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editorial
Eis que mais uma nova edição do Ócios de Ofício chega em nossa faculdade. No limiar 

de completar seu quinto ano de existência, o jornal assume uma perspectiva voltada ao 
reforço das bases lançadas pelos seus criadores e ao propulsionar de mudanças lapidares 
para o futuro. Felizmente, podemos ostentar que, nesse interregno, a evolução do jornal 
foi conduzida pelas mãos de todos os alunos. Nessa junção de esforços, cada palavra 
escrita, cada desenho elaborado, cada manifestação expressa, significam Ócios. 

Nas páginas que, por ora, apresentamos, é possível vislumbrar um espaço sempre 
sincrético de expressão. Política, filosofia, cinema, literatura, esportes, enfim, da realidade 
à ficção, o jornal conurba em si as mais diversas possibilidades de os alunos demonstrarem 
suas impressões, reflexões, dúvidas, certezas ou meras efusões. 

Nessa perspectiva de diálogo, o Ócios, neste semestre, conta com um debate 
extremamente polêmico, contudo de uma pujança admirável. Com o tema “A 
regulamentação da prostituição”, a capa expõe a deusa da justiça travestida de prostituta 
como uma alusão à dubiedade do tema e à correlação inconteste do direito com o 
substrato social. Além disso, esta edição apresenta uma novidade: no verso da página 
de debate, apresentamos um texto neutro e científico sobre o tema, elaborado por uma 
pesquisadora formada pela nossa própria faculdade. 

Como sempre não podemos nos esquecer dos temas mais variados e que são 
estabelecidos pelos próprios alunos e professores. A edição apresenta textos de política 

deveras interessantes e que prometem suscitar debates acirrados. Ao final, nas páginas 
mais leves, a filosofia, a literatura e o cinema afloram como uma forma de riscar a realidade 
com traços mais humanos e líricos. 

As instituições também se fazem presentes. Cada qual expondo seu trabalho e 
esforço para a construção conjunta da faculdade. O NAJURP traz textos importantes de 
suas quatro frentes de atuação. O CAAJA expõe sua conjunção de trabalhos e resultados 
em prol dos alunos. A AAACa7, de forma efusiva, comemora cada conquista dos Jogos 
Jurídicos 2014. Por fim, a Jurisconsultos não deixa seu trabalho esmorecer e já adianta as 
novidades dos eventos do segundo semestre.

Uma edição que carrega em si a importância da reflexão. Abstendo-se de qualquer 
imprecisa parcialidade, o jornal expõe textos com as mais diversas ideologias e 
posicionamentos e objetiva, com isso, não encerrar qualquer discussão, mas sim deflagrar 
as mesmas. 

Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, no poema “Tabacaria”, expõe os 
seguintes versos: “Conquistamos todo o mundo antes de nos levantarmos da cama;/ Mas 
acordamos e ele é opaco,/ Levantamo-nos e ele é alheio,/ Saímos de casa e ele é a terra 
inteira,/ Mais o sistema solar e a Via Láctea e o Indefinido.”  Que o incômodo da opinião 
divergente nos faça pensar se não dedilhamos o mundo antes de concebê-lo em sua real 
proporção. Adentre, escreva, opine, o Ócios é de vocês!

Ao contrário do que muitos, tendenciosamente, dizem, a divisão política entre esquerda e 
direita está mais viva do que nunca. Longe dos conceitos da Guerra Fria, porém, esta divisão 

tem se renovado ao longo da história, com novos atores e novas teorias, como resposta a cada 
transformação em nossas relações sociais.

 No estágio atual dessa divisão, temos uma direita que defende um Estado cada vez 
menor, pautada no ideário neoliberal que, apesar da crise, continua sendo a menina dos olhos 
dos capitalistas. Do outro lado, temos uma esquerda, de viés socialista e ideal antineoliberal, 
defendendo o papel do Estado de interventor na economia. É claro que esta análise é bastante 
simplista, podendo apresentar uma série de peculiaridades dependendo de qual país for 
analisado, mas é, talvez, a que mais se assemelha ao contexto brasileiro.

 Atualmente, porém, outra divisão política, paralela à descrita acima, tem ganhado destaque, 
principalmente após as disputas pela presidência da Comissão dos Direitos Humanos. Falo, aqui, 
do binômio progressismo/conservadorismo. Enquanto o primeiro visa à garantia de liberdades 
individuais e direitos civis através da valorização de setores historicamente marginalizados 
pela sociedade, o segundo tem como característica uma tentativa de manutenção do status 
quo através de uma lógica meritocrática. Assim, do lado progressista, temos os movimentos 
feministas, negros, indígenas, LGBTs e, ainda, o de legalização das drogas.

 Note que esta segunda divisão, ao contrário da esquerda/direita, nada tem a ver com 
políticas de administração pública e econômicas. Dessa forma, é possível encontrar membros da 
esquerda e da direita em ambos os lados. A legalização da maconha, por exemplo, pode seguir 
uma lógica de mercado para atender os anseios do capitalismo ou ser realizada sob intenso 
controle – ou até mesmo monopólio – do Estado sobre a produção e o comércio.

 Porém, há um fato essencial a ser analisado. É inegável que, na esquerda, o pensamento 
progressista é encontrado com mais facilidade, seja nos partidos ou nos movimentos sociais, do 
que na direita. Acredito que isso se dá por conta de uma relação de “meios/fim” entre as duas 
divisões. Já explico meu ponto.

 A direita é essencialmente capitalista. O sistema capitalista é baseado numa alta 
produtividade e no consumismo como mecanismos para a manutenção da roda da economia. 
Esta alta produtividade, por sua vez, é baseada em um sistema onde poucos detêm o capital, 
os meios de produção e a propriedade, e a maioria é mera fornecedora de força de trabalho. 
Assim, forma-se uma sociedade em pirâmide, com os primeiros no topo e os segundos na base.

 Qualquer tentativa de subverter a ordem desta pirâmide, ou de torná-la cada vez mais 
horizontal, significa, dentro do ideal capitalista, a perda da eficiência da cadeia produtiva, ou, 
ainda, o início do declínio do próprio sistema capitalista. Assim, o progressismo, por representar 
uma valorização da parte da sociedade que se encontra na base da pirâmide, representa uma 
ameaça à estrutura social e produtiva capitalista. Já o topo desta pirâmide, a fim de manter 
sua posição social, se resguarda dentro de um conservadorismo que combate as bandeiras 
progressistas, fundamentando-se em uma suposta meritocracia.

 Um exemplo concreto do conservadorismo como ferramenta para a manutenção do 
sistema capitalista é o fato de, no Brasil, segundo o IBGE, as mulheres ganharem, em média, 27% 
menos que os homens no trabalho. Aqui, temos o conservadorismo machista como uma forma 
de colocar a mulher abaixo do homem na pirâmide social, através de uma ideia de que sua mão 
de obra seria menos qualificada. Assim, a mulher acaba se tornando uma mão de obra mais 
barata ou, ainda, ficando reclusa aos serviços domésticos, de um jeito ou de outro, contribuindo 
para a manutenção do atual sistema.

Já um estudo realizado pelo DIEESE, em 2013, apontou que o trabalhador negro, no Brasil, 
tem uma média salarial 36% menor do que a de trabalhadores não negros, considerando 
que, historicamente, ocupa cargos de menor valorização. Este dado, junto com os séculos de 
trabalho escravo, evidencia que da mesma forma funciona o conservadorismo racista. Em 
ambos os casos, o progressismo dos movimentos feministas e negros representam uma ameaça 
ao sistema capitalista, pois reivindicam uma nova posição destes grupos na pirâmide social, 
visando uma crescente horizontalização da sociedade.

É claro que grande parcela da população que se enquadra nas características conservadoras 
não o faz pelos motivos expostos acima, vez que muitos deles também se encontram na base 
da pirâmide social, junto com os grupos historicamente excluídos. A adesão dessas pessoas ao 
ideal conservador se torna possível graças aos veículos de informação conservadores, hoje, 
preponderantes no setor, que, através da propaganda e da informação controlada, difundem o 
ideal conservador, disfarçado de estereótipos e tradições.

 Assim, apesar de caracterizadas por diferentes aspectos, as divisões esquerda/direita e 
progressismo/conservadorismo guardam relação direta. É preciso que se note e ressalte o teor 
anticapitalista que há no discurso progressista para que ele não se torne vazio. Mais do que isso, 
é preciso que se note o quanto um discurso capitalista pode colaborar com o ideal conservador 
e o preconceito, ainda que inconscientemente.

PROGRESSISMO DE VITRINE
Almir Valente Felitte - Turma III

O PETRólEO é NOSSO?
Victor Branco Bellini – Turma VII

Como carro-chefe da economia brasileira, a Petrobras não consegue escapar das manchetes 
quando um escândalo vem à tona. Apesar de sua suma importância, é impossível não 

relevar o assunto quando o valor de R$1 bilhão aparece no papel. Logo, não é surpresa 
todas as revistas e jornais publicarem sobre o escândalo envolvendo a compra da refinaria 
Pasadena, no Texas.

A empresa belga Astra Oil adquiriu a refinaria por R$42,5 milhões em 2005. Um ano 
depois, veio o primeiro o primeiro prejuízo: R$360 milhões pela aquisição brasileira de 50% 
da refinaria. A primeira compra foi justificada pelo então presidente da Petrobras, Sergio 
Gabrielli. “Foi uma medida pensada, estudada. Naquele momento, a conjuntura do mercado 
orientava para os benefícios daquela ação”. O salto no valor foi atribuído ao petróleo em 
estoque e aos antigos investimentos já realizados ate então. 

Realmente, foi um tremendo salto no valor, mas nada comparado à segunda aquisição 
de R$820,5 milhões. A decisão judicial acumulou uma série de despesas sobre os “ombros” da 
Petrobras, o que gerou um rombo nas finanças do governo anterior. Mas, teria a Presidente 
Dilma, realmente, largado o problema no governo Lula ou seria este apenas uma continuação 
do anterior?

Então, começa a “caça” aos culpados. Dilma já se pronunciou, afirmando que a compra 
foi “autorizada pelo conselho de administração, em três de fevereiro de 2006, com base em 
Resumo Executivo elaborado pelo diretor da Área Internacional.” Pena que, “posteriormente, 
soube-se que tal resumo era técnica e juridicamente falho...”.

Nestor Ceveró, responsável pela Área Internacional da Petrobras, redatora do relatório 
que “omitia” as cláusulas que obrigavam a compra dos 50% restantes da refinaria, já fez suas 
malas de férias para a Europa. Disse que “não servirá de bode expiatório”.

Infelizmente, Ceveró não conseguiu escapar e acabou demitido de seu cargo de diretor. 
Não se sabe por que tal punição só chegou dos céus agora, oito anos após o seu erro. Só resta 
imaginar.

Porém, ele não foi o único encontrado em situação complicada. O ex-diretor de Refino 
e Abastecimento da Petrobras, Paulo Costa, foi levado pela Polícia Federal ao tentar destruir 
provas que o envolviam em um esquema de lavagem de dinheiro. Também encontraram 
volumosa quantia em sua casa.

Por azar, Costa foi elaborador do contrato envolvendo a refinaria. No final, talvez tenham 
encontrado um culpado melhor para o caso. Como se houvesse apenas um culpado. Quando 
se observa a série de deslizes cometidos na compra, é óbvio que a responsabilidade não pode 
ser atribuída a uma pessoa. Foi um erro coletivo, ou, talvez, um acordo coletivo envolvendo 
interesses ainda não descobertos.

Resultado: ponto para Aécio Neves, que classificou como “gestão temerária” a realizada 
por Dilma. Ponto para Eduardo Campos, que já defendeu a criação da CPI da Petrobras para 
apuração deste e de outros escândalos. O fato só revela que a Petrobras ainda tem muita 
sujeira debaixo dos poços de petróleo, sujeira esta que a oposição vai querer descobrir e 
perfurar antes das eleições. 
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Debate Debate
REGUlARIzAR PRA qUê?

Jordana Gutierrez Haffner (Guta)
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto

Está sendo votado um projeto de lei que tem por objetivo a regulamentação da 
prostituição visando à proteção desta classe. O Projeto é conhecido por Lei Gabriela 

Leite, uma homenagem à finada idealizadora da grife Daspu (loja de roupas voltada 
para profissionais do sexo), fundadora da ONG Davida, prostituta e socióloga. A 
regulamentação da prostituição vem sendo debatida, desde 2005, em Salvador, com 
o intuito de acumular conhecimentos e reflexões junto às feministas, a associação das 
prostitutas e sindicalistas. Essa discussão voltou à pauta com força em 2012 por causa 
do deputado federal pelo PSOL Jean Wyllys (ganhador do Big Brother Brasil 5).

As mulheres e os homens que optam por esse meio de trabalho são marginalizados 
e excluídos pela sociedade e, como se isto não bastasse, estão somente reafirmando 
a realidade da exploração sexual, da violência contra as mulheres, da homofobia, da 
mercantilização do corpo feminino e do ódio à mulher (misoginia). De que maneira, 
então, aceitar esta regulamentação? Muitos são explorados por cafetões e cafetinas, 
pois são estes que têm o “direito” sobre o trabalho daqueles. Além disso, segundo o 
Ministério de Justiça brasileiro, esses profissionais também são os principais alvos de 
tráfico humano para a exploração sexual.

O então deputado Jean Wyllys, autor do Projeto de Lei 4.211/2012, este, chamado 
também de Lei Gabriela Leite, tem como objetivo garantir os direitos das prostitutas 
antes da copa e das olimpíadas. Entretanto, devemos observar o seguinte: o próprio 
Código Penal confunde os termos prostituição e exploração sexual, não os deixando 
claros. Desta maneira, portanto, como garantir que eles não se confundam na realidade 
também? Jean afirma que se o profissional do sexo fica com menos de 50% do que 
ganha, é explorado, e, portanto, isto é crime. Mas há quem possa fiscalizar e realmente 
garantir que essas pessoas não sejam exploradas? A polícia? O estado? O deputado diz 
que quando a pessoa é forçada a fazer algo que não quer, também é exploração. Então, 
quer dizer que as 50 mil mulheres estupradas por ano no Brasil também são exploradas, 
mas quem esteve lá para defendê-las? 

A demanda por trabalhadores sexuais vai aumentar durante a copa e as olimpíadas 
devido ao aumento do número de visitantes no país, mas, então, por que querer 
regulamentar a profissão antes destes eventos? Para realmente proteger as mulheres 
e os homens que se sujeitam ao ato? Ou para poder lucrar mais com os impostos das 
carteiras assinadas? O deputado ainda afirma querer dar os direitos trabalhistas a 
essas pessoas, mas a militante da Marcha Mundial de Mulheres, Cleone Santos, que foi 
prostituta por 15 anos, relata que o perfil das mulheres prostitutas continua o mesmo 
de quando ela trabalhava: negras (ou afrodescendentes), muito pobres e idosas. Será 
que é esta maioria que o deputado pensa em proteger? Ou são aquelas “divas das 
calçadas” de Ipanema que dão verdadeiros lucros aos seus opressores? A indústria do 
sexo é a terceira mais rentável do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e 
para o comércio bélico. 

Para simplificar, então, quer dizer que o Estado, que muitas vezes nega saúde, 
emprego, moradia, educação, lazer, transporte e segurança para homens e mulheres 
que trabalham no comércio, na indústria ou como profissionais liberais, vai apoiar e 
proteger os profissionais do sexo?! A maioria das mulheres e dos homens que procuram 
por essa profissão, segundo ex-profissionais da área, só o fazem por não terem seus 
direitos garantidos por este mesmo Estado. Tornar a prostituição digna não significa 
tornar essas mulheres e esses homens como tal, mas, sim, dignificar a indústria do sexo. 
Vale lembrar que a maioria desses profissionais é pobre e muitos assumem dívidas com 
cafetões, passando a se subordinar ainda mais.

O Projeto de Lei 4.211, ou qualquer outro projeto que seja inerente à mesma 
proposta, é fruto do sistema capitalista de oferta e procura, é mercantilista e baseado 
no patriarcado e no machismo. Ele visa, ainda, a exploração, em especial da mulher, e 
a enxerga como objeto de seus desejos soberanos e carnais. É preciso muitas políticas 
públicas e muita discussão para que as mulheres e os homens não enxerguem a 
prostituição como uma forma de sobrevivência. E, ainda, dar-lhes os seus direitos, sem 
discriminação e sem promover cafetões a empresários do sexo. 

O ESTIGMA DA PROSTITUTA E  OS óbICES AOS SEUS DIREITOS
Vitor Luís Pavan

A regulamentação da prostituição no Brasil encontra vários obstáculos: o caráter moralista da sociedade e o pensamento 
obsoleto, e muitas vezes preconceituoso, em relação a profissão viciam a opinião popular de modo que, apesar de ser a 

profissão mais antiga do mundo, a prostituição continua não sendo vista com bons olhos. O presente texto trata de argumentos 
favoráveis a legalização da prostituição, tratando em especial das mulheres que se prostituem. Contudo, os argumentos usados 
também são cabíveis aos travestis e aos homens, pois fazem parte dessa realidade. O Projeto de Lei 4.211 de 2012 de autoria 
do Deputado Jean Wyllys, conhecido como Projeto de Lei “Gabriela Leite”, tem por objetivo promover a regulamentação da 
prostituição. Atualmente, o projeto está parado na câmara dos deputados, não sendo a primeira vez que se tenta legalizar essa 
demanda social. Outras tentativas foram feitas em períodos distintos pelos Deputados Fernando Gabeira e Eduardo Valverde 
em 2003 e 2004, respectivamente.

O conservadorismo e a falta de interesse político dos representantes do povo no Poder Legislativo configuram as principais 
barreiras para a regulamentação da prostituição. Os argumentos mais utilizados para tanto são os seguintes: a legalização da 
profissão possibilitaria maior exploração por parte dos cafetões e dos “empresários do sexo” sobre as prostitutas; aumentaria a 
prostituição na rua e vulnerabilidade da prostituta; existe também a crença de que a regularização da atividade acarretaria um 
aumento de profissionais e proporcionaria, por esse motivo, um aumento na taxa de doenças sexualmente transmissíveis, do 
tráfico internacional de mulheres e da prostituição infantil; incentivaria a prática do adultério causando uma degradação das 
famílias brasileiras.

Estes argumentos mostram-se inválidos se analisarmos os aspectos práticos de melhorias que a regulamentação da 
profissão traria para essa minoria que vive na marginalidade social e que, muitas vezes, faz da prostituição uma escolha para 
sair do estado de miséria. Primeiramente, algumas mulheres se sujeitam aos cafetões por medo de serem enganadas ou 
agredidas por seus clientes; e por saberem que o Estado não irá se movimentar para ajudá-las em caso, por exemplo, do não 
pagamento do serviço sexual. Sendo assim, com a legalização seria possível a elas ativarem o Poder Público para se protegerem 
sem necessidade de recorrer aos aproveitadores. Além do que, o lenocínio – tipificado nas figuras do rufianismo (art.230, do CP) 
e das casas de prostituição (art.229, do CP) - já é criminalizado. Com o Projeto de Lei “Gabriela Leite”, seria prática de exploração 
sexual a “apropriação total ou maior que 50% do rendimento de prestação de serviço sexual por terceiro; o não pagamento 
pelo serviço sexual contratado; forçar alguém a praticar prostituição mediante grave ameaça ou violência” (art.2º, I, II e III, do 
PL 4211/12). Outro ponto positivo da regulamentação seria o aumento no número de organizações de prostitutas, que hoje já 
existem, mas em número reduzido. Dessa forma, como ocorre em outros países – como na Alemanha e Holanda - as garotas de 
programa poderiam trabalhar em casas regidas por elas mesmas, por exemplo, mediante cooperativas. E aquelas que optarem 
por trabalhar de forma autônoma teriam a proteção de seus direitos assegurados pelo Estado, por exemplo, para poder cobrar 
na Justiça o “pagamento pela prestação de serviços de natureza sexual a quem os contrata” (art.1º, § 1º, do PL 4211/12).

Não é novidade para ninguém que as prostitutas estão à margem da sociedade, dessa forma é complicado chegar 
informações de prevenção e outras orientações a elas. Com a regulamentação, haverá maior aplicação de medidas 
socioeducativas de prevenção – por meio de contato com enfermeiras ou assistentes sociais - e, então, ocorreria a diminuição das 
DSTs. Não é que a lei trará maior educação e sim que terá, com o reconhecimento da profissão, uma acessibilidade maior para 
o Poder Público fiscalizar locais com condições precárias de trabalho e, assim, ter-se-ia maior contato com servidores públicos 
aptos a ajudá-las. Além do mais, elas se sentiriam menos vulneráveis amparadas pela lei, sendo assim muito mais seguro para 
elas negarem o sexo sem preservativo, pois saberiam que a coação do cliente seria realmente punível. E, também, diminuiria, 
em certo grau, a violência invisível – que ocorre principalmente com travestis – quando são atendidos em instituições públicas - 
como os hospitais - fazendo com que houvesse maior vontade dessa minoria em acessar os tratamentos médicos, por exemplo. 

O tráfico internacional de pessoas e a prostituição infantil são claramente tipos penais, ou seja, já estão sob a tutela 
sancionatória do Estado. Não se deve, então, acreditar que a continuação da ilegalidade de uma profissão irá melhorar essas 
mazelas sociais, que são corrigíveis só a partir de políticas públicas. Longe disso, a regulamentação da profissão, como já dito, 
teria um efeito de diminuição da estigmatização das prostitutas, sendo assim mais fácil que as prostitutas denunciassem tais 
ilegalidades sabendo que o Estado se importa com a sua minoria, nem que seja motivada, esta postura, pela proteção simbólica 
amparada na letra da lei.

A alegação cunhada pelos moralistas sociais, encabeçados pela bancada religiosa do Congresso Nacional, de que haveria 
aumento dos casos de adultério e, consequentemente, corrosão familiar, não é cabível. Não é função do Estado tratar da moral 
social, como no caso do adultério, principalmente em um Estado que se diz laico na Constituição - a absurda criminalização do 
adultério já foi revogada em 2005. O Direito - em um Estado Democrático - não pode menosprezar direitos individuais em face 
da atual moralidade da sociedade brasileira, que, ainda, desdenha a prostituta por tabus sociais.

Admito que, atualmente, principalmente em termos de Brasil, a prostituição acaba sendo uma escolha para sair da 
pobreza, na maioria das vezes. Porém, há mulheres que escolhem essa profissão por prazer. É muito difícil para mentalidades 
treinadas a julgamentos moralistas aceitarem que quem se prostitui tenha autonomia ou capacidade intelectual para fazer essa 
escolha de vida, posto que acreditam que a prostituição é a banalização do estupro. As associações de prostitutas brasileiras – 
tanto a nacional quanto as regionais - dizem que a regulamentação ajudaria as próprias prostitutas a se aceitarem, deixando 
de esconderem suas identidades por medo da recriminação da família e encararem a verdade do que é a prostituição: uma 
profissão como outra qualquer – assim como há muitas pessoas que permanecem no emprego que odeiam apenas para se 
sustentarem. É o que diz a prostituta Cida Vieira, bacharel em Direito e presidente da Associação de Prostitutas de Minas Gerais 
“Nossa luta é pelo direito ao direito”. É notável que as prostitutas só querem os mesmos direitos que todos os trabalhadores 
possuem sem serem julgadas por suas escolhas pessoais. A prostituição não é um mero determinismo sociológico como alguns 
afirmam.

A minha pretensão não é dizer que com a regulamentação da prostituição todos os problemas dessa minoria seriam 
resolvidos. É importante ressaltar que o PL 4.211/12 é uma demanda das próprias prostitutas e, ainda assim, há quem queira 
usar argumentos meramente morais, camuflados com justificativas sociais, para julgar e privar as prostitutas de direitos 
básicos – como trabalhistas, previdenciários e civis – pautando-se em juízos subjetivos de indivíduos que confundem o Estado 
Democrático de Direito com a ditadura da maioria “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política” (art.5º, VIII, da CF).

Aprender alemão é no IEBA!
A escola de língua alemã em Ribeirão Preto com mais de 30 anos de experiência.
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PROSTITUTA, PUTA, PROFISSIONAl DO 
SExO OU MUlhER PROSTITUíDA... PO-
líTICAS PúblICAS PRA qUEM?

Recentemente, a mídia brasileira tem publicado noticias 
com relação à prostituição em um contexto em que 

grandes eventos esportivos “batem às portas” do país. 
Divulgou-se que as prostitutas estão aprendendo algumas 
poucas palavras em inglês para facilitar sua comunicação 
com os turistas, possíveis clientes. Por outro lado, também 
são abundantes os textos jornalísticos abordando a questão 
da exploração e tráfico de pessoas, incluindo crianças e 
adolescentes, principalmente das camadas mais baixas da 
sociedade, para atender à demanda que, possivelmente, 
se formará com relação aos serviços sexuais, por parte dos 
turistas, e a que já pode ser visualizada, atualmente, durante 
a construção dos novos empreendimentos de infraestrutura, 
pelos próprios trabalhadores dessas construções. O projeto 
de lei do deputado federal Jean Wyllys, de meados de 2012, 
com o apoio de organizações brasileiras de prostitutas, busca 
descriminalizar a conduta do organizador da atividade de 
prostituição, que passaria, então, a ser um “empresário do 
sexo”, além de possibilitar a organização de profissionais do 
sexo em cooperativas. Muitas feministas e também a opinião 
pública têm debatido sobre este tema, fervorosamente, 
e existem defesas para ambos os lados, tanto a favor da 
legalização da prostituição, como de sua abolição. Os 
argumentos são muitos, mas algo é comum nestas duas 
correntes: a grande preocupação relativa ao bem-estar e 
à dignidade das mulheres envolvidas com a atividade de 
prostituição e ao fim dos estigmas sociais aos quais estão 
submetidas. Neste ponto, gostaria de concentrar as atenções 
deste artigo, qual seja a necessidade da formulação de 
políticas públicas para este grupo de mulheres, diante de 
uma realidade que sabemos, até mesmo pelo senso comum, 
estar repleta de violência, com violação aos seus direitos 
fundamentais e sociais.

Quando refletimos sobre determinados temas, muitas 
paixões afloram, e é bom que assim seja para que possamos 
ter o ânimo e a disposição para pesquisar a fundo os nossos 

assuntos de interesse. Porém, quando pensamos em 
políticas públicas, devemos entender que elas podem conter 
as nossas paixões e convicções, mas devem, com certeza, ir 
além de tais ideias pessoais, considerando que a realidade 
social, econômica e cultural, muitas vezes, difere da nossa 
percepção individual do mundo e de nossas experiências. 
A política pública deve ser responsável, ao trabalhar e lidar 
com uma realidade que se mostra complexa. Além disso, 
para quê serve uma política pública sem efetividade? Assim, 
além do mapeamento da realidade, que será o objeto de 
uma determinada política, outras questões devem ser 
consideradas e analisadas, como os aspectos eleitorais que 
envolvem determinados temas (seleção de prioridades para 
as agendas governamentais), o desenho da política pública 
(elaboração de um programa com objetivos claros e meios 
aptos a alcançá-los), a governabilidade para a implantação 
dos trabalhos (ação coordenada entre os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, nas esferas Federal, Estadual e 
Municipal, além da interação com a sociedade civil), a 
exequibilidade financeira do projeto, com consideração 
do orçamento público, entre outras. Após a implantação 
da referida política, ela deve ser submetida a mecanismos 
de avaliação de resultados e controle de meios, a fim de 
se detectar possíveis violações de direitos na sua própria 
formulação e efetivação.

Feministas abolicionistas e pró-direitos, com relação 
à prostituição, imaginam políticas públicas distintas. A 
disposição livre do próprio corpo e venda de serviços 
sexuais, para as primeiras, compreende uma lógica 
patriarcal ou machista nas relações de gênero; e, para 
as segundas, trata-se apenas de uma expressão de 
liberdade e autodeterminação no exercício da sexualidade. 
Considerando, assim, o debate sobre a legitimidade da 
principal atividade na prostituição, a venda de serviços 
sexuais, fica claro entender que o objetivo da política 
pública, para ambas as correntes, pode até ser o mesmo, 

retirando as prostitutas mulheres de uma situação de 
lesão grave de direitos, mas o caminho, em si, será bem 
diferente. E, para escolher qual ideal permeará as políticas 
públicas, não basta uma paixão com uma análise parcial do 
problema, mas uma profunda investigação do contexto no 
qual estamos inseridos. Desconsiderar, em um país como 
o Brasil, que possui graves problemas socioeconômicos 
já amplamente conhecidos, quem são estas mulheres 
atraídas para a atividade de prostituição; de onde vêm; 
que opções lhes foram apresentadas simultaneamente 
à prostituição; qual a liberdade que tiveram de escolher 
diferentemente desta; que situações experimentaram 
durante a vida; e qual a concepção que possuem de 
poder, de si próprias e dos homens pode representar um 
desserviço na conquista de direitos humanos e sociais 
a boa parte das prostitutas mulheres brasileiras e um 
aprofundamento das desigualdades de gênero. Assim 
como, por outro lado, também é perigoso e pode se tornar 
igualmente um desserviço entender ou supor todo o grupo 
de prostitutas mulheres como vítimas, considerando-as 
sujeitos incapazes de decidir sobre a sua própria vida, 
não tratando as que desejam continuar na atividade de 
prostituição com igualdade e respeito.

A possibilidade moral da atividade de prostituição é 
um tema bastante polêmico, não possuindo consenso na 
população, entre acadêmicos ou políticos. Não obstante, 
ações e medidas devem ser, urgentemente, tomadas para 
recuperar às prostitutas mulheres, principalmente às que 
trabalham nas ruas, parte de seus direitos fundamentais e 
sociais esquecidos entre praças e avenidas E, mais uma vez, 
o contexto brasileiro deve ser cuidadosamente analisado, 
pois, se políticas públicas se pretendem mais gerais, 
abarcando um maior número de pessoas, devemos, sim, 
ter em conta quem são efetivamente essas pessoas. E o 
abandono político, social e legal não é uma solução para a 
garantia de seus direitos humanos.

“Moças! Vocês acham que estupro é algo feito 
por desejo de controle, legitimado por anos de 

patriarcado? Vocês claramente foram enganadas pela 
noção de que as mulheres também são pessoas! Porque, 
vamos encarar, moças... ESTUPRO É SUA CULPA! Tudo 
começa com o que vocês vestem! Estudos científicos 
comprovam que as saias são as principais culpadas. 
Significa que mulheres que usam estão mais sujeitas ao 
estupro. Vocês sabem por quê? Porquê os homens têm 
olhos! Simples assim. Porque, além da honra, os machos 
dominantes ainda não esqueceram o tempo das cavernas. 
Pois é...Aqui vão alguns exemplos de roupas provocativas 
que poderiam causar o estupro:”

“It’s your fault” é uma sátira realizada por comediantes 
indianos acerca da onda de estupros naquele país, e, após 
o trecho transcrito acima, segue-se um desfile no qual 
várias mulheres vestem-se com saias coladas, burcas e até 
roupas de astronauta. 

Misturar os conceitos de “vítima” e “culpada” não é 
exclusividade de nenhum país. No Brasil, a violência contra 
a mulher é admitida como questão de saúde pública. Mas 
isso não significa que o país (sobretudo a população) 
esteja sensível às questões de gênero. Basta a constatação 
de que 58,5% dos 3.810 entrevistados numa pesquisa do 
Ipea (Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada) 
respondeu “sim” para a frase “se as mulheres soubessem 
como se comportar, haveria menos estupros”. 

Pelo visto, a maioria anda carente de algumas 
informações sobre a violência, o estupro e as suas 
consequências nefastas. Além dessa pesquisa, 
recentemente o Ipea divulgou um dado segundo o qual 
50,7% das vítimas de estupro têm até 13 anos de idade. 

Os adolescentes de 14 a 17 anos são vítimas em 19, 4% 
dos casos. Uma verdadeira “guilhotina” a decepar sonhos; 
repartir histórias; e comprometer futuros.

Seguindo a lógica do “vestir-se de forma recatada 
para não sofrer ataques”, o primeiro passo seria tomar 
cuidado com o que usar dentro de casa, uma vez que 
70% dos casos de estupro são cometidos por parentes, 
namorados, ou amigos/conhecidos da vítima. Num limite, 
a mulher está mais sujeita a ser estuprada por pessoas do 
seu círculo social a que por um maluco tarado às 3 horas 
da madrugada. 

Outro dado assustador revelado pela pesquisa: 26% 
das pessoas pensam que mulheres que usam roupas que 
mostram o corpo merecem ser atacadas. Se não podemos 
apedrejar as adúlteras, que, pelo menos, as “indecentes” 
sejam estupradas, em nome da... Em nome do que 
mesmo? O que justificaria tamanha agressão contra a 
dignidade de uma mulher quando o seu comportamento 
diz respeito somente a ela mesma? E qual parâmetro 
mede o quanto uma roupa expõe o corpo? Há quem 
considere a exposição dos braços um escândalo (sim, há!). 
Parece que em algumas condições o reino animal exclui o 
“sapiens”, fragmenta o “homo” e o resultado combina com 
a degradação de valores, com a degeneração do caráter, 
e com a ética do “tudo pode”. A indignação tornou-se 
fermento para poucos. Ela (a indignação) foi morar longe 
daqui e não mobiliza reações. É uma pena!

Algumas pessoas acham que estupro é dengue. 
Como se bastasse “tapar caixas d’água para não atrair 
o mosquito”; outras supõem que seja “frescura” de 
dondoca afoita e que passa logo, como se ação e o efeito 
partilhassem relações cartesianas. Esta noção faz um mal 

tremendo para as mulheres, e também para os homens. 
Os homens não são criaturas desenfreadas incapazes de 
resistir a uma mulher de saia. Mas culpar a mulher pelo 
estupro faz com que eles estejam nesse patamar, não é 
mesmo? É dizer: “ah minha filha, se você não quisesse ser 
estuprada, que não saísse por aí com um decote nesse 
nível! Não sabe que essa cidade é habitada por homens 
que, ao menor sinal de pele aparecendo, vão te confundir 
com um objeto?”. Depreende-se daí uma condição surreal: 
não posso escolher as minhas roupas sem considerar a 
possibilidade de ser estuprada e ainda ser culpada por 
isso!

Quando uma mulher é vítima de violência sexual, ela 
se torna alvo de uma avaliação que tenta encontrar em 
seu corpo; sua aparência; sua atitude; elementos para 
justificar tal agressão. Pasmem: existem alguns “elementos 
pensantes” que acham que estupro é sexo. Estupro é uma 
violência covarde, infame, imunda. 

Finalizo meu breve texto com algumas frases 
colhidas do projeto “Unbreakable”, tumblr da fotógrafa 
americana Grace Brown que reúne fotos de pessoas (não 
só mulheres) abusadas sexualmente segurando cartazes 
com frases ditas por seus agressores: “Sorria. Mostre-
me que você está feliz. Estou fazendo isso por você”; 
“Feliz aniversário”;”Você não é nada. Você deveria me 
agradecer”; “Eu quero mostrar pra você o quanto eu 
me importo”; “Seus pais saíram para jantar, mas não se 
preocupe. Eu vou tomar conta de você”; “Por que você 
está chorando? Foi divertido”; “Ande logo e arrume essa 
bagunça (se referindo ao sangue e ao sêmen no chão)”; 
“Você é minha mulher”.

ONDE VAMOS PARAR? Lia Lima - Turma V

Heloisa Barbosa Pinheiro Rodrigues
Mestranda em Direito pela Faculdade de Direito da USP. Graduada em Direito 

pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP
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Sujeitos de direito: este foi o status concedido às 
crianças e aos adolescentes pela Constituição Fe-

deral brasileira de 1988, ideia reforçada pelo Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado 
dois anos depois. Na prática, contudo, ainda hoje é 
atribuído à infância e à adolescência o velho status 
de “problema social”.

A PEC 33/2012, propondo a redução da maiori-
dade penal de 18 pra 16 anos, trouxe de volta às dis-
cussões públicas a questão dos menores “desviados” 
socialmente, marginalizados, drogados, corrompi-
dos: irremediavelmente corrompidos para alguns 
(para quem a responsabilização criminal rígida com 
pena privativa de liberdade seria a única solução), 
remediavelmente para outros (segundo os quais o 
investimento em políticas públicas educacionais bas-
taria para que este fantasma não assombrasse mais). 
Alguns, em suas conjecturas sobre o tema, procuram 
ir além: a que tipos de violências terá se submetido 
um adolescente que hoje reage de forma agressiva 
sobre a sociedade? Abandono? Miséria? Fome? Ex-
ploração de sua mão-de-obra? Abuso sexual? Pros-
tituição infantil? “Do rio cujas águas tudo arrasta se 
diz violento, mas ninguém diz violentas as margens 
que o comprimem”, já diria Bertold Brecht. A ques-
tão dos adolescentes infratores não se resolveria tão 
somente com políticas para educação, mas seriam 
necessárias também iniciativas de proteção à infân-
cia e à adolescência.

Assim se constrói a figura do menor no cená-
rio público: quando o debate sobre ele não gira em 
torno de sua conduta desviante e das medidas de 
segurança pública que devem ser tomadas para de-
fender a sociedade contra ele, discutimos sobre sua 
vitimização e os riscos de violência social à qual está 
permanentemente submetido. Ora tentamos nos 
proteger dele, ora queremos protegê-lo de nós.  Mas 
em ambos os lados do debate, o “nós” (adultos) é 
colocado em uma posição central que remete o “ele” 
(criança ou adolescente) para a periferia. Agressor a 
ser punido ou vítima a ser protegida: não poderia ele 
assumir algum outro papel nesse discurso?

Tal invisibilidade do jovem enquanto sujeito po-
tencialmente ativo da esfera pública, aliada simul-
taneamente à sua rotulação enquanto “problema”, 
constitui um dos fatores responsáveis por lançá-lo à 
penumbra da insignificância no que tange à formula-
ção das políticas, criminais inclusive, que lhe dizem 
respeito. No campo destas últimas, estabelecem-se 

polarizações (ameaça x vítima) que – em ambos os 
extremos, sob a capa de discursos moralistas que 
vociferam pela “proteção contra o menor” ou pela 
“proteção do menor” – parecem coisificar o adoles-
cente infrator e vender soluções perfeitas que tran-
sitam entre o falso e o perigoso. Quando não pelo 
hipócrita. 

A defesa da redução da maioridade penal pas-
sa por uma confusão entre responsabilidade penal 
(que tem uma natureza normativa e expressa uma 
opção de política criminal) com capacidade psico-
lógica para compreender os próprios atos (a qual é 
uma noção predominantemente empírica). É prová-
vel que adolescentes que cometem delitos graves 
tenham consciência da danosidade daquilo que es-
tão a fazer; mas a compreensão acerca do próprio 
comportamento é apenas uma das exigências para 
a reprovação penal, e não o único critério. Junto 
deste indevido emaranhamento, é de se destacar 
o incremento de uma sensação social generalizada 
de insegurança, a qual encontra no problema crimi-
nal a sua válvula mais primitiva de escape – o que 
é alavancado por estatísticas de aumento das taxas 
de criminalidade urbana violenta, bem como por um 
alarmismo social midiática e politicamente impulsio-
nado ou reconstruído.  

Este conjunto parece influenciar a crença difun-
dida de que a atual sistemática é demasiadamente 
branda ao lidar com a adolescência infratora. O que 
faz com que o ECA, em bocas de jornalistas com 
poder opinativo no período noturno da televisão 
brasileira, se transforme no “Estatuto da Impunida-
de”; e que um adolescente seja convertido por estas 
mesmas más línguas em “marginalzinho amarrado 
ao poste”, ou em mero “vagabundo” por discursos 
congressistas oportunistas. Um cenário problemáti-
co que ganha ainda mais força em virtude dos resul-
tados de pesquisas realizadas em 2013 (Vox Populi) 
e 2014 (CNT/MDA), os quais apontaram, respectiva-
mente, que 89% e 90% da população brasileira apoia 
a diminuição do limite etário mínimo – ensejando a 
desconsideração por alguns de que uma das missões 
mais caras às democracias é proteger o indivíduo e 
as minorias de uma avalanche maioritária. 

A alternativa a esta linha, por outro lado, tam-
bém acarreta problemas, colocando sobre a sujeira 
um tapete de aparência pedagógica. Refuta-se, no 
que se refere à delinquência juvenil, o uso da ex-
pressão “crime” para falar em “ato infracional”, e se 

afasta o pesado termo “pena privativa de liberdade” 
em preferência ao mais brando “medida socioedu-
cativa de internação”. Busca-se orientar o sistema de 
justiça juvenil à consecução de programas pautados 
nas duvidosas ideologias “re” (ressocialização, recu-
peração, reeducação), que não raro desconsideram 
o indivíduo enquanto sujeito dotado de autonomia. 
Tudo isso mediante (consciente ou inconsciente-
mente) uma “fraude de etiquetas” e uma “hipocrisia 
punitiva”, as quais bebem da fonte de um “superior 
interesse da criança e do adolescente” cujo conteú-
do é de difícil delimitação. 

Nesta segunda tendência, o adolescente infra-
tor parece correr o constante risco de ser reduzido à 
condição de vaso quebrado a ser consertado, ou à de 
garrafa a ser esvaziada para ter seu conteúdo rear-
ranjado. Sempre conforme padrões de normalidade 
artificialmente construídos – pelos adultos (de bem), 
note-se. Disso decorrem riscos, como a criação de 
um perigoso aparelho estatal Laranja Mecânica, pre-
sentes nas entrelinhas das boas intenções. O que 
pode beirar o cinismo, como no caso do projeto de 
lei de iniciativa do Governo do Estado de São Paulo 
para alterar o ECA, aumentando o tempo máximo de 
internação de adolescentes em medida socioeduca-
tiva de 3 para 8 anos, no caso de determinados de-
litos. Reproduzindo palavras utilizadas pelo próprio 
atual Governador ao se pronunciar sobre a proposta, 
em entrevista concedida ao UOL e à Folha, uma das 
justificativas seria a de que “se você não tem limite, 
você não educa”.

O status de sujeito de direitos da criança e do 
adolescente implica que lhes sejam conferidos todos 
os direitos que o são aos adultos, inclusive o de par-
ticipação na vida social, decorrente do fato de serem 
igualmente (co)construtores dela, cada um na me-
dida da sua capacidade e conforme a fase da vida 
em que se encontra. Existe uma relação de simbiose 
entre o não-reconhecimento deste papel e a invisi-
bilidade social do menor – que, em geral, só ganha 
alguma notoriedade nas expressões mais violentas 
de sua personalidade, ou quando é destinatário de 
alguma agressão ou opressão. Não significa afirmar 
que os problemas da realidade social na qual o jo-
vem está inserido são de importância secundária. O 
que se pontua, por outro lado, é que soluções ade-
quadas exigem que a criança e o adolescente sejam 
socialmente percebidos não só quando delinquem, 
mas sim efetiva, integral e permanentemente.

O “PROblEMA SOCIAl” E O “MARGINAlzINhO 
AMARRADO AO POSTE”

Gustavo de Carvalho Marin e 
Sara Tironi – Turma I
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POR qUE REAGIR AO MEDO?

é a velha estratégia de sempre. Onde o Estado fracassa com os problemas sociais, recorre à violência penal para dar conta do conflito. Uma história tão 
antiga e obsoleta quanto a de seu insucesso, mas que tem se tornado muito usual no processo legislativo nacional: a absorção de anseios de parcela 

da população para restaurar a sensação de segurança da sociedade. Nem que para isto seja necessário restringir a liberdade de umas tantas pessoas de 
comportamento social indesejável, pois, afinal, o insubordinado deve conhecer o peso da disciplina.1 

Não se pode mais conviver com semelhante populismo na formulação de leis penais.2 Entretanto, esta tendência novamente reapareceu de forma 
extremada na chamada proposta de “lei antiterrorista”, apurada em vista da comoção nacional causada pela lamentável morte do cinegrafista Santiago 
Andrade. O problema é que a definição que o PLS 499/13, em trâmite no Senado, atribui ao terrorismo deixa vulneráveis a liberdade de associação e a 
organização dos movimentos sociais.

Entende-se, como ato de terrorismo, a conduta que “provocar ou infundir terror ou pânico generalizado”. A tipificação é demasiadamente ampla e pode 
alcançar um espectro ilimitado de condutas. Em que contexto e sob quais circunstâncias participar de uma manifestação significa cometer um delito? As 
penas vão de 15 a 30 anos, ou de 24 a 30 anos de reclusão, se resultar em morte. Um golpe que chega ao paroxismo, com penas mais incisivas do que as 
previstas no projeto de Código Penal (até 20 anos) para o crime de terrorismo.

Aliás, tal prática antidemocrática é muito similar àquela adotada pelo Regime Militar, que encontrou seu cume com o famigerado AI-5. Naquela época, 
como agora, elegeu-se um suposto inimigo interno a ser combatido a bem da “população ordeira”. Confundiu-se segurança urbana com segurança nacional,3 
instalou-se verdadeiro clima de guerra interna, em que o Estado não buscava proteger o bem comum, mas sim a perpetuação do regime político, por meio 
da disseminação da violência, das prisões e dos processos arbitrários.4

A sociologia criminal qualifica iniciativas desta natureza como “legislações-álibi”,5 as quais trazem consequências em vários níveis distintos ao 
ordenamento jurídico-penal brasileiro. Primeiro, por representar um retrocesso histórico na consolidação democrática brasileira, recolocando na ordem 
do dia táticas desprezíveis de controle dos movimentos sociais e de restrição da liberdade de manifestação. Depois, porque, a propósito de interceptar ou 
obstruir o terrorismo, difundem a “policialização” da vida em sociedade. E, o que é ainda mais delicado, afetam o orçamento e desestruturam a própria 
capacidade distributiva do Estado, na medida em que as soluções penais mostram-se sempre muito custosas e albergam em si um efeito negativo cumulativo 
que eclodirá no futuro, como aliás se tem visto na crise reiterada pela qual vem passando o sistema carcerário nacional. Desobedecer à lei não é o suficiente 
para encerrar alguém no cárcere. 

A retórica dos “intelectuais do medo”6 é nada amadora. Fazem acreditar que a sociedade não quer ser vítima, que está em pânico e, por isto, merece 
segurança contra o “quebra-quebra” do comércio e a destruição de bens públicos. Precisamente em função da proteção desses bens, prepara-se a estratégia 
comunicativa da política de segurança: vigilância do centro financeiro e contenção repressora dos vândalos que instauram o terror. Sem dúvida, ao manipular 
o medo, fica mais fácil causar a ilusão de que punir dura e seletivamente garantirá a não perturbação da paz nos centros urbanos.

Mas como reagir racionalmente ao medo com estratégias democráticas para proteção dos manifestantes, ou seja, daquelas pessoas que pretendem 
apenas e tão somente exercer o seu direito constitucional de protestar pacificamente? A maior preocupação é que práticas policialescas acabem ultrapassando 
os limites constitucionais da persecução penal. É bem sutil a diferença entre o manifestante e aquele que não tem outro propósito senão o vandalismo.7 

Para manter a precaução devida, é certo que a desobediência legítima não pode ser obscura ou esconder-se atrás de máscaras, quem diverge 
democraticamente mostra a sua cara e não pode ser julgado por suas convicções. Outro passo necessário é demonstrar à população que o policiamento 
tem sido treinado para atender a seus direitos e que sua atuação funcional é juridicamente controlada. Apenas quando forem vistos como defensores do 
Estado Democrático de Direito, e não como cães de guarda de um Estado patrimonialista arcaico,8 é que as forças policiais poderão ser vistas como atores 
legítimos de prevenção.

Estes são momentos iniciais para se aperfeiçoar a cultura democrática no País e concretizar o que é previsto pela própria Constituição: o livre exercício do 
direito de protestar, de manifestar a divergência política. É bem verdade que a mesma Constituição repudia o terrorismo e que o Brasil deve à comunidade 
internacional uma regulamentação da matéria. Não apenas pelo padrão FIFA de segurança, mas por que aí estão em jogo interesses econômicos, especialmente 
no que concerne aos mecanismos de prevenção ao financiamento do terrorismo. Mas nada que se pareça à embaraçosa iniciativa do Senado, expressão 
bastante característica do populismo punitivo, que apenas reconforta determinadas preferências às vésperas das eleições.

1 A ideia de que a “sociedade insegura busca segurança” promove verdadeira revisão funcional do problema a partir de uma tensão entre liberdade e segurança: “a liberdade de um passa a afetar a liber-
dade de outro”. BALDUS, Manfred. “Freiheit und Sicherheit nach dem 11. September 2001: Versuch einer Zwischenbilanz?” In: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 2005, 
p. 371.
2 Na instigante crítica de Ernesto Laclau à razão populista, “o populismo é simplesmente uma forma de construir o político”, LACLAU, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2011, pp. 11 e ss.
3 John A. E. Vervaele demonstra em detalhes como a ideologia da segurança nacional acompanhou a linha evolutiva da Doutrina Bush, de tal forma que a valoração política realizada pelo governo se sobre-
pôs ao espaço de atuação da política judicial nas legislações antiterror. Vervaele, ademais, aponta como a Doutrina Bush “não nasceu do nada”, havendo continuidade histórica às “sólidas bases instauradas 
pelas administrações Reagan e Clinton”, VERVAELE, John A. E. “La legislación antiterrorista em Estados Unidos: inter arma silent leges? Trad. Edmundo Hendler. Buenos Aires: Del Puerto, 2007, pp. 05 e 
22-23.
4 Sobre a doutrina da segurança nacional idealizada e implantada no País durante a Ditadura Militar, verificar: COMBLIN, Joseph. A ideologia da segurança nacional. São Paulo: Civilização Brasileira, 1978.
5 SCHULTE, Phillip. Terrorismus und Anti-terrorismus-Gesetzgebung: Eine rechtssoziologische Analyse. Münster: Waxmann, 2008, pp. 225-237.
6 Para a crítica ao uso da retórica do medo na legitimação do princípio da precaução, SUNSTEIN, Cass. Laws of Fear: Beyond the precautionary principle. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pp. 
13 e ss.
7 “Contra a afirmação apodítica de Hoffmann-Riems, que apenas admite afetar as esferas da segurança e da liberdade em presença de perigos concretos, é necessário introduzir parcialmente a precaução a 
respeito dos perigos em lugar da clássica defesa frente ao perigo, ameaçando – em termos de direito de polícia – desaparecer a tradicional distinção entre perturbador e não-perturbador, de tal forma que 
não-partícipes estarão cada vez mais na mira dos serviços de segurança”. PAWLIK, Michael. Teoria da ciência do direito penal, filosofia e terrorismo. Trad. Eduardo Saad-Diniz. São Paulo: LiberArs, 2012, p. 
142.
8  Para entender a conformação patrimonialista do Estado brasileiro: FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 2. v. 5. ed. Porto Alegre: Globo, 1979.

Leandro Sarcedo, advogado, mestre e doutorando em Direito Penal pela USP; 
Eduardo Saad-Diniz, Prof. Dr. da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP (com 

alterações, o texto foi publicado no Conjur)
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EM DEFESA DOS INCOMPREENDIDOS Benedito Valadares

“À Pátria tudo se deve dar, sem nada exigir em troca,
nem mesmo compreensão”

Antônio de Siqueira Campos

Antes de falar do assunto em si, já deixo a minha posição sobre o assunto: sou adepto 
do movimento cívico-militar que em 1964 derrubou o então presidente João Goulart. 

E antes que aqueles que não têm argumentos venham com taxações típicas como fascista 
e “coxinha”, quero deixar claro: o texto não visa defender ninguém que tenha cometido 
violações contra os direitos humanos, afirmação que vale tanto para a direita quanto para 
a esquerda.

Mas o que ele visa? O principal foco dele é acabar com um juízo que a maioria das 
pessoas ganharam quando estavam aprendendo História, tanto no Ensino Fundamental 
como no Médio: de que aqueles que defendem o movimento de 1964 ou, como é 
comumente descrito, “golpe” de 64, são retrógrados que não visam o desenvolvimento 
do país ou sanguinários que comungam com a tortura. Subsequentemente, este texto tem 
por objetivo quebrar uma visão sobre um acontecimento da história cuja presunção de 
veracidade é juris et de jure.

Agora vamos começar com uma análise do período anterior ao movimento, indo da 
renúncia de Jânio até a Revolta dos marinheiros/sargentos.

Em 1961, para a surpresa da Nação, o presidente Jânio, mesmo não sofrendo 
nenhuma pressão da área militar, renunciou ao cargo de presidente da República; muitos 
historiadores acreditam que este hábil político, cujo prestigio garantiu a primeira vitória 
de um candidato da UDN para a presidência, esperava retornar, assim como Vargas, nos 
braços do povo. Mera veleidade, Jânio apenas garantiu o surgimento de um dos períodos 
mais conturbados vivenciados pela República brasileira. O presidente renunciou, o que 
fazer então? A resposta estava na Constituição, o cargo de presidente da República 
pertencia agora ao vice, Jango, todavia os três ministros militares recusaram a solução 
óbvia e houve um racha dentro das Forças Armadas: os que defendiam a posse de Jango 
e os que estavam conforme o veto dos ministros militares. Este racha permitiu que Jango 
tomasse o seu cargo legitimamente garantido pela Constituição, principalmente após o 
General Machado Lopes, estimulado por várias pessoas – dentre as quais destaco o general 
Péri Bevilacqua e Leonel Brizola –, levar o III Exército para a campanha da legalidade.

Ora, devem estar se perguntando, você no início disse que é a favor do movimento de 
64, como pode então defender a posse de Goulart em 61? Bem, uma coisa que eu aprendi 
é que não é de imediato que conhecemos as pessoas, e Jango no seu período de governo 
vai demonstrar que, se não era um comunista, era um mero fantoche de organizações 
espúrias e extremistas que não mediam esforços para atingir os seus objetivos.

O extremismo é e sempre será um mal, e era isso o que a sociedade brasileira vivia 
durante o governo Goulart. A direita, militares e setores da UDN desejavam a deposição 
de Goulart a qualquer custo – desejo que advém desde o movimento de 11 de novembro, 
quando houve a tentativa de impedir a posse de JK. A esquerda, existiam as Ligas 
Camponesas (há denúncias de que elas organizaram campos de treinamento guerrilheiros 
no país em 1962), a ação de sindicatos extremistas e a insubordinação dos praças.

Nesse interim, Jango tentava se equilibrar, porém, com a proximidade do fim de seu 
mandato, o presidente passou de uma posição de conciliação para uma tentativa óbvia 
de radicalização. Um grande exemplo disso pode ser observado na sua posição de apoio 
à Revolta dos sargentos, sendo que um de seus membros, o subtenente Gelci Rodrigues 
Correia, declarou que a categoria (praças) não podia se comprometer a defender a ordem 
reinante no país, pois ela “beneficia uns poucos privilegiados” e referiu-se à possibilidade 
dos graduados “lançarem mão de seus instrumentos de trabalho... para exigir as reformas 
de base do governo federal”. Outro exemplo está na tentativa fracassada de Jango em 
declarar estado de sítio e intervir nos estados governados por seus opositores. No 
momento em que o presidente assume um dos lados extremistas, a única coisa a ser 
afirmada é caos. Tanto é que, militares que apoiaram a ascensão de Jango em 1961 
corroboraram com as forças que depuseram o mesmo, um bom exemplo são os generais 
Péri Bevilacqua, Amaury Kruel e Mourão Filho, este último responsável por desencadear o 
movimento militar em Minas Gerais.

Num breve parágrafo, tentei explicar porque não acredito no espírito democrático 
que João Goulart supostamente possuía. Agora, busco combater a demonização das 
pessoas que defendem o movimento de 64.

Nas escolas, somos tentados a criar a seguinte dicotomia: apoiadores do regime 
militar x MDB, luta armada e estudantes. O processo de endeusamento dos membros 
das guerrilhas urbanas e rurais que combateram o regime é evidente, tanto é que a dita 
Comissão da “Verdade” não planeja investigar os crimes cometidos pela esquerda armada; 
muitos dos quais nem são lembrados, como a execução do tenente Alberto Mendes Júnior 
ou o atentado ao aeroporto de Guararapes, mas pra que mesmo, pois ser humano só 
é aquele que comunga com as minhas ideias, não é? Essas Guerrilhas diziam lutar pela 
“democracia”, claro, comunismo e democracia são sinônimos, sendo que alguns falavam 
que planejavam instalar um Estado socialista, mas democrático, todavia como um Estado 
que já incorpora uma ideologia pode-se dizer democrático?

Bem, este processo maniqueísta da história ocorre de maneira tão vil, que ações em 
nome dos direitos humanos por pessoas que apoiaram o movimento em 64 contra os 
abusos do regime são delegadas ao limbo. Um bom exemplo é o caso Para-sar. Este era 
um grupo de paraquedistas da Aeronáutica, o qual um extremista pertencente à linha 
dura, o brigadeiro Burnier, planejava utilizar para atentados terroristas – dentre eles a 
explosão da Represa de Ribeirão das Lajes e o assassinato de diversas personalidades 
como JK, Dom Hélder Câmara e o general Mourão Filho. Frente a esta barbárie, o capitão 
Sérgio “Macaco” recusou-se a cumprir o que seria um dos piores atentados da história 
republicana brasileira e impediu o caos, todavia ele sofreu por sua coragem e, mesmo 
sendo defendido pelo brigadeiro Eduardo Gomes, foi atingido pelo AI-5, perdendo sua 
patente e sendo reformado. A ação do general Péri Bevilacqua no STM também é louvável, 
já que este concedeu diversos habeas corpus, posicionou-se contra o Ato Institucional nº 

2 e foi contrário às diversas irregularidades quanto ao julgamento de civis e militares, o 
que levou, em janeiro de 1969, ao seu afastamento arbitrário do STM, com base no AI-5, 
sob a acusação de “dar habeas corpus demais”.

Ademais, pequenos eventos históricos que passam por nós quase despercebidamente 
possuem uma relevância enorme quanto ao apoio de setores políticos ao movimento de 
64. Um fato que exemplifica esta afirmação é que JK e Ulysses Guimarães votaram no Mal; 
Castelo Branco na eleição indireta.

Exemplos de ações contra o arbítrio e a violação dos direitos humanos por membros 
do próprio regime existiram, o problema é que aqueles que querem reconstruir a história 
não desejam que estes fatos sejam revelados. Parafraseando Cícero, a História é a mestra 
da vida, o problema é quando grupos abjetos tentam deturpá-la conforme os seus desejos 
políticos. O dia 31 de março deve ser comemorado, todavia as prisões arbitrárias, tortura, 
assassinatos e os massacres de populações indígenas não podem ser defendidos, pois 
evitar um erro nunca justificará aprovar outro.

Escapar da dicotomia Forças Armadas/ARENA x MDB, guerrilhas e estudantes é 
uma tarefa para aqueles que querem tentar descobrir o que verdadeiramente aconteceu 
naqueles tempos; para as pessoas que simplesmente fecham os olhos, pois o discurso 
imposto lhes é favorável, só tenho que lamentar isto. Pessoas boas e más existem em todo 
lugar, até mesmo no núcleo familiar, portanto as forças que se enfrentaram antes e após 
o dia 31 de março não fugiriam à regra, cabe a nós separar o certo e o errado, e não ficar 
em generalizações infames.

VENEzUElA SEM lIMITES
Kaleo Dornaika Guaraty - Turma VI

Não pense que é só pela falta de papel higiênico que a atual situação da Venezuela 
é uma piada. Lá a zoeira encontra níveis que nossos modestos admiradores do regime 
chavista não imaginam. Citemos, por exemplo, que, ano passado, os venezuelanos 
comemoraram o Natal em novembro; há um Vice-Ministério da Felicidade (George 
Orwell agradece a homenagem); o presidente criou um 0800 para denunciar “traidores 
da pátria”; o mesmo presidente afirmou que a violência do país 16.000 assassinatos 
no primeiro trimestre) é culpa dos “antivalores” veiculados em filmes como Homem-
Aranha.

Além das sandices, há ainda a despesa recorde do Presidente: US$945 milhões 
(16 vezes os gastos da corte de Rainha Elizabeth II) em hotéis, comidas, bebidas e sua 
extravagante suíte japonesa na sede do governo, o Palácio Miraflores. Isto tudo no país 
escandalizado por outro recorde: o mundial da inflação, beirando os 60% em 2013. 
Não bastassem os gastos, há ainda os cortes, que falam por si só: reduções superiores 
a 50% na Saúde, Habitação, Energia Elétrica e Educação. O programa de Alimentação 
Escolar foi reduzido a 1 US$ por criança, enquanto o caixa do serviço secreto foi 
duplicado chegando a US$ 120 milhões. 

O panorama político não ilude: há uma ditadura no poder. Com a morte de Chávez, 
seu sucessor, Nicolás Maduro, fraudou as eleições com apoio de Cuba na UNASUR, 
alegando “evitar um golpe da oposição” e posteriormente prendendo o candidato 
opositor Leopoldo Lopez. Tudo isso sob a grossa vista de toda a América Latina.

As manifestações que ocorrem desde fevereiro deste ano não são, portanto, 
desmotivadas. Nem tampouco têm interesses difusos e contraditórios, como as que 
ocorreram aqui em junho do ano passado. Na Venezuela, o problema é evidente: 
o governo de esquerda iniciado com Hugo Chávez e a atuação catastrófica de seu 
sucessor. No entanto, parte da imprensa brasileira, como o site Brasil 247, alega que 
as manifestações têm relação com a política estadunidense. O artigo “O que querem 
os EUA numa Venezuela em transe?” cita uma nota do secretário de estado norte-
americano John Kerry, que alude à questão da violação dos direitos humanos no modo 
como as manifestações são tratadas; foram 13 mortos, 45 estão presos e 150 feridos 
em apenas 10 dias de protestos. Como se uma nota oficial fosse material suficiente e 
probatório, o referido site levanta a suspeita de um golpe da oposição financiada pelos 
EUA – ainda que a população civil lutando e morrendo nas ruas não faça ideia disso. 

O fato é que, sem proteção – tácita ou explícita – de outros países o chavismo já 
teria se desgastado e autocolapsado naturalmente, por vias democráticas. Evo Morales 
e Fidel Castro são admiradores e contribuintes explícitos, mas também o Brasil apoia 
financeiramente Chávez desde a criação do BNDES, tendo contribuído na construção 
do Metrô de Caracas, da hidrelétrica de La Vueltosa, máquinas agrícolas e aeronaves; 
o mesmo BNDES que fora criado com escopo de desenvolvimento interno. Política 
e ideologicamente, o apoio da esquerda brasileira é irrestrito, como afirma o ex-
presidente Lula em vídeo de apoio à candidatura de Maduro, e atestado ao permitir a 
entrada da Venezuela no Mercosul. 

É preciso muita ingenuidade para não compreender a integração de todo o 
continente sul-americano numa só estratégia política. Esta circunstância é bem vista 
por aqueles que compreendem a necessidade de uma solidariedade entre países 
fronteiriços, mas por trás das boas intenções há algo que vai além de mercados comuns 
e “boa vizinhança”: inquestionavelmente, há uma estratégia de impor ditaduras de 
esquerda em toda a América Latina, sufocando a liberdade e os valores que moldaram 
nossa emancipação colonial. A Venezuela é prova do inelutável destino das ditaduras 
vermelhas deste continente, e a atual situação político-partidária brasileira, bem como 
a hegemonia intelectual, caminha no mesmo rumo. 
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PROJETO POlíTICO PEDAGóGICO E OUTRAS bRISAS
PET - Direitos e NAJURP

Em 2013, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP/USP) começou o processo de 
revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP)1; ocasião importante para refletirmos como a FDRP deve formar 

seus estudantes. 
À ampla definição mencionada, podemos acrescentar o espírito daquilo que esperamos da nossa Faculdade; o 

projeto escrito será a consolidação disso. Considerando a existência deste espírito, fazem-se as seguintes perguntas: a) 
o PPP é necessário? b) o PPP pode limitar as atividades da insituição? 

A necessidade de um PPP está assentada em três quesitos: a) o PPP é exigência2 para que a Faculdade tenha 
acesso a financiamentos para iniciativas de ensino, pesquisa e extensão; b) documento usado como parâmetro de 
avaliação da Instituição de Ensino Superior e; c) documento necessário para a renovação do reconhecimento do curso3.

Temos, além dos aspectos mencionados – que são decorrência da vontade da lei – são tão importantes quanto a 
dimensão subjetiva do PPP. Vale salientar que este deve ser renovável, impedindo uma possível limitação das atividades 
da instituição.

Existem meios para realizar essa renovação e, no ano de 2013, a FDRP criou a Comissão Assessora de Avaliação 
(CAA), uma comissão aberta para discutir métodos de avaliação institucional. Dos trabalhos da CAA, criou-se um 
instrumento de avaliação direcionado aos servidores técnico-administrativos, docentes e discentes. Os resultados deste 
podem auxiliar a elaboração do nosso PPP; a avaliação institucional é, ainda, um exercício para que exista um espírito de 
reflexão pedagógica entre a comunidade.

A reflexão sobre a educação jurídica encontra-se, também, no estudo das normativas que estabelecem diretrizes 
de ensino. À primeira vista, como um PPP, ela pode nos parecer limitante, vinculando nossas atividades a vontade de um 
ente que, talvez, não conheça nossa realidade. 

A estrutura da famosa Lei de 11 de Agosto de 18274 – aquela que criou dois Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, 
um na cidade de Olinda e outro na de São Paulo – é curiosa, já que ele estabelece as cadeiras a serem ministradas 
nesses cursos; não menos entender que a “ciência” não seria somente a jurídica. Interessante mostrar que, somente no 
último ano do curso, os alunos estudariam a política e a “theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do Imperio”. 
A estrutura, portanto, é rígida. 

Se observarmos, então, a atual “equivalente5”, veremos que ela trabalha com uma estrutura interessante de eixos 
de formação6 interligados7. Realizar essa “interligação” é um desafio para a instituição. Essa estrutura, como diretriz, é 
maleável se comparada à primeira diretriz de ensino, a Lei de 11 de Agosto de 1827. 

Do exame da atual estrutura, percebe-se que ela trabalha estabelecendo diretrizes mínimas, mas a 
operacionalização destas está nas mãos da instituição. Vale lembrar que ela não é, sozinha, a norma que estabelece 
todas as outras que a instituição deve cumprir; existe uma variedade de leis esparsas que nos afetam. No entanto, em 
última análise, cabe a nós mesmos definirmos como será a nossa formação.

A partir desta discussão, que é grande, lanço três perguntas: I. A educação jurídica atual nos desenvolve uma 
capacidade cognitiva para aquilo que desejamos ser? II. Ela é ampla? III. Ela consegue dialogar com outras áreas do 
conhecimento?

1 Uma ideia ampla de PPP é o “que a escola tem que fazer: a partir do que é possível e tendo em vista a necessidade dos alunos e da sociedade”. 
Definição pela Profa Ilma Passos, da UnB. Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/8853
2 E. g. Edital PROEXT 2015 (item 2.11). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=490id=12243option=com_contentview=article
3  Conforme o art. 30, do Decreto nº 5.773/2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/
D5773.htm
4  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_63/Lei_1827.htm
5  A Resolução CNE/CES nº 9/2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf
6  A ideia, exposta de maneira simples, seria interligar os três eixos de formação: prático (TCC e estágio); fundamental (o que é equi-
valente às disciplinas básicas) e profissional (estudo do Direito Civil, Penal, Trabalho...). Interessante, ainda, observar que a lei utiliza a 
expressão conteúdos; as disciplinas seriam, então, o desdobramentos do conteúdo
7 Ver art. 5º, da Resolução CNE/CES nº9/2004.

NO bRASIl, NASCER E PARIR NãO SãO TAREFAS FáCEIS
Texto elaborado pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto - NAJURP

O número de mulheres que “escolhem” a cesárea em vez do parto normal é muito alto. 
De acordo com o DATASUS, em 2008, no município de Ribeirão Preto, registrou-se 

uma taxa de 58,1% de partos cesáreos, enquanto a OMS (Organização Mundial da Saúde) 
recomenda que o número de cirurgias não exceda 15%, optando-se pela por essa via 
apenas nos casos em que existe uma situação real em que ela seja fundamental para 
preservação da saúde materna e/ou fetal.

O maior problema, no entanto, é que não se trata de uma escolha natural: as 
mulheres são, quase sempre, persuadidas a optar por uma cesárea, ora pelo médico, ora 
pela mídia, mas frequentemente com base em uma mentira. Elas ouvem o tempo todo 
que é impossível passar por um parto normal sem extremo sofrimento, dor e medo. Claro. 
É muito mais fácil para um(a) médico(a) agendar um dia e horário para o(a) filho(a) de 
outra pessoa nascer. “Você acha que eu tenho tempo para esperar você ficar pronta?”, 
“Vamos fazer a cesárea, é muito melhor para o seu bebê!”.

Provam as evidências que é melhor para os bebês nascerem por via cirúrgica? Na 
verdade, a taxa de mortalidade de mães e fetos é muito maior em nascimentos por cesárea 
do que nos realizados por parto natural.

Nesse contexto de assistência ao parto, é frequente a ocorrência do que se 
convencionou denominar violência obstétrica. E o que seria a violência obstétrica além de 
mais um mecanismo de controle sobre o corpo feminino exercido pela nossa sociedade 
machista e patriarcal?

De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo: “Mulheres 
brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, divulgada em 2010, uma em cada 
quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto. E são várias as práticas que 
caracterizam tal tipo de violência: desde a realização de qualquer procedimento sem o 
consentimento da mulher (e, consequentemente, sem possibilidade de escolha por parte 
da parturiente) até a realização rotineira da episiotomia (corte entre o ânus e a vagina, 
realizado para supostamente facilitar a saída do bebê). É comprovado cientificamente 
que esse tipo de corte, mais do que trazer qualquer tipo de benefício, traz consequências 
desastrosas para a mulher. Por que, então, insistir em sua realização?

A indução, por parte do(a) médico(a), para que seja realizada cesárea sem que haja 
real necessidade para que se opte pela cirurgia também é exemplo de violência obstétrica.

Há, ainda, estabelecimentos que violam a legislação brasileira, impedindo que um 
acompanhante escolhido pela mulher a acompanhe durante o pré-parto, parto e pós-
parto, direito assegurado pela lei n. 11.108/2005.

As mulheres merecem ser mais bem informadas acerca das possibilidades à disposição 
da parturiente e do que é realmente necessário e benéfico para mãe e bebê. É o momento 
delas como mães, de seus(suas) filhos(as), e de ninguém mais. Elas precisam estar aptas 
a controlar essa experiência para que possam escolher o melhor para si. É mais humano. 
Trata-se de direito das mulheres; trata-se de direitos humanos.

Para quem quiser saber mais a respeito do tema, recomendo que assistam aos 
documentários: “Violência Obstétrica - A voz das brasileiras”, “A Dor Além do Parto” e 
“O Renascimento do Parto”, sendo os dois primeiros facilmente encontrados no Youtube.

PROMOTORAS lEGAIS POPUlARES
Texto elaborado pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de 

Ribeirão Preto - NAJURP

O NAJURP1 tem como finalidade fazer extensão no formato de educação popular para a 
emancipação da pessoa como sujeito de direito, atuando na região junto a coletividades 

locais no combate às violações de Direitos Humanos.
Nossas atividades se orientam por quatro grandes frentes. São elas: Direito à Moradia 

Digna; Resíduos Sólidos: Cooperativa Mãos Dadas; Observatório de Educação Jurídica; e 
Igualdade de Gênero e Violência contra a Mulher. Nesta última, estão inseridas as atividades de 
Promotoras Legais Populares (PLPs).

 A interlocução entre o NAJURP e o Coletivo Feminista Capitu, a partir do interesse comum 
pelas questões relativas a “direitos humanos e gênero”, fez surgir, então, a ideia de trazer para 
Ribeirão Preto um curso de formação voltado à emancipação da Mulher – como existem várias 
experiências em outras cidades brasileiras –: o Promotoras Legais Populares.

Esse curso foi formulado na década de 1990, em Porto Alegre, pela THEMIS – Assessoria 
Jurídica e Estudos de Gênero e o CLADEM (Comitê Latino Americano de Defesa dos Direitos da 
Mulher), a partir da identificação, por parte de algumas mulheres, da dificuldade de muitos 
setores populares em relação ao acesso à Justiça. 

Nesse contexto, o curso PLP tem como objetivo capacitar mulheres líderes comunitárias 
em conhecimentos teóricos e práticos sobre as leis e direitos das mulheres, desenvolvendo uma 
consciência crítica e reflexiva sobre conteúdos machistas, classistas e patriarcais que perpassam 
as decisões dos poderes públicos, segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres2. 

Mais do que conhecer as ferramentas técnicas jurídicas para a exigência da efetivação dos 
direitos humanos das mulheres, o PLP preconiza que as participantes reconheçam as divisões 
existentes nas relações sociais que são baseadas na diferença de gênero, bem como que haja 
uma desmistificação da naturalização de situações de violência e de violação de seus direitos. O 
objetivo é que as participantes tenham, de fato, força e mecanismos para lutar pela igualdade 
e pela sua proteção.

Identificando-se numa situação de desigualdade e reconhecendo seu papel na promoção 
de mudanças, a intenção é que essas mulheres participantes do curso, a partir do seu 
comportamento e de suas ações nas relações cotidianas, possam irradiar esses conhecimentos, 
levando suas reflexões e percepções para outras mulheres de seu contexto. Daí a expressão 
“promotoras legais populares”. 

O primeiro contato do NAJURP com um grupo de mulheres aconteceu ano passado (2012), 
no Assentamento Rural Sepé-Tiarajú, no qual o grupo já vinha atuando, dando assessoria à 
criação de uma associação de mulheres produtoras de pães, doces e outros alimentos e também 
na busca pela aposentadoria especial rural dos assentados. A partir das questões levantadas 
e dos pedidos das próprias assentadas, foram discutidas questões relativas aos direitos das 
mulheres produtoras rurais. 

A partir deste ano, o objetivo é, em parceria com a frente de Direito à Moradia Digna, atuar 
junto às mulheres de comunidades populares urbanas: as moradoras do núcleo de favela João 
Pessoa e do Conjunto Habitacional Ribeirão Preto I/J, situado no bairro Eugenio Mendes Lopes.

1 Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto existente na FDRP desde 2011. 
2  Disponível em: http://www.spm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-
-mulheres/lei-maria-da-penha/9-2-promotoras-legais-populares

O que faz O NaJuRP-eixO MORadia?
Texto elaborado pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto - NAJURP

O NAJURP-Eixo Moradia é uma frente de atuação do Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de Ribeirão Preto (NAJURP-FDRP/USP) que, desde a sua fundação, 
realiza atividades de pesquisa, ensino e extensão, tendo em vista a garantia do direito à moradia adequada em Ribeirão Preto, numa perspectiva de 

construção democrática da cidade, uma das bandeiras da luta histórica do movimento nacional pela Reforma Urbana1.
A assessoria jurídica popular do NAJURP-Eixo Moradia se baseia na união de conhecimentos, experiências e forças com os moradores de uma 

comunidade de favela (Núcleo João Pessoa), de um conjunto habitacional de baixa renda (Ribeirão Preto I/J – I), uma associação de autogestão de 
empreendimentos habitacionais (Grupo de Autogestão Habitacional de Ribeirão Preto - GAHRP), e movimentos sociais de moradia (Movimento Pró-Moradia 
e Cidadania [MPMC-RP]; Movimento Novo Aeroporto: Congonhas em Ribeirão, não! [MNA-RP]; Movimento Habitação e Ação Social [MOHAS-SP]; União dos 
Movimentos de Moradia [UMM-SP])2, para uma gestão participativa da cidade.

Assim, em conjunto com as comunidades e movimentos, realizamos a fiscalização e pressão do Poder Público para a promoção de políticas de habitação 
de interesse social e de um planejamento urbano que se paute na função social da propriedade; provocamos o Ministério Público e Defensoria Pública Estaduais 
para o exercício de seu papel institucional de defesa de direitos fundamentais, sociais e transindividuais3 relacionados às demandas; e buscamos alternativas 
para que a construção do espaço urbano seja cada vez mais apropriada pela população de baixa renda, através, por exemplo, da produção de moradias 
populares a partir de projetos autogeridos pelos próprios futuros moradores4.

Nesse percurso, pudemos observar várias violações de direitos5. Dentre estas, para efeitos de garantia do direito à moradia digna, podemos destacar: 
as grandes obras e os despejos forçados em detrimento da dignidade das famílias; as remoções sendo priorizadas à regularização fundiária; a remoção de 
comunidades de regiões periféricas para outras regiões periféricas e os efeitos destas intervenções; a insegurança da posse alimentada por especuladores e pelos 
próprios governos responsáveis pela promoção desta segurança; os vários problemas de habitabilidade e de acesso a recursos urbanos no conjunto habitacional 
observado; a impossibilidade de se obter informações de interesse público e particular sobre as obras de ampliação/internacionalização do Aeroporto Leite 
Lopes, bem como sobre o mapeamento dos vazios urbanos e as áreas patrimoniais disponíveis para empreendimentos habitacionais populares; a ausência de 
participação da população na gestão das políticas de habitação de interesse social; o apelo ao Judiciário como um grito de socorro frente às omissões (ou, mais 
frequentemente, ações deliberadas) do Poder Executivo, sem que haja respostas que efetivamente atendam às necessidades dessa população.

Seja o caso de pessoas que habitam irregularmente a terrenos públicos ou privados em desuso; seja o caso de pessoas que foram removidas para locais 
sem condições adequadas de habitabilidade e acesso a recursos urbanos; seja o caso de pessoas que enfrentam alugueis abusivos para continuar em bairros 
sem serviços e infraestrutura, nenhuma detém condições de habitar “normalmente”, segundo as imposições do mercado imobiliário, sendo marginalizadas por 
não poderem pagar por uma cidade que se transformou em mercadoria.

Em outras palavras, são “cidadãos” que não têm condições de ter um crédito aprovado para financiamento de um imóvel ou de comprometer sua renda 
com alugueis abusivos para custear a vida em regiões mais valorizadas. Regiões estas que, não por acaso, são a cidade visível aos investimentos públicos em 
serviços e infraestrutura urbana, em contraposição a anticidade e seus espaços privados de cidadania.

Em todos os casos, percebemos que a falta de direitos como o direito à moradia digna significa o tolhimento da garantia a um direito à cidade, entendido 
não só em termos de acesso a recursos urbanos6, mas ao exercício da cidadania, a capacidade de construir a cidade de acordo com suas necessidades.

Percebemos que uma leitura meramente “jurídica” e uma atuação fragmentada não dá conta de uma realidade social complexa: a luta pela garantia de 
um direito à moradia digna está intimamente ligada à disputa econômica e política sobre a propriedade urbana – uma disputa que se refere, essencialmente, ao 
que a terra urbana representa, ou deveria representar. E, por consequência, uma disputa estrutural pelo modelo de sociedade que queremos.

1 O movimento nacional de Reforma Urbana é uma articulação de entidades da sociedade organizada, formada desde 1987, que luta pela demo-
cratização da gestão das cidades e pela garantia de condições dignas de vida para todas e todos. Sobre a luta pela Reforma Urbana, ver o artigo de 
Raquel Rolnik, 10 Anos do Estatuto da Cidade: Das Lutas pela Reforma Urbana às Cidades da Copa do Mundo, disponível em <http://raquelrolnik.
files.wordpress.com/2013/07/10-anos-do-estatuto-da-cidade.pdf>.
2 Para mais informações: MPMC - http://movimentopromoradiaecidadania.blogspot.com.br/; MNA - http://novoaeroportoribeiraopreto.blogs-
pot.com.br/; MOHAS - https://www.facebook.com/pages/Mohas-Movimento-Habitacional-E-Acao-Social; UMM - http://www.sp.unmp.org.br/.
3 A classificação se refere aos direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos.
4 Sobre esta possibilidade, há maiores informações na recente publicação Autogestão Habitacional no Brasil: utopias e contradições, organização de 
Luciana Corrêa do Lago, disponível em <http://www.observatoriodasmetropoles.net/new/images/abook_file/autogestao_brasil2013.pdf>.
5 Sobre o histórico da inserção do NAJURP nesta demanda, ver Relatórios de Direitos Humanos 2011-2012 e 2012-2013, disponíveis em <http://
www.najurp.direitorp.usp.br/>
6 Serviços públicos (água, esgoto, coleta de lixo, transporte, etc.), equipamentos públicos (escolas, creches, postos de saúde, bases de seguran-
ça, praças, espaços de lazer, etc.), áreas verdes, áreas comunitárias, etc.
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lENDO SONhOS NA lINhA DOS OlhOS Raquel Altoé - Turma V

Moçambique é um país africano, fica ao lado 
da famosa África do Sul, sua língua oficial é 

o português mas cada província tem um dialeto, 
e tem um dos 10 menores IDHs de toda a África. 
Teve uma independência tardia (1975) e enfrentou 
uma longa guerra civil por cerca de 15 
anos que terminou em 1992 com um 
Tratado de Paz entre os grupos inimigos. 
Ano passado o Tratado foi rompido pela 
primeira vez trazendo, novamente, uma 
insegurança muito grande no norte do 
país com conflitos armados, interdição 
de vias terrestres e a volta da Guerra 
Civil.

Eu fiquei dois meses em 
Moçambique (final de dezembro até o 
começo de fevereiro) e tive a experiência 
mais engrandecedora de toda minha 
vida. Trabalhei durante todo esse tempo 
numa ONG chamada Visão Global para a 
Vida que cuida de cerca de 60 crianças 
e 10 mulheres, além de dar apoio para 
a população do distrito de Matola Gare 
(localizado na cidade de Matola, próximo 
a Maputo, capital do país). Eu, junto com 
outros intercambistas de diversas partes 
do mundo, dava aula para as crianças de 
português, matemática e inglês, além de 
ensinar as cores, as formas geométricas 
e os meios de transporte. Diariamente, 
eu ouvia frases como “Tia Raquel, hoje 
você me ensina a ler? Por favor.“ ou 
então “Trouxe a tarefa de ontem, fiquei treinando 
todas essas palavras em inglês”. Apesar de todas as 
dificuldades, as crianças tinham prazer em aprender 
e ansiavam, todas as manhãs, por aprendizado na 
ONG (mal sabem elas que quem mais aprendeu 
ali, fui eu! ). Oferecíamos uma refeição diária para 
as crianças, quando a lenha não estava molhada, 
porque, afinal, o nosso fogão era o chão debaixo da 
sombra de uma árvore.

Certo dia fui junto com a Dona Luisa, 
coordenadora da ONG, buscar giz para usarmos o 
quadro negro comprado para a ONG com o dinheiro 
que outros intercambistas tinham conseguido. A Luisa 
recomendou que eu vestisse uma capulana (tecido 
que as mulheres usam para tudo: carregar bebê, 
fazer roupas, prender o cabelo e, principalmente, 

como saia). Sair pela rua com uma roupa tipicamente 
moçambicana foi uma das experiências mais legais 
que eu tive. Observei tantas mulheres sorrindo para 
mim e dizendo: “Que linda uma mulunga (branca/
estrangeira no dialeto local) de capulana!”. Por meio 

desse episódio, pude perceber o que é a dominação 
cultural, e o quanto significava para aquelas mulheres 
eu estar me vestindo como elas, ao invés de ignorar a 
cultura local e continuar agindo como uma ocidental 
achando, meramente, “bonitinho” o modo como elas 
se vestiam.

Quando cheguei a escola, os sentimentos foram 
diversos. Primeiro senti algo que, até então, nunca 
tinha sentido antes: eu era a única branca ali, sentia-
me perdida, as crianças me olhavam como se eu 
fosse uma alienígena, como se tivesse invadido o 
lugar delas e, de certa maneira, eu tinha mesmo. 
O trauma dos brancos que invadiram aquela terra 
e, até pouco tempo atrás, dominavam-na, ainda é 
muito grande. De repente, peguei-me pensando nos 
meus (poucos) colegas negros na faculdade e como 

esse sentimento, até então, único para mim, deve 
ser frequente na vida deles... Pedi para entrar numa 
sala de aula, olhei pela porta e vi todas as crianças 
sentadas no chão, não havia nenhuma carteira na 
escola toda, na única escola do distrito. Andei mais 

um pouco por lá e vi três salas de aula, 
que na verdade eram as crianças sentadas 
na grama debaixo de uma árvore na qual 
estava apoiado um quadro negro.

Pensando na vontade delas de 
aprender e de uma maneira mais 
eficiente de contribuir para isso, montei 
um projeto de financiamento coletivo 
no site do Catarse para a construção de 
uma biblioteca, felizmente conseguimos 
12 mil reais em doações (inclusive de 
alguns queridos da FDRP, de novo, muito 
obrigada!!!!!) e a biblioteca finalmente 
ficou pronta, um jeito de pelo menos deixar 
as crianças dali sonharem um pouco...

Eu morei, durante esse tempo, na 
moradia da maior universidade do país: a 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM). 
era um prédio de 13 andares no qual eu 
morava no 12º andar, o que significou 
pelo menos 24 lances de escada diários! O 
banho era de água fria quando tinha água, 
senão era de balde mesmo, lavava roupa 
no tanque e colocava para secar num sol 
tão, ou mais quente, que o de Ribeirão. 

Vi muita pobreza, vi uma cultura 
assistencialista muito grande onde, não 

é você quem pede para o vendedor de te dar um 
desconto e sim ele que pede para você pagar mais 
um pouquinho. Vi racismo (os lugares caros eram 
majoritariamente frequentados por brancos e, 
quando íamos há lugares baratos, onde a população 
negra frequentava era uma surpresa para todo 
mundo ter brancos ali). Vi também um povo muito 
feliz. Vi uma paixão e admiração muito grande pelo 
Brasil. Vi muita gente dançar. Vi muito sorriso. Ouvi 
muita gargalhada, muita música. Aprendi muito. 
Tenho uma gratidão enorme por aquele povo e não 
dá nem pra mensurar minha saudade. Khanimanbo* 
Moçambique, obrigada pelas doses diárias de 
Lirantzo**!

*Obrigada em Changana
** Amor em Changana

PEqUENO TREChO à CAMIllE ClAUDEl:
Taísa Pinheiro  -  Turma III

Tinha uns dentes de criança posto em um sorriso contido. Era escultura. Cuspia o 
mundo e o encarnava com as mãos.
Parecia guardar em si o âmago da criação, pequeno legado trágico de toda mulher, 

pequeno suspiro trágico relegado. Guardava qualquer coisa de Camille qualquer 
coisa de Claudel.

Sentia bem mais do que deveria, os latinos tem esse costume não é? Sentia o que 
é amorfo tomando forma, a dança da fumaça dos cigarros e até as nódoas no lençol 
lhe causavam uma tristeza meio pálida. Bem pouca é verdade, mas ainda tristeza.

Ela sempre se encantou pelas coisas que não tem limitações, pelos hiatos 
existenciais e por tudo que, sendo ausência, muito nos atormenta. Amorfo.

A-mor-fo repetia ela com sua boca pequena e quase pagã.
Sentia um ímpeto de esculpir essa dor - que nem chega a ser dor- e que é , na 

realidade, a condição humana de “ carregar o próprio cadáver nas costas”.
Esculpia corpos, destruía alguns depois...gostava de vê-los abertos, dissecados 

como se pudesse libertar um pedaço de alma , uma alma silente e de argila.
Sempre lhe espantou que a alma precisasse de um sacrário. Deve ser à maneira 

de Deus não nos assustar, pois o amorfo muito assusta, pois está além da delimitação 
das silhuetas. E é antes, qualquer coisa que habita as cores dos vitrais medievais ou 
paira incessante nas folhas de outono, é um indefinível, um sopro de vida.

Com as mãos bem úmidas preparava-se para dilacerar mais um de seus corpos, 
uma bela escultura de mulher – areia lúcida – e vê-la, sem sangue , ruir . Ruir como 
um pequeno império, como “rainha nascida destronada” que pisoteada faz alastrar 
um gemido que é amargo e libertador, também seu legado de mulher. Preparava-se 
quando bateram a sua porta.

Era seu professor, grande gênio. Destes que domesticam talentos e que buscam 
discípulo e adoração. Rodin era daqueles cuja voz ecoa pelas paredes do tempo.

Entrou, olhou-a: Ela sorria com pouca veemência , como se lhe descobrissem o 
pequeno segredo da existência e como se o corpo a ser aberto ali fosse o seu.

Percebendo o que se passava, disse-lhe :
- Não sabe, ao acaso, o peso da criação?
Ela não o poderia saber, sua criação ficara encoberta, enclausurada como ela sob 

os silêncios musgosos das décadas.

PáSCOA: RENOVAçãO DA AUTODESTRUIçãO hUMANA
Guilherme Faleiros - Turma  VII

Páscoa. Grande quantidade de pessoas se apressando para comprar ‘’ovos’’ de 

chocolate: mais caros que os chocolates normais, carregam o valor simbólico 

de uma data especial. Data esta em que, na antiguidade, celebrava-se a deusa, 

Ishtar, da fertilidade e do sexo; e que, com a cristianização dos povos, passou a 

ser a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Desta forma, pode afirmar-se 

que a páscoa é, tradicionalmente, uma celebração de renovação, esta simbolizada 

por ovos, sendo eles de chocolate ou não. Contudo, o que mais se tem notado 

é a renovação do consumo desenfreado de produtos caros, com quantidades 

exorbitantes de açúcar, gordura e químicos; apoiado escancaradamente por 

campanhas publicitárias monstruosas, que afetam, especialmente, as crianças. 

A Páscoa, portanto, se tornou uma data de celebração do atendimento, 

alegre e semiconsciente, dos desejos mais impulsivos e suicidas do ser humano, 

causando problemas de ordem socioeconômica, pelo fato de a propaganda ser 

destinada a todas as classes sociais; e problemas de saúde,  como obesidade 

infantil e diabetes.

 Ocorre uma inversão de valores: uma data destinada à renovação tornou-se 

uma data destinada à autodestruição e ao consumo desnecessário de doces, que 

deixam um gosto amargo na vida.

A partir destas considerações, pode afirmar-se que a Páscoa só contribui 

para o enriquecimento de grandes empresas à custa do consumidor, que paga 

sempre os preços mais altos, em todos os sentidos.
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NãO eRa Meia-NOite, NeM 
ESTAVA EM PARIS

Gustavo de Campos

Não era meia-noite, nem estava em Paris. O 
crepúsculo tocava o céu, como tinta em leite 

branco. O vermelho calmo do fim do dia espalhava-

se irradiado por um sol cansado de fim de tarde. 

Era sábado, um dos dias mais proveitosos e menos 

comentados. Fala-se das ansiedades de sexta e das 

alegrias de domingo, mas nunca dos descansos e 

da preguiça de um típico sábado de abril. Sim, era 

abril, outono na cidade de Ribeirão Preto. Contudo, 

se você a conhece bem, não seria nem louco de sair 

à rua com roupas de lã, bota e cachecol. O calor era 

intenso; o vento, pouco; e a umidade, até hoje está 

sendo procurada.

Sai de casa sem rumo, cansado de tanto estudo, 

tanta pressão, tantas exigências... Tantos “tantos”! 

Eu precisava respirar um pouco de ar infectado, ver 

pessoas desconhecidas e me deleitar um pouco com 

os problemas da cidade em seu hábito provinciano. 

Subi a rua pela calçada. Meu calculo utilitarista foi 

categórico em apontar-me que os buracos do asfalto 

causariam mais dor aos meus calcanhares a que os 

desníveis da calçada. Além disso, meu lado infantil 

foi mais forte, ora quando pulava os degraus que me 

apareciam, ora quando caminhava, vezes somente 

pelos azulejos pretos, vezes somente pelos azulejos 

brancos.

Cheguei ao fim da rua; estava na esquina com 

uma das avenidas mais esquecidas da cidade, seja 

por sua utilização, seja pelo seu nome, o qual, 

mesmo morando por anos ao lado dela, nem consigo 

imaginar. Caminhei por ela, atento ao barulho dos 

carros que passavam na Castelo Branco. Esta, 

dizem, se você seguir, incansavelmente, chega 

à São Paulo, mas, quanto a esta informação de 

utilidade butecológica, nunca tive a curiosidade, 

ou, mais necessariamente, a vontade de  constatar 

veracidade.

 Não me preocupei em olhar para trás 

caminhando sobre o asfalto. Nem eu, nem a mulher 

gordinha que caminhava de encontro a mim; nem 

o velho mal encarado que caminhava na minha 

frente com sua sacola de padaria,; nem o casal 

de idosos que discutia o valor absurdo das “inas” 

farmacêuticas. As pessoas falando, suas expressões, 

o murmúrio dos casos e o asfalto mal acabado eram 

tudo o que eu tinha e, naquele momento, entendia 

que era do que mais precisava.

Chegava ao fim de uma avenida esquecida e ao 

início de uma movimentada; o encontro, porém, 

se dava em uma esquina isolada. Não vem ao 

caso comentar nada sobre esta, afinal nada de útil 

aconteceu que possa ser relatado. Muito menos 

sobre essa avenida mais movimentada, a qual, do 

papa cujo nome carrega, Leão XIII, apenas me deixou 

mais cauteloso quanto aos perigos mais inesperados, 

sejam caminhos desconhecidos que podiam ser 

percorridos, sejam meios que nos transportariam, 

ora para destinos agradáveis, ora degradantes, mas, 

em  qualquer caso, desconhecidos.

Do subúrbio ao bairro nobre. Casas belas e de 

elevado valor socioeconômico; famílias bem seguras 

entre paredes arejadas e bem construídas; animais 

latindo em um tom agudo, enjoado até certo ponto; 

os buracos da minha rua, porém, ainda estavam ali; 

o ar infectado era o mesmo; e o clima provinciano 

reinava. Apenas a visão tinha suas alterações, os 

outros sentidos permaneciam em sua típica inércia. 

Corri um pouco entre as árvores artificiais e sobre 

os azulejos de pedra rusticamente trabalhados. Não 

pelo fato de querer fazer algum exercício ou sentir 

um pouco de vento adentrando 

meus poros, afinal, já havia estado na 

academia pela manhã e o sol impedia 

qualquer brisa de circular; mas para 

me livrar do tédio que me perseguia 

desde que eu havia saído de casa. 

Neste momento surge uma voz 

aguda e esganiçada em minha mente 

falando: “cuidado com seus desejos, 

eles podem se realizar”. Penso até 

hoje o porquê de não ter elevado meu 

dedo médio à pessoa que disse essas 

palavras; mas, é preciso entender que 

devemos respeito aos mais velhos e, 

admiração, aos irônicos.

Foi quando virei à esquina em 

uma subida que a razão de existência 

destas palavras sem qualquer 

nexo surgiu bem a minha frente. 

No centro da imagem estava ela, 

uma CG 250, preta, estacionada na 

calçada, pneus desgastados e um 

tanto suja de terra. Mas este ainda 

não é o motivo principal destes 

pensamentos, crônica, o que quer 

que seja, vale, porém, ser citado pela 

sua simplicidade em meio a uma cena 

intensa como a estou prestes a descrever.

Uma mulher estava apoiada no banco da 

motocicleta. Não estava montada nesta. Estava 

de lado. Seus cabelos castanhos desgrenhados 

percorriam seu uniforme azul de trabalho. Não pude 

ver seu rosto, ele estava escondido pelo emaranhado 

de fios e conectado de forma intensa ao do seu 

parceiro. Jaqueta de couro, calças jeans e braços 

ao redor da jovem de que desfrutava. Não eram 

bonitos, modelos ou artistas de cinema, apenas um 

casal normal, ambos cheinhos como típicos jovens 

adultos, não foi nada disso ainda que me chamou a 

atenção. Ele estava presente em meio a tudo isso, 

explícito e implícito em suas diferentes formas: o 

amor.

Ele era o que fazia arder aquele entrelaçar de 

braços, beiços e línguas. Promovia-lhe intensidade. 

Fazia não só o coração dos apaixonados bater mais 

rápido, o ar lhes parecer faltar nos pulmões, o frio 

se estabelecer em suas barrigas; mas todas essas 

sensações tomarem conta de mim. Lógico que de 

uma forma mais contida, porém tão envolvente 

quanto.

Eu parei minha corrida atrás de uma coluna de 

uma revenda de carros; observei ofegante - tal qual 

estávamos todos- o amor se mostrar na minha frente. 

Ele me olhava com sarcasmo e ironia, era como se eu 

estivesse despido em sua frente, com todo o meu 

ser a mostra, meus segredos, mentiras e omissões, 

tudo revelado. Veio à mente cada paixão escondida, 

cada desejo oprimido, cada palavra engasgada e não 

dita. Eros ria de mim; Eros chorava por mim. O amor 

escondido, travestido de desejo, sem saber como se 

mostrar sem ser destruído, degradado. Ora a cautela 

de um romântico, ora o escrúpulo de um tarado.

Perdido em uma mistura radioativa de emoções e 

sensações, atentei-me a uma visão que representaria 

bem todas as minhas reflexões: a sombra de um 

casal, grande e imponente, como é, ou ao menos 

deveria ser, o amor, sobrepõe-se a pequena sombra 

solitária de um jovem isolado, em todos os aspectos, 

escondido atrás da coluna. Não era meia-noite, nem 

estava em Paris. Era fim de tarde, sabe-se lá a hora 

exata, estava em Ribeirão Preto e estava sozinho.

PERDA
Letícia Zaffalon - Turma VII

Drummond acreditava que de tudo fica um pouco: ele estava certo.
Ficou sua pasta azul na minha escova
e uma calcinha minha no seu chuveiro.
Ficou o seu silencio e sua indiferença
Ficou a sua voz doce sonolentamente
dizendo que não era indiferente.
Ainda sinto seu cheiro no meu travesseiro
dormindo ao meu lado -seu travesseiro.
Sinto sua mão mexendo no meu cabelo
puxando o meu cabelo molhando meu cabelo
Lembro do meu cabelo caindo pelo rosto
se espalhando por você te engasgando!
Sinto falta do que sentia, falta da minha parte que ficou em você.
mas como dividir o pouco?
aquilo que ficou para um 
não ficou para o outro?
de quem são os sorrisos?
os gemidos, de quem são?
Você perdeu seu juízo.
Eu quase perdi a razão.
O pouco que fica é pouco
e o que vai é quase tudo
pra quem não sabe perder.
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PRECISAMOS DE FIlOSOFIA?1

José Arnaldo - Turma III

Antes de buscar resposta à pergunta, proponho um exercício mental de voltar-nos ao 
nosso cotidiano. O que perguntas como “que horas são?” ou “que dia é hoje?” e 

afirmações como “ele está sonhando”, “ela ficou maluca”, “onde há fumaça, há fogo”, “não 
saia da chuva para não se resfriar”, “esta casa é mais bonita que a outra” e “Pedro é mais 
velho que você” tem em comum? Essas assertivas guardam alguma semelhança, também, 
com outras como “você está mentindo, eu estava lá e vi tudo!”, “seja mais objetivo, 
desse jeito não dá para entender nada”? A semelhança de todas essas declarações feitas 
comumente por nós é que todas elas guardam crenças silenciosas que tomamos em 
nossas vidas como absolutas e inquestionáveis. 

Vejamos. Quando pergunto “que horas são?”, tenho a expectativa de obter uma 
resposta exata. O que creio silenciosamente? Acredito que o tempo existe, que ele passa, 
que pode ser medido, que o que já passou é diferente do agora e diferente do que virá, 
que podemos lembrar ou esquecer o que já foi e desejar e temer o que virá. Perceba que 
uma simples pergunta pode trazer em seu seio uma série de crenças absolutas.

E ao dizer “ele está sonhando”, em que creio silenciosamente? Acredito que sonhar 
é diferente de estar acordado, que, no sonho, o impossível e o improvável se apresentam 
como possível e provável, e que o sonho se relaciona com o irreal, enquanto a sobriedade 
se relaciona com o que existe realmente.

“Ela ficou maluca”, guarda em si a crença de que sabemos diferenciar razão de loucura 
e acredito que a primeira refere-se a uma realidade que é a mesma para todos nós, ainda 
que nossas preferências sejam diferentes.

Ao dizermos: “onde há fumaça, há fogo” ou “não saia na chuva para se molhar”, 
cremos na existência de relações de causa e consequência, que a realidade é feita de 
causalidades, que as coisas, os fatos, as situações se encadeiam em relações causais que 
podemos conhecer e, até mesmo, controlar para o uso de nossas vidas.

Quando avaliamos algo mais belo que outro, ou alguém mais velho que outrem, 
acreditamos que as coisas, as pessoas, as situações, os fatos podem ser comparados e 
avaliados, julgados pela sua qualidade (bonito, menos, maior, menor) ou pela quantidade 
(mais, menos, maior, menor).

Na discussão, quando chamamos alguém de mentiroso cremos na diferença entre 
verdade e mentira que, por sua vez, podem ser “aceitáveis” e “inaceitáveis” crendo, de 
certa forma, no caráter e na moral. Acreditamos, portanto, que as pessoas, por possuírem 
vontade, podem ser morais ou imorais. 

Nessa mesma discussão, quando uma terceira pessoa pede que as outras duas 
sejam “objetivas”, cremos, silenciosamente, que a objetividade é uma atitude imparcial 
e que seu contrário (subjetividade) é parcial, pessoal, ditada por sentimentos variados. 
Acreditamos, ainda, que a subjetividade deforma a realidade, enquanto a objetividade 
não deforma.

É contra esse movimento, expressado em apenas algumas das frases que sustentamos 
em nossas vidas, que a atitude filosófica vai de encontro. Essa atitude, busca tomar 
distância da vida cotidiana e investigar os sentimentos que alimentam, silenciosamente, 
nossa existência. Por que cremos no que cremos? Por que sentimos o que sentimos? O 
que são nossos sentimentos e nossas crenças?

Dessa forma, poderíamos, munidos dessas considerações, arriscar responder o que 
seria a filosofia: a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os 
fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana; jamais 
aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido.

É nesse sentido que os filósofos antigos defendiam a admiração e o espanto. Ou seja, 
por meio da admiração e do espanto tomamos distância do nosso mundo confortável e, 
por meio de nosso pensamento, buscamos um olhar diferente de como costumamos ver, 
como se não tivéssemos obtido informações (pela família, pelos amigos, pelos professores, 
pelos livros e qualquer outro meio de comunicação) de como o mundo é; como se 
estivéssemos nascendo para o mundo e para nós mesmos e, para isso, precisássemos 
perguntar o que é, por que é e como é o mundo, ou o que somos, por que somos e como 
somos.

Assim, se você (ingressante na faculdade, formando, funcionário, professor, 
empregado, empregador, desempregado ou quem quer que seja) crê, não silenciosamente, 
na necessidade de questionar o senso comum, os seus preconceitos, os fatos, as ideias da 
experiência do cotidiano; crê na investigação do que é e por que é das coisas, das ideias, 
dos fatos, das situações, dos comportamentos, dos valores e de, antes de qualquer coisa, 
de nós mesmos. Se você acha que é valioso saber e conhecer tanto a si mesmo, como o 
mundo que te rodeia, você precisará da filosofia.

1 Texto inspirado no Capítulo Introdutório da obra: Convite à Filosofia, Marilena Chauí.

A UTOPIA NECESSáRIA DA FElICIDADE IDEAl 
NO FIlME “hAPPINESS” DE TODD SOlONDz

Vitor Luís Pavan - Turma V

Felicidade. Termo extremamente caótico, de difícil conceituação. No filme “Happiness” de 
1998, o diretor Todd Solondz faz uma dura critica aos membros da sociedade que leem 

fórmulas de felicidade em livros de autoajuda, na eterna tentativa de estacionarem nas balizas 
da felicidade ensinada como receita de vó. É incrível a quantidade de ironia usada no filme. A 
estória traz exceções do absurdo, sendo cada cena algo inesperado pelo telespectador. Desse 
modo, fica difícil não se utilizar de conjunções coordenadas adversativas para descrever e 
analisar esta obra que adentra no mundo de perversões da classe-média estadunidense.

Em uma apreciação sucinta dos personagens, uma vez que esse filme quebra com a ideia 
de protagonistas - todos os papéis são destacados e de certa forma entrelaçados - , nota-se a 
busca pela felicidade ideal, usando de receitas prontas pautadas em relações extrapessoais: 
casamento, família, sexo, etc. O personagem Bill, o pai de família, pedófilo e, ironicamente, 
psicólogo (considerando pedofilia como transtorno mental), somente se sente completo, 
poder-se-ia dizer em palavras mais delineadas, preenchido o seu vazio existencial, ao praticar 
um ato ilegal e, moralmente, inaceitável que é dopar o amigo do seu filho para molestá-lo 
sexualmente. Quando seu filho lhe pergunta (um dos melhores diálogos do filme) se ele faria 
isso novamente, não pensa duas vezes ao responder que sim. Bill, antes de cometer o seu 
primeiro crime, tem um sonho em que se vê fuzilando várias pessoas em um parque. Poder-
se-ia analisar que, após ter realizado o ato sexual com o garoto, tais sonhos psicóticos pararam 
e a vida sexual com sua esposa voltou a funcionar. É como a psicanalista Melanie Klein pensa 
ao dizer - no livro Amor, ódio e reparação -  que o sexo é feito de ódio e destruição, sendo 
canalizados esses sentimentos devastadores no ato sexual.

A sua esposa, Trish, se faz de “feliz” em ter realizado o sonho de ter uma família, contudo 
demonstra que a falta de sexo conjugal e a pressão de conduzir uma família a afeta. Sua irmã, 
Joy Jordan, parece que tinha aprendido a lição de não necessitar de um companheiro para 
se tornar completa, mas ao conhecer Vlad, se apaixona por ele e é enganada - a brincadeira 
do diretor em fazer um russo ludibriar uma estadunidense. A terceira irmã, Helen, é uma 
escritora famosa, super assediada pelos homens, parece ter uma vida perfeita, porém se 
sente vazia por não conseguir produzir nada artístico que não seja superficial, ou seja, que 
reflita o que pensa e sente de verdade - em uma das cenas ela conclui que seria bom para 
seus livros se ela tivesse sido estuprada quando criança. Ela, então, usa do sexo com variados 
homens como uma válvula de escape para essa frustração. Os pais da família Jordan estão 
em meio de uma separação. A mãe, Mona, entende que há um divórcio e se sente atordoada 
em pensar que seu matrimônio pode vir a acabar, acreditando que necessita de um marido 
para fazê-la completa, nem que seja só de fachada (estudos revelam que nove em cada dez 
pessoas consideram o casamento como um ponto importante para uma vida feliz). Já o pai, 
Lenny, está pensando em mudar os rumos da sua vida, quando tem uma crise de idade 
(pesquisas mostram que a felicidade não depende da idade, não havendo um período da 
vida para ser mais feliz) e se relaciona com outra mulher como forma de se sentir mais “vivo”.

Os personagens se escondem através de suas máscaras, personas, mas quando são 
desmascarados ou atingem o seu propósito querido, o seu cume da felicidade, percebem que 
se autoengaram na ficção em que estavam metidos. Exemplo disso é o Allen (interpretado 
pelo falecido ator Philip Hoffman), que em busca de suas perversões sexuais promove ligações 
anônimas para diversas desconhecidas, mas não consegue se aproximar de sua vizinha por 
quem está fascinado, a Helen. Porém, em um pequeno surto, consegue se livrar de suas 
rédeas de timidez e liga para sua vizinha conseguindo conquistá-la. Contudo, ao encontrá-la 
frente a frente volta a ser o bunda-mole e recebe dela “você não faz meu estilo”.

Antes de começar uma análise genérica, é preciso tentar entender a palavra que dá nome 
ao filme. A psicologia entende a felicidade como “estado de sentimento interno mensurável 
pelos auto-registros das experiências subjetivas, e não pelas preferencias comportamentais”. 
Para os estudiosos da felicidade há necessidade de quatro itens para aumentá-la: a riqueza 
- ressaltando que, a partir de pesquisas feitas, existe um determinado limiar de renda e que, 
quando ultrapassado, não trará mais felicidade, podendo gerar o efeito contrário, então, a 
pessoa entraria no chamado “escalonamento de expectativas” e querer cada vez uma renda 
maior, usando o seu precioso tempo não mais para o bem estar subjetivo e sim para arrecadar 
mais dinheiro; as relações pessoais de modo geral; a personalidade - traços da personalidade 
provenientes da genética trazem predisposição para emoções positivas; e a religião (pesquisas 
apontam que pessoas que frequentam mais os cultos religiosos se consideram mais felizes). 
Irei tentar analisar o filme sobre o prisma das relações pessoais que, em meu modo de ver, é 
a base da película. Também é imprescindível salientar que a questão da felicidade é medida 
de forma subjetiva, isto é, somente as próprias pessoas podem dizer se são felizes ou não.

Todos os personagens do longa-metragem criam o liame, de certa forma, entre a 
felicidade e os relacionamentos amorosos, em sentido estrito, as relações libidinais. Será que 
a nossa felicidade, assim sendo, apenas se concretizaria a partir do momento em que nos 
realizamos com nossas ligações libidinais, mesmo que sejam elas as mais inconscientes ou 
reprovadas socialmente!?

Freud, em sua obra Mal estar na civilização, traz, grosso modo, que a felicidade é um 
conceito socialmente cunhado, uma utopia, e que a busca do homem sobre ela acaba se 
tornado uma obsessão - principalmente trazendo as relações libidinais como modo de atingir 
a felicidade - sendo o resultado, em muitas vezes, as doenças psíquicas de menor a maior 
grau. Porém, quem escolhe por não buscar a tal felicidade também ficará desorientado, pois 
o que irá buscar em sua existência? A humanidade precisa de um norteador de suas ações. 
Em consequência disso, é mister separar os tipos de felicidade. Há a felicidade real, sendo 
facilmente percebida nas pessoas, ocorrendo quando há satisfação com suas vidas a partir 
da absorção de emoções que elas consideram como positivas. Também há a felicidade ideal, 
praticamente inalcançável, já que objetiva a captura de emoções positivas duradouras e 
intensas, trazendo um bem-estar subjetivo completo.

Outro ponto interessante é uso da trilha sonora. Nos momentos em que o personagem 
parece estar alcançando a “felicidade”, a música acompanha a cena com sincronia, com 
profusão; todavia, quando o destino prega uma peça e não acontece o esperado pelo 
telespectador, a música parece que vai se desfazendo ou, simplesmente, é cortada no instante 
em que aconteceria a realização tão sonhada pelo personagem (como na cena em que Allen 
está quase encostando na mão de Helen e ela o dispensa; ou quando Joy, após a noite 
amorosa com Vlad, tem seu ápice de contentamento no dia seguinte, mas tem uma queda 
ao descobrir que foi furtada e o amante já era comprometido). A trilha sonora é recheada de 
música erudita, contando com Mozart, Vivaldi e Samuel Barber, além da famosa musica All 
out of Love, que aparece com um tom sarcástico (como na cena de Allen dançando com a sua 
vizinha viciada em comida, Kristina).

Enfim, “Happiness” é um filme obrigatório para quem gosta de humor ácido e para quem 
quer sair pensando na bendita felicidade moldada pelas relações extrapessoais após assisti-
lo. Para terminar, uso de uma frase do autor tcheco, Milan Kundera, retirada de sua obra 
suprema A insustentável leveza do ser: “O tempo humano não gira em círculos, mas avança 
em linha reta. Por isso o homem não pode ser feliz, pois a felicidade é o desejo da repetição”.
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CENTRO ACADêMICO 
“ANTONIO JUNqUEIRA DE AzEVEDO”

Olá, pessoal! Com muita satisfação viemos preencher um espacinho do nosso querido jornal para 
inteirar a todos das atividades que o CAAJA tem desenvolvido. Em primeiro lugar, gostaríamos de 

reiterar o chamado para os alunos que têm interesse em fazer parte da gestão do CA e das Comissões, 
para acompanhar mais de perto todos os projetos e contribuir de maneira mais efetiva com eles, 
porque há muita coisa a ser feita, e qualquer ajuda a mais é essencial. Para isso, é só falar com qualquer 
um dos membros. Vale reiterar, também, que nenhum dos projetos do CA tem estrutura rígida; todas 
as sugestões para criação ou modificação serão completamente bem-vindas. Fizemos, então, um 
levantamento rápido das atividades que realizamos até agora. 

Iniciamos o ano com a Campanha contra trotes abusivos e o Projeto “Adote um Bixo”, que tinham 
como objetivo ajudar na conscientização e no combate à arraigada cultura de trotes opressivos e 
abusivos que existe no meio universitário. Elaboramos, também, no começo do ano, o Manual do 
Bixo 2014, objetivando fornecer um guia de sobrevivência para os novos alunos, por meio de diversas 
informações sobre a cidade de Ribeirão Preto, a USP e o campus e a FDRP em geral. Vale lembrar que 
as informações do manual podem ser úteis inclusive pra veteranos, e, por isso, disponibilizaremos a 
versão digital do Manual no site do CAAJA, que está em vias de finalização. 

Além disso, organizamos o Bar dos CA’s e o MeDireito, dois bares que, além do lucro que foi 
repassado ao CAAJA (lançaremos o balanço em breve), garantiram a integração e o entrosamento com 
os demais CA’s do campus, fato evidenciado pelas, desde então, recorrentes parcerias em atos, debates 
e eventos entre as entidades. 

Realizamos a intervenção do dia da mulher, em parceria com o grupo de teatro “O Canto dos 
Famintos”, a qual tinha em vista à conscientização acerca da causa feminista. Promovemos o evento 
Grafitagem, no qual convidamos o artista Lelin Alves para trazer seu trabalho para dentro da FDRP e 
participar de uma roda de conversa sobre a arte de rua. Promovemos a comemoração do Aniversário da 
FDRP, a arrecadação e a doação de chocolates para a Páscoa, a arrecadação de alimentos e a realização 
do “Projeto Mãos Dadas” e ainda estamos promovendo a arrecadação de agasalhos. 

Colhemos xerox, livros e materiais usados e catalogamos para construir uma pequena biblioteca 
para os alunos (é só verificar a disponibilidade com algum membro da gestão). Apoiamos o ato contra 
a homofobia no Shopping Sta. Úrsula, o ato em favor do Bom Prato no Hospital da Clínicas (promovido 
pelo Centro Acadêmico Rocha Lima); promovemos o debate das chapas para o DCE 2014; estamos 
participando das reuniões de organização do “Se Vira Ribeirão”, que é um movimento independente 
de cultura na cidade; fazemos parte, também, da atuação política nos protestos contra o aumento 
inconstitucional do salário dos vereadores da câmara de RP; e estamos acompanhando e atuando em 
tudo que está acontecendo no tocante ao caso de racismo no campus, seja na organização de atos ou 
nos trâmites judiciais. 

Quanto aos trabalhos permanentes, o CAAJA: está trabalhando na recém-criada “Frente contra 
Opressões no Campus” de RP; está acompanhando acompanha sempre de perto os trabalhos da 
Comissão do Cursinho Popular, que já tomou estrutura própria e agora trabalha a todo vapor; realizou 
a primeira (de muitas) reunião de formação na semana passada. 

É muito importante o espaço que o jornal Ócios de Ofício disponibiliza para nós, porque é 
necessário que os alunos estejam por dentro do que se passa com as entidades que os representam. 
O CAAJA tem feito muitas coisas, e, ainda, está com muitos projetos a serem realizados. Entretanto, 
se não houver transparência e participação dos alunos, perdemos força, democracia, pluralidade. 
Nosso site está prestes a ser finalizado, e pretendemos voltar com a divulgação semanal do Junqs, 
mas é importante que saibamos sempre se estamos atingindo as demandas dos alunos e se estamos 
conseguindo atrai-los para trabalhar conosco. Portanto, participem, sugiram e critiquem sempre!

A Jurisconsultus – Empresa Júnior dos 

alunos da Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo - , organizará dois grandes eventos 
neste ano de 2014, que deverão contar 
com ampla participação. O primeiro deles, o I Ciclo de Direito e Desenvolvimento, 
tem como objetivo priorizar a divulgação dos trabalhos científicos dos docentes da 
FDRP/USP na área. Ele será realizado durante todo o ano, tendo sua programação 
liberada semestralmente. 

O segundo, o já consolidado Simpósio de Direito e Economia, estará na sua 
terceira edição e ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Já se tem confirmada 
toda a agenda do evento, que conta com grandes nomes do cenário jurídico 

nacional e que, em sua última edição, 
contou com forte participação da 
comunidade jurídica regional. 

A Jurisconsultus procura estimular 
a pesquisa tanto na área do Direito 

e Desenvolvimento, quanto na área do Direito e Economia, criando espaços 
de discussão sobre temas ainda pouco aventados no Brasil, mas amplamente 
investigados no exterior. Cumpre, assim, um de seus objetivos: o de perseguir 
o desenvolvimento das ciências e da prática jurídicas, sob um prisma amplo, 
pautado pela harmonia entre pesquisa e extensão, com vistas à formação de 
jurista aptos a exercer suas profissões no mercado de trabalho com excelência e 
senso crítico.

Os Jogos Jurídicos Estaduais deste ano movimentaram o imaginário 
da FDRP como há tempos não se via. Todos esperavam 

ansiosamente por aquele trinta de abril, data em que sairíamos de 
Ribeirão rumo a Araraquara, para mostrar que nosso nível esportivo 
nunca esteve tão alto, que nossa torcida nunca esteve tão apaixonada 
(e cada vez mais livre de preconceitos arcaicos), que o Direito Ribeirão 
sabe se divertir mais que qualquer paulistano (ou campineiro), enfim, 
para fazer que os olhos de cada uma das faculdades adversárias 
brilhassem ao ver o bordô e dourado. E assim foi.

Logo cedo, na manhã do primeiro dia, duas surpresas para 
os demais, dois trabalhos duros sendo concretizados pela nossa 
faculdade: a natação feminina calava a boca de muitos, e terminava 
com o terceiro lugar geral, atrás apenas de São Francisco e PUC, à 

frente do gigante Mackenzie. Enquanto algumas nadavam, outras arremessavam ao cesto com maestria: o 
nosso recém-criado basquete feminino batia com alguma facilidade a FMU (infelizmente, mais tarde, essa 
vitória nos seria tirada no tribunal). 

Mas nada apaga o brilho das nossas meninas.
A natação masculina também foi bem, ficamos em quarto lugar geral. No atletismo não fomos tão 

bem, alcançando a sexta colocação tanto no masculino, quanto no feminino. Contudo não se pode deixar 
de ressaltar o esforço dos nossos atletas. Tal como nas lutas, em que conseguimos um quinto lugar tanto no 
Judô, quanto no Jiu Jitsu. 

Mas o potencial desses três esportes é alto e, provavelmente, já teremos mais frutos no Caipirusp, 
IntraCampus e principalmente nos Jurídicos 2015.

O tênis de mesa foi outra grata surpresa. Pra eles, é claro. Nós já esperávamos bons resultados na 
modalidade. Fomos terceiro lugar no masculino, atrás apenas da São Francisco e do Mackenzie, assim como 
no feminino, atrás do Mackenzie e da Facamp, ajudadíssima pelo chaveamento. Nossa equipe era claramente 
a segunda melhor, e não foi páreo apenas para a mackenzista, que contava com uma campeã pan-americana. 
Já o tênis de campo, em ambos os gêneros, não foi páreo para as equipes da capital, caindo ainda na primeira 
fase. 

Mais tarde, era a vez do futsal feminino estrear: de goleira improvisada, o time foi bem, mas não 
conseguiu evitar a derrota para a São Francisco. Igualmente, o masculino estreou com derrota contra o time 
da PUCCamp.

O vôlei bordô estreou em rodada dupla: o masculino logo depois do feminino. 
As meninas enfrentaram a São Francisco, notória por ter ganhado todos os últimos Jurídicos. Não teve 

como: derrota por 2 x 0. Os meninos estrearam contra a Facamp, e venceram sem maiores dificuldades: 
também 2 x 0.

A estreia do handebol feminino foi contra o Mackenzie, multicampeão na modalidade nos últimos 
anos – inclusive ano passado - e nossas meninas não conseguiram contê-las. A vingança ficaria nas mãos do 
masculino, em jogo que merecia crônica à parte, o que não é possível por conta do espaço. Mas o jogo foi 
extremamente equilibrado, e a expressão facial dos atletas e da comissão técnica do Mackenzie era impagável. 
Nossa torcida estava bonita, cantante, ouviam-se vozes, ouvia-se amor. 

Ribeirão chegou a liderar por dois gols em vários momentos do jogo, mas ao final, com dois jogadores 
expulsos, acabou perdendo. O jogo foi importantíssimo para dizer a todos: a USP Ribeirão está no mapa do 
handebol. Jamais nos subestimem. Não tem mais bobo nos Jurídicos.

Era a vez do basquete masculino fazer sua estreia, contra a PUCCamp, já tarde da noite de sexta. O 
jogo começou equilibrado, mas um jogador da equipe de Campinas, já formado há mais de três anos (nessas 
condições, só pode jogar um Jurídicos a cada três), desequilibrou. Ele parecia poder fazer cestas de todos os 
lugares da quadra, e todos os outros só trabalhavam para deixa-lo livre. A vitória ficou com a PUCCamp.

Fechamos nossa participação com a semifinal do vôlei masculino, em que não fizemos frente à atual 
campeã São Francisco. Placar final: 2 x 0 para os adversários.

A meta de ser campeão do interior não foi cumprida, embora tenhamos passado bem perto. Míseros 3 
pontos, que correspondem a um quinto lugar de modalidade, nos separaram da PUCCamp. Ficamos à frente 
de FMU e Facamp, e atrás, além da concorrente direta pelo caneco interiorano, da São Francisco (campeã 
geral), Mackenzie.

Porém, é notável que o nível esportivo do Direito ibeirão nunca esteve tão alto. 
E se não fomos campeões do interior, detalhes nos atrapalharam – detalhes que serão corrigidos, e 

ano que vem essa taça será nossa. Foi, sem dúvida, um dos nossos melhores Jurídicos, talvez o melhor, e o 
sentimento que nossa faculdade nutre por esses Jogos só cresce. Ano que vem tem mais Jurídicos, FDRP. Além 
disso, este ano, têm muito campeonato pra jogar ainda: Copa G4, IntraCampus, Caipirusp... Boa sorte aos 
nossos atletas e potenciais atletas – todos nessa faculdade.
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