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Editorial 

 

 
 A história humana compreende a 

história da luta de classes e onde há luta, há 

a disputa de poder. Nesse entrave político-

social, de cujos sangues de tantos humanos 

se desdobraram e se desdobram para 

pressionar a estrutura vigente, na 

erradicação da desigualdade social e todas 

as suas causas e conseqüências, para fazer 

que se escreva a punho legislativo as 

constituições, segundo o entendimento 

popular do que é legítimo tomar por 

direitos fundamentais, eis a presença dos 

movimentos sociais e seus dois braços, o 

não institucional e o institucional.  

 O primeiro, a via não institucional, 

compreende um instinto de desobediência 

civil, de desafio à ordem vigente. Ora, as 

contradições se expõem diante das 

realidades oprimidas e a justa raiva brota 

no seio daqueles que se indignam e, ao 

invés de pecarem pelo silêncio, quando 

deveriam protestar, transformando-se em 

covardes, soam o mais doce grito de 

insatisfação pelas ruas das cidades, das 

estradas rurais. Companheiros de curso, 

quando o salário mínimo dos trabalhadores 

mal paga a alimentação do ambiente 

familiar ou quando uma única pessoa 

possui a quantidade de terras de que 

milhões juntos não as têm, nosso direito 

está errado, está imoral, injusto, ou 

qualquer palavra que lhe ponha muito 

abaixo do desejável. O movimento social, 

de origem virtual, taxado como 

“#foramicarla” é um sopro pelo sufoco da 

democracia representativa e seus sujeitos 

políticos supostamente representantes.  

 E não só de trevas vive nosso 

ordenamento jurídico, pois nele 

consequentemente submerge as 

contradições sociais. Se o mundo resolveu 

e resolve atravessar o rio Rubicão a fim de 

trovoar um “Não nos representam”, Natal 

seguiu e segue a sua trilha, com ainda 

pequenos raios de #foramicarla e fora 

qualquer um que desvie a atenção política 

dos anseios populares. Da ocupação na 

Câmara Municipal de Natal, a técnica 

jurídica mostrou-se serva das 

circunstâncias e expressou a sua utilidade, 

essa é o braço institucional, o braço que 

põe o Direito para lutar contra si mesmo. 

 A comissão jurídica formada no 

acampamento, através de um “habeas 

corpus” (que tenhas o teu corpo), garantiu 

a inviolabilidade de um direito 

constitucional, o direito de manifestação a 

todos os natalenses que se sentissem 

“confortáveis” para protestar, através de 

uma batalha jurídica até o STJ. Alguns 

dirão, assim como disseram; cumpram a 

decisão do TJ/RN! (ou melhor, desocupem 

o prédio da CMN, respeitem a decisão). 

Estavam errados e estarão aqueles que 

continuarem na postura, na visão de que o 

braço jurídico é sempre (SEMPRE) 

indispensável e essencial para a conquista 

de direitos. O TJ/RN sequer lançou mão de 

argumentos, da técnica jurídica para 

justificar (desculpem a ironia da palavra) e 

motivar a decisão, pois parece até que 

“hoje em dia, qualquer briga de galinha é 

motivo para recorrer”, segundo a toga 

potiguar. Extrapolaram o objeto do 

mandado de segurança e isto é 

inconstitucional, ou melhor, “isso é não ter 

vergonha na cara”, palavras de Dona 

Maria, moradora de Felipe Camarão, 

quando perguntada o que é 

inconstitucional.  

 Agora vejamos, QUE TENHAS O 

TEU CORPO, e se o judiciário 

homologasse uma decisão irrecorrível de 

que os acampados da CMN não teriam o 

direito de ir, vir, ficar e permanecer no 

malfado recinto. E agora José? E tudo 

acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, José? 

Claro que não, o processo de emancipação 

de sujeitos críticos permite-se subverter o 

aparentemente lógico, o aparentemente 

legítimo e justo. O braço esquerdo da luta é 

justamente (despulpem a falta de ironia) 

aquele que desafia o opressor, o braço justo 

da transformação e é aí que a técnica 

jurídica trata-se de um apêndice, um 

apêndice “somente”. E não falo aqui no 

sentido de menosprezar, não, a conjuntura 

política em que vivemos exige a batalha 

nas vias institucionais, ou vamos acreditar 

que a população grega (um em cada quatro 

gregos protestam) ou a egípcia, ou a 

espanhola, entraram na justiça para 

queimar ônibus e prédios em seu país?  

 Apenas gostaria que refletissem as 

realidades de nossa cidade e se 

permitissem, pois se uma comunidade do 

ORKUT afirma: “Natal é um ovo”, afirmo, 

nossa realidade é que é um ovo. No 

semblante de cada natalense, uma história, 

um ser humano, uma vida, portanto é 

indispensável (para ser mais do que 

simplesmente medíocre) nos projetar no 

próximo...você não é tão duro, José! 

 

Victor Darlan Fernandes de C. Oliveira 

Diretor de Articulação Política do CAAC 

 

 

 

Nota sobre o último processo eleitoral do CAAC 
 
 Há mais de uma década as eleições para a gestão anual desta entidade não apresentava duas 

chapas disputando o pleito. Muitos alunos e mesmo professores da casa não vivenciaram este rico 

momento de debate, análise de projetos pensados com o objetivo de promover a melhoria do Curso 

de Direito, do Ensino Jurídico e da Universidade que, diariamente, construímos e nos constrói. 

 A disputa eleitoral, em si, simboliza uma grande vitória para o nosso curso, e teve como 

protagonistas as chapas De Pé No Chão e A Hora É Agora. A campanha durou aproximadamente um 

mês: intenso e emocionante. O Setor I foi coberto de faixas, adesivos e panfletos. O varal de 

camisetas De Pé No Chão, no corredor central do nosso setor, reuniu membros da chapa, 

colaboradores e amigos para pintar camisetas na hora, com serigrafia. Houve também um produtivo 

debate entre as duas chapas, no auditório da Biblioteca Central Zila Mamede, marcado pelo alto nível 

de discussão e respeito mútuo. 

 No dia 26 de Abril, 506 estudantes foram às urnas e exerceram ativamente sua cidadania, 

votando naqueles que acreditaram melhor lhes representar bem como trazer os melhores projetos para 

o Curso. Assim, com 286 votos, De Pé No Chão foi eleita. A legitimidade decorrente deste processo 

eleitoral traz uma grande responsabilidade para nós, como nova gestão. Responsabilidade que se 

assoma ao honroso desafio que consiste em tomar posse após a Gestão 2010/2011, Da Luta Não Me 

Retiro. 
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 Desde então, esse grupo vem trabalhando intensamente para honrar a confiança depositada pelos alunos. Já realizamos o campeonato Pré-

Júris, o qual foi um sucesso; o Exame Simulado da prova da OAB, promovido pela primeira vez em nosso curso; participamos ativamente do 

Movimento Fora Micarla, atuando inclusive junto à acessória jurídica gratuita aos manifestantes; promovemos uma aula especial sobre Ação 

Popular, motivada pelos debates em torno do protesto; acompanhamos diariamente as atividades do DPU e DPR, coordenação do curso, prática 

jurídica e tudo o mais que forma o curso que queremos ter. Produzimos, ainda, este jornal e mais uma edição do Seminário de Integração para os 

calouros, iniciativa já tradicional em nosso curso, que acolhe os novos estudantes e lhes apresenta as iniciativas de pesquisa e extensão em 

Direito, profissões e horizontes na Universidade. 

 Habita, em cada um de nós, recém-eleitos, um compromisso que, com muita satisfação, herdamos de cada um que hoje se despede da 

Gestão do Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti: o compromisso de que da luta jamais nos retiraremos. 

 E o célebre mote desta entidade se mantém vivo em cada antigo e novo membro: Até que tudo cesse, nós não cessaremos. 

 

 

Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti – Gestão De Pé No Chão 

 

Mural dos estudantes 

 

Onde Está o Terror? 

 
Recentemente ressurgiu no noticiário mundial a saga contra o 

terrorismo. A morte do procurado número um dos Estados Unidos, 

Osama Bin Laden, levantou questionamentos sobre o rumo do 

combate ao terrorismo de agora em diante. Osama somente foi morto 

após dez anos da "luta contra o terror" empreendida pelos Estados 

Unidos e seus aliados.  

A estratégia inicial de combate era falha e não captava a 

essência da questão. O ex-presidente norte-americano George W. 

Bush tentou destruir o terrorismo invadindo duas nações que 

possuíam supostos envolvimentos com terroristas, mas no que 

resultou? Já são mais de nove anos de ocupação e ainda não se 

vislumbra uma estabilização em curto prazo.  

Após os fracassos do Iraque e Afeganistão, e da patente falha 

da estratégia americana, é que se recorreu à chamada "morte 

seletiva". Tanto a estratégia anterior de combate ao terror como a 

atual são evidentemente contra o Direito Internacional, porque 

necessitam constantemente violar as soberanias estatais. A base do 

Direito Internacional é justamente a soberania estatal, na medida em 

que os Estados se usam dela para se auto-limitar no cenário 

internacional. O terror não tem localização geográfica nem cara 

definida, ele se mistura e se esconde, está em todo lugar e em lugar 

nenhum. Como combatê-lo? A melhor resposta até o momento é a 

"morte seletiva", que parte do pressuposto que, assim que descoberto 

o paradeiro de algum agente terrorista, deve-se despender todos os 

esforços para não deixá-lo escapar (sendo a melhor opção a 

neutralização). Mas quem condenou esses indivíduos pelos seus 

crimes? 

O que defendo não é a inércia total do mundo aos atos 

terroristas, recorrendo aos métodos convencionais para se lidar com 

a criminalidade. Mas o fato é que certas premissas não podem ser 

deixadas de lado, sob pena de se voltar a regimes medievais. Ser 

acusado de terrorismo é a pior SENTENÇA que se pode ter, seja 

culpado ou não.  

Afora algumas Resoluções do Conselho de Segurança da 

ONU, que verdadeiramente instauram um regime de caça as bruxas 

em pelo século XXI, há na comunidade internacional um vácuo para 

com o tratamento do terrorismo. Uma solução viável partiria da 

criação de um organismo ou tratado supranacional que se 

encarregasse de analisar os suspeitos de terrorismo e inspecionar 

como eles são mantidos. Perceba que pra um terrorista é o auge do 

júbilo morrer por sua causa, defendendo seus ideais, pois no 

momento que é morto a sangue frio ele alcança aquilo pelo que lutou 

a vida inteira, ou seja, o desespero de uma instituição (Estado, em 

seus moldes ocidentais) que não sabe mais como lidar com o 

problema e parte para soluções medievais ("morte seletiva"), 

suprimindo qualquer barreira de soberania e humanidade, correndo 

vorazmente para a vítima desprotegida. O terror quer provar que a 

arrogância e pompa dos Estados não podem salvá-los, e quando estes 

partem para estratégias "sujas" que violam os próprios princípios que 

dão base a sua existência (soberania, direitos fundamentais, devido 

processo legal etc.) nada mais fazem do que provar ao terror que sua 

luta está valendo à pena.  

Penso que estamos trilhando um caminho perigoso, não 

vemos diminuição do terrorismo, mas sim aumento dos atos 

discricionários, ilegais e imorais dos Estados, que ironicamente 

precisam implantar o terror na mente dos cidadãos para sustentar 

suas atitudes desesperadas contra o verdadeiro terrorismo. 

 

 

Rafael Diógenes Marques 

6º período

 

 

Nosso pobre juridiquês 

 

Há algum tempo, três falas dos     

meus professores chamaram minha 

atenção. Dois deles, respeitosamente 

influentes, queixaram-se de terem lido 

determinado autor, e de não lograrem, 

sequer, compreender sua tese. Outro 

professor, ao ser questionado por um aluno 

sobre a conveniência de comprar manuais 

“descomplicados”, deu uma resposta 

imediata: “Isso é um absurdo, o direito é 

difícil, e tem que ser difícil mesmo!”. Tal 

fato me custou alguns minutos de reflexão. 

Numa definição simples, situação 

comunicativa é aquela em que a finalidade 

principal é o entendimento e, 

acessoriamente, o convencimento e a 

persuasão - isto é, relações interativas na 

qual é possível ensinar e aprender. Ora, 

textos demasiado prolixos e rebuscados, 

dificultam e muito nossa atividade 

interpretativa, não obstante sermos, 

inatamente seres “hermenêuticos”, como 

diria Heidegger. 

O juridiquês (termo como é 

popularmente conhecida a linguagem 

jurídica “enfeitada”) mostra-se, 

contraditoriamente, como um meio 

segregador, quando, na posição de 

instrumento do direito, deveria primar para 

uma maior integração e ingresso à ordem 

jurídica. Acontece que, tem-se verificado 

uma maior demanda no judiciário, fruto de  
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um maior acesso (facilitado pela promoção 

da assistência jurídica gratuita e pela 

instituição dos juizados especiais) 

conferindo às pessoas mais carentes e que 

se traduz, por extensão, numa maior 

necessidade de adequação da linguagem 

dos tribunais ao “consumidor” desses 

direitos, para que, efetivamente, institua-se 

uma situação comunicativa. 

O apelo à complexidade, o culto e uso 

excessivo de expressões em latim, 

utilizadas  

 

 

 

 

 

sem as devidas traduções (no caso dos 

livros), constituem recursos assiduamente 

utilizados por estudantes e operadores do 

direito (principalmente advogados) em 

audiências, muitas vezes para ocultar 

argumentações pobres e superficiais, não 

raro, falaciosas. Afinal não custa 

lembrarmos a repreensão de Hegel, ao 

afirmar que “quem exagera no argumento, 

prejudica a causa’’. Porém, não se deve 

confundir, a crítica a esse profuso emprego 

de termos prolixos baratos, à necessidade de 

uma linguagem científica, a seu turno de  

 

 

 

suma importância, na medida em que busca 

uma máxima aproximação possível, entre a 

palavra e seu objeto para, então, corrigir 

possíveis ambigüidades e vaguezas, inatas à 

própria natureza das palavras – as quais, não 

à toa, Fernando Pessoa advertiu que “falham 

na medida em que exprimem pensamentos, e 

os pensamentos, exprimirem a realidade”. 

 

Daniel Rocha Maia 

4º período 

#FORAMICARLA: a indignação do povo potiguar 
 

No decorrer dos últimos dois anos de nossa cidade, chegamos 

ao auge do desgoverno, nunca se viu na administração pública 

natalense, tamanha incompetência e descaso com os demais serviços 

públicos. A Prefeita eleita em 2008, Micarla de Sousa do PV, insiste 

que a cidade é sua propriedade particular, onde só ela e sua cúpula 

de corruptos (inclusive, muitos deles vereadores envolvidos na 

operação impacto e ainda impunes) podem beneficiar-se dos 

recursos públicos e que seu mandato é um cheque em branco e que 

todos(as) os(as) natalenses terão que se sujeitar ao abandono e a 

espoliação por parte dos seus representantes, uma vez que os 

elegeram “democraticamente” pelos seus votos na última eleição. 

Nós, povo Natalense, estamos condenados em nosso dia-dia a 

inaceitável constante violações de direitos: as nossas crianças e 

jovens enfrentam grandes dificuldades para ir e se manter nas 

escolas, visto que não existem vagas, nem professores(as) 

suficientes,  e nem condições de trabalho adequadas. Muitos alunos 

frequentam as escolas apenas para se alimentarem e mesmo assim, 

muitas vezes se frustram com a falta de merenda; o transporte 

“púbico” é uma vergonha, somos obrigados(as) a utilizar ônibus 

lotados, que demoram a passar, em paradas sem o mínimo de 

segurança, com o preço da passagem caríssimo e abusivoAZ\X, 

acima das tarifas nacionais de transporte público; quando ficamos 

doentes, temos dificuldade em encontrar postos de saúde que 

funcionem de maneira eficiente, com remédios, médicos(as) e 

enfermeiros(as) em número que garanta um bom atendimento; 

Nossas ruas, embora de diferentes localidades, convergem em 

pontos comuns: lixo por todos os lados e buracos por todas as partes; 

Vivemos aflitos com a gritante falta de segurança, assaltos e 

homicídios fazem parte do nosso cotidiano; A juventude ociosa: sem 

emprego, sem lazer, sem esporte e sem cultura torna-se presa fácil 

do crime e do tráfico de drogas.  

Chegamos a uma situação calamitosa, onde aquele(a) que não 

têm condições econômicas para comprar e garantir os seus “direitos” 

estão morrendo antes de ter finda sua existência, pois viver não é 

apenas acordar a cada dia, mas sim ter uma existência digna e 

saudável, no gozo de seus direitos fundamentais. Nossos 

representantes eleitos, tal como a prefeita Micarla de Souza, não se 

sensibilizam com a degradante situação, pois não se colocam na 

condição de igual com aqueles(as) que a elegeram, pelo contrário, 

incorporam o princípio da falsa superioridade e usam da máquina 

estatal exclusivamente para garantir seus privilégios e interesses 

particulares, esquecendo ou deixando de lado o bem-estar coletivo. 

A atual gestão municipal bate rercord em quebra de licitações, troca 

de secretários e escândalos. Contratos de aluguéis superfaturados, 

copos descartáveis a preço de louça imperial, lavanderia pública 

fictícia e zoológico imaginário fazem parte da gama de escândalos 

rotineiros.   

Por outro lado, no falacioso mundo mágico da borboleta, 

produzido pela mídia publicitária da prefeitura, arcado com 

excessivos gastos de dinheiro público, vivemos em uma Natal da 

fantasia, em que tudo é lindo e maravilhoso, onde toda a população 

está satisfeita com as suas ações fictícias, uma vez que todos(as) os 

cidadãos(ãs) têm o pleno acesso a segurança, saúde, moradia, lazer, 

cultura e educação de qualidade, visto que a prefeita “trabalha aqui e 

trabalha agora”. 

Entretanto, voltando ao mundo real, dos que soam e sangram, 

dos estudantes, dos trabalhadores(as), daqueles(as) que têm que 

trabalhar duro para garantir o pão de cada dia, nesse mundo real 

marcado pelas desigualdades, injustiças e exclusão social à 

insatisfação do povo natalense com a atual administração municipal 

cresce de forma exponencial, produzindo um sentimento de revolta e 

indignação no seio do povo potiguar. Estamos em um momento de 

intensa reflexão crítica, sobretudo, naqueles(as) que elegeram a atual 

prefeita no 1ºturno, que agora se perguntam se realmente votaram 

certo e, se não, como fazer para acabar com esse tormento.  

Diante de tamanha incompetência, falta de seriedade, falta de 

responsabilidade e falta de compromisso com aqueles(as) que a 

elegeram, surgiu legitimamente o movimento #FORAMICARLA: na 

luta pela dignidade do povo potiguar, inspirado no espírito do tempo 

mundial de desmoralização da democracia representativa, as 

palavras de ordem ecoam tanto aqui como lá no Egito, na Espanha, 

no Chile, na Grécia e por todo o planeta: “ELES NÃO NOS 

REPRESENTAM!” 

Organizado e articulado, principalmente, pelas redes e mídias 

sociais, o movimento #FORAMICARLA ganhou força nos 

ciberespaços e evoluiu rapidamente. De forma irreverente, marcado 

pela horizontalidade, pluralidade e auto-gestão o Movimento uniu 

trabalhadores(as), estudantes, apartidários e partidários, socialistas e 

anarquistas, “istas” e “não istas”, estimulando a construção de uma 

consciência crítica entre as pessoas, numa militância plenamente 

pacífica e cidadã. Rompeu significativamente com a apatia e a 

inércia do povo natalense. A quem diga que para entrar no 

Movimento “basta um pulo, e quem não pula quer Micarla”. 

O #FORAMICARLA de maneira espontânea ganhou as ruas. 

O primeiro ato aconteceu em frente ao shopping Midway, no dia 

25.05.11, superou as expectativas, com aproximadamente duas mil 

pessoas, mostrou a grande força por parte do Movimento nascido na 

internet. O segundo ato foi ainda maior, no dia 01.06.11, uma grande 

marcha num percurso de aproximadamente 10 km com mais de duas 

mil pessoas pelo asfalto no complexo viário. Já o terceiro foi 

decisivo, dia 07.06.11, diferente dos atos passados, ocorreu durante 

o dia, pela manhã, na chuva, com bem menos pessoas, contudo, esse 

ato gerou um dos episódios mais marcantes da história de luta do 

nosso povo guerreiro, a ocupação na sede do Poder Legislativo, que 

ficou conhecida como acampamento “Primavera sem Borboleta”. 

Foram 11 dias de muita luta, suor, lágrimas e glórias, 

provando de fato que a Câmara Municipal é a casa do povo, que 

quando é preciso o povo vem e fiscaliza. O acampamento tinha 

como lema “ocupar, resistir e produzir” e era organizado em várias 

comissões (jurídica, segurança, comunicação, cultura, limpeza,  
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financeira, alimentação e outras). Os primeiros gastos do 

acampamento quanto alimentação foram custeados pelos próprios 

acampados, mas rapidamente a sociedade (sobretudo os sindicatos, 

professores(as), estudantes, trabalhadores(as), MST e MLB) se 

solidarizou com os companheiros(as) de luta. O objetivo do 

acampamento na Câmara Municipal de Natal era exigir que os 

vereadores cumprissem o seu dever constitucional de fiscalizar o 

Poder Executivo. O #FORAMICARLA exigia como pauta principal 

uma Comissão Especial de Inquérito limpa e transparente, que não 

violasse o art. 37 da nossa louvável Constituição Federal de 1988.  

Inicialmente, as mídias burguesas com o intuito de dar 

manutenção aos interesses daqueles que os financiam, tentaram 

sabotar a todo custo o Movimento #FORAMICARLA, distorcendo e 

omitindo as informações acerca dos reais acontecimentos do 

acampamento, chegando até a implantar drogas na ocupação para 

ferir a reputação do Movimento. Contudo, se os jornais tradicionais 

são dos políticos e “poderosos”, o twitter e as demais redes sociais 

são nossas. Não demorou muito para o “Primavera Sem Borboleta” 

ganhar todo o apoio da população Natalense e repercutir por todo 

Brasil, ganhado até edição diferenciada em revistas de grande 

comprometimento com a verdade, tal como a Carta Capital que 

destacou em sua matéria “Primavera Potiguar” o #FORAMICARLA 

como um dos movimentos sociais, nascido na internet, mais 

expressivos do país. 

Depois de esgotar todas as possibilidades de usar a repressão 

e truculência policial com os manifestantes, os vereadores tiveram 

que ceder após decisão do STJ e assinar acordo com os membros do 

acampamento na presença do Ministério Público Estadual, OAB e 

Conselho Estadual de Direitos Humanos, atendendo todas as 

reinvindicações do Acampamento Primavera Sem Borboleta.  

 

 

 

 

Essa vitória do povo potiguar foi uma simples amostra do 

poder popular, que mostrou aos descrentes da luta que vale a pena 

lutar, pois nesse episódio o(a) cidadão(ã) comum provou que 

também é protagonista de sua história, que fatores condicionantes 

não são poderes determinantes, que a realidade é essa, mas poderia 

ser outra bem diferente. Como dizia o grande sábio Paulo Freire: “O 

futuro não nos faz, nós é que o nos refazemos na luta para fazê-lo”. 

A luta, portanto, continua. Mas agora, sabemos na práxis que 

“o povo unido jamais será vencido”, juntos andamos bem melhor. 

Nesse momento a Primavera Potiguar encontra-se nos diversos 

bairros da cidade, ouvindo aqueles que realmente aprendem pelas 

vias do corpo, sentido todo esse desgoverno na pele. O 

#FORAMICARLA tem a clareza e a consciência que existem outras 

lutas a serem travadas, algumas muito mais difíceis que esta na qual 

estamos engajados, pois não basta tirar Micarla, Paulinho ou Edivan 

Martins, vai além, a luta é por uma nova sociedade, sobre novos 

alicerces ideológicos, sem opressores nem oprimidos, em que os 

homens e as mulheres possam caminhar como iguais que são, e que 

possam ser respeitados pela condição natural de ser humano portador 

de dignidade, e não meramente por sua condição econômica como o 

que está posto hoje. 

Nesse sentido, convocamos todos(as) os(as) que sentirem-se 

contemplados(as) pelas palavras e pelas ações do #FORAMICARLA 

a juntarem-se a nós, numa militância plenamente cidadã e 

democrática, na luta por nossos direitos, pela livre expressão de 

idéias, na denúncia contra as oligarquias, contra qualquer tipo de 

discriminação, injustiça, exploração e opressão, pois “ATÈ QUE 

TUDO CESSE, NÓS NÂO CESSAREMOS”. 

 

 

 Gregório Bezerra Silva 

Coordenador de Articulação Política do CAAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço das Iniciativas 

 

O Contador de Histórias 

 

     O cinema tem algo de especial. Permite-nos visualizar o 

mundo de ângulos literalmente diversos e imprime marcas fortes em 

nossa memória. O filme “O Contador de Histórias” é daqueles que 

não se esgota em uma definição. É um drama, sim, mas também é um 

filme capaz de transmitir alegria e esperança. Sua temática é forte, 

mas a abordagem é leve e o sofrimento é tratado com humor tão 

refinado que é impossível não se apaixonar pelo roteiro. 

 Talvez, a razão disso tudo seja o fato de o filme ser projetado 

pela perspectiva de uma criança - já que a infância, afinal, tem disso: 

alivia o peso da vida, tomando as dificuldades de forma lúdica e 

pueril; ou talvez a vida de Roberto Carlos Ramos simplesmente não 

possa ser transmitida de outra forma senão de maneira leve e cheia de 

esperança. O pedagogo e contador de histórias brasileiro viveu dos 

seis aos treze anos longe da família, como interno em uma Fundação 

para o Bem-Estar do Menor/FEBEM - que, à época, atendia crianças e 

adolescentes carentes e infratores. Analfabeto e usuário de drogas, 

foram registradas em seu prontuário 132 fugas. Aos 13 anos, foi 

adotado por uma pedagoga francesa, que o ensinou a ler, deu-lhe afeto 

e o ajudou a recuperar a auto estima perdida em tantos anos de 

abandono. Atualmente, Roberto Carlos é pedagogo, escritor de 

diversos livros e um dos contadores de histórias mais célebres da 

atualidade, além de pai adotivo de 14 filhos.   

 O Contador de Histórias tem relevância para nós, da área 

jurídica, especialmente quando colocamos lado a lado o antigo Código 

de Menores, que vigorava década de 70 – plano de fundo da história 

de Roberto Carlos – e o atual ECA, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, considerada uma das legislações mais avançadas de 

nosso país e do mundo. O antigo Código era mais instrumento de 

controle do que uma carta protetiva dos direitos da criança e do 

adolescente.  A pobreza era associada à “delinquência” e o infrator 

infanto-juvenil deveria ser enquadrado pelas normas do Estado, que 

demonstrava pouca ou nenhuma preocupação especial com sua 

condição de ser humano em desenvolvimento.  

 Assim, amparados pela legislação discriminatória, as famílias 

mais pobres eram encorajadas a entregar seus filhos para a Febem – 

como foi o caso de Roberto Carlos - sob o pretexto de que lá 

receberiam a assistência necessária para se educarem e 

desenvolverem.  Promessa vazia. A Febem, como o filme muito bem 

retrata, era mais um aparelho de controle social do que de formação  
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de jovens. Analfabetos, criminalizados e dependentes químicos – era 

esse o destino comum daqueles que ingressavam na Fundação. 

 É bem verdade que com o ECA a realidade começou a 

mudar. O Estado passou a tratar as crianças e adolescentes como 

verdadeiros portadores de direitos e não como meros objetos de 

vigilância, de modo que a responsabilidade por sua tutela deve ser 

compartilhada com a família e com toda a sociedade. Também é fato 

que as casas de acolhimento a crianças e adolescentes passou por 

muitas alterações positivas encorajadas pela nova legislação e hoje 

atendem apenas àqueles em conflito com lei.  Entretanto, a despeito 

dos muitos avanços, os direitos das crianças e adolescentes deixam de 

ser implementados de modo constante. Um exemplo disso é 

encontrado em alguns CEDUCs (Centros Educativos) do nosso 

Estado, como o de Pitimbu. São corriqueiras as notícias a respeito da 

insalubridade e dos maus-tratos aos adolescentes nessa unidade, o que 

nos mostra que a realidade do Contador de Histórias não ficou restrita  

 

 

 

 

a um momento superado, retratado em filme para avivar nossa 

lembrança.  
 Os Robertos Carlos ainda estão por aí, tidos como 

“irrecuperáveis” e excluídos de todas as atenções da família, do 

Estado e da sociedade. E o doloroso é perceber que muitos, talvez, 

não tenham a mesma sorte de nosso protagonista.  O filme, portanto, é 

necessário em dois sentidos: para que conheçamos a realidade das 

nossas crianças pelos olhos de uma delas e para que tenhamos em 

mente que com amor e coragem sempre é possível mudar um destino.  

 

Ana Luiza de Morais Rodrigues 

4º período 

Membro do Cinelegis 

(http://cinelegis.com.br/) 

 

 

 

 

REVISTA ELETRÔNICA DE FILOSOFIA DO DIREITO, DO ESTADO E DA SOCIEDADE:  

compromisso com o estímulo à pesquisa científica 

 

A Revista de Filosofia do Direito, do 

Estado e da Sociedade (FIDES) nasceu, em 

meados de dezembro de 2009, por iniciativa 

de estudantes do Curso de Direito da UFRN 

e estimulada por professores de 

compromisso indubitável com a construção 

do saber. Baseada na simplicidade, na 

informalidade e no incentivo à pesquisa e 

produção científicas, a 1ª edição da Revista 

veio em 14 de fevereiro de 2010. Com o 

intuito de aproximar saberes e propiciar 

acesso livre à informação científica, foi 

escolhido o meio eletrônico para publicação, 

visto que possibilita a necessária 

proximidade entre os autores e a Equipe 

Editorial para o aperfeiçoamento dialético 

dos trabalhos. 

A raiz da palavra fides advém do latim 

e significa fé, confiança. Esta é a primeira 

nuança da Revista. A segunda, por sua vez, 

inspira-se na ideia de criação de um grupo 

de discussão jusfilosófica para pessoas 

despreocupadas com a reprodução 

“chicleteana” e autômata das ideias, a 

“filosofia para desocupados”. E a terceira é a 

nuança revista eletrônica. É a 

democratização do acesso ao conhecimento, 

que indica não apenas a gratuidade do 

acesso aos textos completos na internet, mas 

também o intuito de implementação de uma 

cultura de incentivo à pesquisa científica no 

âmbito da graduação! 

Os pilares da FIDES, como exposto 

anteriormente, são a simplicidade, a 

informalidade e o incentivo à pesquisa e 

produção científicas. Simplicidade na 

linguagem, nas apresentações visual e 

conceitual, e nos procedimentos. 

Informalidade em favor do incentivo à 

publicação, mas sem descurar do rigor 

científico necessário à seriedade e utilidade 

dos trabalhos. Incentivo à pesquisa e 

produção científicas que sinaliza para a 

transformação de paradigmas que alimentam 

a produção mecânica do conhecimento.  

Esse estímulo opera-se por meio do 

auxílio dado pelos membros da Equipe 

Editorial no aperfeiçoamento dos artigos, 

especialmente, por meio das “revisões 

requeridas”, em que os Editores de Seção 

fazem apontamentos sobre aspectos formais 

do artigo que precisam ser adequados às 

normas da Revista e da ABNT, sobre a 

estruturação e concatenação lógica dos 

elementos de um artigo, entre outros. Assim, 

tal incentivo garante que nenhum trabalho 

submetido à FIDES será excluído 

aprioristicamente do processo de avaliação 

por motivo de inobservância de critérios 

formais. 

Só então, o artigo é enviado a um 

membro do Conselho Científico, que dará 

seu parecer sugerindo alterações ou 

recomendando sua publicação. Assim, após 

ter seu trabalho avaliado, o autor pode ser 

chamado a promover novas revisões, para 

que opere eventuais correções ou melhorias, 

o que completa um ciclo de permanente 

contato para a troca de conhecimentos e 

aprimoramento das produções. 

Para sua quarta edição, com 

lançamento previsto para 31 de outubro de 

2011, a Revista receberá novas submissões 

até 31 de agosto. Nada obstante, artigos 

eventualmente recebidos após essa data 

poderão ser corrigidos, conferindo-se 

prioridade, todavia, aos artigos recebidos 

dentro do prazo mencionado. 

Não deixe de acessar nosso site: 

www.revistafides.com. Em caso de dúvida, 

nos procure em contato@revistafides.com 

ou em twitter.com/revistafides. 

 

 

             Revista FIDES 

(www.revistafides.com/ojs/index.php/br)

 

 

 

 

 

Interessou-se por tais projetos? Acesse o site indicado ou entre em contato com algum dos membros. 

 

Saiba mais também sobre os outros projetos de pesquisa e/ou extensão existentes no curso. 
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Coluna dos Movimentos Sociais 

 

Guddes – Grupo Universitário em Defesa da Diversidade e Expressão das Sexualidades 

Pensar em mudanças quanto ao pensamento arraigado na cultura brasileira que discrimina as suas minorias só é possível, efetivamente, se 

apostarmos numa educação crítica que forme a princípio cidadãos que compreendam, no mínimo, o significado real dos conceitos de Cidadania, 

Democracia, Direitos, Deveres, Estado e principalmente de Liberdade. Para que haja o mímino de dignidade para a comunidade de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, algumas ações por parte dos três poderes - executivo, lesgislativo e judiciário -  são necessárias, como a criação 

de leis especificas que possam pelo menos dar a sensação de que vivemos num país para todos, como o PLC 122/2006 que visa com que os crimes 

de ódio contra a comunidade LGBT possam diminuir, criminalizando a homofobia. 

A educação do nosso país está longe de ser um exemplo para a formação de cidadãos conscientes, por isso, somente as leis não são 

suficientes para que os preconceitos e discriminações sejam excluidos de nossa sociedade, muito menos a violência cometida contra LGBT's que 

recentemente atingiu até mesmo pai e filho*, que sofreram no corpo e mente as agressões dos que odeiam e punem o amor entre iguais.  

É triste perceber que dentro de salas de aula de nossas Universidades, lugar de construção de conhecimento e reflexão, nos mais diferentes cursos, 

inclusive nos cursos de formação de Direito, Ciências Sociais, e humanas em geral, hajam alunos, professores e funcionários que professem 

discursos discriminatórios em tons de verdade absoluta. Esses discursos de intolerância, que ouvimos cotidianamente em nossa sociedade contra os 

LGBT's, são as ferramentas que amolam as facas dos assassinos desta comunidade.  

A cada vez que vejo uma agressão a um LGBT, seja de violência física, simbólica ou nos casos mais graves como o assassinato, na condição 

de homossexual me sinto igualmente agredido. A todos que professam esses discursos de ódio e intolerancia aos LGBT's, sintam-se também 

culpados por tais crimes e derramamento de sangue.  

 O Guddes, Grupo universitário em Defesa da Diversidade e Expressão das Sexualidades, foi criado com fins de militar e fomentar a 

discussão teórica do conhecimento produzido na Academia em relação aos estudos de gênero, sexualidade e direitos humanos, como também 

combater as práticas discriminatórias e opressão a todos os gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, intersex e heterossexuais. 

 

 

Leonardo Lobato - Guddes 

 

Homenagem: O Glorioso Ubirajara de Holanda – Bira 

 

 Os colegas do Centro Acadêmico Amaro Cavalcanti me pediram para trazer aqui algumas palavras sobre o nosso querido amigo Bira. Tive a 

oportunidade de conviver com ele durante meu período de faculdade, em especial quando compusemos juntos o CAAC.  

 Conhecendo Bira, todos conhecemos suas induvidosas qualidades. Contudo, conhecendo Bira, sabemos que é difícil defini-lo. Várias 

palavras nos vêm à mente: amigo, companheiro. Várias figuras também: o Bira goleiro, o Bira que liderava o trote, o Bira do CA, o Bira acadêmico, 

o Bira dos corredores e, mais recentemente, o Bira advogado. 

 Como então definir alguém tão plural e, mesmo assim, tão único na sua personalidade tão querida por nós todos? 

 Procurei palavras, mas não encontrei. Busquei palavras de Café Filho, Presidente do Brasil e goleiro do Alecrim Futebol Clube, mas 

nenhuma delas faria jus ao nosso amigo Bira. Concluí que apenas as palavras de uma única pessoa poderiam refletir a pessoa admirável que era 

Bira: as dele próprio. 

 No dia dos professores no ano de 2008, Bira, então Diretor Acadêmico do CAAC, escreveu uma carta aos docentes do Glorioso Curso de 

Direito da UFRN (como ele próprio gostava de chamá-lo). Além de demonstrar o afeto e apreço de Bira por seus mestres, suas palavras demonstram 

que tipo de profissional ele aspirava ser e efetivamente acabou se tornando. Dizia ele: 

 

 “Vocês [professores] nos fazem enxergar bem além de um horizonte em que existem apenas diferenças, nos capitaneando a 

verdadeira educação jurídica, com responsabilidade social e olhos voltados para cidadania, fazendo com que percebamos que a 

Universidade não está apenas nos livros e salas de aula, mas em toda sociedade, levando nossa contribuição a ela através de 

projetos de pesquisa e extensão. Todo esse esmero nos faz melhores a cada dia, pois buscamos obter nas lições de cada um o reflexo 

de um profissional competente e capaz de promover a Justiça social.” 

 

 Ainda na qualidade de Diretor Acadêmico, no ano de 2009, em seu último mandato, Bira escreveu uma carta aos calouros do curso que 

ingressavam naquele ano. Na carta, Bira se despede da UFRN e dá boas vindas aos novos colegas tentando passar a eles as impressões que ele 

próprio construiu em sua vida acadêmica. De braços abertos aos novos amigos, ele os ensina: 

 

 “Brincadeiras a parte, espero que todos percebam que chegou a hora de estudar, vestir a camisa do nosso curso e lutar pelo Direito, 

trabalhando na construção de uma sociedade melhor e na busca diária pela promoção da justiça. (...) 

 

 (…) Assim, quando adquirirem o ímpeto do estudante que quer transformar a nossa sociedade, vocês entenderão a importância de 

fazer parte do curso ao qual sempre me refiro como glorioso. 

 

 A verdade meus caros, é que estará aberta a quem quiser a oportunidade de materializar seus sonhos, seja onde for. Porém, antes de 

ser um profissional do Direito, vocês serão estudantes de Direito e, sem dúvida alguma, não deverão se limitar a livros e salas de 

aulas. Com todo respeito a quem pensa que deve ser assim, será essencial que todos “vivam” a Universidade, saibam o que é uma 

Universidade, sempre contribuindo para o crescimento dela.” 
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 Por fim, os deixo com a frase que, pelo menos para mim, definiu concretamente o espírito e o legado que Bira deixou para todos os seus 

colegas e professores da UFRN. Essa frase ele disse no meu primeiro dia de faculdade, no ano de 2007, durante o Seminário de Integração: 

 

 “Não cursem o Direito. É preciso vivê-lo e respirá-lo. Ousem amar esse curso fabuloso. Não passem pelo direito: apaixonem-se por 

ele.” 

 

 Bira, nenhum de nós, amigos, lhe deve um adeus. Você ainda está e sempre estará aqui conosco, no espírito e no legado que você próprio 

imprimiu no Glorioso Curso. Isso não é um adeus, é apenas um agradecimento pela pessoa maravilhosa que você foi para todos nós. 

 

[Discurso em Homenagem a Ubirajara de Holanda. 2 de agosto de 2011. Missa de 7º dia] 

‘ 

 

Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva 

Ex-Diretor Administrativo do CAAC 

 

 

 

 

 

 

 
Uma campanha pela valorização da vida e pela consciência da responsabilidade no trânsito.  

Apoie. 
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