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Editorial
Mais um semestre termina e, com ele, nasce uma nova edição do Ócios. Numa época um tanto conturbada no contexto sociopolítico brasileiro, nossa 13ª edição sai do forno bastante eclética, com textos que refletem os acontecimentos no cenário político mas também
seguindo os mais diferentes assuntos, bem como poemas e arte. Escolhemos um tema que divide opiniões para o debate desta edição: a
mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a execução provisória da pena traz acalorados debates com excelentes argumentos para defesa das várias posições sobre o tema. Passamos, neste semestre, por uma total repaginação: nosso site passou a ser mais
movimentado, contando com vários textos publicados ao longo das semanas. Ainda, realizamos diversas coberturas de vários eventos da
faculdade, inclusive os concursos públicos aqui realizados. Lançamos o Humans of FDRP e, através dele, conhecemos várias histórias de
pessoas que fazem parte do dia a dia de nossa faculdade. Criamos, ainda, novas redes sociais que já fazem sucesso: o perfil do Instagram e
nosso Snapchat, e logo teremos mais novidades.
Esperamos que todos se deliciem com esta nova edição e que se sintam instigados a se expressar, pois o Ócios é nosso!

Sobre as coroas na FDRP

Uma nota de repúdio a uma nota de
Larissa Porto (Pixie) - TIX repúdio

Não há nada como entrar na faculdade. Considero que, na vida,
existem várias sensações únicas, e uma delas é ver o seu nome na lista
dos aprovados. Entrar na faculdade significa que o esforço de um, dois,
três anos ou até mais valeu a pena, e que agora você faz parte de algo
novo.
Fazer parte. Está aí o desejo de todo calouro e de toda caloura
recém chegadx, que não conhece nada e ninguém e só deseja aproveitar
tudo o que a faculdade oferece dentro ...e fora dela. Foi o meu desejo,
é claro, assim como o de todxs xs outrxs. Os acessórios, e entre eles, a
nossa coroa de louros, devem servir para integrar, para nos tornar parte,
para demonstrar amor, afeto, orgulho, identidade. Esse é (ou deveria
ser) o propósito. Mas então, vem o “coroa é para ser usada na cabeça”,
“bixo sem coroa não fala”, “coroa não é tiara” e os irritantes números nas
fotos. Com isso, o velho (e ultrapassado) argumento da tradição.
Eu usei a coroa, muitas e muitas vezes. Eu gosto da coroa, eu sinto por ela o mesmo carinho que os meus veteranos e veteranas, mas, na
faculdade, eu deixei de usar, simplesmente porque eu não sou obrigada.
Ninguém nos obriga a usá-la, é claro, eu sei disso. E é ótimo que
seja assim, ainda mais num momento em que se fala tanto sobre opressão e coação na nossa sociedade. Mas os comentários (alguns, é claro)
me irritam. Outro dia mesmo me disseram que se a coroa incomodava
era melhor que se saísse da faculdade.
A coroa, carxs veteranxs, é para ser integração, não opressão.
É para servir como meio de reconhecimento, não de exclusão. É para
ser objeto de afeto, não de incômodo. Não me venham dizendo que a
tradição precisa ser mantida, sendo que eu nem sei da onde a tradição
veio. A minha coroa tem mais o significado que eu dei a ela (e a minha
veterana, quando me coroou na Festa da Coroação) do que aquele que
a “tradição” diz. Eu uso a coroa - quando eu quero - porque eu gosto,
e não porque eu devo. E eu uso na cabeça, no braço, no pescoço. Ela é
minha, ela significa muito pra mim, tenho o direito de usá-la como eu
preferir.
Sei que a FDRP já está muito a frente de outros cursos que usam
os acessórios como trote (muitas vezes, humilhantes e até violentos),
mas ainda há coisas - e pessoas - que precisam mudar. Não espero o dia
que terei que “me libertar” da coroa, mas espero que a coroa se liberte
de tantos comentários infelizes e incômodos. Espero o dia em que a
coroa de louros seja realmente usada e dada como gesto de amor e acolhimento, que vale muito mais que qualquer tradição.

Caso 1

Roberto Cestari - Aluno do Mestrado

Lembram-se daquele terrorista do ISIS que disse que o Brasil
era o próximo alvo? Pois bem, esse caso criou muita polêmica e celeuma em uma faculdade de direito aqui do Brasil. Os ânimos estavam
exaltados por lá. O respectivo Centro Acadêmico então resolveu tentar acabar com esse problema de uma vez por todas: debater o assunto em assembleia para tomarem uma posição. E como era esperado,
a maioria da assembleia deliberou que iria apoiar a religião católica,
classificando o islã como uma religião com alto grau de periculosidade. Confeccionou-se uma “nota de repúdio ao islamismo”. Como a
maioria ali era católico mesmo, ninguém criticou muito a decisão.

Caso 2

Depois da derrota épica por 7 a 1 do Brasil na última copa do
mundo, uma discussão pareceu paralisar outra faculdade de direito.
Afinal, o técnico do Corinthians era ou não era mais qualificado do
que o Felipão para dirigir a seleção brasileira? O respectivo Centro
Acadêmico então resolveu tentar acabar com esse problema de uma
vez por todas: debater o assunto em assembleia para tomarem uma
posição. Como era esperado, a maioria da assembleia deliberou que
iria apoiar o Tite como o técnico mais qualificado, classificando o Felipão como temerário para dirigir uma seleção com a envergadura da
nossa. Confeccionou-se uma “nota de repúdio ao Luiz Felipe Scolari”.
Como a maioria ali era Corinthians mesmo, ninguém criticou muito a
decisão.
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Caso 3

O Brasil está totalmente parado por causa do famigerado impeachment. Afinal, impeachment é golpe? O Centro Acadêmico então
resolveu tentar acabar com esse problema de uma vez por todas: debater o assunto em assembleia, dia 31 de março para tomarem uma posição. Como era esperado, a maioria votou por “impeachment é golpe”.
O Centro Acadêmico soltou então uma nota em que basicamente diz
(em outras palavras): “impeachment é golpe; se você tem opinião contrária, ou (i.) você deveria estudar mais direito ou (ii.) você também é
golpista”. Como a maioria ali era contra o impeachment mesmo, ninguém criticou muito a decisão.
O que os três casos têm em comum? Obviamente os dois primeiros são fictícios, mas assim como o último, eles tratam (exageradamente) de questões ideológicas (quer mais ideologia do que política, religião e futebol?). Quando digo que são questões ideológicas,
eu quero dizer que: (i.) não há uma resposta correta para os casos;
(ii.) apesar de não haver uma resposta correta (vide item i.), a posição
contrária sempre vai parecer absolutamente errada para o outro lado;
e, portanto, (iii.) qualquer tentativa de impor uma visão em detrimento de outra é condenável, absurda, e necessariamente irá restringir a
liberdade de crença ou de expressão.
Amigos, a questão do impeachment é ideológica porque é política. POLÍTICA. Lógico que deve ser um processo baseado no direito,
mas o que define se alguém é a favor ou contra é a orientação política
dessa pessoa, e não seus conhecimentos sobre as leis e a constituição.
Se você acha que o impeachment é golpe apenas por aspectos técnicojurídicos, te passo uma lista de juristas e doutrinadores (você provavelmente deve ter lido algum desses para as provas finais) que acham
que esse processo é absolutamente legal. Aliás, o próprio STF parece
estar mostrando que o processo todo é legítimo (serão eles também
golpistas?). Do outro lado, se você acha que apoiar o impeachment é
uma decorrência estritamente jurídica, não se anime. Também há um
time feroz de juristas que acreditam exatamente no contrário.
Se ainda assim você não se convenceu que o impeachment é
uma questão política, faça um levantamento aqui mesmo na faculdade: pergunte para quem é a favor do impeachment em quem eles votaram; pergunte para quem é contra em quem eles votaram. O resultado
não será coincidência, acredite. E se mesmo assim você ainda não se
convenceu, recomendo que você saia da sua bolha ideológica (nessa
altura do campeonato você já deve ter excluído todo mundo das suas
redes sociais, né?) e dê uma olhada em algumas discussões em outros grupos de outras faculdades de direito - tem muita divergência.
E se depois de tudo isso, você ainda não se sente convencido, bingo,
o ponto foi provado. Afinal, ninguém convence ou é convencido em
questões ideológicas (ou você já trocou de time de futebol depois de
falar com a torcida contrária?).
Não está errado tomar posições de um lado ou de outro, muito menos é errado levantar argumentos jurídicos para defender uma
posição. Aliás, faz bem para o debate. O que está errado é o Centro
Acadêmico de uma faculdade manifestar-se politicamente sobre uma
questão política, emitindo uma nota de repúdio que simplesmente
desmerece a opinião contrária e também todas as instituições brasileiras que estão acompanhando o processo de perto (especialmente o
poder judiciário).
O pior disso tudo é que uma simples “nota de repúdio” pode
não ser tão inofensiva quanto parece. Em Campinas, por exemplo,
após deliberação do DCE, estão sendo combinados uma greve e um
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“trancaço”, que vai afetar não apenas os alunos mas vários outros serviços, professores e comércio que operam dentro da Unicamp. Em
Belo Horizonte, por outro lado, um juiz proibiu que o processo fosse
até mesmo discutido na UFMG. Ou seja, ao final de tudo parece que
nos esquecemos do papel fundamental das nossas faculdades: ensino e
pesquisa.
E para que isso aconteça com excelência, o ambiente universitário deve contemplar a diversidade, a democracia e a expressão de opiniões divergentes. Jamais deve tolher o pensamento contrário. E os CAs
são fundamentais para que os alunos se sintam sempre representados
em suas opiniões.
Portanto, o CA deveria estimular discussões, e não tomar posições. Deveria mediar, e não julgar. Trazer o debate saudável, e não encerrá-lo
com uma canetada. Afinal, com muita sabedoria já diziam nossos avós:
política, religião e futebol não se discutem devem nunca ser alvo de
“notas de repúdio”.

Isabelle Lucena - Turma VIII
“existem alguns momentos que cravam as unhas na memória e de lá
sussurram aos nossos ouvidos, vez ou outra, para que jamais sejam
esquecidos. no caso dela, eles gritavam há anos e eu não pude escutar.
até agora. nesta noite, ela engoliu uma dose de qualquer coisa alcoólica para se embebedar de coragem e deixou que o passado se fizesse
presente em sua voz. eu ouvi e senti. dor. e a dor foi insuportavelmente
maior por não tê-la sentido no tempo certo, lá atrás. os gritos gritaram
também comigo e, por deus, tudo que eu queria naquele momento era
uma mísera chance de fazer, dessa vez, ele ouvir a própria voz. voz dele,
sim, que foi quem calou todo o silêncio existente antes e deixou sua
fala embriagada ecoar pelo apartamento, noite após noite, ao mesmo
tempo em que seus dedos avermelhavam sonoramente a pele dela. ele
gritava. batia. e beijava. beijava o beijo imundo do machismo que se diz
protetor, mas ensurdece. e batia. e batia. e batia, tornando inquestionável que a mão que afaga é a mesma que apedreja. não só. estuprava.
sim. certamente, essa é a única palavra possível, não existe outra. não
insista. é estupro, ouviu bem? ela não suportou tanto ruído. “agora preciso que você subentenda, porque mesmo bêbada não vou conseguir
falar. um dia não aguentei mais, tomei um vidro inteiro de remédios e
apaguei. acordei no hospital.” exatamente. ela tentou se matar. minha
melhor amiga, minha irmã - não por algo acidental como o sangue,
por opção - tentou se matar e no instante em que escutei aquilo uma
parte de mim morreu. por anos meus olhos estiveram vendados ao silêncio dela e só ali entendi o porquê das gotas e comprimidos de hoje,
que são todos absolutamente outros. não são os daquela noite, daquele
ano, mas os das noites seguintes e os de anteontem e os de ontem e os
desta noite e os de amanhã. no mesmo horário. são as frágeis tentativas
diárias de reavivar aquela parte dela que também havia morrido. cada
gota de silêncio que ela engole esbarra no nó da garganta que não desata e fica ali mudo, enquanto o resto do mundo grita, insiste em gritar
que a culpa foi dela. puta. puta. puta. agora, puta depressiva. louca.
doente. dramática. mas, nesta noite, o nó desatou e a gota escorreu pelo
meu rosto e molhou minha boca e despertou um desejo insaciável de
provar a salgada melodia do encontro entre a palma da minha mão e a
maçã do rosto dele. e era tudo o que desesperadamente eu mais queria.
e fazer ele ouvir. os gritos. meus. dela. de todas nós.”
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Debate - Execução Provisória da Pena

Execução Provisória
da Pena e Presunção de
Inocência
Daniel Pacheco Pontes

No início do ano, houve a polêmica decisão do STF admitindo a
execução provisória da pena, depois da condenação em segunda instância, muito embora ainda cabível recurso ao STJ ou ao STF.
		
A favor de tal decisão, normalmente, são apresentados
dois argumentos. O primeiro – e mais técnico – seria que tanto o STJ,
quanto o STF, quando apreciam alguma questão criminal submetida por
via recursal não apreciam matéria fática, mas apenas questões puramente jurídicas, como é o caso da constitucionalidade, normalmente discutida pelo STF.
		
O segundo argumento, esse bem pouco técnico, seria no
sentido de que o sistema não teria o rigor necessário, sendo fundamental ampliar as hipóteses de prisão, principalmente tendo em vista os altos índices de criminalidade.
		
De saída, poderíamos simplesmente dizer que a decisão
do STF afronta a presunção de inocência, indo contra a orientação de
que ninguém pode ser preso antes de decisão condenatória transitada
em julgado. Todavia, tal argumentação – que deveria ser suficiente – poderia ser contestada, ainda que equivocadamente, dizendo que o STF é
o guardião da Constituição, logo, em tese, suas decisões não poderiam
violar a Constituição Federal.
		
Para não entrar nessa questão mais próxima do Direito
Constitucional, utilizaremos uma abordagem pragmática e jurídico-penal. A questão que cabe aqui e que, a partir de nosso ponto de vista,
contesta adequadamente todos os argumentos favoráveis ao posicionamento do STF, é exatamente qual é a grande vantagem que a adoção
desse sistema proporciona? A quem interessa uma execução provisória
da pena?
		
Trazendo essa discussão ao segundo argumento acima
apresentado, notamos que, apesar de seduzir o público leigo, a execução
provisória da pena pouco tem a ver com a redução da criminalidade.
Primeiro porque muitos estudos já mostram que a ideia da prevenção
geral negativa é bem pouco eficaz na prática. Fora isso, sempre foi possível fazer o réu responder ao processo em prisão cautelar, de modo que
a única diferença aqui – além da diferente natureza jurídica da prisão - é
que, a partir de tal entendimento, todos os réus deveriam estar presos
nessa altura do processo, não apenas os que tivessem sua prisão embasada em alguma hipótese de prisão cautelar.
		
Em outras palavras, passaríamos a prender pessoas em
casos em que não haveria uma justificativa para a prisão cautelar antes
de uma condenação definitiva. Nos casos em que tal justificativa existe,
haveria apenas uma mudança na natureza jurídica da prisão, já que o réu
continuaria efetivamente preso da mesma forma. Isso não faz sentido
nenhum do ponto de vista pragmático. Qual é a vantagem de prender
nesse caso? A única resposta possível seria causar uma maior impressão
social, exatamente como quando o legislativo aumenta penas e cria novos crimes, algo pouco técnico e com efeitos práticos deletérios.
		
Dito isso, fica fácil desconstruir o primeiro argumento.
É verdade que o STJ e o STF não analisam matéria fática nesses casos.

Porém, isso não significa que o sentido do julgamento não possa ser
totalmente modificado por tais órgãos. Exemplificativamente, caso o
STF entenda que uma condenação foi dada com base em um dispositivo legal inconstitucional, não há como tal condenação prosperar, sendo
consequência lógica a absolvição do réu. Em um caso dessa natureza,
como resolver o problema da pena já provisoriamente executada?
		
Na mesma linha, como ficariam os casos em que ocorresse a prescrição da pretensão executória, depois de iniciada a execução provisória da pena?
		
Vale também lembrar que muitos Tribunais não seguem
a mesma orientação do STF em diversas questões, sendo comum a reforma de decisões nesses casos.
		
Assim, pretendemos demonstrar que tal entendimento
criou muitos problemas no dia a dia forense, o que já seria bastante
grave. No entanto, além disso, também não conseguimos vislumbrar
nenhuma grande vantagem em sua adoção, já que os réus que, em tese,
deveriam estar presos, assim continuarão. Tudo indica que tal decisão
vai muito mais na linha de uma expressão simbólica do movimento da
lei e da ordem ou do direito penal do inimigo, sem muito rigor técnico
ou científico.

Execução Provisória: Os
meios que deslegitimam
os fins Barbara Siqueira Furtado
Aluna da Turma III da FDRP e
advogada do escritório Souza
e Velludo Salvador

“o Sistema atual da jurisprudência criminal apresenta aos nossos espíritos a
ideia da força e do poder, em lugar da justiça; é porque se lançam, indistintamente, na mesma masmorra, o inocente suspeito e o criminoso convicto;
é porque a prisão, entre nós, é antes um suplício que um meio de deter o
acusado” – Cesare Beccaria

No início deste ano, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte do
Estado Brasileiro, decidiu, por 7 votos a 4, por permitir que réu condenado em segunda instância, cumpra pena privativa de liberdade, mesmo diante à ausência de trânsito em julgado do acórdão condenatório.
Tal decisão, que muito espantou a comunidade jurídica, representou
posicionamento diametralmente oposto àquele exarado pelo mesmo
Tribunal, em 2009,segundo o qual a prisão só poderia ser executada,
em seus efeitos definitivos, após esgotados todos os meios recursais cabíveis, em consonância, portanto, com o Princípio Constitucional da
Presunção de Inocência.
Segundo o Ministro Teori Zavascki, relator do caso, a impossibilidade
de execução provisória da pena, após condenação por Tribunais Estaduais, acaba por “inibir a efetividade da jurisdição penal”, ao passo que
os réus, neste panorama, são estimulados a interpor recursos sucessivos
às instâncias superiores, os quais são utilizados como subterfúgio para
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que seja alcançada a prescrição.
Nesse sentido, em que pese se admita que a tramitação de recursos perante os Tribunais Superiores seja, de fato, deveras demorada e que,
apenas, uma pequena parcela das decisões recorridas acabem, por eles,
efetivamente, reformadas, seria legítimo mitigar garantia constitucional
em prol de uma suposta busca por eficiência do sistema jurídico? Ademais, mesmo que se concluísse positivamente, estaria o STF autorizado
a fazê-lo?
É bem verdade que o sistema judiciário brasileiro, principalmente, no
que tange à matéria penal, urge de modificações que o invistam de
maior efetividade, entretanto, isto não deve significar impor a indivíduos, ainda que em número reduzido, o cumprimento de penas que lhe
são indevidas.
Assim, ainda que se estime que cerca de 20% das condenações sejam
reformadas, apenas, é absurdo e incoerente com a lógica do Estado Democrático de Direito, que se permita que esta parcela sofra sanções que,
posteriormente, serão reformuladas, em troca de um suposto “ganho
de eficiência”, caso contrário, em nada estaríamos distantes da realidade
descrita por Beccaria no trecho em epígrafe.
Aliás, acrescenta-se que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter, dentre outras, a função de interpretar os dispositivos constitucionais, podendo, inclusive, destinar-lhes novo sentido, é vedado que o faça com
intuito de limitar garantias e direitos fundamentais já assegurados.
Em suma, a decisão do STF demonstra clara tentativa de se evitar os
efeitos do mau funcionamento da Justiça, entretanto, não pela correção
das falhas sistêmicas, mas pelo cerceamento de garantias individuais:
busca-se impedir a prescrição, mas não pela implementação de mecanismos que confiram ao sistema maior celeridade processual, mas, sim,
pela transferência do ônus aos cidadãos cerceados de seus direitos, ou
seja, como de praxe, procura-se justificar o arbitrário com motivações
que, a piori, nos pareçam legítimas, mas que, após analisadas, perdem,
por completo, seu caráter idôneo.
REFERÊNCIAS:
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 1ª ed. São Paulo: Edipro,
1999.
http://jota.uol.com.br/os-problemas-da-decisao-do-stf-sobre-execucao-provisoria-da-pena
http://direitorio.fgv.br/projetos/habeas-corpus-nos-tribunais-superiores
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Sobre viagens e viajantes
Luísa Moreira (Chérie) - TVII
Há épocas da vida em que me questiono muito. Geralmente,
sempre antes de dormir. Como agora, por exemplo.
Desta vez o questionamento foi, como o próprio título nos diz,
sobre viagens e viajantes. É um dos assuntos do momento. Viajar é
fácil, é barato, é rápido, é bom. Pessoas afirmam, sem cessar, o quanto
conhecer lugares novos é legal, como morar fora é maravilhoso ou demonstram seu anseio em largar tudo e dar a volta ao mundo! Desprenda-se das amarras! Deixe ir! Eles dizem.
Entretanto, por que viajar é bom? Por que a absoluta maioria
das pessoas com quem converso tem esse desejo maluco de conhecer o
mundo?
Hoje, chego à conclusão de que existem dois tipos de viajantes:
aqueles que viajam devido ao desejo de conhecer idiomas, culinárias,
culturas diferentes e aqueles que viajam para fugir. Não de uma perseguição, mas da vida.
Às vezes me ponho a pensar que essa enorme vontade de se
estar fora daquele ambiente onde se vive mostra o quanto a vida que
se leva desagrada. Em outras palavras, denota o quanto se é incapaz de
encontrar felicidade no lugar onde se está.
Já sei o que está pensando, Leitor. Provavelmente, sou uma senhora idosa de 95 anos, gosto de fazer tricô em frente à TV e detesto
sair do meu habitat natural. Errou feio. Errou rude.
Um dos grandes objetivos da minha vida é poder visitar os lugares onde e quando eu quiser. Imergir em outras culturas, falar outros
idiomas, experimentar pratos diferentes, avistar paisagens exóticas,
tudo isso me fascina enormemente. No entanto, creio me enquadrar no
primeiro tipo de viajante. Sou feliz onde moro. E você? Onde se enquadra?
Ora, Leitor, nada disso é verdade absoluta. Não se trata de algo
do qual você não possa me convencer do contrário com um bom diálogo. Tratei apenas de uma reflexão tida na noite de hoje. E a conclusão
a que chego é: quem muito deseja o que está do lado de fora não está
satisfeito com a casa que tem.
Boa noite.
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Daqui de cima do meu muro
Marcelo Venturoso
Texto eleito, pelo corpo editorial. como sendo o melhor publicado no site durante o primeiro semestre.
Para encontrar esse e mais textos entre acesse:
https:// www.ociosdeoficio.com
Em um certo lugar e em um certo tempo, as pessoas eram divididas em dois grupos por um muro alto
e praticamente intransponível. Sobre esse muro vivia um menino, cujo nome não vem ao caso.
Normalmente, as pessoas viviam suas vidas sempre nos modelos de seu próprio grupo. As verdades
já estabelecidas não eram contestadas e tudo seguia bem. Uma das formas de saber o que acontecia do outro
lado era olhando por uma pequena fresta no muro que, de tão pequena, acabava por distorcer as visões e
demonstrava apenas relances do que era viver do “outro lado”.
A segunda forma era subindo sobre seus próprios companheiros, pisando-lhes os ombros e até mesmo as cabeças. De todo modo, essa visão era também precária, pois a sensação de estar por cima de todos os
outros turvava os sentidos das pessoas daquela comunidade tão estranha.
Como não têm ânimo para transpor o muro, os que viram o lado de lá, quando vão contar aos seus as
suas visões, pintam o diabo com cores mais fortes do que as vistas realmente viram. E, pior de tudo, tornamse mensageiros de seus grupos, sempre defendendo, sem filtro, o seu lado.
De tempos em tempos, os ânimos entre os dois lados se acirravam muito. Na época presente, porém,
o menino que viva em cima do muro, constatou que a coisa estava mais grave. O motivo era que, nos dias
atuais, havia aumentado muito o número daqueles que levantam seus gritos contra o “lado de lá”, porque
havia mais meios disponíveis para isso.
Em razão disso, mesmo aqueles que sabiam pouco até mesmo das coisas de seu próprio lado, gritavam e insultavam os indivíduos do lado de lá, considerando-os imbecis, pouco inteligentes e alienados das
coisas do mundo.
Vez ou outra, o alvo da ira dos dois lados era o menino que vivia em cima do muro, insultado por
nunca escolher o lado em ficar. As pessoas que viviam de cada lado do muro não entendiam como era possível alguém não escolher o seu próprio lado, vendo tantas iniquidades do lado de lá.
Não era fácil sustentar a posição, pois as agressões, algumas vezes, iam além das palavras, chegando a
ponto de insultos quase físicos que tinham a intenção de fazer o menino descer e escolher um dos lados. Outras pessoas que viveram em cima do muro com o menino já haviam, há tempos, descido por não aguentar
viver sob tanta pressão.
Certo dia, um jovem de um dos lados chegou ao menino e perguntou-lhe:
– Por que não desce logo daí, é acolhido em um dos grupos e para de ser tão agredido?
O menino, com calma, respondeu:
– Realmente não é fácil viver aqui. É preciso muito equilíbrio, além de uma certa frieza para controlar
a vontade de ceder a um dos lados. Mas, como tudo, sempre existe um lado bom. É que daqui da cima do
meu muro, eu ao menos posso enxergar o melhor e o pior de cada lado, escolher meu próprio caminho e,
melhor de tudo, sem pisar em ninguém!

Quem é Isaque?

Gabriel Schincariol - tviii

No primeiro dia, só seu vizinho de sala notou, mas deu de ombros. No segundo, o rapaz da correspondência avisou à secretária que
não havia ninguém no escritório. No terceiro, começaram a comentar
pelos cantos. Seu trabalho não era muito importante, basicamente ler
papéis, arquivar papéis, desarquivar papéis. Só fazia falta quando juntava
muito papel, e para isso se foram quatro dias úteis inteiros. No quinto, o
chefe resolveu telefonar. Nunca havia faltado até então.
O telefone tocou até cair na caixa postal, só para avisar que não
havia serviço de caixa postal ativo. Depois da décima vez, não tocava
mais. Este número de telefone está indisponível, dizia a senhorita de voz
famosa e rosto invisível. Seria seu décimo ano como funcionário público.
E havia muito papel acumulado. O chefe revirou sua ficha atrás de um

telefone de emergência, era da esposa. Telefonou, caixa postal. Dessa
vez ativa. Deixou mensagem: bom dia, aqui é o Mario Pedrosa da repartição, eu estou ligando por que o seu marido, o Isaque, né?, ele não
aparece no trabalho faz um tempo, a gente não consegue contato no
telefone dele, se a senhora puder falar com ele para entrar em contato
o mais rápido possível, a gente agradece, né. Desligou e coçou a cabeça, encarando a pilha de documentos a serem arquivados. Quem mais
além do Isaque poderia arquivar aqueles documentos?
Naquela mesma tarde, a esposa ligou de volta. Avisou que era
ex-esposa há mais de ano, não tinha mais contato com o Isaque, graças
a Deus, Isaque ficou maluco, não me surpreende que tenha parado de
ir trabalhar, um irresponsável, moleque. A secretária do doutor Mario,
o chefe, agradeceu o contato e repassou a informação. Coçou a cabeça
de novo, doutor Mario, Isaque maluco?
Era o sexto mês sem Isaque. Conseguiram um estagiário não
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remunerado que arquivava papel bem à beça. O vizinho de sala chegou para trabalhar dizendo que tinha uma novidade. Falou bem alto,
assim todo mundo ficaria sabendo. Rapaz, vocês não acreditam, vi o
Isaque hoje na rua, quase não reconheci; sim, ele mesmo, parece que
endoidou de verdade, estava na praça da matriz com dois negrinhos,
de bermuda e chinelo, o cabelo comprido preso numa tiara, ele com
um violão e os negrinhos com tambores, tocando no chão. Todo mundo fez cara de surpresa, deram risadas, que homem mais doido, a ex
tinha razão.
No outro dia foram lá ver com os próprios olhos. Tocava bem,
Isaque. Era um samba. Os meninos batucavam no ritmo da poesia.
Ao ver os antigos colegas, sorriu. Ninguém disse nada. Ficaram com
medo. Isaque era um homem maluco e feliz. E, além disso, o estagiário
fazia o mesmo serviço sem custo algum.
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Finalmente, meus amigos, fundado num critério de alta religiosidade. E vocês sabem
que religião vem do latim religio, religare, portanto, você, quando é religioso, você
está fazendo uma religação. E o que nós queremos fazer agora, com o Brasil, é um ato
religioso, é um ato de religação de toda a sociedade brasileira com os valores fundamentais do nosso País2.

Pensei se era mesmo preciso ir acordar Deus (porque a democracia estava morta?), o Estado, o Mercado, ou qualquer coisa que se
3
escreve com letra maiúscula e que depois de Hegel serve a “grandes propósitos” e “causas que não são perdidas”, ou qualquer uma dessas merdas
que a gente acredita.
Como muitos outros, apesar de descrente, eu havia votado em
Dilma e fiquei muito confuso quando comecei a me dar conta de que
o programa de governo que seria aplicado não era aquele colocado ao
escrutínio das urnas. Por isso, durante toda essa primeira fase do impeachment, eu senti um misto de revolta pelo revanchismo político com que
Michel Temer ou o desejo de opressão foi conduzido o processo, mas também, de escárnio ao lembrar-me do
(texto-máquina1ou militante) “cemitério de promessas traídas” do governo da petista. Em todo caso,
Felipe Canaval para mim, apesar de ateu, aquela cerimônia ganhou ares de religiosidade
e eu passei a imaginar Michel Temer como o descreviam alguns dos que
agora estão no governo e que até pouco tempo atrás o chamavam de sa“Eu digo não ao não/ Eu digo/ É proibido proibir” tanista.
Caetano Veloso
Medo, poder e revolta formam quase um prato cheio para a filosofia do século XX, como o mal em Hanna Arendt ou o mal-estar em
Foi quase um anticlímax de um filme de terror: quando o vampi- Freud – quando eu vi aquele senhor branco, de bochechas cavadas e
ro entrou em cena, não houve nenhum grito de horror ou mesmo uma olhar fugidio pela televisão eu esperava o pior: o burocrata que cumrisada maquiavélica, muito menos sangue abundante. O monstro deu pre ordens (do mercado) sem questionar (o que seria o impensável), eu
lugar a uma figura tão sedutora como o diabo que tentou Jesus Cristo pensei naquilo. Ouvi, porém, “religião”, “sociedade”, “valores”. A palavra
no deserto (Poder! Poder! Poder!). Michel Temer fazia seu discurso de crise (vejam bem, eu contei) aparece apenas 5 vezes no discurso, embora
posse:
em três ela venha antecedida de não: “não fale”, “não pense”, sobretudo,
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do “eu avisei”), (mas) porque assim é a revolução. A revolução não é tomar o
“não fale em crise, trabalhe”.
Repetindo Baudelaire, “a maior astúcia do diabo é de nos con- poder, mas transformar a realidade social, os costumes, as pessoas, o direito e o
4

vencer de que ele não existe” . “Não pense em crise, trabalhe!”, isso significa
que é preciso que a crise não exista para que ela continue existindo. (O novo
slogan do governo federal será uma gigante esfera sobre a palavra Brasil com
os dizeres “Ordem e Progresso”, como o panóptico de Foucault ou como um
grande Olho-de-Sauron de O senhor dos anéis. Alçado sobre a nação, o chavão da escola positivista de Comte significa repressão policial e exploração
capitalista – enfim, um clichê mesmo nos anos Dilma, só que agora mais intenso. Daqui algum tempo será sexy, porque ainda é bela, recatada e essa experiência do vazio da opressão).
E o desejo (o desejo de que outra sociedade é possível), onde está isto?
“A lei só proíbe o que os homens seriam capaz de fazer sob a pressão dos seus
5
instintos” , ou como disse Lacan, o direito tem a ver com a postergação do
gozo. O direito de que outra sociedade é possível, ele deve estar mais à frente.
“A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vive6
mos é na verdade regra geral” . Por ora, seguiremos a Auschwitz: Arbeit mach
frei, “o trabalho liberta!” – ou mesmo: “não pense!”, “não fale!”, “não proteste!”
e “não goze!” (ou, o que é a mesma coisa, o bordão ansiolítico da mídia de
massa, das redes sociais e da perda de sentido da vida moderna: Goze!, imediatamente).
Qual é o sentido daquele que nunca vislumbra o não, desse esquerdismo que só quer dizer sim ao desejo? Um irresponsável, um inconsequente?
Se sua vida fosse uma peça, ela seria como o desenlace de Édipo rei, mas sem
reviravolta que caracteriza a peça. A propósito, não sejamos ingênuos, Édipo
nunca é enganado! (nem Dilma, Temer ou Cunha). Ele foi consumido pelo
7
seu desejo de poder (eles também). “Estou a ponto de falar o horror” , foram
as últimas palavras do servo que, na peça de Sófocles, dialoga antes de revelar
o segredo. Para Freud, Édipo é a própria produção do inconsciente, ou o interdito. É preciso, então, não falar o horror, que é o próprio desejo, e por isso
é preciso que se deseje senão o que é permitido (Deus, o capital, a religião, o
Estado) como se fossemos ingênuos. A renúncia do desejo é o imperativo categórico: “age de tal modo que a tua vontade possa valer como uma legislação
8
9
universal” (Não pense em crise, trabalhe!) .
Depois que eu assisti a seu discurso, eu pensei em Michel Temer
como Édipo (a bem dizer, não assim como Schelling o interpreta – para quem
Édipo simboliza o conflito entre a liberdade e a necessidade – já que essa
foi a intepretação imparcial da mass mídia ou da direita golpista), mas como
o fariam Deleuze e Guattari: Édipo representa o desejo de opressão de uma
classe média idiotizada e infantilizada pela mídia de massa e pela ladainha neoliberal que as quer convencer que será preciso mais impostos, menos direitos
trabalhistas e sociais, mais repressão policial, mais ansiedade e mais depressão
medicamentada.
O golpe está sendo dado, mas isso significa, para nós, (os últimos
bêbados do bar), que acabou? Para Badiou e Belchior (“apesar de termos feito
10
tudo, tudo o que fizemos/ ainda somos os mesmos e vivemos...”) , Maio de 68
foi um fracasso: como foi nosso tempo de agora? (Não pense em crise, trabalhe!). As revoluções estão fadadas ao fracasso? Os lulopetistas, a esquerda
marginal dos black blocs, dos psolistas e dos secundaristas de São Paulo, ou
11
quem quer que esteja pondo em jogo o “trabalho da verdade e do desejo” por
onde surja encanação, inibição, sufoco e repressão – em qualquer momento
em que apareça o Édipo –, sabem que é preciso fracassar (não pelo glamour

inconsciente (a revolução é abolir Édipo).
Michel Temer está aí, é preciso desacreditá-lo. (Onde está Sérgio Moro?).
Grupelhos, comunas, sindicatos, naturebas, coletivos, defensores da causa animal, feministas, ambientalistas, negros, LGBTs e os partidos verdes e os vermelhos, enfim, qualquer bando que flerte com o esquerdismo, vamos reforçar o
trabalho analítico sobre nós mesmos para ampliarmos o trabalho político de
militância contra o golpismo, Temer, Édipo, a Opus Dei, o capitalismo, e toda
espécie de falso ídolo ou de religião que não faça o homem.

1 Trata-se de uma apropriação não fidedigna do conceito de “máquinas desejantes”. Confira: DELEUZE.
GUATTARI. O anti-Édipo.
2 TEMER. Discurso de posse.
3 Ainda mais Hegel, ele que já havia matado Deus em sua juventude por uma apropriação sinestésica!: “a dor
suprema que esteve antes historicamente apenas na cultura e como sensação em que se funda a religião da
época moderna – a sensação de que Deus mesmo está morto” (Deus está solto!). HEGEL. Fé e saber.
4 BAUDELAIRE. Spleen de Paris.
5 FREUD. Totem e tabu.
6 BENJAMIN. Teses sobre o conceito da história.
7 SÓFOCLES. Édipo rei.
8 KANT. Crítica da razão prática.
9 Para dizer que não falei das flores (“somos todos iguais/ braços dados ou não”), veja o texto de Marcelo
Venturoso, publicado neste jornal, Daqui de cima do meu muro: “É preciso muito equilíbrio, além de uma
certa frieza para controlar a vontade de ceder a um dos lados”. O equilíbrio é a renúncia do desejo, o qual é
alienado de seu locus social. A bem dizer, está a se tratar o desejo como se fosse uma perversão! Por outro
lado, o próprio texto passa uma falsa ideia de isenção, que se deve a figura do “muro”. Ora, o “muro” não é
um símbolo isolado de outros, ainda mais nesse ano em que se avança a construção, por Israel, de um muro
a separar a Cisjordânia palestina, ou, a proposta maluca de Donald Trump de construir um muro entre EUA
2
e México bancado
pelos mexicanos. Numa leitura micropolítica, o muro é o símbolo da segregação urbana e
mutatis mutandis da exclusão social.
10BELCHIOR. Como nossos pais.
11GUATTARI. Revolução molecular.
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Mensagem para o aluno sem
Maria Paula Bertran
bolsa
“Lembra-te de que és mortal. Lembra-te de que és mortal.” Sussurrava o criado, incessantemente, ao ouvido do herói de guerra que
desfilava sua glória pelas ruas, enquanto ovacionado pela população. A
prática comum entre os gregos e em parte da história dos romanos visava a impedir que o sentimento de regozijo fosse pleno. Lembrando-se
a cada instante da própria mortalidade, as chances de que a exultação
causasse inveja aos Deuses era menor. E não causar inveja aos Deuses
sempre foi muito desejável, para que à inveja não se seguisse a ira, com
todo tipo de desventura e miséria que traria consigo.
nós.

Muitos diriam que os Deuses se invejaram recentemente de

Vimos, os brasileiros, a redução da miséria, o aumento real do
salário mínimo, índices de pleno emprego. Comparecemos, os docentes, a todos os congressos estrangeiros que pudéssemos imaginar. Fizemos pós-doutorados no exterior. Encontramos financiamentos para
nossas pesquisas. Publicamos fácil pelas boas editoras. Vimos a biblioteca atender a todas as solicitações de compras novas. Recebemos verbas extras pela excelência de nossa instituição. Fomos beneficiados pelo
aumento da estrutura de servidores administrativos. Ganhamos vale
-refeição e vale-alimentação. Nossos alunos estudaram nas melhores
universidades do mundo. Receberam bolsas de Iniciação Científica em
proporções jamais vistas em outras Faculdades de Direito. Iniciaram-se
seus estudos em um prédio novo, funcional, bonito e bem equipado.
Em poucos meses, tudo mudou.
Vejamos um exemplo, acerca das bolsas para estudos no exterior. Os jornais noticiam, por exemplo, que hoje “6,9 mil alunos recebem bolsa no exterior do CNPq, ante 10,6 mil em 2014 – uma redução
de 35%. O número de novas bolsas concedidas caiu de forma mais drástica: foram 902 em 2015, ante 9,7 mil em 2014. No primeiro trimestre
1
deste ano, foram só 72.” As bolsas para iniciação científica passam por
situação muito semelhante, senão pior.
O prognóstico para a falta de bolsas parece especialmente grave
em áreas como saúde, biologia e genética. É que um corte no fomento
científico nessas áreas pode significar uma ruptura definitiva com várias linhas de pesquisa, pois as características de dependerem de laboratório, observação continuada, acirrada concorrência internacional,
entre outras, não permitem que sejam suspensas durante alguns anos e
retomadas depois.
Creio que o Direito se encontra em uma situação bastante peculiar e, comparativamente a outras áreas científicas, favorável. Os custos
para produção de pesquisas no âmbito jurídico não dependem de recursos tão caros como os observados em outras ciências. Não precisamos, como regra, de reagentes, espaço físico diferenciado com controle
biológico ou aparatos especiais para segurança. Precisamos, muito, de
literatura, a qual é suprível, grandemente, pelos repositórios estrangeiros de doutrina que a USP já assina. (Calouro, já ouviu falar de JStor e
HeinOline?) Precisamos apenas de tecnologia básica (mesmo para os
estudos empíricos em Direito e jurimetria, como regra, um computa2
dor doméstico é suficiente). Nossas pesquisas precisam, por fim , de
recursos que viabilizem a dedicação à pesquisa, ou seja, as bolsas.
Mas e se as bolsas não vierem, será que realmente não podemos
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continuar a fazer pesquisas? O currículo impede, formalmente e por
incompatibilidade de horário, outros tipos de atividades para os alunos
dos primeiros anos. Não seria possível que o “claustro” desta grade,
pensado e construído para fomentar a pesquisa, associado aos baixos
custos da investigação jurídica, não sejam suficientes para que nos animemos a continuar pesquisando, mesmo sem as bolsas?
Muitos alunos me procuraram desde o fim do ano passado,
compartilhando suas angústias diante da recusa de fomento a seus projetos ou mesmo, daqueles que ainda não receberam a negativa definitiva, da baixa expectativa de obtenção de bolsas. Minha postura é de que
reavivemos a lembrança de nossa mortalidade e aprendamos a conviver
com os Deuses temperamentais. Explico: a hora é essa e ela não vai voltar. O momento de pela primeira vez nos dedicarmos à pesquisa científica é o curso de graduação. E ele passa rapidinho, sem retorno, como a
vida. Além disso, os Deuses nunca gostaram muito do Brasil mesmo...
Talvez tenham se distraído da última vez em que admitiram que tivéssemos bonança. Voltamos, enfim, à velha sina de país periférico. Os
jovens graduandos talvez não se lembrem de nossa situação econômica
clássica. Mas sugiro que confiem nos relatos e aceitem que, no fundo,
no fundo, esta crise não é um retrocesso, mas a mera constatação de
que nada mudou. Crise? Que crise? Sempre foi assim! Diferente foi na
bonança. Este é o estado normal.
Estejamos, professores e alunos, preparados para pesquisar sem
bolsas. Estejam, alunos, preparados para o desemprego após a formatura. Estejamos todos, calejados, preparados para o que pode ser sempre
pior. E, sem paradoxo, acredito que isto é o melhor a fazermos.
1 ESCOBAR, Herton. O Estado de São Paulo, 13 de abril de 2016, p. A18.
2 É claro que esta é uma simplificação incabível para pesquisas júridicas, que indispensam
recursos de mobilidade, acesso a dados quantitativos e qualitativos, aquisição de literatura
especializada, entre outros. O objetivo do texto, sem fazer tabula rasa de todas as notórias
exigências de várias pesquisas, é apontar que a maior parte das investigações envolve custos
baixos ou recursos já disponíveis.

Manifesto Heteronímio

Só a heteronímia é capaz de nos fazer uno. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão escancarada de toda pluralidade, de toda singularidade. De todas as religiões.
De todos os tratados de paz. Massificar-se ou deixar-se ser vários that
is the question. Contra todas as padronizações. E contra a mãe de Ford.
Só nos interessa o que não é nosso. Lei do homem. Lei do heterônimo.
Estamos fatigados de todos os gados suspeitos postos a prova como se
tivessem distinção em meio ao gramado. O que atropelava a verdade era
a roupa, o impermeável no mundo exterior. A reação do homem departisticamente vestido. O cinema americano informará. Filhos de Calíope,
mãe de todas a literaturas. Encontrados e amados ferozmente, com toda
hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos que residem além. No país do novo mundo. Foi porque sempre tivemos gramáticas e muitas coleções de velhos vegetais. Mas nunca soubemos o que era
urbano, suburbano, fronteiriço com nossos próprios outros. Preguiçosos
do Mapa-Mundi de si mesmos. Uma consciência participante, uma rítmica baquínia. Contra todos os importadores de consciência enlatada.
As existências palpáveis da vida. Queremos a Revolução Heteronímia,
maior que a Revolução Francesa, como unificação de todas as revoltas
eficazes na direção da exaltação da fragmentação do homem. A idade de
ouro das mentes confusas. Metamorfosear-se em vários seres. Necessidade de ser outros. Para o equilíbrio contra o concreto e o ferro das minas.
E as inquisições do asfalto de cada dia. Tínhamos a justiça codificação
da monotonia. A ciência codificação da Magia. A transformação perma-
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nente do uno em vários. Tabu em totem. Contra o mundo reversível e
as idéias objetivadas. Cadaverizadas. O stop do pensamento que é dinâmico. O indivíduo vítima do sistema. Fonte das injustiças clássicas.
Das injustiças românticas. E o esquecimento das conquistas interiores.
Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros.
Só não há determinismo onde há o mistério. Mas que temos
nós com isso? Somos muitos de nós outros. O mundo não datado. Não
rubricado. Sem Napoleão. Sem César. Apenas os grandes gênios dentro
de cada homem.
E os transfusores de sangue. Maculando as páginas das odes aos
poetas menores. As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as
escleroses urbanas. De Pessoa a Barros. A transfiguração dos Eus em
totem. Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada. Somos concretistas, cubistas, futuristas. Mas somos cheios de
escravos. O passado nos abraça e seguimos de mãos dadas. As idéias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos
as idéias e as outras paralisias. A epifania é a prova dos nove.
A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura - ilustrada
pela contradição permanente do homem e seus outros. O amor cotidiano e o modusvivendi do novo mundo. Absorção da realidade. Para
transformá-la em escultura interior. A humana aventura. A terrena finalidade.
A nossa independência ainda não foi proclamada. É preciso ser
outros para sermos nós mesmos.
Ribeirão Preto, 29 de fevereiro de 2016.
Heterônimos: Clube de Literatura da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto Integrantes: Gabrielli Duarte, Kelvin Peroli, Daniel Biagio,
Marcela Saddi, Luísa Magalhães, Larissa Porto, Ana Laura Custódio,
Giovana Almeida, Leonardo Lunardelli

Veias

Jordan Fares Sampar
Aluno do curso de Ciências Biomédicas da FMRP-USP
Prôlogo
“Vani deitada olhando pro teto
Eu sou uma mulher normal; passo metade do tempo
pensando merda. Agora, por exemplo, eu tô pensando
se eu deveria ter dito uma coisa que eu disse, ou se era
melhor não ter dito, ou dito de outra maneira, dizendo
sem precisar dizer.”
---Hoje é um dia especial para mim. É o meu aniversário de trinta e
dois anos e nada muda além do fato de eu ficar velha. Sentei aqui na frente do notebook e comecei a digitar. Aqui está. Acho espetacular quando
converso com você, leitor. Mas, antes de começar, quero dizer algo: Desculpa o meu modo espontânea de ser, mas é que eu sou muito boca suja
e acho que você deve entender isso tudo tão bem quanto eu. Aqui vai.
Pense em algo. Sim, pense em algo tal qual fazem aquelas pessoas
que dizem “pense em um número entre x e y e multiplique por z, agora
subtraia p e divida o resultado por b+z”. Uma caralhada de informações
para algo que a matemática e a lógica já explicaram há trocentos anos.
E quando você diz qual foi o número, as pessoas dizem simplesmente
“tcharam”. Bela bosta. Cansei de gastar as minhas dores de estômago.
Tem gente que não vale o tesão de uma siririca. E não me refiro somen-

te àquelas que fazem estes ou aqueles testes de lógica. Refiro-me às do
mundo todo. Mas que antes valia. Eu acho engraçado essa gente humana
(não que eu não seja, talvez um pouco menos), que vive tentando corrigir os erros, que se arrepende dos dias que viveu e quer apagar todo ou
qualquer registro de passado. Da mesma forma que não entendo como
as pessoas se recusam a falar sobre os fatos da sua própria vida. Eu respeito todo e qualquer tipo de opinião, mas não consigo entendê-las. Até
ontem, eu acreditava que a comunicação era a melhor forma de lealdade
a uma pessoa.
Os fatos parecem não fazerem muito sentido quando analisados
separadamente. É a minha vida, é a sua vida. Não sou só eu que fico doente, enfrento mortes ou termino relacionamentos. Então experimente
analisá-los em sua plenitude. Eu não sei, mas tenho convicção de que as
coisas se tornaram mais... elucidativas. Pense em um broto de rosa que
você ganha. Pense nos motivos que te levam a deixá-la desabrochar. E
nos que não te permitem o mesmo fato. Pense em tudo aquilo que você
merece. E se pergunte, no instante posterior, o porquê você acha que
merece.
Pense em quantos idiotas existem por ai. Pense que você pode
ser um deles. Pense em todas as células sanguíneas que perfundem o seu
corpo. Na sua própria circulação. Pense em todas as pessoas que sofrem
algum tipo de violência e que tem as suas veias rompidas; seu sangue jorrado para fora enquanto são agredidas pelo mesmo sangue rumo a um
membro em ereção. Um braço. Uma perna. Um pau. Uma morte a mais
em cada cidade do país. Uma? É só um pouco mais de sangue que passa
pelas suas veias. É só um pouco mais de favorecimento além dos muitos
que já temos pelas políticas no Brasil. A proteção, tão frágil quanto assistir aos crimes na televisão, e acreditar que eles ficam somente lá, do outro
lado da tela.
Pense em todos os momentos que você viveu. Eu penso nos
meus. E digo, por mim, que sou a responsável por cada um deles. Essa
mudança de comportamento é estranha a mim. Até ontem eu me importava em tentar consertar as falhas, falar com as pessoas que eu cometi
erros e tal. E, na maioria das vezes, eu fui ignorada. Então me pergunto,
olhando para o teto: pra quê continuar tentando, sendo que há tanto
orgulho e egoísmo? E foi dessa forma que eu larguei mão. Não de mim,
mas dessas pessoas. E foi assim que eu escrevi bem grande na minha parede: aprenda o que são pessoas. E o que elas são capazes de fazer. Entre
várias dedicatórias de textos, fica aquela marcada na alma.
Aprenda. E não tente de novo.
Epílogo
Tá fazendo um calor da porra aqui. Meus dois ventiladores
não estão dando conta de me refrescarem. Nos fones de ouvido, ouço
Same Love, do Macklemore & Ryan
Apoio:
Lewis. Ontem eu saí e adorei dançar música latina. Beijei um único
cara e o convidei para dormir em
casa. Não transamos. Não era essa
a intenção. Acordei nos braços dele
e confesso que nunca me senti tão
bem. E é aqui, me despedindo de
você, que eu lhe confesso algo, leitor: Experimente olhar as veias de
um ser humano, em qualquer situação que seja.
Você, com certeza, vai ver
muito mais do que simplesmente
suspeita ou já espera.
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Poesias

Sonho

Quero falar do sonho de hoje:
Ter um saber que não o da vida, fundamental,
Mas que me faça mudar o mundo para mim, para você e para eles,
Eles que já vieram. Eles que ainda virão.
Vou-me, então, para longe, buscar a razão do meu ser,
Mas me corta o coração saber que podemos ser um,
E que a distância será uma vírgula no caminho
Entre meu abraço e seu carinho,
Entre meu carinho,
E seu abraço.
Te escrevi uma carta.
Disse que te amo, mas não sei o que é amor: sonho poder descobrir.
Apaixonar fácil assim machuca, mas porque nunca foi recíproco.
Acalentei o vento e as estrelas.
Carinho, só do gato da vizinha passando por entre minhas pernas.
Até o mundo tem sido duro comigo ultimamente.
Esteve. Não mais!
Porque desceu do céu um anjo, envolta em tanta graça
Que me fez ver esperança no tempo que vem,
Acreditar no fim da guerra entre o sonho e a sobrevivência...
Coragem é fazer uma coisa
Sabendo que se está derrotado antes mesmo de começar.
Coragem é seguir o coração
Quando a razão diz que o certo é o contrário.
Nunca me faltou coragem nessa vida.
Graças a Deus. Ao destino. Ao universo.
À minha mãe.
Fiz uma quase ode: roubou meu coração!
Já é a segunda noite em que não durmo em paz.
Estou imerso em pensamentos:
Ah! os teus cabelos, anjo! As tuas sardas meninas!
Essa firmeza delicada... Mulher!
Foi tudo rápido demais que nem pude sentir seu gosto,
Mas o frio na sua mão esquerda e o perfume dos seus cabelos
Confortam minha alma, que se alegra em saber
Que aquela tarde jamais se perderá em minha memória.
Prefiro a insônia ao pesadelo: melhor é ter você bem na imaginação
Do que pensar na amargura de te perder.
Sonhei que a vida estava resolvida. Não está.
Que bom!

João Victor Palhuca Braz - TIX

E2

Le plus important
O que sei do que sou
se não sei quem sou e o que pretendo
quantas existências perfazem meu caminho
e a vida! a vida é uma desculpa
inventada pelos tempos e modos para
se fazerem tempos e modos.
Porque da janela do meu quarto
ninguém enxerga os milhões de mundos
que se esquadrinham na persistência confusa
da minha subjetividade objetiva
e segredo é
que os pequenos poetas
imitam os grandes
no intuito de tecer seu próprio canto
servindo de existências outras
para exprimir sua própria voz
não nos afastemos
são os votos.

Gabrielli Duarte (Mia) - TVIII

(Texto do Clube Literário Heteromimos)

Depois

Estará para sempre atrasado,
uma vez que não der partida,
ao que devia já ter iniciado,
mas deixou pra fazer em seguida.
Está cansado, então procrastina.
Larga pra depois a hora de sentir
que vê a injustiça e a ela se inclina,
deixando-a à vontade para seguir.
Enquanto o atraso lhe consome,
mais mil muralhas se constroem;
em cada uma um abraço some,
enquanto relógios os engolem.
Ponteiros mais afiados que flechas
trabalham freneticamente
tampando todas as brechas
que nos dão um mundo excelente.
E aí, algum dia na vida,
você acha, num grampo fincado,
a justiça, toda ferida;
presa a um relógio dourado.

Cristiano de Dalt

A Fantástica Cruzadinha da Federp!!!!
1
2
3

4

5

6
7

8
9
10

11

Horizontal

Vertical

4 Local da FDRP mais disputado pelo campus.
1 O melhor jornal do mundo.
5 Local onde é possivel ser vegano.
2 Se for pego colando a nota é zero, mas a (...) continua
7 Uma palestra sem (...), não é uma palestra.
3 Posicionada no centro da FDRP
9 Melhor parte da semana de provas.
6 Time feminino com maior número de atlétas da FDRP
10 Cuidem bem do (...), todos precisam dele.
8 O melhor batuque do Campus é da (...).
11 Fui ali imprimir na (...), mas não tinha papel
9 Funciona a noite e ajuda a construir sonhos.
As respostas serão publicadas no site do Ócios no início do próximo semestre!

