ele 
não é capaz de vencer a própria morte e se imortalizar no legado que duas pessoas 
que se amam deixam aos seus descendentes? Ora, o amor pode vencer a morte, se ele 
for vivido intensamente e compartilhado, em suas mais variadas formas, com outras 
pessoas; mas se ele ficar aprisionado em apenas uma pessoa transformar-se-á em uma 
chama avassaladora que irá consumi-la inteiramente.

Afinal, o que será que entendemos por amor?
Ele não é apenas aquele que conhecemos por Eros- força ardente que 

compartilhamos com uma pessoa em determinado tempo de nossas vidas. É também 
Philia ou “amor-caridade”- aquele sentimento suave e afável que dedicamos às pessoas 
que sempre queremos por perto, cuja companhia nos alegra. Ou ainda Aghape- força 
incondicional, quase inexplicável, que faz com que uma pessoa faça realmente tudo 
pelo bem de outra (ou outras); mas nós, seres humanos, não somos capazes de 
alcançá-lo...

Muitos dizem que o ser humano perdeu sua capacidade de amar, mas eu discordo 
incondicionalmente dessa “máxima da frieza”, pois a humanidade não existiria se não 
fosse ele... Muitas pessoas esqueceram-se dele, ou ainda não o descobriram, mas não o 
perderam ao contrário desses que defendem essa gélida tese. Por mais quixotesco que 
pareça, ainda acredito que só o amor, entendido em suas diversas “faces” pode fazer 
com que construamos um mundo melhor e, se vivemos num mundo tomado pelo ódio, 
ambição e cobiça, é porque muitos se deixam convencer que o amor está morto.

Amemos sem medo. Não tenhamos medo de demonstrar o quanto amamos 
alguém. Não tenhamos medo de dizer aos nossos pais, namorados, cônjuges, amigos, 
e todos aqueles que amamos de verdade. E, sobre tudo, não tenhamos medo de 
amarmo-nos a nós mesmos.

MAnifesTo à ignorânciA
Gustavo Bueno

Talvez seja ela o mais puro e antigo mal humano, resumida em nossa recusa 
ao conhecimento, nossa resistência às mudanças, nosso conservadorismo 

em relação à realidade e ao que nos cerca, resistente ao tempo e difícil de 
dominar. Por vezes mais fortes do que a lógica, as ideias errôneas podem 
difundir o falso conhecimento. Aquele que amparado na ignorância coletiva 
consegue se perpetuar, causando os piores males humanos, desde longas e 
sangrentas guerras, até a pobreza que consome grande parte de nossa espécie, 
passando pelas privações de liberdade. 

Um claro exemplo disso são as teorias de pureza racial que espalham o 
preconceito e já causaram extermínios de determinados indivíduos considerados 
inferiores. Também entra nesse rol de ideias, o falso preceito de que vivemos 
em uma sociedade livre e justa. Por mais que nossas mentes queiram acreditar 
nisso, em uma ânsia desesperada para acalmarmos nossa consciência, estamos 
sempre a um passo de nos rendermos aos nossos instintos selvagens. Cultivamos 
nossa ignorância como um jardineiro cultiva sua melhor roseira, tratando-a com 
especial agrado e, por vezes, admirando sua beleza. 

Conquistamos o direito de sermos ignorantes, de expressarmos nossa 
opinião a todo custo, de mostrarmos aos outros que somos parte integrante da 
sociedade humana. Ironicamente, a ampla liberdade nos priva dela mesma. Leva-
nos a atitudes impulsivas, impensadas, por vezes, com graves consequências 
ignoradas. Deixa-nos reféns do falso conhecimento, amplamente difundido pela 
livre opinião que não tem base científica e que pode oprimir um conhecimento 
verdadeiro. Torna-nos divulgadores do que é medíocre e, por vezes, inútil. 

Claro que, partindo de outro ponto de vista, a ignorância humana talvez seja 
também nossa maior dádiva. Em um mundo dominado pela opressão e pela 
desigualdade entre nós, o melhor mesmo é acreditar em uma falsa realidade.
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lITERATuRA: ClubE DA luTA (1996) – ChuCk PAlAhNIuk

AuTonoMiA É uM negócio coMplicAdo

Vitor Pavan

Bruna Santiago Franchini

Quem já não assistiu ou pelo menos ouviu falar do 
Clube da luta? Filme cultuado de 1999 dirigido por 

David Fincher. Porém, antes do diretor trazer as ideias 
geniais à telona, Chuck Palahniuk (1961) já havia três anos 
antes escrito a obra surpreendente com um modo de 
escrita inovadora, que resultou no longa (outro livro seu 
também já virou filme: Choke).

Chuck tem um modo de escrita particular, ele repete a 
mesma palavra em frases curtas e em sequência. É como se 
a palavra se tornasse um eco em sua cabeça e transmitisse 
sinergicamente o que ela contém. Em particular no clube 
da luta, a leitura é muito rápida, não digo rápida no sentido 
de ser fácil e sem muito raciocínio, mas sim com objetivo 
de dizer que a leitura ganha uma velocidade devido ao 
modo que os acontecimentos são contados - diálogos 
sem rodeios e aquele poder que alguns livros têm de não 
poderem ser fechados até o seu término. 

Aliás, a leitura mesmo tendo esse ritmo alucinante, não 
se pode deixar “escapar” o que foi dito, por exemplo, no 
começo do capítulo, dado que esse conta o que irá acontecer 
antes do ocorrido, já que Chuck brinca bastante com o lado 
cronológico da história. Do ritmo eufórico do livro pode-se 
retirar uma metáfora de como funciona a sociedade atual: o 
sistema do capital traz imobilização no individuo (como é a 
vida do personagem, tudo repetitivo: viagens, alimentação, 
emprego), mesmo a metrópole parecendo ser agitada com 
suas luzes e barulhos, ela se mostra morta quando analisado 
os seus habitantes mais de perto. 

Assim como no filme, ele também começa contando 
a história do narrador do fim para o começo, ou seja, as 
últimas passagens do livro já estão no começo do livro, 
com um toque de suspense, pois a maioria das histórias 
já trazem um certo ambiente para você ir se acostumando 
e entrando no clima. Já Chuck te empurra para a mente 
psicótica do narrador e não te deixa mais sair até o fim.

O autor também faz muito uso da ironia seja para fazer 
suas ferrenhas críticas sociais, como também para, em 
alguns trechos, tirar alguns sorrisos do leitor. Por exemplo, 
na produção de sabão, que é um dos empregos do 
protagonista e depois vem a se tornar a arma de destruição 
sobre os símbolos capitalistas, é feito a partir da gordura 
lipoaspirada que eles furtam em clinicas estéticas (símbolo 

da força da midiática sobre uma estética imposta), o que 
é uma grande ironia: “O sabão é utilizado pelas mesmas 
pessoas que descartam sua banha nas clinicas”.

As teorias sobre o que o livro tenta transmitir 
são várias, mas a crítica mais exacerbada é contra 
individualismo que o sistema capitalista traz ao sujeito, 
que tenta se dopar de todas as maneiras possíveis. Uma 
das principais é pelo consumo, para tentar preencher seu 
narcisismo: “Então cai prisioneiro de seu adorável ninho, 
e as coisas que antes lhe pertenciam passam a possuir 
você.”; “Somos consumidores. Não nos importamos com 
fome, violência, pobreza. Mas, sim, com marcas de cueca”. 
Temas da psicanálise também podem ser enxergados 
com certa superestimação nesse assunto. Pode-se, então, 
visualizar a idealização do ego fazendo com que o narrador 
crie o próprio ideal em sua mente. Assim ele sofre de uma 
psicose gravíssima em que reproduz em Tyler Durden a 
sua segunda personalidade, que age e ganha força sobre o 
seu ego em seus momentos de insônia e delírio.

Além do mais, algumas pessoas que assistem ao 
filme pela primeira vez sem nenhum “preparo”, acabam 
enxergando apenas a violência e não conseguem se 
perguntar o propósito dos personagens quererem ser 
agredidos: “Clube da luta não tem nada que ver com 
ganhar ou perder lutas. Clube da luta não tem nada que 
ver com palavras.” Há duas teorias para a escolha do uso 
da violência pelo protagonista. A primeira, mais óbvia, 
vem da psicanálise que acredita que, o individuo para se 
livrar de seus traumas, canaliza para a dor física. Freud, 
em sua obra “Além do principio do prazer”, traz que ex-
combatentes de guerra que sofreram algum ferimento 
grave marcante, sofrem menos que quem não teve 
alguma lesão. A outra teoria mais complexa e que acredito 
ser aquela pensada por Chuck, é a do individuo usar um 
modo de vida  contrário ao que é dito normalmente pelas 
convenções sociais como forma de libertação, ou seja, ser 
esmurrado e chutado para se livrar da civilização que o 
sufoca. Portanto, o único modo de escapar de um sistema 
que está em todos os cantos, é tentar ir contra ele usando 
o lado primitivo humano, como a luta corporal. Além 
disso, há a banalização com que é vista a sexualidade no 
filme, com a exploração de imagens fálicas. Freud traz, 

em “Mal estar na civilização”, que a sociedade impõe 
leis costumeiras que influem de forma demasiada no 
super-ego do individuo, impedindo seu inconsciente  de 
se manifestar (a sexualidade principalmente), trazendo a 
infelicidade conjuntamente com as neuroses.

Pode-se também notar o que Freud chama de 
identificação em seu texto “Psicologia das massas e 
análise do eu”. O clube da luta se torna um sucesso para os 
outros personagens por se identificarem com a figura de 
Tyler Durden, por ele ser um ideal a ser seguido, um líder. 
“Somos os filhos do meio da história e fomos ensinados 
pela televisão a acreditar que um dia seremos milionários, 
astros de cinema e do rock, mas é mentira. Só que acabamos 
de saber disso.” Todavia, a identificação da massa com o 
seu líder traz um decréscimo em sua racionalidade, uma 
recaída no seu estado anímico. Os “macacos espaciais”, 
como passam a ser chamados, se consideravam alienados 
(termo utilizado diferentemente de sua origem marxista), 
com isso se inseriram nesses grupos e, posteriormente, 
com os planos de Tyler e com o objetivo de se libertarem, 
contudo, acabaram por se tornarem mais incertos de seus 
objetivos de vida, fato que acarretou uma alienação maior 
ainda. O próprio nome por qual são chamados mostra 
essa perda da individualidade: eles perdem os seus nomes 
e todos raspam a cabelo, praticam as mesmas atividades, 
usam as mesmas vestimentas e fazem sabão (ou artefatos 
perigosos) como uma massa única. Percebe-se que, por 
fim, não sabem mais o porquê o fazem.

A maioria dos indivíduos no filme sofre de uma crise 
de identidade, um dos males atuais. O narrador frequenta 
os grupos de autoajuda em busca de uma identidade, 
nem que ela seja falsa (doenças que nunca teve e uso de 
nomes falsos), para conseguir uma potência de ação que 
advém da identidade do individuo. Ligando novamente 
à psicanálise: a despersonalização e a desrealização 
trazem o que Winnicott  chama de falso self. O individuo 
traz sintomas complexos: não se sente vivo, não se sente 
realizado. São sintomas de psicopatologia, geralmente 
causado por falta de proteção dos pais na fase da infância, 
sem um ambiente confortável para se crescer (o que 
remete a pensar na relação do personagem principal com 
seus pais, que é feita de pequenas passagens no livro). 

Às vezes eu reflito sobre quais de minhas ações são 
realizadas em plena liberdade.

Antes de mais nada, já mudei minha noção de liberdade 
milhares de vezes. A primeira ideia que tive era que liberdade 
é quando você tem a possibilidade de fazer escolhas - mas é 
fácil pensar em situações nas quais você tem escolhas, mas 
não tem plena liberdade. Por exemplo, quando você vai a 
uma sorveteria e só encontra dois sabores de sorvete. Você 
escolhe entre os dois, mas, como só há dois sabores, você 
não foi totalmente livre em sua escolha - sua escolha foi 
ditada pela contingência, por uma coisa pré-estabelecida; 
sua ação não foi totalmente autônoma. Logo, nunca uma 
escolha entre várias opções é totalmente livre.

Alguém poderia dizer que é melhor ter opção do que 
não ter - e que, mesmo a escolha sendo restrita, ainda 
assim se tem a liberdade de fazê-la. Sim, pior ainda seria 
se fôssemos escravos da contingência - e muitos o são. 
Acredito que os indivíduos que constituem as classes mais 
baixas da sociedade, assim como grupos estigmatizados 
(negros, homossexuais, e, infelizmente, mulheres), muito 
dificilmente agirão de forma autônoma. Quaisquer de suas 
ações serão feitas baseadas em escolher o que se pode 
escolher, e não necessariamente o que se quer fazer. E o 
que é pior: movimentos que tentem igualar a liberdade das 
pessoas, tentando, assim, anular fatos arbitrários exteriores 
ao indivíduo, são vistos com maus olhos - ações afirmativas 
e os movimentos negro, LGTB e feminista.

“Mas, afinal”, você se pergunta, “o que é ser livre pra 
você, Bruna?”. Digo que concordo com Kant: somos livres 
quando agimos com autonomia - ou seja, quando agimos 

de acordo com um princípio criado por nós mesmos, que 
tem uma finalidade em si mesmo (ou seja, quando fazemos 
algo para atingir tal resultado, essa ação não é autônoma). 
Ou seja, ser bom por ser bom. Ser justo por ser justo. 
Escolher por escolher. É claro que damos significado para 
todas as nossas ações - caso contrário, viveríamos num 
vazio de sentido. Mas o que eu quero dizer é que o princípio 
que rege todas essas ações é algo que foi criado por você 
mesmo, e, mesmo que você faça algo pressupondo uma 
finalidade, essa finalidade será apenas consequência de 
seu próprio ato, já que ele termina em si mesmo. Quando 
você é justo por ser justo, você o faz por acreditar que essa 
é a forma ética de agir, esperando, com isso, corrigir alguma 
injustiça ou dar um exemplo.

Porém, quando percebi que, sim, de fato, concordo 
com isso, fiquei angustiada. Muito angustiada. Porque parei 
pra pensar se alguma vez na minha vida eu já fui livre. E 
voltamos ao começo do texto.

Claro que, prontamente, já excluí todas as minhas ações 
baseadas numa escolha com opções restritas. Mas depois 
pensei melhor. E quando, dentre as opções apresentadas, 
há algo que eu realmente queria? Algo que eu continuaria 
querendo se não estivesse dentre minhas opções? Algo que 
eu faria como finalidade em si? Como, por exemplo, escolher 
um livro dentre os disponíveis na livraria. Escolher ouvir uma 
música dentre as disponíveis no “Youtube”. Escolher assistir 
a um programa dentre os que estão passando na televisão. 
Sob essa perspectiva, as coisas melhoraram!, e não mais me 
senti tão escrava da contingência.

É claro que alguém poderia argumentar que os motivos 

que me fizeram fazer determinadas escolhas autônomas 
são fruto da contingência (que eu escolho o livro x e não o 
y, porque a maioria das mulheres assim o fazem, ou porque 
é o livro valorizado pela minha classe social, ou porque meu 
pai gosta do livro e eu tenho complexo de édipo, interprete 
de acordo com sua corrente filosófica), mas eu prefiro 
acreditar que não, porque eu, aos meus 17-quase-18 anos 
já tive tempo suficiente para decidir meus próprios gostos 
sem interferência direta ou predominante de grupo ou 
instituição nenhuma.

Também excluí ações básicas do dia-a-dia, de rotina, 
porque, bem, não sei vocês, mas tudo o que eu faço no dia-a-
dia faço ou por obrigação, ou com alguma finalidade. Sobra 
o final de semana. No final de semana (para aqueles que 
o tem livre), no feriado, nas férias temos nosso momento 
de liberdade. E isso nos angustia. Liberdade dá angústia!, 
afinal, o que é o tédio dominical senão angústia devido à 
ociosidade? Sim, pois liberdade dá medo - quando fazemos 
tudo automaticamente, é fácil, é indolor, agora quando 
temos de fazer decisões por nós mesmos, a situação se 
complica, e sentimos angústia (segundo Kierkegaard, 
angústia é a vertigem da liberdade). Mas, enfim.

O que eu realmente quero dizer é que eu me encontro 
livre nas coisas pequenas que faço. Ler o final de um livro, 
e não o começo, só pela graça do ato. Segurar as mãos do 
meu namorado só pelo prazer de segurar. Sentar do lado de 
fora de casa e olhar pro céu só por sua beleza. Sentar ao meu 
piano e tocá-lo só pela felicidade que isso me proporciona. 
Sentar à frente do computador e escrever... e escrever, e 
escrever.
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Felix Felicis

De onde sai a fumaça

dessa alienação,

que camufla a desgraça,

e abafa o trovão?

Se hoje existe trapaça

é porque há uma razão!

vamos manter essa massa

imersa numa ilusão?

A bela beca arregaça

qualquer bom coração

e até mais que a cachaça

distorce a sua visão...

Não há poção mais funesta

do que esssa amarga rotina,

que transforma em honesta

qualquer ação de rapina

Mas o que importa é a festa,

seriedade alucina.

O velho queima a floresta

e diz que segue a doutrina.

Se alguma coisa aqui presta,

é só por causa da rima,

pois o valor que nos resta,

está do queixo pra cima.

AMor de gAveTA
João Liênida

Desconhecer, conhecer, não conhecer.
Os eflúvios de uma  vida dirão,
que tudo é um momento fugidio
e que uma vida sublima-se na pequenez de instantes.

Lúcio amava Clara,
Lúcio era a vida para Clara,
nunca se aproximaram.
Aproximar-se-iam se não fora
demasiado o asfalto e diminuto o tempo.

Ora, irônico asfalto que conectava ruas 
e que, todavia, afastava os amantes de boa hora.
Espreitavam-se na loucura do pouco tempo.
O Amor no intervalo de um toque, 
A ternura no interregno de um roçar de rusgas peles.

Se ao menos cada qual soubesse do reservado outro,
Do verdadeiro sentimento, das impacientes  palavras 
emudecidas.
Ora, tudo seria dito. Não haveria eufemismos,
Cada alma perfilaria as imensas possibilidades do ser 
no outro!

Se, ao menos, cada qual soubesse o quão lastimosa é 
a vida cindida
Sim, se soubessem, não se conceberiam separados.
Ah, se você soubesse ao menos do que em mim 
resulta silêncio.
Se você sentisse aquilo que dentro de mim, resignado, 
clama.
O timbre do meu sentimento ressonaria em ti
Minha  voz diria aquilo que de todo é desejo anímico!

Vida fina de estilhaços de não ser.
Fácil vê-la no sopro de querer ser,
difícil realizá-la na angústia de não poder ser.
Meu Deus, era apenas um toque,
e dele o Amor, veja bem, o Amor nunca passara.

Olhares vivos, amores tímidos e finais funestos.
Ó morte moral da sociedade,
que tudo engolfa, tudo aliena, tudo extingue.
Até mesmo o Amor,
E seus ares de eternidade.

Ora, se ao menos você soubesse do meu esforço...

J. Sorel

Questionou-me você a respeito do amor... Não 

se faz ele no carinho, no cuidado, na dedicação, 

ou em qualquer tipo de comportamento, ainda 

que possa ser solidificado, sob infinitas formas, 

na memória, por qualquer ação, te disse. Ele é 

o encontro de si mesmo no outro, a consciência 

de igualdade que termina com a solidão diante 

dos céus e dos mares, frios, indiferentes, 

diante dos animais, quentes, inocentes, mas 

que não nos compreendem. Nossa memória 

é traiçoeira, mas não fosse, bastaria apenas 

um encontro verdadeiramente amoroso para 

extinguir toda a solidão de uma alma durante 

toda a sua existência, ainda que não das faces 

ou dos poemas. Pediu-me então para te dizer o 

que separava eu de você, quando descobrisse 

o que era. Medo. Sentes tanto medo de ser 

devorada pelos preconceitos incitados em ti 

pela sociedade no estágio atual de liberdade 

e constante necessidade – ambos na mesma 

moeda – que aproxima desconfortavelmente 

uns aos outros por intenções compulsivas e 

repulsivas, que nada pode fazer em paz além 

de se defender de si mesma. Você pensa, ainda 

que erroneamente, pois seus medos não são 

seus monstros – mesmo que, penso eu, seu 

maior monstro seja seu medo – em mim como 

uma boa armadura contra os duros golpes 

dessas sombras feitas deuses, e que agora, 

justamente por isso, devem ser combatidas. 

Não sei se poderia um dia te amar, mas não se 

entristeça; você também certamente não me 

ama, pois só existe o amor correspondido, ainda 

que haja muitos amores cujos corpos de seus 

patronos encontram-se infinitamente distantes. 

As pessoas são tão diferentes que a igualdade, 

mesmo no espaço instantâneo de um momento, 

pode ser impossível; ainda que um sábio surdo 

possa se confundir, aquele apenas cego nunca 

poderá.
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neste momento, aproxima-se a formatura da segunda turma da nossa 
faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Antes de mais nada, já quero 

dizer que o meu objetivo ao escrever este texto não é o de criar mais uma 
“tradição” na FDRP, nem trata-se de uma busca por um tratamento igualitário 

para todas as turmas, longe disso. Sim, longe dessas regras imaginárias, 
dessa formalidade que às vezes sai dos livros e parece contaminar os nossos 
dias ensolarados nesta terra bordô e dourada. A chegada da formatura por 
si só justifica, e muito, a existencia desta singela homenagem do Jornal 
da Faculdade, e, apesar de ser um evento perfeitamente ordinário num 
ambiente acadêmico, aos nossos olhos de protagonistas, o desfecho dessa 
história sempre será especial.
 E por falar em especialidade, aqui começo a trazê-los ao texto, os meus 
destinatários: a turma II. Se fosse escolher alguma expressão jurídica que 
pudesse ser usada para descrevê-los eu usaria “sui generis”, no melhor 
sentido que a expressão latina pode trazer (se é que existe algum bom 
sentido numa expressão juridica latina). A turma II para mim sempre teve 
esse “quê” de originalidade, de autenticidade. Talvez seja devido à sua 
origem, nos tempos de aulas na enfermagem, o início de tudo. Devido às 
historias que me foram contadas nos corredores, por eles mesmos, meus 
veteranos diretos, as quais eu, bixete que era, ouvia com muita atenção. 
Histórias clássicas, festas épicas (quem nao se lembra do famoso 
Bar do Hexa?), episódios memoráveis - tudo isso compõe a 
bagagem dessa turma de 2009.
 Porém, se me fosse pedido um palpite, a minha aposta seria 
outra: não no enredo, mas nos personagens! Quem os conhece 
minimamente irá concordar comigo, tenho certeza. 
 A começar pela grandissíssima diversidade presente nessa 
turma! Diversidade em vários sentidos: diversidade etnica, já que 
a turma II é composta desde integrantes nordicos, com corpões 
loirões e olhos claros, até representantes orientais, exalando a 
beleza nipônica pelos ares ribeirãopretanos. Passando, é claro, 
como não poderia deixar de ser, pelo Estado diamante, o Mar 
de montanhas, a Terra de ouro, o Estado rei, a Pátria Minas, a 
terra do pão de queijo e do doce de leite. Sim, o povo mineiro 
também tem um ícone presente nessa turma, e está muito bem 
representado, diga-se de passagem.
 Além disso, diversidade de talentos! São tantos, como 

descrevê-los? Desde super empreendedores da advocacia, verdadeiros 
talentos juridicos, são raros, os chamados TOP LOWERS, aos talentos do 
mundo da Moda, da Saúde e do Bem Estar, “talentozinhos” da cultura, e 
claro, Ele, o talento dos talentos, o grande, o famoso, o único: Boladinho. 

Eh, essa turma merecia mesmo uma calçada da fama nos jardins 
da FDRP.   
 Isso sem falar na beleza e no gingado da mulher brasileira 
que está muito presente entre as formandas. A turma tem desde 
o pandeirão, até a própria Globeleza, além dos rapazes muito bem 
apessoados e cheios de samba no pé. A turma II tem talentos 
nos esportes, jogadoras e jogadores que arrasam nas quadras e, 
sobretudo, uma bela torcida! Tem a risada e o grito mais famosos 
da faculdade. Tem tantos famosos: famosos da Revide, famosos 
de Pernambuco, do Rio ou de Goiás. Tem as primeiras e originais 
“It girls” da ZL, além de tantas outras estrelas.
 Além disso, foi também nessa turma que surgiram as 
primeiras ideias sobre algumas das mais importantes instituições 
e sobre alguns dos principais eventos da faculdade, como por 
exemplo, a Bateria Estouro, o Grupo de Teatro e a Primeira Semana 
de Arte de FDRP.
 Não se sabe, ao certo, por que, mas acho que “todo o 
poder desse exército pesado talvez tenha provocado os invejosos” 
(cá entre nós, estava pensando no jeito mais leve de dizer isso, por 
isso a menção à grande filosofa Anitta, rs) e como em todo lugar, 

alguns começaram a dizer que era uma turma muito fechada, com muita 
panelinha e até mesmo excluída da faculdade. 
 Triste engano! Pode ser que a união entre os atuais formandos tenha 
passado essa ideia equivocada a algumas pessoas que, por pensarem dessa 
forma, acabaram por não conhecer mais de perto todos os personagens 
tão caricatos dessa turma. E agora, com a proximidade da linha de chegada, 
essa que vos escreve só pode lamentar que isso possa ter acontecido, que 
alguém tenha perdido a oportunidade de conviver com eles e de descobrir 
o quão díspare e única é, e sempre, será a turma II.
 Chegada a hora, nós só podemos desejar os mais sinceros votos de 
sucesso e que os formandos, que já começam a deixar imensas saudades, 
sejam simplesmente felizes, na mais pura e sublime acepção do termo. 
Despedir-se é sempre fatidicamente dolorido, contudo a brevidade da 
despedida não finda, para nosso alívio, a perpetuidade dessa peculiar e 
especial turma. Vocês sempre serão o início, o decurso e a história da nossa 
faculdade. E pode ser que eu seja meio suspeita, mas na dúvida sobre a 
turma II: amá-la ou deixá-la? Com certeza fico com a primeira opção.

TurMA iiÍndArA Bruna Castro

jornal 8 edicao.indd   11 10/30/2013   8:31:56 PM



12

segundo semestre é sinônimo de calendário 
esporti vo cheio para o Direito USP Ribeirão: são 

muitas competi ções nas quais a Casa Sete toma 
parte neste período do ano, para a felicidade dos 
nossos atletas, que ganham bastante em ritmo de 
jogo e podem senti r mais vezes aquele gosti nho de 
competi r, colocar o uniforme bordô, ouvir a torcida; 
a deliciosa sensação de ter ganhado um jogo pela 
sua faculdade, ou mesmo a de ter perdido, mas 
dando o melhor que podia. O senti mento de, 
seja qual for o resultado, ter derramado suor pela 

quadra, ter representado sua faculdade, ter, enfi m, senti do o sangue fi car um 
tanto mais bordô durante aquele tempo cuja intensidade não pode ser descrita, 
apenas senti da.
 E quanto mais competi ções, melhor: mais nossos atletas podem senti r tudo 
isso. Em agosto, começamos com a Copa COC, torneio com parti cipação de 
diversas atléti cas da USP, da Moura Lacerda e do próprio UniSEB COC. O torneio 
foi histórico para o Direito por um moti vo em especial: a primeira fi nal feminina 
da faculdade jogando com ti mes principais. Após passarem pela FEA em semifi nal 
extremamente equilibrada, as meninas acabaram perdendo a fi nal contra a Fisio, 
o que não ti ra, obviamente, o caráter histórico da conquista do ti me. E parece 
que elas realmente abriram portas...
 Também em agosto começou a fase de mata-mata da Taça LAURP, 
competi ção iniciada no primeiro semestre. Foi nela que o futsal deixou de ser 
o único ti me da FDRP a chegar a uma fi nal. O vôlei não deixou que a conquista 
fosse exclusiva – nunca deixará de ser única: cada conquista é única – por muito 
tempo. Massacrando a Educa na semifi nal, garanti u que fosse a sua vez de fazer 
história. A fi nal ainda está para ser disputada, e estamos na expectati va: será que 
tem ouro chegando?
 Começando agora, em setembro, temos o campeonato mais charmoso do 
ano: o IntraCampus. A expectati va para quem será o campeão é muito maior, 
visto que o campeonato dura um mês ou mais, os jogos são escalonados e 
acontecem à noite, depois das aulas de todas as faculdades. Como todos devem 
se lembrar (não se esquece um jogo lotado que levou ao tí tulo assim tão fácil), 
o Direito tem dois tí tulos para defender: o handebol masculino e o futebol de 
campo. O basquete tem um vice entalado na garganta, e quer revanche esse ano. 
Vários outros esportes chegam fortes, e podem chegar mais troféus para serem 
orgulhosamente exibidos na faculdade.
 Encerrando, o campeonato campeão de intensidade no segundo semestre: o 
Caipirusp. Em apenas um feriado prolongado (este ano, dia quinze de novembro), 
nove atléti cas do interior e uma da capital se digladiam em busca do tí tulo geral, 
mas enquanto lutam, integram-se; depois que jogam, festejam – o clima é de 
amizade e competi ção ao mesmo tempo – os jogos durante todo o dia promovem 
toda essa “contradição”, senti da por todos durante esses dias mágicos,  em que 
seu único problema parece ser seu próximo jogo e, depois de tê-lo jogado, sua 
próxima cerveja. Depois de um semestre ocupado de manhã e à tarde, quem 
não quer essa magia que leva para outra dimensão por esses poucos dias? Quem 
não quer escapar um pouco da estafante roti na? Esse é o maior segredo de jogos 
universitários como o Caipirusp.
 Descritos nossos compromissos, a Atléti ca Casa Sete convida a todos a torcer 
por nossos atletas, parti cipar dos jogos e incenti var o Direito. Além disso, deseja 
boa sorte a todos eles e reitera o convite: se você ainda não é, seja também um 
atleta e venha ter todas essas sensações que só se pode ter dentro de quadra. 
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CENTRO ACADÊMICO “ANTONIO
JunQueirA de AZevedo”

consolidação: essa foi a palavra uti lizada pelo agora ex-diretor Ignácio 
Poveda para descrever o ciclo ao qual a faculdade se lança nos próximos 

anos. O professor referia-se, mais especifi camente, ao projeto pedagógico, mas 
é também o momento de consolidação das insti tuições, e isso inclui o Centro 
Acadêmico. Pensando nisso, esta é uma das difi culdades com que a gestão 
atual teve de lidar: como consolidar essa insti tuição, sabendo que uma das 
maiores necessidades do Centro Acadêmico, dos alunos e da faculdade como 
um todo é justamente a de sua renovação? Pois, pela primeira vez, houve a 
saída de uma turma, a primeira, e a entrada de outra turma totalmente nova, 
cujo perfi l é bastante diferente das anteriores (principalmente no que tange à 
cidade de origem dos alunos).

Renovação: essa foi a palavra-guia do semestre. Sua necessidade é latente 
e esteve presente em, basicamente, todas as discussões levantadas pelo 
Centro Acadêmico. A discussão sobre uma revisão do projeto pedagógico 
conti nua. Tivemos uma roda de debates sobre a (ausência de) democracia 
na USP. Trouxemos à tona a questão dos transferidos e da displicência com 
que são tratados. Deparamo-nos com mobilizações em diversas faculdades 
e universidades, como a São Francisco e muitos campi da UNESP, feitas 
essencialmente por alunos, o que nos leva a pensar qual é efeti vamente o 
poder do corpo discente quando unido. Entrou em pauta a construção do novo 
bloco e do que é realmente necessário para a faculdade. Escolheu-se o tema “o 
Estado que queremos” para o evento da Semana do Advogado. E, por fi m, pela 
primeira vez, houve manifestação de interesse dos alunos em discuti r modelos 
e escopos de Centro Acadêmico. Tudo isso refl ete, também, a ênfase dada à 
importância da abertura de um canal de comunicação mais efi ciente entre 
corpo discente e CAAJA – eis a proposta do JUNQS.

Por fi m, amadurecimento: as insti tuições já existem, já foi dado o primeiro 
passo; cabe às próximas turmas dar-lhes forma, conteúdo e objeti vo. Para 
isso, é preciso defi nir: qual a fi nalidade da faculdade? Que ti po de formação 
buscamos? Quais os diferenciais de se poder dizer: eu estudo na Universidade 
de São Paulo? Quais compromissos devemos assumir não só com a faculdade, 
mas com a cidade, com a sociedade? Quais são as nossas obrigações como 
estudantes privilegiados da faculdade de Direito que mais aprova no exame 
da Ordem? São questões que marcam o encerramento da gestão atual e 
a arti culação da próxima, que, esperamos, seguirá com o plano de trazer as 
inovações reivindicadas.

Consolidar, renovar, amadurecer – e tentar mostrar para a sociedade (e 
para nós mesmos) que o estudo do Direito não se desti na apenas à elaboração 
de um contrato efi ciente; mas, também, à elaboração e à edifi cação de uma 
sociedade efi ciente. E isso começa de dentro para fora.

A Jurisconsultus, Empresa 
Júnior dos alunos da Faculdade 
de Direito de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, 
traz importantes novidades à 
comunidade acadêmica. Em agosto, 
ocorreu o processo seleti vo, sendo 
selecionados 14 trainees. A estes, 
desejamos um óti mo desempenho 
no exercício dos respecti vos cargos.

Visando o equilíbrio entre os 
pilares Ensino-Pesquisa-Extensão, 
a Jurisconsultus organiza a segunda 
edição de seu Simpósio Direito e 
Economia. O evento ocorrerá nos 
dias 21, 22, 23 e 24 de Outubro e 
já tem confi rmadas as presenças 
de grandes nomes do cenário 

jurídico nacional e da área Direito 
e Economia, como Márcia Carla 
Pereira Ribeiro e Paula Forgioni.

A Jurisconsultus visa 
esti mular e possibilitar aos 
discentes e pesquisadores da 
comunidade acadêmica ribeirão 
pretana a oportunidade de 
contatos com  o tema Direito e 
Economia, tema ainda pouco 
trabalhado e pesquisado no Brasil, 
mas já bem estudado nos Estados 
Unidos e na Europa. Desta forma, 
incenti va os estudos e pesquisas 
nesta área temáti ca.

As inscrições logo serão 
abertas. Estão todos convidados!
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