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/////////////////Editorial/////////////////
Chega mais um final de semestre e, para aliviar o terror da semana de provas, sai do forno mais uma edição do Ócios. Tivemos, na FDRP, um 

semestre de acontecimentos importantes para a vida da nossa comunidade FDRPiana, principalmente para as próximas turmas: nasce o novo 
Projeto Político Pedagógico, aprovado pela Congregação em agosto. Elegemos o PPP como tema central desta 14ª edição pois, sem dúvidas, é um 
assunto que gerou (e ainda vai gerar) discussões profundas em nossa comunidade. Não poderíamos deixar de destacar o debate que, em uma ex-
celente parceria com o CAAJA, realizamos entre os candidatos à prefeitura de Ribeirão Preto: foi um momento ímpar e, por mais que nem todos 
os candidatos tenham comparecido ou mandado representante, pudemos analisar as propostas de cada um. Além do tema central, nossa edição 
conta com textos de diversos temas, que encherão os olhos de nossas leitoras e nossos leitores, desde textos com temáticas polêmicas, sempre 
como fomento ao debate, até temas culturais e poemas. Esta edição é histórica pois, além do PPP como tema central, conta com textos de todas 
as turmas presentes na graduação, atualmente, além de contribuições do mestrado e da turma IV. Com todo fim de ano, vêm as despedidas, e na 
FDRP não é diferente. Nossa faculdade se despede da turma V, deixando suas marcas na FDRP. Junto com a turma V, o Ócios se despede de pes-
soas que são – e sempre serão – essenciais em nossa pequena história de jornal e que agora se formam. Danieli, Isa Palmer, Gabriela Leal e Vitor 
Pavan, nossos mais sinceros agradecimentos a vocês por todos esses anos conosco no corpo editorial do Ócios. Também nos despedimos dos 
membros do corpo editorial que estão na turma VI – João Camilo (Pirulito) e Neto (Pampers), que seguem para o 5º ano. Mas nem só de despedi-
das é feito o último semestre do ano: expectativa pela chegada da turma X já toma conta! E, para a turma que chega, já ficam nossas boas-vindas!

Neto Silveira (Pampers) - Editor Chefe do Ócios de Ofício
Expediente

Editor Chefe: Neto Silveira / Tesoureito: João Camilo de Oliveira / Secretário: Eduardo Cañada
Diretor de Arte: Thomas Garcia / Diretora de Online: Luísa Moreira / Diretora de Marketing: Marcela Saddi

/////Cotidiano/////
MORTE E VIDA TRANSFERIDA

Bruna Ceotto - T.VI
A esta altura da graduação, eu já ouvi um número considerável de 

discursos de formatura. Sem pretender qualquer ofensa à originalidade 
de cada um, à sua maneira todos são muito similares e nenhum deles 
chegou a falar (não realmente) pelos transferidos, doravante “transfers”, 
essa entidade tragicômica que podemos encontrar facilmente pelos cor-
redores, saltitando de uma turma para a outra numa tentativa hilariante 
de cumprir todo crédito que se deve. E quem deve, teme. E o medo é não 
chegar a ouvir o próprio discurso de formatura antes dos oitenta anos.

É comum você ouvir um orador de turma entoar o que eu gosto de 
chamar de Os Cinco Clichês Fundamentais do Discurso de Formatura, 
quais sejam: (i) a alegria incontrolável de passar no vestibular e se livrar 
do cursinho; (ii) a descoberta de que o vestibular nunca foi um desafio, 
e que a dificuldade mesmo está em conseguir se formar (insira aqui uma 
risada em escárnio); (iii) a chegada a uma nova cidade recém-saído das 
fraldas, sem saber fritar um ovo; (iv) a amizade resiliente da turma, en-
gendrada ao longo de cada dia de graduação; e, por fim, (v) a noção de 
que os últimos cinco anos foram os melhores de suas vidas.

Lágrimas por todo salão. A identificação é geral.
Minha vez. Deixe-me apresentar a Vida Transferida, de clichês muito 

próprios, os quais eu pude enumerar após alguns anos de conversas in-
dignadas na Fonte, entre um cigarro e um café.

Começaremos pontuando o óbvio: se você é um transfer, você não 
passou no vestibular. Não vou entrar no mérito das frustrações pessoais 
pois, para ser bem sincera, estas se tornam irrelevantes com o decurso 
do tempo. Mas fatos são fatos: o vestibular chegou e passou, e não te 
aprovou. Vida que segue. Existem faculdades tão boas quanto A Melhor 
do Brasil. É só um Nome. Ninguém precisa de um Nome para ser bom 
em alguma coisa.

E você se matricula em outro canto e começa a sua vida universitária, 
sempre perseguido por aquela consciência que você não sabe de onde 
saiu: “se eu estivesse lá, estaria melhor”. E depois de alguns anos de 
autoaversão por não ter coragem de ir atrás do que você quer, você de-
cide pôr fim à sua miséria e fazer a Prova de Transferência. Não parece 

tão difícil. Você já está há algum tempo lidando com Direito, e não é 
nenhum incompetente. A primeira fase também não parece ser o fim 
dos tempos, apesar de você estar meio enferrujado em História ou Ge-
ografia. Você faz a inscrição.

Por que diabos eu fui fazer isso com a minha vida? Amigo, se você 
sobreviveu àquela prova, a alegria de passar no vestibular da FUVEST 
– ainda que você não a conheça – não pode ser maior do que essa sen-
sação de que você deveria receber uma carta de retratação da banca 
examinadora do vestibular.

Ou, pelo menos, é o que parece, pois é dada a largada da maior 
corrida de obstáculos de que se tem notícia, a dizer, sua tentativa de 
se formar em tempo razoável. Você vai até a Graduação e elabora cui-
dadosamente seus pedidos de Equivalência. É bem simples: carga ho-
rária e conteúdo compatível, em geral, são o bastante para que a Fa-
culdade considere que você já viu o suficiente daquela matéria, e que 
não seria necessário cursá-la de novo. Só que isso não acontece quase 
nunca.

O que, na prática, tem duas consequências: uma delas é você ter 
que exaurir a via recursal administrativa, de modo a importunar os 
examinadores de tal forma que, por desistência, eles lhe concederão 
o aproveitamento de estudos; a outra é tomar a desistência para si e 
cursar a matéria de novo.

É uma aporrinhação sem fim, mas você não tem escolha. Você 
precisa dos créditos. Essa Faculdade é integral e tem três vezes mais 
obrigatórias do que você tinha na sua faculdade de origem, então você 
abdica de tudo que há para se abdicar e dá um jeito de enfiar tantas 
disciplinas quanto puder na sua grade horária – mesmo que isso sig-
nifique passar mais tempo na faculdade do que você passa dormindo 
(o que, se você parar para pensar, é mais de um terço do seu dia). E, 
no meio tempo, você tem que existir: não saber fritar um ovo não é um 
problema de verdade. O problema é não ter tempo de fritar ao menos 
um ovo, porque você precisa daqueles cinco minutos para ler aquele 
texto ou fazer aquele trabalho.

Bom mesmo é quando alguém, em seu período regular, vem recla-
mar que não está dando conta. No começo você até tenta explicar o 
que é essa vida, mas depois de algum tempo só libera uma risadinha 
nasal, seguida de um “eu te entendo”. Eles é que não entendem.

Claro que conhecemos pessoas fantásticas, inspiradoras, que nos 
arrancam uma risada genuína no meio de um dia muito ruim. Fizemos 
bons amigos. Mas boa parte da convivência em uma Universidade é 
justamente a noção de grupo, de olhar para o lado e ver alguém que 
está como você; e muitas vezes o transferido se depara com a necessi-
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dade de se virar sozinho, pois sua condição é sui generis: cada transferi-
do tem a sua trajetória, e uma jamais será igual à do outro.

De repente, bate uma saudade monstruosa daquele lugar que tanto te 
incomodava, do qual você não via a hora de livrar. E com um telefonema, 
já te lembram que a escolha foi sua – e isso parece anular o seu direito 
de estar insatisfeito. Você conclui, então, que não é que você deseje vol-
tar atrás. É só que você sente falta da simplicidade – leia-se não ter de 
dispensar um esforço sobrenatural à persecução de um diploma univer-
sitário –, de fazer parte de uma identidade. De não ter que enlouquecer 
em dobro para obter o mesmo resultado.

De não ser uma exceção.
E quanto à Faculdade, você tenta não se importar, mas a esse ponto 

você já adquiriu uma consciência que vai além de você e dos seus proble-
mas egoísticos. E você quer atingir os seus objetivos não só por você, mas 
também pelos que virão depois de você. É por isso que um transferido 
sempre ajudará o outro de bom grado: pois, sendo bem honestos, só nós 
sabemos com quantos recursos se faz uma equivalência.

Portanto, se você é um transferido, esteja certo de duas coisas: uma é 
que, embora não pareça, você vai conseguir se formar – ah, a formatura! 
A Morte a esta Vida, e todos os clichês a ela inerentes. A outra, bem: já 
foi muito pior, e vai ser muito melhor. A sua vida tem muito mais do que 
“cinco melhores anos”. Um ano é melhor que o outro. E no final do túnel, 
há um time de exceções, cada um à sua maneira, te esperando de braços 
abertos.

E valeu a pena.

QUERIDOS HOMENS,
Eu não quero ter que explicar didaticamente para ninguém que tipos 

de violência uma mulher sofre. Vocês já deviam ter entendido. Acontece 
debaixo dos seus narizes, com a garota que você julga mal por sempre se 
irritar com qualquer piada do professor de penal. Acontece com a fun-
cionária da limpeza acuada pelos comentários machistas na porta do ba-
nheiro. Acontece com a caloura do primeiro ano que você não tem ideia 
porque deixou de sair com seu amigo. Acontece com a menina do quarto 
ano que desapareceu da faculdade depois de uma festa. Acontece. Todo 
dia. Por conta de caras como vocês.

Violência sexual, violência física, violência moral, violência psicológi-
ca. Eu tenho certeza que você acredita que nunca foi o cara que fez algu-
ma coisa desse tipo. Ah, mas você fez. Vocês fizeram. Quando toda vez 
que a beijava só queria fodê-la. Quando segurou o braço dela com força 
para evitar que ela saísse do carro no meio de uma discussão. Quando 
disse para os outros que ela era louca e que as decisões que ela tomava 
eram pessoais e infundadas. Que sai cantando os pneus após um desen-
tendimento. Que a proíbe de sair. Que se irrita sempre, que diz que ela 
não é boa o suficiente, que não atinge as suas expectativas. Quando ten-
tou constrangê-la e intimidá-la com a sua presença. É escroto quando 
manda pedidos de desculpa depois do constrangimento proposital que 
a fez passar. Você é escroto na aula, no corredor, nas festas, nos churras, 
no JJ, no Caipirusp. Você é agressivo, é invasivo, incapaz de entender 
que a violência causada por você reflete nela todos os dias, psicologica-
mente, emocionalmente.

A agressão não se resume ao momento. Ela é contínua e impossível de 
esquecer, e não vai ser o seu “sinto muito” que resolverá. Nenhuma das 
suas atitudes “pró-feminista” ou nenhum arrependimento muda o fato 
de que você é machista. Eu vou te dizer mais, você é machista por achar 
que nós não podemos falar que você foi o cara mais escroto que apareceu 
nas nossas vidas, ou porque não entendemos, compreendemos mal as 
suas intenções ou porque estamos te expondo. Por achar que isso é expo-
sição. Eu, elas, nós todas não nos importamos para a exposição que você 
acha que sofre. Eu quero ver sentir na pele toda essa tortura psicológica 
que nós sofremos quando pensamos em você, quando falamos com você, 
quando temos que compartilhar o mesmo ambiente.

Nós não queremos as desculpas, que fique tudo bem, que nos cum-
primente nos corredores, que procure os nossos amigos. Nós só quere-
mos que você, vocês, desapareçam e assumam o tamanho da violência 
que causam, constantemente. Cara, você é a porra de um homem ma-
chista. Dentro da universidade, eu, ela, nós, somos oprimidas, violen-
tadas, agredidas, por caras como você. Pensem.

A Autora não quis se identificar

PLATAO E O SNAPCHAT
Guilherme Marcolini (Yoshi) - T.VII

Platão, um dos maiores - e mais lidos - autores de toda a huma-
nidade, curiosamente tinha uma relação problemática com a escrita: 
em seu diálogo Fedro, ele vê a escrita como algo prejudicial a huma-
nidade, capaz de obstar o acesso ao verdadeiro conhecimento. É cé-
lebre a metáfora enunciada em tal diálogo por Sócrates, consistente 
na apresentação, pelo deus egípcio Thot ao Faraó Thamos, de vários 
inventos destinados a ajudar a humanidade; quando o deus apresenta 
a invenção da escrita como “remédio da memória e da sabedoria”, en-
tretanto, o Faraó a rejeita, dizendo: “Essa descoberta, na verdade, pro-
vocará nas almas o esquecimento de quanto se aprende, devido à falta 
de exercício da memória, porque, confiados na escrita, recordar-se-ão 
de fora, graças a sinais estranhos, e não de dentro, espontaneamente, 
pelos seus próprios sinais. Por conseguinte, não descobriste um remé-
dio para a memória, mas para a recordação. Aos estudiosos oferece a 
aparência da sabedoria e não a verdade, já que, recebendo, graças a ti, 
grande quantidade de conhecimentos, sem necessidade de instrução, 
considerar-se-ão muito sabedores, quando são, na sua maior parte 
ignorantes”. Platão via, portanto, a escrita, como uma falsa fonte de 
sabedoria, porquanto um texto escrito, na qualidade de receptáculo de 
conhecimento, inibiria o exercício da memória, e da fonte do verdadei-
ro conhecimento e das ideias: a reflexão pela alma.

Transmutando-se para a realidade contemporânea, ouso dizer que 
Platão nunca esteve tão atual - cabe, entretanto, fazer uma ressalva: 
este texto, muito embora pareça, não é nenhum lamento saudosista, 
mas sim, um convite a uma reflexão crítica sobre os fatos de nossos 
dias. Isto porque nunca se esteve tão em voga mídias sociais como o 
Instagram ou o Snapchat. O que teriam, entretanto, estas mídias a ver 
com Platão?

Basta ver o lema do Snapchat, presente na descrição do aplicati-
vo nas lojas virtuais e mesmo no site oficial: “A vida é mais divertida 
quando você vive cada momento.” A partir disso poder-se-ia dizer, en-
tão, que o Snapchat seria uma ferramenta que se propõe a intensificar 
a vivência de cada momento ou então de torná-los mais divertidos. 

Bruna Ceotto, a autra 
do texto Morte e Vida 
Transferida e querida 
companheira acadêmi-
ca em breve irá publicar 
seu primeiro romance: 

Onde Há Fumaça!

Temporariamente dis-
ponivel em: www.wat-
tpad.com/brunaceotto

~
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Isso não se pode negar: o compartilhamento de informações, fotografias, 
etc via Snapchat pode render boas risadas ou mesmo boas - apesar de 
breves - recordações.

Entretanto, o que tenho observado, em minha humilde experiência, 
é, tal como ocorrera com a invenção de Thot, o efeito oposto ao propósito 
enunciado pelo aplicativo, qual seja: as pessoas, mais e mais, estão dei-
xando de viver seus bons momentos em prol de registra-los via “snap”. 
Não mais se assiste a um show: filma-se; não mais se admira uma paisa-
gem: fotografa-se, e com isso, toda a sensação, todo elemento capaz de 
gerar boas memórias e boas recordações de bons momentos se esvaem 
num quasar feito de telas, filtros e “emojis”.

E isso não faz do Snapchat um “depósito de memórias”, como um 
álbum de fotografias ou - para os conhecedores - a Penseira de Dumble-
dore. E isto porque cada momento ali registrado tem duração quase ins-
tantânea, antes de retornar ao pó cibernético do qual proveio. Aliás, até 
se poderia, de fato, encarar o Snapchat como a Penseira de Dumbledore, 
apenas com a ressalva de, ao invés de estar recheada, como nos livros, de 

pensamentos e memórias dissolvidos, estar preenchida pela fluidez da 
modernidade líquida em que vivemos. 

Assim, é de se perceber que, ao contrário do que se propõe, o Snap-
chat não dá a seus usuários meios para conseguirem uma vida mais di-
vertida vivendo cada momento, mas sim, uma ferramenta para regis-
trar mecânica e brevemente estes momentos, sobrepondo-se, muitas 
vezes, ao real significado de vivê-los, tal como a escrita, para Platão, te-
ria o propósito de trazer aos homens mais sabedoria e mais memória, 
mas que na realidade era apenas um meio de registro que transmitia 
apenas uma sabedoria aparente, tolhendo o exercício de memorização 
e produção efetiva do conhecimento. 

É nesse sentido que, por fim, tal como John Lennon certa vez disse 
ser “a vida o que acontece quando você está muito ocupado pagando 
contas”, ouso dizer que, nos tempos presentes, a vida é o que acontece 
a nós todos - e eu aqui me incluo - quando estamos muito ocupados 
tirando snaps.

////////////Capa - Novo PPP////////////
ERA UMA VEZ, HA POUCO 

TEMPO...
Saulo Borges -  T.VI

Após 5 anos do prazo legal e 4 anos que a FDRP iniciou os deba-
tes sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), finalmente, no dia 5 de 
agosto de 2016, ele foi aprovado por unanimidade pelos membros da 
Congregação (apesar do nariz torcido de muitos).

Inegavelmente todo o processo representa um grande ganho ao Mo-
vimento Estudantil: foram os Estudantes e as Estudantes que efetiva-
mente fizeram a sistematização das deliberações da comissão respon-
sável (sendo os principais autores e autoras do texto aprovado), foram 
os Estudantes e as Estudantes que engrossaram a mobilização na Fa-
culdade fazendo com que o PPP atravessasse as inúmeras instâncias 
até a Congregação, foram os Estudantes e as Estudantes que puderam 
dizer em muitas ocasiões o que achavam melhor para eles e elas mes-
mos no curso de Direito. 

Sabemos que não foi uma atuação uniforme (muitas entidades es-
tudantis recusaram a se envolver no processo e hoje choram por não 
terem um espaço institucional maior na Faculdade, quando tiveram a 
faca e o queijo na mão), e nem mesmo foi fácil. O fato é que aprende-
mos muito, politicamente falando. O desorganizado Movimento Dis-
cente cresceu em suas habilidades e conseguiu, no decorrer do proces-
so, realizar Assembleias Estudantis bem mais objetivas e produtivas, 
articular RDs e CAAJA, pressionar os docentes e as docentes e enten-
der os meandros da administração da USP. 

E agora? E agora que temos um texto mais oportuno (embora lon-
ge do que sonhamos), temos que ocupar os espaços conquistados para 
que não os percamos. O cenário talvez não seja um dos mais eferves-
centes, mas temos perspectivas mais efetivas de representação e de 
participação estudantil . Uma chapa inscrita para a eleição da próxima 
gestão do CAAJA e candidaturas a  todos os cargos de Representação 
Discente (algumas com efetivas disputas), embora, infelizmente, a AA-
ACA7 ainda continue sendo um espaço de disputa interna e, portanto, 
pouco permeável aos demais estudantes.

Assim, como vamos aproveitar toda a experiência acumulada duran-
te esses anos?! Como vamos intensificar cada vez mais a atuação dos 
Estudantes e das Estudantes dentro da FDRP? Como vamos imprimir 
as nossas pautas nas comissões e colegiados da Faculdade ao invés de 
simplesmente ouvir e aceitar passivamente as demandas dos docentes 
e das docentes?

´ Não sei, não sabemos. Urge, porém, apostar nos espaços que con-
seguimos pelo novo PPP para ocupar a FDRP. Os laboratórios PRE-
CISAM ser montados com a presença de alunos e de alunas (e que 
estejam interessados e interessadas!). TEMOS que trazer às nossas 
atividades curriculares a prática de deliberações (não é possível que 
um aluno ou uma aluna de Direito não consiga compreender a di-
nâmica de uma assembleia e não saiba distingui-la de uma roda de 
conversa). NECESSITAMOS expor cada dia mais os problemas pelos 
quais passamos, como assédios, carga excessiva de aulas, racismo, 
homofobia, machismo e todas as mazelas que ainda enfrentamos na 
FDRP.

É, estudantes, muita luta está por vir. Estamos preparados e prepa-
radas? Certamente não. Contudo, já somos gigantes, afinal, quantas 
Universidades você conhece em que os alunos e as alunas escreve-
ram o próprio Projeto Político Pedagógico? E esse texto é justamente 
para fazer memória dessa história. A nossa história.

RESPONSABILIDADES 
COMPARTILHADAS

Maurício Buosi Lemes - T.V

No dia 05 de agosto de 2016, a Congregação da Faculdade apro-
vou, por unanimidade dos votos de seus membros, o novo Projeto 
Político Pedagógico (PPP), que passará a entrar em vigor em 2017, 
com o ingresso da Turma X. Mas qual é o significado disso para a 
vida cotidiana da FDRP? O que um novo PPP representa para a co-
munidade acadêmica mais ampla? Nesse texto, buscarei destacar al-
gumas das principais mudanças introduzidas pelo documento que 
poderão impactar positivamente na qualidade da formação jurídica 
oferecida pela faculdade. 

Antes, penso ser importante chamar a atenção para o próprio 
nome do documento que passou a estar muito presente nos deba-
tes formais e informais dos últimos anos: Projeto Político Pedagógi-
co. Logo, estamos tratando aqui de um projeto, de uma intenção de 
transformação do real orientada pela construção de sentidos dessa 
transformação e que leva em conta as condições da realidade. Esse 
projeto não é fruto de uma mente iluminada, mas é coletivamente 
concebido, implementado e avaliado, uma vez que a Constituição Fe-
deral de 1988 trouxe, em seu artigo 206, inciso VI, o princípio da 
gestão democrática do ensino público.  

Desse modo, a construção da proposta pedagógica da FDRP é 
uma tarefa coletiva com a qual devem colaborar docentes, discentes, 
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funcionários, funcionárias e as comunidades local e regional. Estamos 
nos referindo a uma oportunidade valiosa para que ocorra a tomada de 
consciência dos principais problemas da instituição, das possibilidades 
de solução desses problemas e das responsabilidades coletivas e pesso-
ais para eliminar ou atenuar as falhas detectadas. 

Assim, o elemento político do projeto pedagógico está associado à 
sua dimensão de esforço coletivo, que envolve o trabalho ativo e par-
ticipativo dos diversos segmentos que compõem a comunidade acadê-
mica. O aspecto político do PPP também está relacionado à necessida-
de de realização de escolhas que delinearão a concepção, os objetivos, 
a missão institucional e a vocação do curso de Direito. Logo, a proposta 
pedagógica de uma instituição de ensino jamais será neutra, sendo so-
cial e discursivamente construída pelos sujeitos, na dinâmica das prá-
ticas e das relações cotidianas. 

Em termos normativos, a elaboração do novo PPP da FDRP buscou 
referenciar-se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 
de Graduação em Direito (Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro 
de 2004). Algumas deficiências diagnosticadas no PPP atual foram sa-
nadas, com a inclusão, na matriz curricular obrigatória, de conteúdos 
do Eixo de Formação Fundamental antes ausentes: Ciência Política, 
Economia Política, Criminologia e Psicologia. O conteúdo de Antropo-

logia integrará a matriz curricular como disciplina optativa. Isso foi 
possível porque Matemática para Advogados e Contabilidade para 
Advogados tornaram-se disciplinas optativas. 

Além disso, buscou-se eliminar a concentração de disciplinas do 
Eixo de Formação Fundamental1 no primeiro ano, distribuindo-se 
sua carga horária nos demais semestres e inserindo-se mais discipli-
nas do Eixo de Formação Profissional2 nos primeiros dois semestres. 
Esses Eixos de Formação precisam estar interligados e em constante 
diálogo ao longo do curso. 

No que tange ao Eixo de Formação Profissional, algumas mudan-
ças foram feitas, tais como: sensível diminuição da carga obrigatória 
de Direito Comercial; aumento da carga obrigatória de Direito Cons-

1 O Eixo de Formação Fundamental tem por objetivo integrar o estudante 
no campo, estabelecendo as relações do Direito com as outras áreas do saber, a 
exemplo de Ciência Política, Psicologia, Filosofia, Sociologia etc.
2 O Eixo de Formação Profissional abrange, além do enfoque dogmático, 
o conhecimento e a aplicação dos diversos ramos do Direito, estudados sistema-
ticamente e contextualizados em relação à Ciência do Direito e sua aplicação às 
mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações inter-
nacionais, abrangendo conteúdos essenciais sobre Direito Constitucional, Direito 
Administrativo, Direito Civil etc.
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titucional, contemplando temas fundamentais como Direitos Huma-
nos, Organização do Estado, Controle e Processo Constitucionais; in-
clusão de Direito Urbanístico como disciplina obrigatória; Arbitragem, 
Direito da Integração, Medicina Forense e Direito Penal Econômico 
como disciplinas optativas; reorganização da área de Direito Financei-
ro e Econômico, com Direito Financeiro, Direito Econômico e Direi-
to Concorrencial como disciplinas obrigatórias; realocação de Direito 
Processual do Trabalho após Processo Civil; etc. 

É importante salientar que, com o novo PPP, o (a) estudante poderá 
cursar disciplinas optativas desde o segundo semestre do curso, esco-
lhidas dentre um rol que assegure a efetiva oportunidade de escolha do 
(a) aluno (a), que passa a responder pela definição de parte de sua tra-
jetória ao longo da graduação. Assim, o (a) discente poderá fortalecer, 
ao longo da sua formação acadêmica, o estudo de determinadas áreas 
de interesse. 

No que tange às políticas institucionais, o novo PPP avançou em 
uma definição mais coerente e completa de extensão universitária en-
quanto atividade educativa, cultural e científica, protagonizada pelo 
(a) estudante e pelo (a) docente, que conjuga diálogo e interação entre 
universidade e comunidade, em articulação com a pesquisa e com o 
ensino. A extensão é uma estratégia de formação, de produção de co-
nhecimento e de integração da FDRP ao seu contexto político-social 
que favorece uma visão situada do fenômeno jurídico-social. 

Nessa perspectiva, a extensão diferencia-se de outras práticas que 
passarão a ser reconhecidas e validadas como Atividades Complemen-
tares de Graduação. Trata-se de um elemento de integralização curri-
cular que compreende atividades úteis à formação do (a) jurista, mas 
que não se confundem com ensino, pesquisa, extensão, estágio ou Tra-
balho de Conclusão de Curso. São exemplos: representação de sala, re-
presentação discente, monitorias, participação como ouvinte em even-
tos, grupos de estudos etc. 

Talvez a principal inovação trazida pelo novo PPP e geradora de cer-
ta polêmica entre docentes e discentes tenha sido a introdução dos La-
boratórios ao longo do curso. Trata-se de disciplina que visa articular, 
de maneira mais eficaz, teoria e prática, e ensino, pesquisa e extensão, 
por meio de atividades acadêmicas em que os (as) discentes tenham o 
protagonismo. A ideia do Laboratório surgiu como uma forma de en-
frentamento à reprodução de modelos tradicionais de ensino-apren-
dizagem extremamente desgastados nos cursos de Direito, centrados 
em aulas expositivas e em leituras de Códigos e de legislação em sala 
de aula. 

O programa do Laboratório não tem um conteúdo específico ou uma 
ementa definida. A cada semestre, será proposto um conjunto de ati-
vidades orientadas a um tema geral, transversal a todas as disciplinas 
do semestre, de modo que se articulem conteúdos conexos que, no PPP 
ainda vigente, são abordados de forma isolada pelos (as) docentes de 
diferentes disciplinas. Além de ser um espaço propício à realização da 
interdisciplinaridade, esperamos que o Laboratório garanta, de forma 
mais ampla, a permeabilidade da FDRP aos debates da esfera pública 
(atualmente, a PEC 241 que estabelece um teto para os gastos públicos, 
a MP de reforma do ensino médio, as ocupações de escolas públicas 
etc.), às demandas locais e regionais por efetivação de direitos, à dis-
cussão de casos concretos, à elaboração de diagnósticos de políticas 
públicas e de materiais pedagógicos etc. 

O novo PPP avançou também ao instituir a Comissão Coordenado-
ra de Curso (CoC), uma comissão permanente e independente com a 
função de coordenar a implementação, a avaliação e a revisão do PPP 
ao longo dos ciclos, a fim de que o projeto esteja em constante aperfei-
çoamento. Reivindicamos que a CoC esteja comprometida com a sua 
missão institucional e seja um canal aberto e democrático de diálogo 
entre todos os segmentos (docentes, discentes, funcionários, funcio-
nárias) para o bom funcionamento do projeto. O êxito do novo PPP 
dependerá das responsabilidades compartilhadas desses segmentos 
na sua execução. 

PPP, UMA TRAJETORIA 
(QUASE) SEM FIM

João Pedro Fazoli - T.VIII

Falar sobre o Projeto Político Pedagógico poderia começar num 
texto no estilo clichê de um romance:

“Tudo começou em meados de 2012/2013, numa das tão cansativas tardes da 
rotina da FDRP, quando começou a tomar corpo a consciência coletiva de que 
alguma coisa estava errada em nosso curso e de algo precisava ser feito. Algu-
ma reforma precisava acontecer para melhorar a vida dos alunos, o incômodo 
quanto a grade horária e vida acadêmica já era evidente, a primeira turma da 
faculdade já estava se formando, confirmando o primeiro ciclo sem fim, e nada 
ainda havia começado a mudar. Foi então que um raio de luz, um linda epifania 
se acendeu na mente de alguns alunos: havia esperança!!! Seu nome era Projeto 

Político Pedagógico”

Ainda que pareça brincadeira, foi longa e cheia de boas e más 
emoções, muito aprendizado e notável militância estudantil a traje-
tória do Projeto Político Pedagógico, que ficou famoso pela repetição 
da sua sigla ao longo de mais de três anos, o famoso PPP. 

Na verdade, essa história nada teve de romance. Foi uma trajetó-
ria longa, mas começou como um pequeno suspiro de angústia por 
parte de poucas pessoas, que encontraram dificuldades e rejeição 
dentro dos próprios círculos de amizades e grupos de trabalho para 
falar sobre a importância do PPP. 

Duas dessas pessoas a gente encontra com facilidade nos corredo-
res da FDRP e merecem o destaque que logo explicarei. Saulo, galã 
de olhos verdes e ego um pouquinho inflado, sempre pronto pruma 
intriga, e o Maurício, baixinho fofo e de fala prolixa, também conhe-
cido por contextualizar qualquer assunto, ambos por mim muito 
queridos (ainda que às vezes minha vontade seja de dar um tiro em 
cada uma daquelas cabecinhas) e pessoas às quais aqui dedico esse 
texto como homenagem. Foram esses dois que começaram, lá em 
2013, a estudar a legislação de educação, montar relatórios e com-
prar as brigas na faculdade. Tocaram um assunto em que ninguém 
botava fé, era quase consenso que o novo PPP jamais iria vingar. 
Havia um certo medo de se perder a qualidade do curso caso nosso 
projeto mudasse, um receio típico de um ambiente carente naquela 
discussão. Pois estavam lá Saulo e Maurício, que tocaram sozinhos 
durante quase dois anos tudo o que se tratava do PPP, tendo inclu-
sive os dois que enfrentar certa rejeição dentro do próprio grupo de 
trabalho do NAJURP da época, donde surgiu a Frente de Educação 
para tratar tal tema, em que ambos continuaram solitários, mas sem-
pre aguerridos. 

A Frente de Educação então formou-se no intuito de detalhar, 
trabalhar, entender e lapidar o que viriam a ser textos, relatórios de 
avaliação do curso e minutas desse projeto. Houve a realização de 
audiências públicas em que finalmente aquele receio pode ser ame-
nizado, dúvidas puderam ser explicadas e a necessidade de renova-
ção de nosso projeto pode ser entendida por mais pessoas, contando 
nesse conjunto tanto alunos quanto professores, uma vez que a rejei-
ção sempre fora geral. Isso em 2014 e 2015, nesse último ocorrendo 
o “Congresso da FDRP para a revisão do Projeto Político-Pedagógi-
co”, cinco dias de discussão e consolidação de entendimentos sobre 
os pontos que o novo PPP abarcaria. A partir de então começou o 
processo de escrita e de aprovação do projeto, a articulação com o 
CAAJA. Eis o momento que explica a forma dramática como às vezes 
o PPP é tratado, dados todos os problemas que permearam e com 
que aprendemos nesse processo.

´
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Mas antes de falar dos problemas do processo de aprovação do PPP, 
é válido responder rapidamente a algumas perguntas recorrentes: o 
que é o PPP? Pra que serve? Qual sua função em termos de ensino?

O PPP é a normativa básica de todas as instituições de ensino, in-
clusive da USP, que não tão conhecida por sua tradição democrática 
de gestão (justamente por isso suscetível a boas mudanças, que o PPP 
traz de monte). Ele prevê a estrutura e a dinâmica do curso que se pre-
tende realizar, ou seja, seu modelo completo desde os detalhes buro-
cráticos até as normas gerais de participação e formação ativa de uma 
escola, faculdade, universidade: sua estrutura curricular, as disciplinas 

obrigatórias, as optativas, a descrição do ensino, o perfil de seus alu-
nos, um panorama da região onde se insere, a regularização do curso 
segundo as diretrizes nacionais de ensino, os mecanismos de par-
ticipação docente e discente em deliberações, assembleias e órgãos 
e tudo mais que um curso precisa para ser instalado e regularizado 
para funcionar.

Chegamos então aos problemas, aos empecilhos que a gente en-
controu pelo caminho durante basicamente todas as etapas da cons-
trução e aprovação do PPP, desde a sua escrita propriamente dita até 
os trâmites departamentais para deliberação positiva ou não do que 
havíamos escrito e esquematizado. Não houve nenhuma etapa em 
que um obstáculo não levasse a crer que ele seria para sempre adia-
do, como ocorreu entre 2013-2015.

Já em 2016, uma vez instalada a Comissão de Revisão do PPP e 
realizados os debates, Congresso, assembleias e consultas públicas, 
a Frente de Educação começou a atuar em conjunto com o Centro 
Acadêmico da FDRP, o CAAJA (Centro Acadêmico Antônio Jun-
queira de Azevedo – à época sob a gestão da chapa Sinestesia), de 
modo a articular a força do órgão de representação discente máxima 
e dos próprios representantes discentes de todas as alunas e alunos, 
para iniciar o processo de aprovação da minuta, redigida essencial-
mente pela Frente de Educação com a ajuda desses representantes 
discentes, Centro Acadêmico e professores da então Comissão. Essa 
articulação nos abriu os olhos para o óbvio: é muito mais fácil sa-
nar um problema encontrado no caminho de um processo quando 
há um grupo forte e mobilizado, atuante coerentemente e de acordo 
com suas convicções, como foi esse caso de atuação estudantil para a 
aprovação do PPP e resolução das dificuldades encontradas.

A natureza dessas dificuldades variava de acordo com o que se 
pretendia conquistar. Para exemplificar, os problemas de esque-
matização da grade curricular estavam sempre interligados com as 
negociações políticas necessárias de se fazer com os departamentos. 
Para que uma disciplina obrigatória no então PPP se tornasse opta-
tiva no novo projeto ou tivesse seus créditos reduzidos a fim de que 
fosse possível flexibilizar e inovar a grade curricular, todo um trajeto 
precisava ser traçado: conversar com o departamento responsável 
pela disciplina, esperar pela resposta dos professores, esperar pela 
deliberação do departamento. Claramente isso demandava sempre 
tempo, um trabalho lento e desgastante, uma vez que a resposta do 
departamento nem sempre era positiva como já disse anteriormente.

Resumindo, até que se chegou a uma minuta que cumpria todos 
os pontos que um PPP precisa conter, choveram (e a FDRP não lida 
muito bem com nenhum tipo de chuva, não é mesmo?) problemas 
diversos: a própria adequação das disciplinas na grade curricular; 
a negociação política com cada professor e cada departamento de 
acordo com a necessidade de adequação ou de deslocamento da dis-
ciplina ao longo dos cinco anos do curso; os interesses que, naquele 
momento, impediam o avanço da escrita do projeto; a regularização 
de uma das inovações trazidas, o Laboratório de Prática Jurídica, as-
sunto de grande debate e até de rejeição entre alunos e docentes por 
inovar o modelo em curso na unidade; a permanência e reestrutura-
ção dos estágios; a necessidade de se pressionar os departamentos 
pela oferta de mais disciplinas optativas; os prazos a serem cumpri-
dos para que não se prorrogasse por mais um ano todo o processo.

Após superar cada um desses problemas, num longo e minucio-
so esforço de se manter o máximo das reivindicações e inovações, o 
projeto, após passar pela aprovação pelos departamentos, pela Co-
missão de Graduação, finalmente chegou até a Congregação, órgão 
máximo de deliberação da faculdade, quando foi aprovado sem votos 
contrários. Não foi possível evitar as perdas, alguns pontos do que 
se pretendia mudar permaneceram, como a manutenção obrigatória 
de certas disciplinas que poderiam flexibilizar mais o curso, se pas-
sassem a ser optativas. Mas os ganhos foram imensamente maiores, 

Matérias como 
Idioma Instru-
mental, Lógica e 
Epistemologia Ju-
rídica, Matemática 
para Advogafos, 
Teoria Geral do 
Estado, Economia 
e Sociologia Geral 
dão espaço para ...

... Teoria do Direi-
to, Teoria Política, 
Direitos Humanos, 
Economia Política, 
Vitimologia e Cri-
minologia, Labora-
tório e uma dicipli-
na optavita.

1º Semestre

 Hoje: 83% de 
horas da gradu-
ação em discipli-
nas obrigatórias 
e 37% em disci-
plinas optativas 
eletivas.

Com o novo PPP: 
43% da carda horá-
ria em disciplinas 
obrigatórias e 57% 
em disciplinas opta-
tivas, créditos tra-
balhos, estágio, TCC 
e ACGs.

 A disciplina é executada tendo em vista o objetivo ge-
ral de articular, de maneira mais eficaz, teoria, prática, 
ensino, pesquisa e extensão. O Laboratório é desciplina 
obrigatória e será oferecido em turma única, cabendo 
aos professores encarregados à montagem do pro-
grama de aulas da disciplina decidir quais e como as 
atividades serão realizadas
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//////////////////Política//////////////////

DAS RAZOES PELAS QUAIS 
MENTIMOS, OMITIMOS
E MANIPULAMOS

Maria Paula Bertran - Prof.
Confesso que omiti com a intenção de manipular. Socorri-me dos 

murais e de postagens no Facebook para incitá-los a se interessarem 
por algo que, se apresentado com objetividade (eu temia), seria des-
prezado. Se você gosta de CSI, assistiu a todos os episódios de Bones,  
virou fã de How to get away with murder e esperava um convite 
para estrelar em Hollywood ao enviar o e-mail com o tema “Quem 
matou Odete Roitmann”, peço minhas mais sinceras desculpas por 
desapontá-lo. Mas para mim, mais importante do que eventualmen-
te desapontá-lo, era chamar sua atenção (ou apenas atrair sua curio-
sidade) para algo que eu considerava importante. E que eu supunha 
você consideraria chato ou tedioso se apresentando na forma con-
vencional: um cartaz dizendo: “A Comissão de Graduação oferecerá 

~
finalmente adequando o projeto da FDRP a um curso de Direito mais 
autônomo e flexível. 

O dia era 05 de agosto do ano em que esse texto é escrito, 2016. 
Aprovou-se o PPP na Congregação nessa data, que está marcada em 
uma das paredes da sala do NAJURP. Um dia a ser lembrado na histó-
ria da FDRP sobre a importância da mobilização estudantil na conquis-
ta de sua formação. Um dia a ser lembrado como o pontapé para um 
ciclo sempre constante de renovação do curso.

Faço desse texto um pequeno repasse do processo da aprovação do 
PPP, um histórico a constar sempre em registro sobre a avalanche ins-
titucional que se coloca quando a questão é a mudança do que se coloca 
como certo, quando se tenta planejar e concretizar propostas que se 
digam mais democráticas e que confrontem modelos prontos, propo-
nham mudanças e adequações na abordagem e na estrutura dos es-
paços de ensino, portanto de poder de fala, principalmente quando se 
tratam das organizações historicamente autoritárias, excludentes e ad-
ministrativamente unilaterais como a USP. Faço desse texto também 
uma homenagem às figuras ali em cima referidas. Toda história tem o 
seu começo e o começo dessa é de responsabilidade e mérito delas. 

A Nova Grade de disciplinas
1º Semestre

Teoria do Direito
Direito Civil I – Pessoas e Bens

Direito Romano
Introdução ao Estudo do Direito

Teoria Política
Filosofia Geral: Ética

Direitos Humanos
Economia Política

Vitimologia e Criminologia
Laboratório I

2º Semestre
Direito Civil II – Família 

Regulação das Relações Internacionais
Sociologia Geral 

Filosofia do Direito 
Teoria Geral do Estado 

Metodologia da Pesquisa Jurídica
Direito Penal I – Teoria Geral

Direito Processual Civil I – Teoria Geral
Teoria Econômica para Juristas 

Laboratório II

3º Semestre
Direito Civil III – Reais

Direito Processual Civil II
Direito Penal II – Teoria Geral 

Direito Constitucional I – Teoria da Constituição
Direito Internacional Público 

Direito do Trabalho I – Teoria Geral
Laboratório III 

4º Semestre
Direito Processual Civil III 

Direito Econômico
Direito Comercial I – Teoria Geral e Sociedades Empresárias

Direito Constitucional II – Organização do Estado
Direito Penal III – Parte Especial

Direito do Trabalho II – Direito Coletivo
Instituições da Common Law I 

Direito Civil IV – Fato e Negócio Jurídico
Laboratório IV

5º Semestre
Direito Administrativo I

Direito Comercial II – Sociedades Anônimas
Direito Civil V – Obrigações

Direito Processual Civil IV
Direito Constitucional III – Controle e Processo Constitucionais

Direito Penal IV – Parte Especial
Propriedade Intelectual 

Estágio Curricular I

6º Semestre
Direito Financeiro

Direito Administrativo II
Direito Comercial III – Títulos de Crédito

Direito Civil VI – Contratos
Direito Agrário I – Teoria Geral e Política Agrária

Direito Processual Penal I
Direito Processual Civil V

Direito do Consumidor
Laboratório VI

Estágio Curricular II

7º Semestre
Direito Concorrencial 

Direito Administrativo III
Direito Processual Penal II

Direito Comercial IV – Contratos 
Direito Internacional Privado I

Direito Civil VII – Responsabilidade Civil
Direito Tributário I

8º Semestre
História do Direito

Direito Processual do Trabalho
Direito Internacional Privado II

Direito Processual Penal III
Direito Tributário II

9° Semestre
Direito Comercial V – Falências

Direito Previdenciário I
Direito Ambiental

Direito Urbanístico
Direito Civil VIII – Sucessões

Sociologia do Direito
Direito Processual Penal IV

10 ° Semestre
Trabalho de Conclusão de Curso

Optativas: As matérias optativas começam no primeiro semestre. Do 1° ao 
6° semestre será obrigatorio cursar uma optativa eletiva. Do 7° ao 8° duas. 
No 9° três. No decimo semestre alem do TCC, poderam ser cursadas várias 
optativas.

Levando em conta somente 
matérias obrigatórias.
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//////////////////Política//////////////////
MENOS FREIXO,

MAIS FRENTE AMPLA
Felipe Canaval Gomes - Mestrado

Em certa passagem de sua obra mais famosa, Maquiavel recomenda 
que um dos maiores objetivos de um príncipe deve ser manter-se no 
poder. 

Abominações da teoria liberal à parte alega-se que o florentino não 
pensava sobre a democracia (menos ainda na brasileira).

Acho que ainda poderíamos nos esforçar para entendê-lo nos se-
guintes termos: um governo eleito deve se fazer governar, ou seja, não 
só terminar o mandato (saber resistir a um golpe), como também (em 
sendo a vontade do povo) fazer seu sucessor.

No plano nacional e durante a atual república, apenas dois presi-
dentes conseguiram tal façanha. Se considerarmos que FHC era o can-
didato “natural” de Itamar Franco, temos esse último (sob ressalvas), 
mas, sobretudo, Lula, que emplacou Dilma (duas vezes).

*
A vitória acachapante de Dória já no primeiro turno das eleições a 

prefeitura de São Paulo levou os grandes jornais a estamparem como 
manchete certa “derrota do PT” – o ciclo “maquiavélico” da perpetu-
ação no poder do Partido dos Trabalhadores teria sido finalmente es-
tancado. No entanto, como as pessoas sensatas, como naquela música 
do Raul, sabem que não é preciso ler esses jornais, um amigo na FDRP 
alegava certa má-fé na campanha do janota peessedebista. Dória, que 
havia sido promovido como “não político”, na verdade, já estava nos 
bastidores da política desde os anos 80. Como bem lembrou, Dória 
tinha sido secretário municipal de turismo em São Paulo (1983-1985) 
e presidente da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo durante 

bolsas para participação do Milionésimo Encontro Brasileiro sobre ... 
os interessados devem enviar um e-mail para... com o assunto... e blá, 
blá, blá...”

Também vejo o Governo Federal omitir com a intenção de mani-
pular. Meu primeiro exemplo é com Camila Pitanga e Dráuzio Varella 
dizendo que um mosquito não pode ser maior do que um país inteiro. 
E que um país inteiro pode acabar com um mosquito se limpar calhas, 
retirar os pratinhos sob os vasos de plantas e enviar os pneus usados 
para outra galáxia. Entendo que a campanha queira minorar esses im-
portantes focos. Mas, como cidadã, gostaria de saber que estas políti-
cas nunca serão suficientes (e o Governo Federal sabe disso). As larvas, 
que sobrevivem até 400 dias sem água, podem eclodir em um oco de 
árvore, em uma folha, na laje de um prédio, na sarjeta da rua. Todas 
as medidas profiláticas não alteram o fato de que o Aedes Aegipty se 
mostra cada vez mais resistente aos agentes químicos (daí que sumiu o 
fumacê) e sempre será maior que um ou que todos os países.

Mas a minha favorita, também do Governo Federal, é a propaganda 
a favor do aleitamento materno. “Amamentar é um gesto de amor”. 
Mentira. Amamentar pode ser muito mais ciência, tecnologia e emer-
gência pediátrica, do que apenas amor. Da propaganda institucional 
conclui-se que a mãe que não pôde amamentar não amou o bastante. E 
lá vai ela conviver com essa culpa pelo resto da vida. Ninguém diz que a 
propaganda a favor do aleitamento materno existe porque amamentar 
pode ser uma das coisas mais difíceis, dolorosas e angustiantes da vida. 
Porque uma porcentagem enorme de mães não amamentará, mesmo 
que tomem doses tremendas do arsenal de medicamentos galacta-
gogos ortodoxos (Motilium, Plasil, Pquilid, Citocinon) e heterodoxos 
(homeopatia de semente de algodoeiro, chazinho da mamãe, canjica). 
Não amamentará, mesmo que contem com o apoio fonoaudiólogo para 
os bebezinhos que nascem sem saber sugar. Não amamentará, mesmo 
que tenham as condições materiais e espirituais de ouvir suas belezi-
nhas chorarem de fome, enquanto amarram o relactador com fórmula 

no pescoço, já que a produção de leite só é suficiente para ter uma 
criança desnutrida.

Entre o primeiro andar e o térreo, na parede ao lado da escada, 
observei, por várias semanas, a cartolina acusadora do trâmite do 
novo projeto político-pedagógico: Um campo para preenchimento de 
datas seguido dos dizeres “Sai do DPP”; “Sai do DFB”; “Sai do DDP”, 
“Sai do papel”. Por que vocês, queridos alunos, também nos quise-
ram induzir com omissões?  Sim, era assim que eu li, dezenas de ve-
zes, aquela cartolina: uma cobrança nervosinha contra o paquiderme 
burocrático. Uma reivindicação de justiça, vigor e renovação contra 
as corporações entorpecidas e acomodadas. Faltou dizer, no cartaz, 
que ninguém é contra a justiça, o vigor ou a renovação, em abstrato. 
Mas que pode não ser tão fácil determinar estes e outros elementos 
(como o bom, o belo e o equânime) em concreto. Mas, como tentei 
exemplificar até agora, nem todas as verdades estão destinadas a se-
rem ditas. E estas dificuldades estavam fadadas a serem silenciadas 
pela propaganda da cartolina que reivindicava que o novo PPP saísse 
rápido.  Saiu rápido. Poderia ter saído melhor, se com mais vagar? 
Certamente. Ficou faltando regulamentar, no PPP, os laboratórios 
e a COC. Dezenas de ementas estão desatualizadas e sem indicação 
da bibliografia obrigatória. Não criamos um curso que nos tornas-
se mais diferentes, mais especializados, mais interdisciplinares ou 
mais vocacionados para qualquer área, em especial. Somos, de roupa 
nova, mais um dos muitos cursos jurídicos do Brasil. Muito foi feito, 
claro. Mas acho que se aquele cartaz jamais tivesse existido, podería-
mos ter feito um pouco mais.

PS: Agradeço se os presentes ao EnQFor, que escolheram apostar 
na minha mentirinha, enviem um e-mail para bertran@usp.br e con-
tem se a experiência valeu a pena ou não. Isto poderá nos orientar 
sobre como estabelecer novas parcerias com a Química Forense

os anos Sarney (1986-1988). 
Quem havia de fato derrotado o PT, seria mesmo o Dória e o PSDB 

pós-golpe?
*

Dilma, antes de Dória e talvez pelo peso de seu padrinho político, 
foi um sucesso muito maior da onda da “política sem políticos”. A 
campanha dilmista em 2009 abusou da imagem da gestora compe-
tente e imparcial, exigente e imparcial (de novo), técnica e merito-
crática – mesmo que em parte para esconder certa e provável inex-
periência de Dilma para atividade política. Todos sabemos que essa 
estratégia deu certo em termos “maquiavélicos”. 

Eleita presidenta, Dilma tornou-se a primeira mulher a ocupar 
o mais alto cargo do executivo nacional, além de o Partido dos Tra-
balhadores vencer pela terceira vez consecutiva a disputa nacional 
contra o PSDB, mantendo-se no poder apesar do constante assalto 
midiático desde o primeiro mandato do já ex-presidente Lula. Havia 
nessa eleição uma renovação do gesto de apelo do Partido ao apoio 
da classe média. A eleição de Dilma foi uma espécie de cessar-fogo. A 
globo (com letra minúscula mesmo), histórica inimigo dos projetos 
progressistas de Brasil, até convidou a já então presidente para cozi-
nhar no programa da Ana Maria Braga (eu assisti).

Nos próximos meses, a grande mídia, o verdadeiro partido de 
oposição durante os anos Lula, seguiu Dilma com uma sucessão de 
epítetos que deixaram as feministas mais aguerridas de cabelo em 
pé: Dilma era a “gerentona”, a “faxineira”, a “mãe do Brasil” – era 
mesmo um cessar-fogo?

*
Dilma presidenta foi uma negação política. 
Durante o primeiro mandato, o centrão fisiológico estava em peso 

ao lado do governo. Falava-se no fim da oposição. São Paulo alckmis-
ta era a alcova da direita peessedebista que, depois de minguar no 



10  Ócios de Ofício | Edição 14

QUIS CUSTODIET
IPSOS CUSTODES?

Sergio Nojiri - Prof.
Quem me conhece sabe que não sou propriamente um apreciador 

do latim, grego ou outras línguas antigas, mas neste caso essa anti-
ga e conhecida frase do poeta romano Juvenal retrata exatamente o 
problema que quero aqui expor: quem vigia os vigilantes?

Deixe-me esclarecer. Já há algum tempo, o juiz federal Sergio 
Moro vem ocupando as principais manchetes da mídia jornalística. 
Trata-se de um caso único de juiz com status de celebridade (o mais 
próximo dele talvez tenha sido o ministro aposentado – e hoje meio 
esquecido – Joaquim Barbosa). Difícil pensar em alguém com tama-
nha exposição e aceitação perante a opinião pública em geral.

Pois bem. Apesar de gozar de largo prestígio perante a maior parte 
da população, é certo que suas ações têm gerado profunda controvér-
sia nos meios jurídicos e fora deles, como quando decidiu, no intuito 
de averiguar as relações entre o Ex-presidente Lula e as empreiteiras 
Odebrecht e OAS, autorizar interceptações telefônicas no ramal cen-
tral do escritório Teixeira, Martins e Advogados, e ouvir a conversa 
de todos os 25 advogados. Inúmeras outras situações controversas 
poderiam, nesse sentido, ser lembradas, mas gostaria de fazer refe-
rência a uma em especial.

Recentemente, um grupo de 19 advogados ingressou com uma re-
presentação contra o juiz Moro, motivada pelo levantamento do sigi-
lo telefônico do Ex-presidente Lula em conversa com a Presidenta da 
República, à época, Dilma Rousseff. Os advogados que interpuseram 

Congresso Nacional, por fim, ali padeceria. 
Dilma tinha como principal meta de governo trazer a política de ju-

ros para os níveis da civilização, o que significava acabar com a praga 
do rentismo que até hoje assola o país. No entanto, não disposta ou 
incapaz de fazer política, foi tão inábil no jogo de poder que ao invés de 
conduzir o Congresso acabou conduzida. Acho que essa não seja toda a 
crise do dilmismo, mas o que nela exista de mais singular. 

Dilma desde logo teve de se haver com as contradições que iriam 
determinar o impeachment. Durante a eleição de 2009, consolidara-se 
como figura-chave de um partido de “esquerda” mesmo que sem algu-
ma retórica de luta de classes. 

No governo, a situação era pior, já que ele era formado por uma 
agremiação de legendas dispostas a trocar apoio político por cargos no 
governo. Essa troca de apoio, pragmática e pouco preocupada com va-
lores ideológicos ou com questões de técnica e de competência para a 
gestão da atividade pública, sempre foi criticada como um dos males 
mais antigos da política nacional. A própria imagem que Dilma pare-
cia querer criar de si exigia um combate mais que excepcional a essas 
velhas práticas. Se Dilma não estava com a militância de seu partido, 
nem com os conchavos do Congresso nacional, a quem ela governava?

Outros problemas vieram, como as manifestações em 2013 e o agra-
vamento da crise internacional. E ao fim de seu primeiro mandato, não 
só não havia conseguido aquilo que se propusera, (reduzir as taxas de 
juros), como ainda participou atônita de alguns retrocessos sociais, 
sendo o novo Código Florestal um exemplo.

*
Uma das poucas vitórias da esquerda nesse segundo turno de elei-

ções municipais, o PSOL de Freixo parece seguir o mesmo caminho da 
ex-presidenta.

A campanha do psolista parece não estar disposta a se fazer o que 
geralmente se faz quando se quer ganhar uma eleição em segundo tur-
no, isto é, expandir o eleitorado fazendo alianças políticas, sem, é claro, 
ferir o orgulho ideológico do eleitor, mas explorando os pontos fracos 
do oponente para atrair os eleitores indecisos e não radicais. O PSOL, 
no entanto, parece estar disposto apenas ao radicalismo.

Em um momento em que figuras históricas do PT sofrem um fla-
grante processo de perseguição pelos setores golpistas, durante um 
recente debate na televisão, Freixo se pegou com Crivella ao discutir 
quem esteve mais tempo contrário a Lula e Dilma. Jandira Feghali, 
candidata do PCdoB derrotada no primeiro turno, já vinha manifes-
tando a ideia de solidariedade entre as candidaturas de partidos de 
“esquerda” no Rio e nacionalmente. Freixo não parece estar disposto 
a isto, e sua disposição em manifestar seu anti-petismo leva a crer que 
ele esteja mais interessado na simpatia do eleitor de “direita” e dos ra-
dicais.

*
O PSOL, mesmo que esteja sempre se batendo contra os ditos “fas-

cistas” da política nacional, defende uma política de sectarismo, sem 
espaço para alianças programáticas, lembrando àqueles que se opõe. 
Seu sectarismo talvez seja mais “puro” por que trazido para o campo 
político, onde genuinamente se manifesta e se opõe a manifestação 
sectária no campo moral e religioso ou ainda no campo dos valores 
da sociedade civil, os dois perfis da manifestação política da “direita” 
radical brasileira. O eleitor indeciso ou moderado, aquele que não se 
vincula a nenhum desses campos exclusivamente, tem pouca simpatia 
por um candidato que aposta em apenas um dos campos da disputa 
política. O resultado vem nas pesquisas de intenção de voto. Elas con-
firmam a sina do PSOL de representar segmentos da classe média não 
alinhados com as políticas neoliberais. Nos bairros populares, Crivella 
nada de braçada.

*
O PT falhou em Dilma e em Haddad. O marketing do recém-che-

gado a política funciona só uma vez, já que, por óbvio, se pleitear o 
segundo mandato, o antes inexperiente já não mais o será, além de 
pesar sobre ele as expectativas hors concours. Dória se usou disso para 
vencer Haddad. 

Freixo, por certo, nem mesmo pode se valer de tal discurso. Além 
de não ter um padrinho político, seu anos de militância na Assembleia 
Legislativa do Rio, não permitiriam que ele se buscasse fazer imagem 

de ser um recém-chegado. Por outro lado, a militância psolista pode 
ter passado incólume a certa decadência que vem enfrentando o PT, 
mesmo que sua “pureza” tenha se dado à custa de ver o poder políti-
co como miragem. Pois, se nem mesmo o fisiologismo governa sozi-
nho (li na revista exame a seguinte definição: “O PSDB é o PMDB do 
PMDB”), quem diria então um ramo da esquerda sectária?

No meu artigo Michel Temer ou o desejo de opressão, publicado 
na edição passada do Ócios de Ofícios, eu escrevi sobre a união das 
“esquerdas”, partidárias e não-partidárias, para um união capaz de 
enfrentar o golpe: “Michel Temer está aí, é preciso desacreditá-lo. 
(Onde está Sérgio Moro?). Grupelhos, comunas, sindicatos, nature-
bas, coletivos, defensores da causa animal, feministas, ambientalis-
tas, negros, LGBTs e os partidos verdes e os vermelhos, enfim, qual-
quer 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, o capitalismo, a repres-
são, e toda espécie de falso ídolo ou de religião que não faça o ho-
mem.”

Eu estava falando da união das “esquerdas”, o que no campo polí-
tico veio a se consolidar com a formação de uma ampla frente de par-
tidos de “esquerda”, uma ampla coligação de partidos de esquerda 
disposta a barrar nas urnas o avanço conservador, ou, como relata a 
folha: “uma grande coalização que reúna, além de partidos, sindica-
tos, associações, movimentos de esquerda, intelectuais e artistas em 
torno de um programa”.

Embora ainda não haja consenso em torno da ideia, existem resis-
tências dentro do próprio PT e o fato de o nome de Ciro Gomes como 
candidato presidenciável em 2018 causa polêmica.

Eu penso que a esquerda precisa convergir pela razão política de 
ascender novamente ao poder. Deixar-se ser massacrado nas urnas é 
um páthos do PSOL. 

A utopia, necessária nos anos PT, precisa ser adequada aos anos 
Temer. Em outras palavras, a esquerda precisa abandonar o sectaris-
mo característico dos anos PT e concentrar seus esforços para barrar 
a ameaça que o governo Temer representa ao pacto civilizacional ins-
crito na CF/88. 

Como último clamor, eu digo: “Esquerdas”, sejamos “maquiavé-
licos”!
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a representação entenderam que a divulgação pública das conversas 
telefônicas interceptadas comprometeu o direito fundamental à garan-
tia do sigilo, previsto no art. 5º, XII, da CF. Afirmaram, também, que 
houve violação à Lei n. 9.269/96, à Lei Orgânica da Magistratura Na-
cional, ao Código de Ética da Magistratura Nacional e à Resolução CNJ 
n. 59/2008. 

O Corregedor-Regional da Justiça Federal da 4ª Região determinou 
o arquivamento da representação. Diante dessa decisão, foi interposto 
recurso perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, por 
expressivos 13 votos a 1 considerou “incensurável” a conduta do juiz 
Moro.

Os fatos que fundamentaram essa representação já haviam sido ob-
jeto de Reclamação (Rcl n. 23.457) junto ao STF. À propósito, o próprio 
juiz Sergio Moro pediu “respeitosas escusas” a esse tribunal, afirman-
do que: “O levantamento do sigilo não teve por objetivo gerar fato 
político-partidário, polêmicas ou conflitos, algo estranho à função 
jurisdicional...” 

Fato é que o Ministro Teori Zavascki reconheceu, naquela oportu-
nidade, a ilegalidade do levantamento do sigilo. Ponderou que o juízo 
era reconhecidamente incompetente para a causa, ante a constatação 
do envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, a Presidente 
da República. Afirmou que houve violação ao direito fundamental à 
garantia de sigilo (art. 5º, XII) e à Lei 9.269/1996, que veda expressa-
mente a divulgação de qualquer conversação interceptada (art. 8º) e 
determina a inutilização das gravações que não interessem à investiga-
ção criminal (art. 9º). E concluiu:

Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das conversações do 
modo como se operou, especialmente daquelas que sequer têm relação com o 
objeto da investigação criminal. Contra essa ordenação expressa, que   repita se, 
tem fundamento de validade constitucional   é descabida a invocação do interesse 
público da divulgação ou a condição de pessoas públicas dos interlocutores atin-
gidos, como se essas autoridades, ou seus interlocutores, estivessem plenamente 
desprotegidas em sua intimidade e privacidade (Rcl 23457, Relator(a): Min. TE-
ORI ZAVASCKI, julgado em 13/06/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNI-
CO DJe 124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016).

O ministro, no entanto, não vislumbrou indícios de infração ad-
ministrativa ou penal por parte do magistrado.

Voltemos agora à decisão do TRF da 4ª Região. O relator do re-
curso, desembargador federal Rômulo Pizzolatti não viu nenhum in-
dício de infração por parte do juiz Moro, no que foi acompanhado 
pela maioria. Mas como o relator Pizzolatti justificou a divulgação 
pública das conversas captadas? Ele partiu do pressuposto de que a 
Operação Lava-Jato constitui um “caso inédito (único, excepcional) 
no direito brasileiro”. E em tais situações, o “regramento genérico” 
aplicado aos “casos comuns”, não seria aplicável às interceptações 
telefônicas ordenadas pelo juiz Moro. Em outras palavras, a legisla-
ção em vigor não se aplica às decisões emanadas no âmbito da Lava-
Jato, que é um caso inédito.

Para reforço de sua tese, o desembargador Pizzolatti acrescenta 
que antes da Reclamação n. 23.457 não havia “precedente jurispru-
dencial de tribunal superior”, não se podendo, portanto, censurar o 
magistrado por adotar “medidas preventivas da obstrução das in-
vestigações da Operação Lava-Jato”. E conclui:

Apenas a partir desse precedente do STF (Rcl nº 23.457) é que os juízes 
brasileiros, incluso o magistrado representado, dispõem de orientação clara e 
segura a respeito dos limites do sigilo das comunicações telefônicas intercepta-
das para fins de investigação criminal.

Deixo aos leitores e leitoras a reflexão sobre a justificativa do voto 
do relator, no sentido de que somente após a Reclamação 23.457 é 
que surgiu uma “orientação” sobre os limites do sigilo das comuni-
cações telefônicas. Cabe ressaltar que esse argumento convenceu 13 
desembargadores federais de um universo de 141.

De minha parte, retomo a pergunta do poeta Juvenal, dessa vez 
no contexto do atual direito brasileiro: na Operação Lava-Jato, quem 
vigia o vigilante Moro?

1 O único voto divergente é do desembargador federal Rogério Favreto. 
Trata-se de uma manifestação clara, coerente e corajosa que expõe as deficiências 
técnicas do voto vencedor. Merece ser lida com atenção. Disponível em: http://s.
conjur.com.br/dl/voto-rogerio-favreto.pdf

///////////////Nossa FDRP///////////////
A DIFICIL ORGANIZACAO DO 
ESPORTE UNIVERSITARIO NO 

BRASIL E AS RAIZES 
HISTORICAS DO PRECONCEITO

Felipe Ferreira (Gafanhoto) - T.IX

Quando se pensa em um modelo de gestão bem-sucedido no esporte 
universitário, o que vem em mente é o aplicado nos Estados Unidos. 
Por lá, os principais jogadores das grandes ligas do esporte local (bas-
quete – NBA, futebol americano – NFL, beisebol – MLB...) e medalhis-
tas olímpicos das mais diversas modalidades tiveram seu valor notado, 
consolidando seu trabalho de formação esportiva, dentro da própria 
universidade.

Em solo norte-americano, também se destacam outros dois fatores 
nesta consideração de se aproveitar do esporte universitário para for-
mar bons valores esportivos: a importância dada a formação acadêmi-
ca em conjunto a esportiva e a forma como se transforma este modelo 
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em algo rentável.  O primeiro fator é bem exemplificado pelo fato de 
Stanford, avaliada como a segunda melhor universidade do mundo 
pela QS, ter uma das melhores e mais tradicionais equipes do futebol 
americano universitário, enquanto o segundo é frisado pela NCAA, 
entidade responsável por ditar regras dos esportes na universidade e 
organizar competições, ter um faturamento superior a Confederação 
Brasileira de Futebol.

Enquanto isso, no Brasil, a integração entre esporte e educação 
ainda começa a engatinhar. Algumas instituições privadas oferecem 
bolsas de estudo e até financiam equipes em diversas oportunidades 
visando justamente dar oportunidades para estudantes com talento 
para o esporte tanto em quadra como em salas de aulas, mas ainda 
assim representam uma parcela minoritária. Já nas universidades 
públicas, o árduo processo de seleção acaba afastando atletas em 
formação, além do mais, estas por inúmeras causas contam com em-
pecilhos ainda maiores, visto que o preconceito que reina nos campi 
com os “estudantes-atletas” é muito grande.

Para entender um pouco deste preconceito ainda vigente frente 
ao esporte universitário, é preciso revisar algumas raízes históricas 
de como a prática esportiva começou a se popularizar nas faculdades 
e observar até mesmo a participação do Estado frente a este pro-
cesso. As primeiras notícias acerca de disputas entre universitário 
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Nota do Ócios: Neste semestre, o Ócios de Ofícios firmou uma 
parceria com o Cursinho Popular da FDRP. Essa união rendeu a or-
ganização de um concurso de redação entre os alunos do Cursinho 
Popular. A redação tinha que seguir o padrão de dissertação para o 
Enem e o tema era: “Realidade do Ensino Médio no Brasil”. O pro-
pósito do concurso era ao mesmo tempo incentivar a escrita nesse 
momento tão importante para a formação social dos alunos e abrir 
caminhos para a reflexão sobre a sociedade que os cerca. Além de 
trazer um maior contato entre os alunos do cursinho e os discentes 
da FDRP. O concurso foi realizado com muito sucesso e agora publi-
caremos aqui um texto selecionado. Agradecemos o CPFDRP, por 
abrir a possibilidade de realizarmos essa parceria tão enriquecedora. 
Reconhecemos que o Cursinho é uma entidade grandiosa com uma 
função social educativa que quebra paradigmas dentro da nossa fa-
culdade. Agradecemos também as alunas e alunos que mandaram 
redações para nós: Beatriz Alciere, Beatriz Bonicenha, Bianca Mar-
ques, Daniela Balduino, Igor Souza, Isabela Veloso, Rafaela Simão 
e Sabrina Marques. Além do texto publicado nessas páginas, outros 
textos do projeto podem ser lidas no site do Ócios de Ofício. Sem 
mais delongas, vamos ao texto:

datam de 1916 com confrontos entre cariocas e paulistas, porém a re-
gulamentação dos esportes dentro dos campi se dá apenas durante o 
Estado Novo, em 1941, com um Decreto-Lei o qual instituía a criação 
da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU).

A criação da CBDU pouco alterou o panorama do desporto universi-
tário, revelando a mesma tônica a qual perdura nos dias atuais, relacio-
nada a uma descentralização e desorganização. Isto é frisado principal-
mente pelo ponto de que, mesmo havendo uma entidade com a missão 
de ditar ordens e regulamentar as competições, o que se percebe na 
prática são as próprias Associações Atléticas Acadêmicas, responsá-
veis por organizar o esporte dentro da própria instituição de ensino, se 
organizando de maneira independente ou contando, principalmente, 
com o apoio de entidades paralelas.

Aproveitando a citação, as Associações Atléticas Acadêmicas são a 
entidade mais relevante no cenário do esporte universitário no Brasil, 
contudo, ao mesmo tempo são alvo de preconceito por causa tanto de 
antecedentes históricos, como também de polêmicas contemporâneas. 
Para entender isso, é preciso retomar aos tempos da Ditadura Militar, 
quando o governo passou a incentivar bastante tais entidades com o 
propósito de afastar a força dos centros acadêmicos, tidos como “re-
fúgio” dos estudantes politizados, os quais se mobilizavam constante-
mente contra o regime.

Esta posição fez com que se desenvolvesse uma visão generalizada 
e preconceituosa das atléticas serem lar de alienados e de estudantes 
pouco preocupados, até mesmo, com o seu rendimento acadêmico. 
Esta visão, mesmo tendo um quê de preconceito, ainda é bastante co-
mum nos dias atuais e é justificada, principalmente, por certas condu-
tas relacionadas a violência tanto física como na forma de preconceito 
a qual, em algumas oportunidades, era incentivada pela própria atlé-
tica como um todo, enquanto, em outras, mesmo que tendo membros 
isolados como responsáveis, a entidade os acobertava e ainda buscava 
alguma forma de justificar uma conduta desumana e plenamente con-
denável.

É claro que o que se notou na contemporaneidade coloca um estig-
ma opressor sobre as atléticas, a qual é facilmente justificável por inú-
meros atos práticos, e, por serem as entidades responsáveis por fomen-
tar o esporte dentro das instituições de ensino, obviamente o esporte 
universitário como um todo dado que a responsabilidade de fomentar 
a prática esportiva nas instituições de ensino ficava a cargo das associa-
ções atléticas e seus membros.

A situação em tempos mais recentes é difusa. Enquanto inúmeras 
atléticas ainda acobertam e, incentivam, trotes violentos e preconcei-
to, outras alteraram seu rumo e passaram a, inclusive, atuar veemente 
contra os inúmeros problemas comumente presentes no âmbito uni-

versitário, o que veio acompanhado de um processo de profissiona-
lização, vindo a influenciar o esporte dentro das universidades dado 
que estes vêm, aos poucos, ganhando força e superando os precon-
ceitos oriundos de atos deploráveis daqueles os quais deveriam estar 
preocupados em fomentar uma atividade que traz inúmeras vanta-
gens para os estudantes.

Dificilmente o esporte universitário será o principal responsável 
pela formação de talentos esportivos em nosso país, mas a prolife-
ração do conceito estudante-atleta tende a trazer muitos ganhos até 
mesmo no âmbito acadêmico, visto que a pesada rotina de estudos 
impostas aos jovens tanto no processo seletivo para as universida-
des como dentro delas exige uma atividade alternativa, a qual, muito 
além de contribuir para saúde física, trará ganhos também quanto à 
saúde mental, a integração social e, até mesmo, para o próprio lazer. 
Torcemos para a consolidação deste processo se consolidar.
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No mês de maio, a FDRP concentrou uma paralisação discen-

te que contou com a presença de diversos alunos e alunas de todo o 
campus USP-RP que se reuniram para discutir pautas extremamen-
te urgentes (e ainda necessárias) para os estudantes da USP, como 
cotas raciais, permanência estudantil e a responsabilização em casos 
de assédio e estupro (que deu origem à Comissão para Apurar Vio-
lência contra Mulheres e Gêneros no campus e a Comissão de Vio-
lência de Gênero na FDRP). 

2016 foi um ano de muita movimentação política. Nós, enquanto 
órgão de representação discente de estudantes de uma Faculdade de 
Direito, não poderíamos nos manter inertes, como não o fizemos. 
Em meio às discussões de impeachment da presidenta Dilma Rous-
seff organizamos um debate sobre o assunto; enquanto gestão, ma-
nifestamos nossa contrariedade a esse movimento golpista e por fim, 
organizamos o Ato em Defesa da Democracia e do Estado de 
Direito, com a participação de docentes, discentes e da comunidade 
ribeirão-pretana, que discutiu o rito do impeachment. 

Já no segundo semestre, o CAAJA organizou o seu evento mais 
conhecido e tradicional: o Workshop de Direito. Em sua sexta 
edição, o Workshop teve mais de 400 pessoas inscritas, que durante 
todo um sábado, conheceram mais sobre o curso de direito antes de 
fazerem sua escolha no vestibular.

No final de agosto, o Centro Acadêmico trouxe de volta um evento 
muito querido por toda a FDRP, que é a Semana de Arte do CAA-
JA. Realizada em dois dias, a quarta edição da Semana de Arte teve 
apresentações musicais e teatrais. 

Considerando também a importância política da FDRP para a re-
gião, o CAAJA organizou um debate entre os candidatos à Pre-
feitura de Ribeirão Preto, junto com Ócios de Ofício, esse jornal 
que vocês leem, mediado pelo Professor Dr. Camilo Zufelato, em que 
houve a troca de diversas propostas entre os candidatos à prefeitura 
da cidade. 

Por fim, não dá para deixar de falar da sala do CAAJA! Desde que 
somos gestão, tentamos deixar a sala cada vez mais confortável e re-
ceptiva para todo mundo. Além das limpezas e da reorganização dos 
espaços, em 2016, compramos uma geladeira e micro-ondas para a 
CA (que têm sido bastante utilizados por todo mundo) e reformamos 
os puffs e a mesa de sinuca (com a ajuda do Torneio de Sinuca).

Sintetizando tudo que aconteceu: erramos, acertamos, erramos 
de novo e nunca desistimos de aprender com tudo aquilo que viven-
ciamos. Saímos muito felizes por saber que deixamos uma pequena 
contribuição para a história do CAAJA e que crescemos e nos desen-
volvemos muito não só como estudantes, mas também como pesso-
as e como grupo. Esperamos que tenhamos deixado uma faculda-
de mais fortalecida e demonstrado que o corpo discente tem força 
quando trabalha coeso. Então, a todos e todas que nos apoiaram, 
criticaram, incentivaram, elogiaram, os nossos agradecimentos do 
fundo do coração! Sem vocês, não teria sido tão importante como 
foi! Não teríamos aprendido tanto como aprendemos! Não teríamos 
aproveitado, como aproveitamos, os momentos dentro da nossa fa-
culdade!

Parcerias:

BALANCO
Gestão Sinestesia

O CAAJA chega ao fim da sua sétima gestão nesse final de 2016. 
E que ano movimentado foi esse. Antes de tudo, a Gestão Sinestesia 
queria agradecer bastante a quem sempre acreditou na gente e que deu 
seu voto de confiança a nós enquanto ainda éramos uma chapa cheia de 
sonhos e de realizações para o Centro Acadêmico. E nesse meio tempo, 
podemos dizer, muito orgulhosos, que colocamos vários desses sonhos 
em prática para construir um CA cada vez melhor e mais participativo.

No decorrer do ano, organizamos alguns eventos e nos posiciona-
mos incisivamente sobre questões muito importantes. Já no final de 
2015, juntamente aos RDs e aos discentes envolvidos, ajudamos a sis-
tematizar o Projeto Político Pedagógico (tema do Ócios desse semes-
tre!). Veio 2016 e a Semana de Recepção dos Calouros, em que conhe-
cemos a Turma IX, que esperamos que tenham se sentido super bem 
recebida por nós. 

No início de março, o CAAJA, em apoio à iniciativa do Coletivo Ca-
pitu, organizou a Semana das Mulheres; foram três dias com pro-
gramação com um sarau, intervenções artísticas e rodas de conversa. 
Ainda em março, o CAAJA organizou a Semana de Minorias. O 
evento contou com representantes dos movimentos negro, feminista, 
LGBT e deficientes, com discussões muito enriquecedoras e essenciais 
para todos os presentes. 

Ainda no primeiro semestre, tivemos a nossa primeira Feira do Li-
vro (sendo que fizemos outra no segundo semestre), organizada com 
livros dos próprios discentes, revendidos pelo CAAJA. 

Daniela Balduino - Aluna do CPFDRP
Paulo Freire, educador e filósofo, define a educação como instru-

mento de transformação de indivíduos que por sua vez são capazes 
de transformar o mundo. A parte dessa análise é possível entender a 
importância da educação na sociedade. O Brasil, atualmente, enfrenta 
muitas adversidades nessa área, principalmente no ensino médio que 
apresenta problemas de evasão e mau desempenho de alunos.

O abandono escolar tem números alarmantes no Ensino Médio. Se-
gundo pesquisas do Instituto Alfa e Beto, apenas 50,22% dos jovens 
matriculados concluem essa etapa do ensino. Essa grande evasão é um 
dos principais dilemas da educação contemporânea, visto que a escola 
se tornou monótona, pois as aulas são excessivamente teóricas e não 
apresentam um diálogo com a realidade do jovem brasileiro. Faz-se 
necessário, portanto, desenvolver um programa curricular que mante-
nha o interesse dos estudantes, bem como os prepare para o mercado 
de trabalho.

Além disso, estima-se que apenas 10% dos concluintes do Ensino 
Médio demonstram níveis de conhecimento adequados. Problemas 
como estrutura precária e desvalorização de docentes nas escolas pú-
blicas compõe o contexto de crise na educação brasileira, evidenciado 
pelos dados tanto de dispersão quanto de desempenho dos alunos. Es-
ses jovens que saem da escola sem a formação esperadas vão ser in-
seridos no mercado de trabalho em posição de desvantagem, logo a 
precariedade da educação pública mantém estruturas de desigualdade 
social.

Consequentemente, a elaboração de um novo programa curricular 
para o Ensino Médio brasileiro deve levar em consideração a realidade 
do jovem e procurar adequar a escola a sua realidade. É dever do poder 
público investir mais no âmbito educacional a fim de promover melho-
rias na estrutura, como implantações de laboratórios e tecnologias nas 
escolas, bem como a valorização e capacitação de profissionais docen-
tes. Ademais, as Organizações Não Governamentais (ONGs) que traba-
lham nesse setor podem ser importantes aliadas no desenvolvimento 
de projetos que proporcionam um ensino mais humanizado. Por fim, 
uma educação de qualidade e de amplo acesso é capaz de amenizar os 
problemas sociais presentes no país.

~
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Ondas quebram em sons 
de saudade

Victor Pavan - T.V

Te procuro nos versos de Neruda
Minha musa pode ser vista na câmera de Bergmann

A angústia da tua perda pode ser sentida em um réquiem
De Mozart a Wagner, sua orquestra explode minhas artérias

Não vejo culpados; vejo tristeza
Assim busco avistar aquela ilha prometida
A esperança da tua volta segue como a correnteza:
cada vez mais perde a sua força quando se afasta da costa

Terra não se grita mais à vista
Odisseu luta para retornar a Itaca
Na vagueza de um amor marítimo
Ondas quebram em sons de saudade

Quanto mais longe da tua costa
Maior é o pensamento por tua terra fértil
Areia que em que rolava 
Cobria o meu corpo; mar que lavava a minha alma

SALA DE AUDIENCIA,
silencio.

Gabriel Schincariol Cavalcante - T.VIII

são paulo, sp.
Ele chegou às três, que era o horário, mas agora já passava das cinco 

e ele ainda estava lá, esperando. Ficou sentado em silêncio num grande 
banco de madeira sem encosto, esperando alguém chamar seu nome. A 
mãe saiu para fumar, e ele achava melhor assim, porque era uma forma 
de não a encarar. Estava lá por que recebeu o mandado de intimação 
para a audiência. Sabia que esse dia ia chegar, mas mesmo assim torceu 
para que não chegasse. Obviamente, em vão. Tudo aconteceu muito rá-
pido. Em quinze anos. Desde que ele nasceu e nunca teve nada e tudo o 
que aprendeu na escola foi escrever seu próprio nome. Cresceu assim, 
sem ter nada e nenhuma educação. O pai foi embora cedo, tão cedo que 
ele nem se lembra do rosto, e a mãe fez o possível, mas ela própria não 
tinha nada além de uma aposentadoria por invalidez e um ódio cons-
tante no coração. Olhava para o filho e via o pai. E lembrava que, mais 
uma vez, havia sido deixada para trás. Ele achou conforto da porta para 
fora. Descobriu que um baseado tornava as coisas mais toleráveis e que 
pinga o suficiente poderiam fazê-lo dormir sem ter pesadelos. Isso foi 
muito rápido: ele não tinha nem completado doze anos. A mãe, quando 
conseguia enxergar através da mágoa e via o rosto do filho, tentava mu-
dar as coisas. Não conseguia, porque a dor logo voltava e ela se recolhia 
num canto com seu cigarro, esperando o tempo passar e levar mais esse 
homem que fazia parte da sua vida e ela amava, porque ela não pode-
ria deixar de amar, no seu próprio jeito doloroso e estranho. Fosse por 
decisão própria, fosse pelas mãos de alguém, fosse enterrado pelo vício 
ou pelo projétil disparado da arma empunhada por um policial com sua 
própria dor, numa perseguição ou num acerto de contas. Apesar disso, 
ele sempre pedia a bênção da mãe. E saía para a rua na certeza de estar 
protegido. Tinha quatorze anos. Em casa não tinha nada: uma cama ve-
lha e um sofá velho e uma tevê também velha, que só funcionava de vez 
em quando e num só canal, e uma bola de futebol que ele ganhou de um 
tio que sempre visitava a mãe e pedia para ele sair de casa enquanto os 
dois estavam lá. Na escola ele não entendia nada e ninguém se importa-
va em explicar. Aprendeu o próprio nome e isso bastou. Queria mais. Foi 
atrás. E aí tudo aconteceu. Descobriu que a maconha, quando vendida, 
rendia dinheiro, porque gente rica pagava para se sentir livre, e dinhei-
ro comprava quase tudo – ou tudo que ele nunca teve. Mas não queria 
vender – não era por consciência ou compreensão do bem e do mal, era 
por medo da polícia chegar e ele acabar como tantos outros. Mas queria 
ter alguma coisa, qualquer coisa, e não sabia como conseguir. Fumou 
um baseado e tomou coragem. O senhor passava com o celular na mão, 
indo em direção ao carro, e era um celular bonito, e o senhor não estava 
muito atento. O menino queimou o final do baseado, levantou, saiu de 
trás de um poste e correu, tenso e suando: num passo, tomou o celular 
e desapareceu virando a esquina. Parou logo depois, nervoso, ansioso, 
um pouco satisfeito. Ele tinha algo. Que não era dele. Não durou: sentia 
culpa. Tudo muito rápido. Voltou atrás do senhor e pediu desculpas. O 
velho aceitou, agradeceu, ofereceu carona, onde é que você mora?, e ele 
aceitou, porque ele não aprendeu nada. Acabaram no DP.

Três meses depois ele recebeu o mandado. A mãe se recusou a aten-
der quando o oficial chamou na frente da casa sem número, identificada 
pela cor e pela letra H. Desde que ele foi para o DP, ela não sentia mais 

ódio. Era como se já houvesse ido embora. Ele não existia mais e ela 
estava certa mais uma vez. O oficial leu o que estava no mandado e 
perguntou se o menino havia entendido. Havia. Perguntou se ele sabia 
assinar. Com um estranho orgulho, respondeu que sim. A mãe precisa-
va assinar, também. Recusou-se. O oficial certificou e deu fé. O menino 
pegou o papel e a caneta e assinou, no fim da folha: Josué dos Santos, 
num garrancho horrível. Quando ensinaram para ele como escrever 
seu nome, talvez já soubessem para que serviria.

Agora ele estava lá, esperando desde as três. À sua frente um longo 
corredor, o chão cinza, as paredes de madeira. Pendurados nela esta-
vam vários quadros. Todos com o mesmo tema: o bucolismo, que o 
menino nunca aprendeu numa aula de literatura que nunca teve. Cam-
pos abertos, um vaso de flor, aurea mediocritas, uma casa no sítio e 
um girassol. Todos enunciando a liberdade. Todos em contraste com o 
chão de concreto gelado e as portas das salas com janelas pequenas e 
na frente escrito em letras douradas: SALA DE AUDIÊNCIA, SILÊN-
CIO. Parece irônico que tenham colocados aqueles quadros ali, e é. 
Chamaram o seu nome: Josué dos Santos, e ele se levantou, angustia-
do por que a mãe não havia voltado. Caminhou sozinho para dentro da 
sala, reparando em um dos quadros. Era um campo aberto com muito 
verde e amarelo, parecendo uma vasta plantação. Pensou que aquela 
imagem dava uma vontade danada de correr, correr pela grama sem 
direção, correr e ser livre. Ele não conhecia o bucolismo. Ao entrar na 
sala, ele também deu adeus à liberdade.

^
^

///////////Suplemento Literário//////////
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Distancia
Leticia Zafallon - T.VII

era ele
no primeiro dia
na primeira música
no primeiro beijo

no primeiro erro
no primeiro choro
no primeiro abraço

no colo
na concha
na colcha
no canto
no encanto

e de tanto ser manto
me fez acreditar que seria pra sempre

foi ele
o primeiro a abandonar o barco

se deixou enfeitiçar pela sereia 
e nas ilhas decidiu ficar
não te culpo, caro amigo
bem sabes quantas vezes mares distantes naveguei
buscando o tesouro que juro merecer
e voltei
saqueada - ressaqueada

infelizmente
não sou capitã do seu destino
nem de suas vontades
mas saiba
que a qualquer sinal de fumaça 
vou correndo
o mais rápido que puder
te procuro
em qualquer caminho cruzado
e te encontro
pelo cheiro do seu cabelo que eu sei de cor

só não vá longe demais
por tempo demais
que as memórias se apagam 
como o vento desfaz nuvens
cada vez mais distantes dos olhos

por isso vou deixar um bilhete 
para cada um de nós:
lembrar de não esquecer
do dia, da música, do beijo 
do erro, do choro, do abraço
do colo, da concha, da colcha
do canto, do encanto
e de dizer eu te amo
antes de ser esquecido.

Poema de Formatura
Cristiano da Dalt - T.IV

Da minha sacada imagino que haja estrelas;
por ser noite penso que elas já deveriam
estar menos escondidas.
Ou estou ficando cego de repente,
ou no breu sumiram os pontinhos
que nós costumávamos ver no céu da Mantiqueira.

Da minha sacada investigo apenas meia rua;
já que não se pode exigir uma bela paisagem
Com esse aluguel barato daqui.
Seria bom poder alugar um amor medíocre
e negociá-lo baratinho pela internet,
assim como fizemos com o apartamento.

Da minha sacada um holofote mira a nós;
esse é um grande incômodo,
pois não enxergo quem está comigo.
Queria eu por um momento
poder me esconder tão bem
quanto minha companhia e as estrelas.

Da minha sacada não vejo a maioria das coisas;
porque na minha frente tem uma parede alta,
que é bege.
A parede alta só não é mais bege
do que o meu humor
quando me lembro que estou desempregado.

Musica silenciosa
Lucas Kenji Doi - T.VI

Ainda que som, és ao mundo inaudível.
Quando calam, porém, doce refrão
Ouve com esperança o homem são.
E a quem já escutou és inesquecível.

Silenciosa música infalível,
Sois sinfonia e luz para a razão
Pois propósito e afeto e inspiração
Compõem-Te, partitura indivisível.

Candura indescritível aos sentidos,
Contemplar-Te, instante infindável,
Da alma intelectiva exige ouvidos.

Enquanto toca, música inefável,
A tudo cria e organiza, mantidos
todos pertos de ti, alegria laudável.

´
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Naquele início de 2012, lá estávamos nós a arrumarmos nossas ma-
las, nossas mudanças, nossos contratos de aluguel, enfim, todos os pre-
parativos para começarmos aqueles cinco anos de faculdade. Até aquela 
lanterna que relutávamos em trazer e que nossos pais insistiam que era 
necessária, fez seu significado valer no primeiro apagão que aconteceria 
meses depois. 

Talvez a única coisa que não colocávamos ali, naquela imensidão de 
coisas, éramos nós mesmos. Um desvestir-se de si próprio que rompeu 
com o ditado de nossos avós de que “só não esquece a cabeça, porque 
tá grudada”. E foi justamente isso que, figurativamente, esquecemos. 
A desconstrução da entrada, a reconstrução do caminho e a verdadei-
ra definição de nós mesmos no agora representa essa linda experiência 
que vivemos. Somos outros, somos mais, somos menos, somos dúvida, 
somos todas as formas que antes não éramos e que agora se projetam de 
nós para sempre. 

Essa reconstrução envolveu abandonarmos certos padrões, testarmo-
nos em nossos erros, quebrarmos pontos de partida que muitas vezes 
nos são tão hipócritas. Reconhecer o nosso lugar de privilégio e enxergar 
o nosso local de fala (muitas vezes descontextualizado) deve ser um en-
sinamento constante de ressignificação dos nossos caminhos e pensa-
mentos. 

Se desde as primeiras aulas nunca soubemos o que é justiça (e nunca 
saberemos, em hipotético), que saibamos, ao menos, que muitas vezes 
ao ocuparmos nosso lugar desocupamos o de tantas pessoas e que isso já 
nos dá o dever de respeito pela vida e o protagonismo do próximo. Que 
nossos olhares contemplem a diversidade – não sermos protagonistas 
de uma fala que não nos pertence deve ser nosso sinal, ainda que disper-
so, de justiça.

Nisso tudo, chegamos aqui e fomos Turma V, a turma mais querida 
– só que ao contrário. Mas isso, que fique bem claro, só quem é turma 
V pode falar. Fomos a turma que quebrou, ainda que parcialmente, um 
trote machista e opressor. A turma que, apesar de gritos invejosos da 
torcida de “ninguém gosta da turma V”, foi e é vencedora do interclasses 
(desce o bandeirão!). Somos a turma da Law Law, da Ediglê (que é um 
apê), do 32 e de tantas outras repúblicas que são lindas e nenhuma outra 

turma teve. Somos a turma que teve Maurício PPP Buosi que botou 
esse projeto no peito e mudou parâmetros de ensino para as novas 
turmas que virão. Somos muitos indefinidamente, somos turma V.

Assim, se pudéssemos usar uma palavra para nos definirmos, essa 
palavra seria “peculiar”, porque não temos nenhum padrão. Isso faz, 
apesar de todas as discussões, nossa turma tão diversa e inigualável. 
União não necessariamente quer dizer um bloco de pessoas indo na 
mesma direção (isso, para mim, é padrão), mas sim um conjunto de 
grupos que seguem por direções diferentes e que fazem, cada qual, a 
eternidade de seus momentos e amizades. E é nesse novo significado 
de união que a turma V se forma. 

Contudo, a dificuldade desses cinco anos apresenta-se agora. Não 
há aflição que defina a regra de se formar. Dá aquela vontade de pedir 
ao tempo uma pausa indefinida, uns instantes a mais. Eu não sei ao 
certo o quanto isso pode doer ainda. Talvez a minha palavra preferida 
do português (e que só existe no português, por sinal) seja capaz de 
expressar o que sentiremos (e o que já estamos sentindo): saudade.

Nesses anos que vivemos na faculdade, tantos foram os momentos 
que nos marcaram. Tantas aulas, festas, jogos, alojamentos, estouran-
dos, “tá fazendo chamada, corre povo”, batuques, provas, textos (lidos 
ou não), conquistas do pessoal do Najurp, churras, enfim. Nessa vi-
vência, muitas foram as felicidades, as dores, os amores desacertados, 
os encontros que materializaram vida, os silêncios que calaram gestos, 
o que poderia ser e não foi, o que não era para ser e foi, enfim, tantos 
acontecimentos que teceram em nós a dúvida tão particular de viver. 

Nesses atropelos, não há padrão hermenêutico que tenhamos 
aprendido no primeiro ano que permita interpretarmo-nos na exata 
medida do que somos.

O caminho começou na dúvida e terminará na dúvida. Porque a 
vida é caminho e tantos outros trilharemos. E é no meio da travessia, 
como sentiu João Guimarães Rosa, que a vida se dispõe. A vida que, 
para o autor, também é metaforicamente rio. Que nela ainda nos en-
contremos e nos percamos mais muitas vezes, no raso e no profundo, 
no descer e aflorar. É nessa dúvida do que somos e do que seremos que 
descobrimos que a vida é um eterno devir e, por isso, tão rara. 

////////////////Despedida////////////////
"Enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu me recuso faco hora vou na valsa, 

A vida e tao rara.”
Danieli Rocha Chiuzuli - T.V

~
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